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1

BA#LARKEN

TTGV ile kurulu"undan itibaren 21 yıllık bir birlikteli$im oldu. Bunun sonunda, ununu elemi" ele$ini 
asmı" di$erleri gibi, uzun ya"amımda neleri iyi, neleri kötü, neyi do$ru, neyi yanlı" yaptı$ımı dü"ünüp 
duruyorum. Bu konudaki do$ru kararı beni tanıyan kimselerin vermesi beklenir. Ancak insanların 
bir ki"iyi de$erlendirirken, hele o ki"i hayatta ise; duyulan yakınlık, kırmak endi"esi, yaranma iste$i, 
kıskançlık, korku ve nefret duygusu gibi sebeplerle, tam tarafsız ve dürüst olmaları zordur. Bu beni Nobel 
ödüllü yazar John Steinbeck’den etkilenerek1 Lidya kralı Krezüs (Karun) ile Atinalı dü"ünür ve "air Somon 
arasındaki hikayeye götürüyor. Krezüs en zengin ve kudretli oldu$u dönemde, Somon’a, dünyadaki en 
"anslı insanları sormu". Somon’un verdi$i cevapta kendisi yokmu", bunu Somon’a hatırlatınca “sen daha 
ölmedin ki” cevabını almı". Nitekim bundan sonra Krezüs’ün ba"ına bir dizi talihsizlik gelmi", bir ara 
krallı$ını dahi kaybetmi".

1. John Steinbeck, Cennetin Do$usu, Çevirenler: Derin Çizer-Ömür Canda", Remzi Kitabevi, 2007.
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geli"mekte olan ülkelerin ise aldı$ı sonuçlar birbirinden önemli farklılıklar gösteriyor. Alı"ılmı" araçların 
ve politikaların kullanılması farkı kapatacak yeterli büyüme hızına ula"maya yetmiyor. Bu sebeple her 
ülkenin içinde bulundu$u "artlar, sahip oldu$u do$al ve be"eri kaynaklar, co$rafi ve stratejik konum, 
toplum yapısı ve zihniyetini göz önünde bulundurarak bu yapıyı "ekillendirmesi, nelere ve nerelere 
a$ırlık verece$ine karar vermesi gerekmektedir. Bunlarda yapılan isabetli tespit ve de$erlendirmeler 
ba"arı "ansını önemli surette etkileyecektir. Yoksa körü körüne kopyacılık kaynak israfına yol açabilir.

Geli"mi" ülkelerle arasındaki farkı oldukça kısa bir zamanda kapatarak onların sınıfına geçmi" üç 
ülkenin,-Güney Kore, #srail ve Singapur-, bu sonucu alırken kullandıkları farklı yol ve araçlar dikkat çekici 
ve yukarıda söylediklerimi do$rular mahiyettedir.

Pek çok iktisatçı için bu ülkelerin ba"arısının asıl sebebi serbest piyasanın "artlarını yerine getirmeleridir. 
Bu ülkeler güçlü para(dü"ük enflasyon), küçük devlet, özel giri"im, serbest ticaret ve yabancı sermayeyi 
te"vik ilkelerine sıkı sıkıya ba$lıdırlar.

Serbest piyasa ekonomisinin ko"ullarını ABD’nin liderli$indeki bir grup zengin ülke desteklemi" ve bu 
ko"ullar, bu zengin ülkelerin kontrolündeki Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO) tarafından geli"mekte olan ülkelere aktarılmı"tır.

Bugünün zengin ülkeleri geçmi"te, bir taraftan korumacılı$ı ve sübvansiyonları uygularken di$er yandan 
da yabancı yatırımcılara ayrımcılık  yapmı"lardır. 

Alman iktisatçı Friedrich List, daha 1841 yılında, liberalizmin #ngiltere’nin çıkarlarına uygun bir politika 
oldu$unu ileri sürmektedir. List, #ngiltere’nin kendi ekonomik üstünlü$ünü yüksek gümrük duvarları 
ve büyük sübvansiyonlarla elde ettikten sonra serbest ticareti savunmasını,  istedi$i yere tırmandıktan 
sonra kullandı$ı merdiveni, ba"kalarının kullanmasını önlemek için, itmesine benzetiyor. Friedrich List 
ekonomi bilimine milliyetçili$i getiren bir ekonomisttir. Ülke içindeki gümrük duvarlarının kalkmasında 
ve Almanya’nın birle"mesinde büyük katkısı olan List’e göre esas olan ulustur, her ulusun kendi çıkarları 
vardır. List, fertlerin refahının içinde ya"adıkları ulusun refahına ba$lı oldu$unu ileri sürer.

2. Dünya Sava"ı sonrasında büyük ekonomik sıkıntıya dü"mü" olan Avrupa ülkelerinin kalkındırılması ve 
imar edilmesine yardımcı olabilecek durumda olan yegane ülke harp içinde büyüyen rezervleri ile ABD 
idi. 1944 yılında, henüz 2. Dünya Sava"ı sonuçlanmamı"ken, ABD’nin New Hamphshire eyaletindeki 
küçük bir kasaba olan Bretton Woods’da yapılan “Birle"mi" Milletler Para ve Finans Konferansı” sonrası 
i"tirak eden 44 ülke arasında Bretton Woods Anla"ması imzalanmı"tır. Bu anla"maya göre, olu"turulan 
Bretton Woods veya IMF Sistemi ayarlanabilir sabit kur modeli getirmektedir. Bu sisteme göre, ABD 

TTGV’de 21 yıl Yönetim Kurulu Ba"kanlı$ı yapmam iyi mi olmu"tur, kötü mü? Bunu hemen iyi veya 
kötü olmu"tur diye kar"ılamak mümkün de$ildir. Bu kadar uzun süre bir i"i yapmak zaman içinde bir 
uyu"turucu tesiri yaparak ba"langıçtaki heyecanı ve dinamizmi azaltabilir. Di$er yandan kazanılan 
deneyim ve ö$renilenlerin uygulanması da fayda getirebilir. Ayrıca, böyle fahri olarak yapılan i"lerde 
istenen "artlara sahip istekli bulmak zorlu$u da vardır. !u bir gerçek ki, bu süre zarfında Kurucular Kurulu 
üyeleri beni her yıl Divan Ba"kanlı$ı’na ve her seçim döneminde Yönetim Kurulu’na; Yönetim Kurulu 
Üyeleri de Yönetim Kurulu Ba"kanlı$ı’na seçtiler. Ayrılmam da tamamen kendi kararımla olmu"tur, 
devam etmek isteseydim kimse kar"ı çıkmazdı zannediyorum. Bunda, eminim ki, arkada"larımın bana 
olan sevgi, saygı ve beni incitmekten sakınma duygusu da etkili olmu"tur.

Geçmi"te, PTT Ara"tırma Laboratuarı (PTT ARLA) ve onun devamı olan TELETA!’ta (Telekomünikasyon 
Ticaret Endüstri A. !.) 30 yıl Müdür, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Ba"kanı olarak çalı"tım. Gene Türk 
Elektronik Sanayicileri Derne$i’nin (TES#D) 11 yıl Yönetim Kurulu Ba"kanlı$ı’nı yaptım. TTGV gibi, bu 
kurulu"ların da kurucuları arasındayım ve ilk yöneticisiyim. Bu üç etkinlik, bütün ömrümü de$ilse de, 
çalı"ma hayatımın neredeyse tamamını kapsar.

Amacım burada hayat hikayemi anlatmak de$il, bir konuya girerken yazılacak bir "eyler bulmak arayı"ı...         
Bu kitap,  TTGV Yönetim Kurulu Ba"kanlı$ı yaptı$ım 1991-2012 arasındaki 21 yıllık dönemde büyük 
ölçüde Kurucular Kurulu’nda ve Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’nin muhtelif a"amalarında yaptı$ım 
konu"maları içeriyor. Bunları böyle toplamakla bazı konularda bir belge te"kil edebilecek anıları korumak 
istedim. Konu"malar tarih sırasına göre okunurken TTGV’nin zaman içinde büyüyüp geli"mesini, etkinlik 
türlerini çe"itlendirmesini, bazı önemli konulara ait üretti$i fikirleri ve etkin katkılarını, ülkemizde bilim, 
teknoloji ve yenile"im alanındaki geli"meleri, bazı beklentilerin gerçekle"mesini, bazılarının gecikip bir 
kısmının da hayal kırıklı$ı yaratmasını izlemek mümkün olacaktır diye dü"ünüyorum. Dikkat edilirse, 
gene zaman içinde bu hayata yeni kavramlar ve deyimler girdi$i, bazı deyimlerin ve tanımların ise 
de$i"ti$i  farkedilecektir.

!unu kabul etmek gerekir ki, geçen bu yirmi yılı a"kın zaman içinde bir yenile"im sistemi kurulmu",  
ar-ge ve inovasyona devlet deste$inde önemli geli"meler olmu" ve ülkenin bu alandaki durumunu 
gösteren uluslararası göstergelerde, mütevazı da olsa, iyile"meler sa$lanmı"tır. Gerek kurulan sistemi 
te"kil eden organlar, gerekse bu sistemin bir parçası olan destek ve te"vik araçları, ba"ta ABD olmak 
üzere geli"mi" ülkelerdekine benzemektedir.

Neredeyse bütün dünyada ülkenin kalkınması ve refahı için sanayi, bilim ve teknoloji politikaları ve 
bilgi, hemen hemen aynı araçlar kullanılarak uygulanmaktadır. Geli"mi" ülkeler bunları daha erken 
devreye sokmu" olmak avantajına sahiptirler. Onlarla aralarındaki farkı kapatmak durumunda olan 
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Kore, 1905’te Japonya’nın Çarlık Rusyası’nı yenmesiyle ba"layan sömürge yönetiminden kurtularak 
1945 yılında ba$ımsızlı$ına kavu"mu"sa da, ABD ve Rusya arasındaki so$uk sava"ın ilk ortaya çıktı$ı 
yerlerden birisi olarak 1948 yılında Güney Kore, resmi adı ile Kore Cumhuriyeti,  ve kuzeydeki Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmü"tür. 1950 yılında bu iki ülke arasında ba"layan sava" 
fiilen 1953’e kadar devam etmi" ve Türkiye’nin de içinde bulundu$u uluslararası bir boyut kazanmı"tır. 
Neticede iki süper güç, ABD ve Rusya, arasındaki anla"mazlık Koreliler’e çok pahalıya mal olmu"tur.

Güney Kore’de, 1961 yılında, General Park bir askeri darbe ile iktidarı ele geçirdi$inde, ki"i ba"ına gelir 
yakla"ık 80 dolardır.  General Park bir süre sonra siville"mi" ve birbirini takip eden üç  dönemde seçimi 
kazanmı"tır. Bu süre içinde Be" Yıllık Ekonomik Kalkınma Planlarıyla ekonomi mucizesini ba"latmayı 
ba"armı"tır. Park, 1979’da bir suikaste u$rayıncaya kadar, bazı seçim hileleri ile iktidarını uzattı. Park 
yönetiminden sonra ülkede bir karga"a, halk ayaklanmaları ya"andı; Chun tarafından yapılan darbe 
ile kurulan hükümet Güney Kore’yi 1987’ye kadar baskıcı bir idare altına aldı. Bu yıl bir üniversite 
ö$rencisinin i"kence ile öldürülmesiyle ba"layan olaylar sonunda ülke halkın iste$i do$rultusunda 
daha demokratik yönetimlere kavu"tu. Güney Kore, di$er ülkeler gibi, iki petrol "oku ve 1997-98’de 
Asya Krizi’ni ya"amı"tır. Ama ba"arılı ekonomik geli"mesi sonucunda Gayri Safi Milli Hasılası (GSY#H) 1,2 
trilyon dolara, ki"i ba"ına geliri ise 22.000 dolara yükselmi"tir.

Bugün Kore Amerikan Patent Dairesi tarafından verilen patentlerin sayısı itibarı ile en üstteki be" ülke 
arasında olarak dünyanın en icatçı uluslarından birisidir. Oysa 1960’lı yıllarda reverse engineering 
(tersine mühendislik) önde geliyordu (1 ve 3).

Kore ar-ge için ciddi çabaları 1980’lerin ba"ında göstermeye ba"lamı"tır. O tarihlerde uluslararası rekabet 
için ithal teknolojiler ve ucuz i" gücünün yeterli olmadı$ı bir noktaya gelinmi"ti. Di$er yandan Kore 
Sanayisi’nin rakip haline gelmesi ihtimali, yabancı firmaları teknoloji transferi hususunda giderek daha 
isteksiz yapıyordu. Bu sebeple riskli ar-ge faaliyetlerini desteklemek için finansal kaynaklar yanında, 
yüksek seviyede e$itimli bilim insanları ve mühendis havuzuna sahip olmak gerekiyordu. Kore, Park 
zamanında ba"latılan e$itim seferberli$i dolayısıyla bu konuda "anslı idi ve zengin bir bilim adamı ve 
yetenekli mühendis kadrosuna sahipti. Di$er yandan, devletten destek görmü" olan büyük firmalar da 
yeni teknolojiler için risk alabilecek kadar finansal bakımdan kuvvetli durumdalardı. 1990’larda Kore’nin 
ar-ge harcamaları %80’i özel sektörden gelmek üzere, GSY#H’nın %3’üne ula"ıyordu. Kore’nin teknolojik 
yetenek elde etme çabaları meyvelerini verdi ve Kore Sanayi bellek yongalarında, cep telefonlarında, 
LCD’lerde ve di$er konularda dünyada lider olan bir kaç ülke arasına girdi. Ayrıca gemi in"aat, otomotiv 
ve telekomünikasyon gibi alanlarda dünya pazarlarında kendini kabul ettirdi (1 ve 3). Örne$in, sömürge 
idaresi döneminde, 1938’de, meyve, sebze ve balık ihracatı için kurulmu" küçük bir firma olan Samsung, 
1974 senesinde Korea Semiconductor adlı "irketin yarısını satın aldı$ında pek ciddiye alınmamı"tı. 

dı"ındaki IMF üyesi ülkeler ulusal paralarının de$erini Amerikan Doları cinsinden tanımlamı"lardır. ABD 
doları ise, 35 dolarlık de$erle bir ons altına ba$lanmı"tı. Vietnam Sava"ı’nın büyük harcamaları yüzünden 
ABD doları de$er kaybetmi" ve 1971 yılında ABD, doları altına endekslemekten vazgeçti$ini açıkladıktan 
sonra sistem çökmü"tür.

Bretton Woods Anla"masıyla biri Uluslararası Para Fonu (International Money Found:IMF), di$eri 
Uluslararası #mar ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) 
veya yeni adıyla Dünya Bankası (DB) kurulmu"tur. IMF, ödeme güçlü$ü içinde olan ülkelere uygun 
"artlarla kredi vermek; DB ise, sava"tan zarar gören ülkelerin yeniden in"asına ve ortaya çıkan sömürge 
sonrası ülkelerin kalkınmasına yardım etmek amacı ile kurulmu"lardır. Her iki kurulu"un da sermaye ve 
kaynaklarının önemli bir kısmı ABD tarafından sa$lanmı"tır.

1970’lerin sonuna kadar uluslararası piyasalardaki para-sermaye bollu$u nedeniyle faizler dü"ük 
seviyede kalmı"tır. 1970’lerin sonundan itibaren faiz oranlarında yükselmeler ba" göstermi" ve bunun 
sonucu olarak, 1982’de bir dizi az geli"mi" ülkenin borçlarını ödeyememesiyle bir borç krizi ya"anmaya 
ba"lanmı"tır. #lk olarak Meksika, ardından Brezilya ve di$er Latin Amerika ülkeleri,  sonra da bazı Afrika 
ülkeleri borçlarını ödeyemeyeceklerini ilan etmi"lerdir. #"te bundan sonra IMF ve DB’nın rolleri büyük 
ölçüde de$i"mi"tir. Bu kurulu"lar verdikleri krediler için geli"mekte olan ülkeler üzerinde  kuvvetli bir 
politik nüfuz kullanmaya ba"lamı"lardır. Bu politik nüfuz, hükümet bütçesi, endüstri düzenlemeleri, 
tarım ürünleri fiyatları, i" gücü piyasası, özelle"tirme vs. gibi çok geni" bir alana yayılmı"tır. 1990’larda 
verdikleri kredileri demokrasi, hükümetin yerinde yönetime yakla"ımı, merkez bankası ba$ımsızlı$ı ve 
kurumsal yönetim gibi ko"ullara ba$layarak etki alanlarını alabildi$ine geni"letmi"lerdir. Aslında IMF 
ve DB’nda olan, kendi yönetim yapılarını zengin ülkelerin menfaatine uygun hale getirmeleridir. Bu 
kurulu"larda karar alma süreci ülkelerin  sermaye payına dayanır. IMF’de en önemli 18 alandaki kararlar 
%85 ço$unluk gerektirmektedir. ABD’nin bu kurulu"ta sahip oldu$u pay oranı %17,35 oldu$u için onun 
rızası olmadan bu önemli alanlardaki bir kararı geçirmek mümkün de$ildir. Di$er yandan ABD’den sonra 
gelen dört hissedarın pay oranları Japonya %6,22, Almanya %6,08, Fransa %5,02 ve #ngiltere %5,02’dir. 
%70 ço$unluk gerektiren 21 konu vardır. Bunun anlamı, bu konulara ili"kin herhangi bir teklifin bu be" 
hissedarın i"birli$i ile engellenebilece$idir. Kısaca, IMF, DB ve WTO tamamen olmasa bile, büyük ölçüde 
zengin ülkeler tarafından kontrol edilirler. Bu ülkeler  serbest piyasa ekonomisinin "artlarını verdikleri 
krediler ve tercihli ticaret anla"maları ile de geli"mekte olan ülkelere empoze ederler (1).

Aslında, ülkeler arasındaki ba"arılı ekonomiler bulundukları yere, küresel bütünle"me ve serbest piyasa 
ekonomisine sıkı sıkıya ba$lılık yolu ile de$il; kendi politikalarını belirleme özgürlü$üne sahip olarak 
dünya ekonomisi ile  bütünle"me yolu ile gelmi"lerdir.      
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Ülke daha sonra Persler, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar, Haçlılar, Araplar, Osmanlılar tarafından i"gal 
edilmi"tir.

Bu müddet zarfında Yahudi halkı kısmen köle, kısmen de ülkelerini i"gal eden devletlerin vatanda"ı 
olarak yayılarak Akdeniz havzasından ba"layıp Ortado$u, Kuzey Afrika ve Avrupa’da, Rusya’da, ABD ve 
Güney Amerika’da Yahudi diasporaları meydana getirmi"lerdir. Bütün bu ülkelerde, Yahudiler, az veya 
çok, bazen dinsel, bazen ekonomik ve bazen de toprak payla"ımı dolayısıyla kötü muamele görmü"ler, 
çe"itli yollarla sürülmü" ve ortadan kaldırılmı"lardır. Bir iddiaya göre, bugün bütün dünyada 15 milyon 
olan Yahudi nüfusu bu muamelelere maruz kalmasaydı 200 milyon olurdu (2).

1870-1880 yıllarında Avrupa’da Yahudiler arasında #srail’e göç ve burada Yahudi ulusu için bir ulusal 
anavatan kurulması tartı"ması ba"lamı"tır. Dünya Siyonist Kongresi gibi bazı etkinlikler ve  dünya 
süper güçlerini Yahudiler için bir devlet kurmaya ikna etme çabaları bunu takip etmi"tir. Birinci Dünya 
Sava"ı’ndan sonra #ngiltere Filistin’i Osmanlı #mparatorlu$u’nun elinden alarak Yahudiler’e bir ulus 
vatan sözü vermi"tir. Ancak Araplar’ın "iddetli kar"ı koyması sonucu bunu gerçekle"tirmek mümkün 
olmamı"tır.

#kinci Dünya Sava"ı öncesi ve sırasında Almanya’daki Nazi rejimi bütün Avrupa’daki Yahudiler’in ortadan 
kaldırılmasını amaçlayan Holokost ismi ile anılan e"i görülmemi" bir soykırım uygulamı"tır. Bunun 
neticesinde 6 milyon Yahudi hayatını kaybetmi"tir.

1945 yılında Filistin’deki Yahudiler, ba"lattıkları bir direni" hareketi ardından, Filistin’e göç üzerine 
yo$unla"arak Avrupa’da mülteci durumuna dü"en çok sayıda Yahudi’yi örgütlemi"lerdir. Bu arada 
#ngiltere konuyu Birle"mi" Milletler’e havale etmi", Birle"mi" Milletler de Filistin’i biri Arap, di$eri Yahudi 
iki devlet arasında bölmeye karar vermi"tir. Araplar’ın bu karara kar"ı çıkmaları üzerine Arap-#srail sava"ı 
patlak vermi"tir. O sırada Filistin hala #ngiliz mandası altındadır ve #ngiltere burayı terketme kararı 
almı"tır. #ngiliz mandasının son askerleri de Filistin’i terk edince 1948 yılında Ben-Gurion #srail Devleti’nin 
kurulu"unu ilan etmi"tir.

1948’den bu yana, #srail 1956 Süvey" Krizi, 1967 Altı  Gün Sava"ı, 1973 Yom Kippur2 Sava"ı, 1982 Lübnan 
Sava"ı gibi bir dizi büyük askeri çatı"manın yanı sıra, ulusal çıkarlarını korumak için bir çok küçük 
çatı"maya da girmi"tir.

#srail kurulu"undan sonraki altmı" yılda elli kat ekonomik büyüme sa$lamı"tır. Üç büyük sava"a girmesine 
ve nüfusun göçlerle üç katına çıkmasına kar"ın, 1948 ve 1970 yılları arasında ki"i ba"ına gelir dört katına 
yükselmi"tir. #srail’in GSY#H’deki büyüme oranı, ikinci Lübnan sava"ı ve terörist saldırıların çok arttı$ı 
2000 yılını takip eden bir kaç yıl dı"ında, geli"mi" ülkeler ortalamasının üstünde seyretmi"tir (2).

2. #branice kefaret günü manasına gelen Yom Kippur Yahudiler için en kutsal dini gündür.

Bugün Samsung, ABD ve Japonya’nın yarı iletken endüstrisinin büyük oyuncularının en büyük rakibidir. 
Di$er yandan dünyanın en de$erli "irketi Apple ile patent sava"larına girmekte ve ona akıllı telefon ve 
tablet bilgisayar alanlarında kafa tutmaktadır (1).

Kore’nin 1960-1980’li yıllardaki mucizevi geli"mesi için gerçekte yapılan; özel sektöre danı"arak 
hükümet tarafından seçilen belirli endüstrileri, gümrük tarifeleri ile koruyarak, sübvansiyonlar ve di$er 
devlet destekleriyle uluslararası rekabete dayanabilecek seviyeye gelinceye kadar geli"tirmek olmu"tur. 
Özel sektörün yatırım yapmadı$ı önemli alanlara devlet kamu iktisadi te"ebbüslerini kurarak katılmı"tır. 
Kötü yönetilen bazı özel sermayeli yatırımları hükümet devralıp yeniden yapılandırdıktan sonra tekrar 
özel sektöre satmı"tır. O tarihlerde, devletin bütün bankaların sahibi oldu$unu ve finans kaynaklarının 
amaçlar yönünde istendi$i gibi kullandırıldı$ını da belirtelim (1).      

Bizim ço$unlukla Yahudi olarak isimlendirdi$imiz #srailo$ulları toplumu dünyanın en eski toplumlarından 
birisidir. Göçebe bir beylik iken #braniler olarak anılıyorlardı. Bu toplumun tarihi M.Ö. 1800 yıllarında 
#brahim (Avram) Peygamber ile ba"lar. Tevrattan ö$renildi$ine göre, #brahim’in torunu Yakup (sonradan 
konan ismi ile “tanrının güre"cisi” manasına gelen #srael) tanrı tarafından, babasından sonra, peygamber 
olarak görevlendirilmi"tir. Toplum bundan sonra #srailo$ulları olarak isimlendirilmi"tir. Kenan ülkesinde 
(bugünkü Filistin, #srail, Ürdün ve Lübnan’ı kapsayan bölge) ya"ayan Yakup, 12 o$lu, kızı dahil 70 ki"ilik 
bir topluluk olarak Mısır’a göç etmi"lerdir. Burada evvela iyi muamele görmü" ve hızla ço$almı"lardır. 
Davut’un 12 o$lundan birisi olan Yuda, tanrı ile ili"kileri sürdüren bir lider olmu" ve topluma bundan 
sonra Yahudi denilmeye ba"lanmı"tır. Firavunun vefatından sonra yerine geçen yeni firavun Yahudilere 
kötü davranmaya ba"lamı" ve onları köle durumuna getirmi"tir. Musa Peygamber Yahudileri kölelikten 
kurtarmı" ve onları Kenan ülkesine getirmi"tir. Yahudilik ilk olarak #branilerin Kutsal Kitabı (Tanah) ile 
gelen, daha sonra Talmud’da (yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsaneleri kapsayan metinler) 
ve di$er kutsal metinlerde inanç, felsefe ve ya"am biçimine ait uygulamalar bütününe verilen isimdir. 
#lk tek tanrılı din olarak kabul edilmekte olup, kendisinden sonra gelen Hıristiyanlık ve Müslümanlık 
üzerinde önemli etkileri olmu"tur. Kutsal metinlerde Yahudi toplulu$u bir ulus olarak tanımlandı$ı için 
bir dinsel etnik grup olarak kabul edilir.  

Yahudi toplumu 400 yıl, bir merkezi yönetime sahip olmaksızın, putperestlerle mücadele etti. Sonunda 
bir merkezi idareye, bir krallı$a, ihtiyaç oldu$u ortaya çıktı ve M.Ö. 879 yılında ilk krallık kuruldu. Bu krallık 
Davud ve Süleyman’ın krallıkları sırasında çok geli"ti, büyüdü ve zenginle"ti. Süleyman’ın ölümünden 
sonra kuzeyde #srail Krallı$ı ve güneyde Yahuda Krallı$ı olarak ikiye bölündü.

Evvela #srail Krallı$ı Asur tarafından i"gal edildi (M.Ö. 555), daha sonra Asur’u ortadan kaldıran Babil, 
Yahuda Krallı$ı’nı sona erdirdi (M.Ö. 422). Bu tarihten sonra Yahudi halkı günümüzdeki #srail Devleti 
kuruluncaya kadar bir ba$ımsız devlete sahip olamamı"tır. 
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Bir ba"ka sebep sıkıntıların ve ihtiyaçların yaratıcılı$ı do$urmasıdır. Tanınmı" bir  #srail giri"imcisi, Yossi 
Vardi, "öyle diyor: ”#srail ileri teknoloji sektörünün iki babası Arap boykotu ve Charles de Gaull’dür5. 
Çünkü bizi  endüstri geli"tirmeye iten onlar olmu"tur” (2).   

#srail suya muhtaç bir ülkedir, ülkenin önemli bir bölümü çöldür. #srail’in geli"tirdi$i damlama sulama 
teknolojisi bütün dünyada, çevre ile yakın ili"kisi sebebi ile de büyük yankı uyandırmı" ve uygulama 
alanı bulmu"tur. Bir #srail su mühendisi olan Simça Blass kom"usunun bahçesinde susuz büyüyen 
a$açtan esinlenerek damlama su fikrine ula"mı"tır. Yaptı$ı kısa ara"tırma ile a$acın yer altından geçen 
bir su borusundan gelen yava" bir sızıntıdan beslendi$ini tesbit etmi"tir. Kurdu$u "irket, Netafilm, bugün 
dünyanın yüzden fazla ülkesine ihracat yapmaktadır (2).

#srail deniz suyunu arıtma teknolojilerinde de iddialı bir durumdadır. 

#srail, kom"uları ile ili"kileri göz önünde tutuldu$unda, uzak pazarlara ihracat yapma mecburiyetinde 
kalmı"tır. Giri"imciler bu sebeple büyük nakliye masraflarından kaçmak için a$ır ve havaleli ürünlerden 
kaçınarak küçük, hafif, de$erli ürünlere ve yazılıma yönelmi"lerdir. Bu da #srail’in bilgiye ve yenilikçili$e 
dayalı ekonomileri benimsemesini sa$lamı"tır (2).

Reut Institute’nin6 kurucusu ve Ba"kanı Gidi Grinstein’a göre; “Göçmenler her "eye tekrar ba"lamaktan 
kaçınmazlar. Do$aları gere$i risk almaya yatkındırlar. Göçmenlerden kurulu bir ulus bir giri"imciler 
ulusudur.” (2).

#srail’in ekonomik kalkınmasında göçün rolü önemlidir. 1948’de kuruldu$unda #srail’in nüfusu 800.000 
idi, bugün 7,1 milyon olup her on yahudi #srailli’nin dokuzu, ya göçmen, ya da göçmenlerin birinci veya 
ikinci nesilden çocuklarıdır (2).

#srail Silahlı Kuvvetleri’nin  özellikle gençlerin muayyen alanlarda e$itimi konusundaki çok olumlu etkisi 
de gözden kaçırılmamalıdır. #srail’de 18 ya"ına gelen veya orta ö$retimini tamamlayan her genç askerlik 
yapmak mecburiyetindedir. Askerlik süresi kadınlar için iki, erkeklerde ise üç yıldır. Çe"itli sınıflarda 
gençler gayet iyi e$itim alırlar. Öyle ki, sivil hayatta bazı sınıflar ve e$itimler aranmakta ve tercih sebebi 
olmaktadır (2).

#srail’in gayet iyi yeti"mi" bir insan kayna$ı vardır. Bunu te"kil eden bireylerin bir kısmı göçmen olarak 
gelmi", bir kısmı da #srail’in kendi e$itim kurumlarında yeti"mi"lerdir.

5. Charles de Gaull’ün Cumhurba"kanlı$ı sırasında, 1969’da Fransa’nın #srail’e uyguladı$ı silah ambargosunu kastediyor. Gerçekten 
bundan sonra #srail silah tedarikindeki istikrarsızlı$ı da göz önünde tutarak kendi uçak, askeri ve savunma sanayisini kurmu"tur.
6. Reut Institute #srail Hükümeti’ne gerçek zamanlı ve uzun vadeli  stratejik karar deste$i sa$lamak üzere kurulmu"tur.

Ülkelerin ekonomilerinde ar-ge’ye ayırdıkları pay açısından #srail dünyada lider durumundadır. #srail’de 
ki"i ba"ına risk sermayesi yatırımı ABD’dekinden 2,5, AB ortalamasından 30 kat fazladır (2).

Dünyada start-up "irket3 yo$unlu$unun en yüksek oldu$u ülke de #srail’dir. Öyle ki, ABD’nin, tabir caizse, 
teknoloji borsası olan NASDAQ borsasına kayıtlı #srail start-up "irketlerinin sayısı, Avrupa ülkelerinin aynı 
borsaya kayıtlı start-up "irketleri toplamından fazladır ve ABD’den sonra ikinci sıradadır(2).

Dünyadaki büyük teknoloji "irketlerinin ço$u #srail’de ya start-up "irket veya "irketler satın almı", ya da 
ar-ge merkezleri açmı"lardır. Sadece Cisco 9 adet start-up "irketi satın almı" ve #srail’e 1,5 milyar ABD 
dolarlık yatırım yapmı"tır (2).

Intel, IBM, Google, Facebook, Motorola gibi "irketlerin #srail’de ar-ge "irketleri, ar-ge ve üretim merkezleri 
bulunmaktadır.

Dünyanın en zengin insanlarından ve riskten kaçmasıyla ünlü Warren Bu%et, ABD dı"ına ilk yatırımını 
#srail’deki imalat makineleri üreticisi Iscar "irketine 4,5 milyar ABD doları ödeyerek yapmı"tır (2). 

Aynı "ekilde, Intel de ilk ABD dı"ı yatırımını #srail’de yapmı" ve bundan çok yararlanmı"tır. Intel’in Hayfa’daki 
merkezinde geli"tirilen 8088 çiplerini kullanarak IBM’in 1980’de ilk ki"isel bilgisayarı çıkarması bilgi i"lemede 
yeni bir devir açılmasına sebep olmu"tur. Bundan sonra bilgi i"lem teknolojisi küçülmeye ve Moore 
Kanunu’na4 uygun olarak hızlanmaya devam etti. Çipler bu "ekilde yo$unla"ıp hızlandıkça daha fazla güç 
çekiyor ve bir noktadan sonra bunları so$utmak gerekiyordu. Bu da özellikle dizüstü bilgisayarlarda sorun 
yaratıyordu. Intelin #srail’deki merkezi, uzun müzakereler ve ikna turları sonunda Intel’in ana merkezini, 
çipleri hızlandırmak yerine çipe verilen komutları ayırmak suretiyle yazılımı daha hızlı çalı"tırmaya 
ikna ettiler. Nihayet, 2006’da gene #srail çıkı"lı, çipleri daha hızlı yapan çift çekirdekli sistemle geli"meyi 
tamamladılar. Bugün #srail Intel’in yıllık ihracatı 1,5 milyar ABD dolarının üstündedir (2).

Yukarıda sadece bir kısmının ismi verilen bütün bu büyük "irketlerin #srail’e gelmelerinin sebebi orada 
buldukları yenilikçi ortamdır.

#srail’in ekonomik kalkınma ba"arısının anahtarı olan yo$un teknolojik yenili$in #srail’de bulunması 
çe"itli sebeplerle açıklanıyor. !üphesiz bunların hepsinin etkisi bulunmaktadır.

Bazıları bunu çok basit ve kestirme yoldan Yahudilik’e ba$lamakta ve “çünkü Yahudiler zekidir” diyerek 
izah etmektedirler. Oysa #srail’in nüfusu çok farklı genetik ve kültürel özellikler ta"ıyan yetmi" ayrı 
milliyetin mensuplarından olu"uyor (2).

3. Türkçede ba"langıç a"aması "irketleri olarak anılıyor. Bunlar genellikle yeni kurulmu" ve geli"me ve pazar arama a"amasında olan 
"irketlerdir. Her alanda faaliyet gösterebilirler ama tarihsel geli"im sürecinde teknolojik risk ile özde"le"mi"lerdir.
4. Gordon Moore Intel’in kurucularından birisi olup tümle"ik devreler üzerine yerle"tirilen tranzistor sayısının her iki yılda bir yakla"ık 
ikiye katlanaca$ı gözleminde bulunmu"tur. Bu da i"lem hızının iki katına çıkaca$ı anlamını ta"ır.
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Bu tablo yanında Singapur, 40.000 $’lık ki"i ba"ı senelik gelir ve yıllık yüksek GSY#H artı"ı ile dikkat çekiyor. 
Ülkenin birden fazla resmi dili olup bunlar #ngilizce’nin yanında bazı Çince lehçeleri ve Tamilce’dir. Malay 
dili ise milli dildir. E$itime çok önem verilmekte olan ülkede özellikle ticaret ve bankacılıkta uzmanla"mı" 
kadrolar mevcuttur. 

Türkiye de, bu ülkeler kadar olmasa da, genç bir cumhuriyettir. Bunlar arasında Türkiye’nin ayırt edici 
özelli$i geçmi"ten gelen devlet tecrübesidir. Bir ba"ka farklılık ise, bu defaki aleyhte olmak üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin i"e her bakımdan sıfırdan ba"lamasıdır. Osmanlı #mparatorlu$u’nun son 
dönemindeki Trablusgarp, Balkan Sava"ları ve 1. Dünya Sava"ı’nı takip eden Kurtulu" Sava"ı sonrasında 
yol, okul, hastane, fabrikası olmayan bir ülke devralınmı"tır. Ülkede tek bir üniversite vardır: #stanbul’daki 
Darülfünun. Bundan önemlisi, di$erlerine ilaveten Çanakkale Sava"ı kayıpları ile bir neslin kaybolması, 
be"eri kaynakları adeta kurutmu"tur. Bunlar yanında, Osmanlı #mparatorlu$u’nun sanayi devrimi 
dı"ında kalmasının etkileri sonraki nesillere sirayet edip durmu"tur. Öyle ki, teknolojiye bu uzaklık adeta 
kalıtımsal bir hal almı"tır. Anadolu bir kasabalar diyarıdır. #lber Ortaylı “Evliya Çelebi’den beri kasabada 
üretim yoktur” diyor7. Bu etki o kadar yaygındır ki, benim ya"ımda olanların hatırlayabilecekleri bir 
geçmi"te, #stanbul, #zmir gibi "ehirlerde bile, su tesisatı, elektrik ile ilgili, evlerdeki basit tamirat i"leri, 
otomobil bakım ve onarım i"leri azınlıklara mensup “ustalar” tarafından yerine getirilirdi. Dahası, Fatih 
Sultan Mehmet’in #stanbul’un fethinde kullandı$ı topların yapımında bile döküm ustası Macar Urban 
kullanılmı"tır.

Atatürk’ün ekonomik konuları gündeme getirmesi Cumhuriyet’in ilanından önce ba"lamı", !ubat 
1923’te #zmir’de 1. #ktisat Kongresi toplanmı"tır: Burada alınan kararların Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
takip edilen ekonomi politikaları üzerinde önemli tesirleri olmu"tur.

Ekonomik kalkınma modeli olarak Türk giri"imcisine dayalı kendine yeterli bir milli ekonomi alınmakta 
idi. Bu sebeple ülkede giri"imci yaratma konusunda büyük çabalar sarf edilmi"tir. Bu çerçevede, 1924 
yılında Türk giri"imcileri desteklemek ve sanayi yatırımlarına kaynak olu"turmak amacı ile #" Bankası 
kurulmu"tur. 1925 yılında ise, özel te"ebbüse kredi vermek ve özel sanayinin teknik bilgi ve tecrübe 
eksikli$ini gidermek maksadı ile Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. Bu arada sanayicilere 
hammadde ithalatında gümrük muafiyeti, kamu kurulu"larına da ihtiyaçlarını yerli ürünlerle kar"ılamak 
mecburiyeti getirildi. 1927 yılında çıkarılan “Te"vik-i Sanayi Kanunu”  sanayi kurulu"larına bedava arazi 
temini, emlak, damga ve kazanç vergisinden muafiyet, tenzilatlı nakliyat dahil olmak üzere bir çok 
avantaj sa$lıyordu. Bütün bunlar, sonunda yerli müte"ebbis sayısında önemli bir artı"a yol açtı. Buna 
mübadele dolayısıyla meydana gelen bo"lukların kapatılması gayretinin ve tersine göçün de katkıda 
bulundu$u söylenebilir. Ancak sa$lanan bu imkanların bir taraftan kamu personeli ve siyasiler, di$er 
yandan özel sektör tarafından kötüye kullanılmasının iyi niyetlerle getirilen te"viklerin görünümünü 
zedeledi$i göze çarpmaktadır.

7. #lber Ortaylı ve #smail Küçükkaya, Cumhuriyetin #lk Yüzyılı, Tima" Yayınları, 2012, ss 193.

#srailli yazar Amos Oz, “Yahudilik ve #srail hep bir "üphe ve tartı"ma kültürünü, açık uçlu bir yorum 
oyununu, birbirine zıt yorumları beslemi"tir” diyor. #srail toplumu daima sorgulayan, do$açlama yapan, 
insiyatif alan, giri"imci  özelliklerine sahip bireylerden olu"maktadır (2).

Bunlara ilaveten, bir halkın asırlardan beri ba$ımsız bir ulusal devlete sahip olma özlem ve iste$i, bu 
fırsatı yakalayınca duyulan co"ku ve heyecan ve onu ya"atmak için üstlendi$i sorumluluk da hesaba 
katılmalıdır.  

Bütün bu sebeplerin ötesinde, #srail’i bugünkü konumuna getiren etkenler arasına izlenen hükümet 
politikalarını da katmak gerekir. Her "eyden önce düzen, ki"ilerin yukarıda sayılan özelliklerini 
sergilemeye uygun "ekilde kurulmu"tur. Orduda bile anti-hiyerar"ik ve sorgulamaya açık bir yapı vardır. 
Di$er yandan zararı fırsata, dezavantajı avantaja döndürme yollarını bulmada gayet ba"arılı olunmu"tur. 

Singapur Cumhuriyeti Asya’da Malay Yarımadası’nın güney ucunda bir ada devletidir. Be" milyon 
civarında olan nüfusunun yakla"ık %76’sını Çin asıllılar, gerisini de Malaylar (%14), Hintliler (%8) ve 
di$er azınlıklar te"kil etmektedir. Ülkenin hiç bir do$al kayna$ı yoktur, zamanla adayı kaplayan tropik 
ormanların önemli bir kısmı ortadan kalkmı"tır.

Singapur’un yakın tarihi 1819’da #ngilizler tarafından bir liman kurulması ile ba"lar. 2. Dünya Sava"ı’na 
kadar bir #ngiliz sömürgesi olan Singapur 1942-1945 yılları arasında Japon i"gali altında kaldı. Sava" 
sonrası Malezya ile birle"tirildi, daha sonra 1965’de Malezya’dan ayrılarak ba$ımsız bir cumhuriyet oldu.
Singapur ekonomisinin büyük kısmı ticarete dayanır. Ayrıca sigortacılık, ula"tırma, bankacılık ve 
depolama hizmetlerinden önemli gelir elde edilmektedir. Son yıllarda i"gücünün önemli bir kısmı 
endüstri alanında istihdam edilmeye ba"lanmı"tır. Ancak Singapur’da çok sayıda start-up "irketi 
kurulmamı"tır, risk alma ve giri"imcilik Singapurlu için itibar edilen kavramlar de$ildir. Ülkede bir düzen 
ve istikrar mevcuttur. Öyle ki, ülkenin ba$ımsızlı$ını kazandı$ından bu yana hep aynı parti, Halk Partisi, 
iktidardadır. #ktidardaki partide aktif bir siyasi muhalefetin düzenli ve verimli Singapur hayalini yıkaca$ı 
kanaati hakim olup, kamuoyunda fikir muhalefeti belli etmeksizin önlenmeye çalı"ılır. Ülkede düzene ve 
itaate önem verilmektedir (1).

Ba$ımsızlı$ın yeni kazanıldı$ı yıllarda mevcut Endonezya tehdidi, Malezya ile ili"kilerin durumu ve 
hatırlanan Japon i"gal yılları dolayısıyle konan mecburi askerlik hala sürmektedir. Bu konuda #srail’den 
yardım almı"lardır.

Son yıllarda ise, bazı hükümet üyelerinin dünyadaki gidi"i göz önünde bulundurarak start-up "irketlerin 
kurulması ve risk alma kültürünün edinilmesi hususunu ele aldıkları gözlemleniyor.
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Etibank’ın ve MTA’nın  birbirini tamamlayan çalı"malarından çok faydalı sonuçlar alınmı"tır.

Gene aynı tarihte yürürlü$e giren bir kanunla ülkenin hidroelektrik potansiyelini tespit ve enerji 
ekonomisine en uygun yeraltı ve su kaynaklarını saptayarak elektrifikasyon projelerini hazırlamak üzere 
Elektrik #"leri Etüt #daresi kurulmu"tur.

1. Be" Yıllık Sanayi Planı bütünü ile uygulanmı"tır. Hazırlanan 2. Be" Yıllık Sanayi Planı ise, #kinci Dünya 
Sava"ı dolayısıyla hayata geçirilememi"tir. #kinci Dünya Sava"ı boyunca ekonomide ve sanayile"mede 
bir geli"me kaydedilmemi"; bütün ekonomik yatırımlar durmu"tur. Bu dönemde hükümetlerin ekonomi 
politikaları iki önemli temele dayandırılmı"tır:8 Mal darlı$ının do$urdu$u sıkıntıları hafifletmek ve bazı 
kimselerin bu durumdan yararlanarak a"ırı kazanç sa$lamalarını (kara borsa) önlemek. Bunu temin 
etmek için devletin ekonomiye müdahaleleri artmı"tır (milli koruma kanunu, varlık vergisi), ama gene 
de ne yokluk çeken halkın ihtiyaçları kar"ılanabilmi", ne de büyük vurgunlar önlenebilmi"tir. Buna 
mukabil sava" dı"ında kalmanın avantajı ile sava" yıllarında dı" ticarette her yıl fazlalık elde edilmi"tir. 
Ancak sava" içinde altın ve döviz rezervlerinde elde edilen önemli artı", sava" sonrasında ülkeye fayda 
getirecek "ekilde de$erlendirilememi"tir.

1947 yılında kurulan IMF’e aynı yıl üye olan Türkiye ekonomik istikrarsızlıklar ya"adı$ı dönemlerde IMF 
kontrolünde programlar uygulamı"tır.

1950 yılında yapılan seçimlerde iktidarın de$i"mesi ile 1930-1949 arasında uygulanan devletçi 
politikalardan ayrılarak serbest piyasa ekonomisi uygulanmaya ba"lanmı"tır. 1950-1960 döneminde 
önemli altyapı projeleri gerçekle"tirilmi"tir. Yabancı sermaye ve özel sektöre önemli te"vikler sa$lanmı", 
sonunda özel sektör büyümü" ve bir dinamizm kazanmı"tır. Kamu iktisadi kurulu"larının özelle"tirilmesi 
ile ilgili ilk adımlar bu dönemde atılmı"tır. 1954 yılında ya"anan "iddetli kuraklık önemli bir ekonomik 
krize sebep olduysa da bu on senelik dönemde GSY#H yılda ortalama %7 oranında büyümü"tür. Türkiye 
bu dönemde enflasyon ve devalüasyonla tanı"mı"tır.

1960 yılındaki askeri darbeden sonra ekonomi ve sanayile"me politikalarında de$i"iklik olmu" ve 1960-
1980 arasında karma ekonomi dönemi ya"anmı"tır. 1963 yılında Devlet Planlama Te"kilatı (DPT) kurulmu" 
ve planlı ekonomiye geçilmi"tir. Ekonomi be" yıllık kalkınma planları ile yürütülmeye çalı"ılmı", sanayide 
ithal ikamesine öncelik verilmi"tir. 1963-1977 arasında GSY#H’da yıllık ortalama %6,5’lık, sanayide ise 
%9,5’lık bir büyüme sa$lanmı"tır. 1979 yılında ya"anan petrol "oku ciddi bir ekonomik krize yol açmı" 
ve enflasyon üç haneli rakamlara yükselmi"tir. Bu dönemde özel sektör tüketim malları üretiminde 
geli"mi", ara mal ve yatırım malları üretiminde ise kamu sektörü önemli yatırımlar yapmı"tır. Demir-
çelik, çimento ve petro-kimya sanayi tesisleri kurulmu"tur. 1963 yılında özel bir kanunla TÜB#TAK’ın 
kurulması da bu döneme rastlamaktadır.

8. Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç

Di$er yandan, Lozan Antla"ması’na göre, gümrüklerde tam otonominin ancak 1929’da yürürlü$e girecek 
olması, ithal mallarla yerlilerin rekabetinde olumsuz etkiler yapmaktaydı.  

Cumhuriyet’in ilk önemli özel sanayi kurulu"u U"ak !eker Fabrikası’dır. Osmanlı #mparatorlu$u zamanında 
da "eker fabrikası kurmak te"ebbüsleri yapılmı"sa da ba"arılı olmamı"tır. 1923 yılında 600.000 TL sermaye 
ile bu amaçla kurulan U"ak Terakki Ziraat T.A.!.  1926 yılında fabrikasını i"letmeye açmı"tır. Buna paralel 
olarak, #stanbul’da 500.000 TL sermaye ile kurulan Trakya !eker Fabrikaları T.A.!.’nin Alpullu Fabrikası 
gene aynı sene üretime ba"lamı"tır. Bu "irketlere bölgesel olarak üretim tekeli hakkı, nakliye ücretlerinde 
indirim, bedava hazine arazisi, üretim vergisi muafiyeti, satı" fiyatında avantajlar sa$lanmı"tır.

1923-1932 arası özel sektör a$ırlıklı dönem, 1929 Dünya Ekonomik Krizi, devletin bekledi$i kalkınma 
hızını gerçekle"tirememesi gibi sebeplerle sona ermi" ve devreye devletçi politikalar girmi"tir. Ama özel 
sektörün desteklenmesi, te"viki devam etmi"tir.

Bu ba$lamda 1933 yılında Sümerbank kurulmu"tur. Sermayesinin tamamı devlete aittir ve ba"langıçta 
bir banka ve tekstil sanayine odaklanmı" bir sanayi "irketidir. Türkiye için, ba"arılı faaliyeti yanında, tam 
bir sanayi mektebi vazifesi görmü"tür.

1934 yılında, 1. Be" Yıllık Sanayi Planı (1934-1938) yürürlü$e girdi. Bu plan Türkiye’de tekstil, kimya, 
ka$ıt-selüloz, madencilik, seramik ve demir-çelik dallarında fabrikalar kurmayı öngörüyordu. Planın 
uygulanması görevi Sümerbank’a verilmi"tir. #" Bankası da bazı yatırımlara katılmı"tır. #stanbul’daki 
Pa"abahçe !i"e Cam Fabrikaları, #" Bankası eli ile kurulmu"tur. Bunun dı"ındaki bütün yatırımlar 
Anadolu’nun çe"itli il ve ilçelerinde yapılmı"tır. Karabük Demir Çelik Fabrikaları planın uygulamasından 
çıkarılmı" ve #ngiltere’den sa$lanan kredi ile kurulmu"tur. Ama o da Sümerbank’a ba$lı bir “Müessese 
Müdürlü$ü” olarak yönetilmi"tir.

Madenler 1. #ktisat Kongresi’nde alınan kararlara uygun olarak özel te"ebbüs tarafından i"letiliyordu; 
gerek bunlardan, gerekse yabancı sermaye elindeki i"letmelerden verimli bir sonuç alınamadı.  

1935 yılında Atatürk’ün talimatıyla yeraltı kaynaklarını i"letmek, de$erlendirmek ve enerji üretmek 
üzere Etibank kuruldu. Bu i"lerin yapılması için gerekli sermayenin toplanması ve her türlü bankacılık 
i"lemlerinin de yapılması öngörülmü"tü.

1935’de çıkarılan bir kanunla ülkedeki madenlerin gerekli jeoloji ve mühendislik yöntemleriyle sistemli 
bir "ekilde ara"tırılması ve i"letmeye uygun olup olmadı$ının tespiti amacıyla Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü (MTA) kurulmu"tur. MTA ülkenin her yerinde etütler yapmı" ve bunların sonucunda bir çok 
yeni maden yata$ı bulunmu"tur.
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Türkiye bu açıdan bakıldı$ında en çok Kore Cumhuriyeti’nin öyküsüne benzer bir öyküye sahiptir. 
Her iki ülke de zaman zaman askeri müdahalelere maruz kalmı"lardır. 1960’lı yılların ba"larında ki"i 
ba"ına gelirleri 80 ABD Doları seviyesinde iken planlı döneme geçip be" yıllık kalkınma planları yapıp 
uygulamı"lardır.

Burada Türkiye niçin bu ülkelerin gerisinde kalmı" ve geli"mi" ülkeler sınıfına dahil olamamı"tır 
sualine cevap bulmak gerekiyor. Oysa, her "eye sıfırdan ba"landı$ı Cumhuriyet’in kuruldu$u yıllardan 
ba"layarak evvela 1923-1929, sonra da 1930-1938 döneminde gayet ba"arılı olunmu"tur. Özellikle 1. Be" 
Yıllık Sanayi Planı neredeyse eksiksiz uygulanmı" ve iyi sonuçlar alınmı"tır. Esasen, Türkiye’nin di$er üç 
ülke ile kar"ıla"tırmasını 2. Dünya Sava"ı’ndan sonraki dönem için yapmak daha do$ru olur.   

Dünyadaki teknolojik yeniliklerden faydalanmada ço$unlukla bir pasif alıcı olarak davranılmı"tır. Gerek 
devlet, gerekse özel sektör, büyük yatırım gerektiren bazı yeni ve temel teknolojilerin kazanılmasında 
cesur hareket edememi"lerdir. Bunun sonucunda Türkiye’de #leti"im ve Bilgi Teknolojileri, Elektronik 
ve Yarı #letken, Nükleer, Havacılık hatta Otomotiv sanayisi alanlarında gerçek bir geli"me sa$lanamadı. 
#ktidarlar bu alanlara büyük "irketleri özendirmek husususunda gerekli istek ve beceriyi gösteremediler. 
Hep basiretli (!) bir tüccar rolü oynandı. Sık rastlanan itirazlar, söz konusu alanda bazı büyük firmaların 
isimlerini sayarak “bunlarla mı rekabet edece$iz?”, ya da, “çok geç de$il mi?” "eklinde olmu"tur. Oysa bu 
yol Kore Cumhuriyeti’nin ba"arısında önemli etki yapmı"tır. Burada herkesin bildi$i bir örne$i verece$im: 
Nokia, Finlandiya gibi bir küçük ülkenin "irketi olmasına kar"ın yakın bir geçmi"e kadar mobil telefon 
terminal cihazlarında dünya lideri idi, sonra ortaya Kanadalı BlackBerry  ve ABD’den Apple çıktı akıllı 
telefonları ile. !u sırada Güney Koreli Samsung Apple’in önüne geçmi" durumda. Yenileri çıktıkça eskiler 
yollarına devam etmi"ler ve etmektedirler.

Halbuki, 1980’li yılların sonu ile 1990’lı yılların ba"larında Türkiye’de kendi özgün ürünlerine sahip gayet 
kuvvetli, ya"amının yenile"im yapmaya ba$lı oldu$una müdrik ve bu yolda yürümekte olan bir ileti"im 
sanayisi kurulmu"tu. Bu sanayi dönemin yabancı sermaye ve özelle"tirme heveslerine kurban edilmi"tir. 
Sonuç, mobil haberle"me için, ba"ladı$ından bu yana Türkiye dı"arıya milyarca dolar para ödemi"tir ve 
ödemektedir. Türkiye tamamen bu konunun dı"ında kalmı"tır.  

!imon Perez “Yapılacak en ihtiyatlı i" cüret etmektir” diyor (2). Ben-Gurion ve !imon Perez, #srail’in 
yeni teknolojiler kazanması, #srail’in ihtiyacı olan güç ve pahalı tesisler kazanması hususunda ideal bir 
ikili te"kil etmi"lerdir. #srail Cumhuriyeti’nin kurulu"undan itibaren nükleer teknolojiye sahip olmak bu 
ikilinin en önemli hedeflerinden birisi olmu"tur. Bu fikre kabine içinde de muhalefet oldu$u için Perez 
nükleer teknoloji ile ilgili çalı"maları bütçe dı"ı kaynaklardan beslemek yolunu ve imkanını  bulmu" 
ve 1960 yılında #srail ilk nükleer reaktörüne kavu"mu"tur. Altı gün sava"larından sonra #srail nükleer 

24 Ocak 1980’de ilan edilen kararlarla devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmı", ithalat 
serbestle"tirilmi", bir çok subvansiyon kaldırılmı" veya azaltılmı", ihracat te"vik edilmi"tir. Bu suretle 
karma ekonomiyi ve planlamayı esas alan ve ithal ikamesine dayanan büyüme ve sanayile"me 
politikaları terkedilerek yerine serbest piyasa ekonomisini esas alan dı"a açık, ihracata dönük bir politika 
konulmu"tur. Bu politika  12 Ekim 1980’de yapılan askeri darbe ile kurulan yönetim ve sonrasında da 
devam ettirilmi"tir. Bu ba$lamda K#T’lerin büyük kısmı özelle"tirilmi" veya kaldırılmı"tır.

1980’li yıllarda özel sektörün ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi bir dolaylı yoldan; ar-ge harcamalarının 
vergi matrahından dü"ürme imkanının verilmesi ile ba"latılmı"tır. Erteleme imkanı olmadı$ı için, özellikle 
yeni kurulan "irketlere bunun bir faydası olmamı"tır denebilir.

1991 yılında, DB’dan sa$lanan kredi kullanılarak uygulaması ba"latılan Teknoloji Geli"tirme Projesi 
kapsamında TTGV kurulmu"tur. TTGV projeden tahsis edilen fondan özel sektöre maliyeti piyasa "artları 
ile kar"ıla"tırıldı$ında çok dü"ük, faizsiz kredi "eklinde destek sa$lamı"tır. Bu ülkemizde do$rudan destek 
sa$lamada bir ilktir. Daha sonra 1994 senesi sonunda çıkarılan “#hracatı Te"vik Kararnamesi kapsamındaki 
Ar-Ge te"vikleri” 1996 senesinde uygulamaya konulmu" ve gene TTGV tarafından geri dönü"lü, TÜB#TAK 
tarafından ise hibe olarak, o zamanki Dı" Ticaret Müste"arlı$ı kontrolünde destekler sa$lanmı"tır. Bir 
süre sonra TÜB#TAK bu deste$i kendi bütçesine konan fonlardan kar"ılamaya ba"lamı"tır. Bu ba$lamda 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı$ı ve KOSGEB, çe"itli yardımlar sa$lamaktadırlar. Son defa Ula"tırma, 
Denizcilik ve Haberle"me Bakanlı$ı Bilgi Teknolojileri ve #leti"im Kurulu’ndan intikal eden fonları bu 
alanda hibe olarak da$ıtmak hazırlı$ındadır. Bu arada 2001 yılında çıkarılan “Teknoloji Geli"tirme 
Bölgeleri Kanunu” ile 2011’de çıkarılan “Ara"tırma ve Geli"tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun” vasıtasıyla dolaylı destekler geni"letilmi" ve çe"itlendirilmi"tir.

Yukarıda anlatılan Türkiye Cumhuriyeti’nin öyküsüne  askeri müdahaleleri, terörle mücadeleyi, deprem 
felaketlerini ve ekonomik krizleri de katmak mümkün. Bütün bunların, iktidarların ve halkın davranı"ları 
ve dı" ko"ulların da tesiri altında Türkiye bugün;

�Ya" ortalaması 30 yıl olan 75,6 milyon nüfuslu ,
�GSY#H’sı yakla"ık 800 milyar ABD Doları,
�Ki"i ba"ı geliri yakla"ık 10.000 ABD doları/yıl

olan bir ülke.         

Yukarıda bahsedilen üç ülke ile Türkiye’nin ortak tarafları, hepsinde askerli$in zorunlu olması yanında 
bu ülkelerin iyi kötü serbest piyasa ekonomisini uygulamalarıdır. Di$er üçü ki"i ba"ına gelir açısından 
geli"mi" ülkeler sınıfındadır, Türkiye bunu henüz ba"aramamı"tır.
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Kore, #srail ve Singapur genelde ve geli"mek için kullandıkları alanlarda gayet iyi yeti"mi" insan kadrolarına 
sahip olmu"lardır. Örne$in; General Park’ın 1960’larda ba"lattı$ı e$itim seferberli$i 1980’lerde ihtiyaç 
duyulan ve kullanılan bir hazır kadro yeti"mesini sa$lamı"tır.

Türkiye hala gerekli büyüklükte yeti"mi" bir insan kadrosuna sahip de$ildir. Orta ö$retim sistemi her 
birkaç senede bir yapılan de$i"ikliklerle yaz-boz tahtasına dönmü"tür. Dindar bir nesil yeti"tirmek 
yerine kendisini cesaretlendiren hür bir ortamda, sorgulayan, ara"tıran, "üphe eden bir nesil yeti"mesini 
sa$layan bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu arada üniversitelerimizde bilimsel haysiyetle ba$da"mayan nabza 
göre "erbet vermeyi ve yanda" olmayı benimseyen isimler çıkmasının  üzücü oldu$unu belirtmek 
isterim.

Ülkemizde kadroya verilen önemin bir göstergesi, 1932 senesinde kurulan ve faaliyetini 1934 yılına 
kadar sürdüren Kadro Dergisi’dir. #nkılaplara ve Kemalizm’e inanan kadrolar yeti"tirme amacını ta"ır.   

1963’de ba"latılan planlı ekonomi fikrine kuvvetli bir muhalefet vardı. “Plan mı pilav mı“ sloganları ile 
yürütülen bu muhalefet, özellikle ba"arısızlıkla sonuçlanan 4. Be" Yıllık Kalkınma Planı’ndan sonra, 
planların içtenlikle hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini zayıflattı. Oysa Kore Cumhuriyeti be" yıllık 
kalkınma planlarını büyük bir ciddiyet ve intizamla uygulamı"tır.

Kamu alımlarının yerli üretime, yenile"ime fayda ve fırsat yaratacak "ekilde yapılması her zaman çok 
konu"ulan ama bir türlü gerçekle"tirilemeyen bir husustur. Bir ara BTYK’dan kamu alımlarında %1’e kar"ı 
gelen bir bölümün ar-ge etkinliklerine fon te"kil etmek üzere ayrılması kararı çıkmı"sa da uygulanmamı"tır. 
Son yıllarda özellikle büyük "ehir belediyelerinin büyük mebla$ tutan alt yapı yatırımları arasında bir 
ortak standart sa$lanamadı$ı gibi, teknoloji içeren bölümlerindeki yerli derinli$inin son derece az 
oldu$u görülüyor. Buna, Devlet Demir Yolları’nın hızlı tren yatırımları da dahil edilebilir.

Di$er yandan Türkiye, zorluktan fırsat yaratmak ve fırsatlardan yararlanmak konularında ba"arılı de$ildir. 
Cari açı$ın en önemli sebebinin enerji ile ilgili oldu$u biliniyor. Ama enerji tasarrufu ve yenilenebilir 
enerji kaynakları konusuna odaklanmı" oldu$umuz söylenemez. Basit bir örnek: AB’de 2013 ba"ından 
itibaren ba"ka teknolojilerle elde edilen ürünlere göre verimleri çok dü"ük olan, aydınlatmada 
kullanılan  Edison’dan kalma enkandesan lambaların imalatı ve ithalatı yasaklanmı"tır. Bu, eldeki stoklar 
tükendikten sonra bu lambaların kullanılmayaca$ı anlamına geliyor. Bunlar yerine kullanılan fluoresan 
lamba teknolojisiyle yapılmı" uzun ömürlü lambalar, daha iyisi fiyatları giderek ucuzlayan LED’lerle 
yapılmı" aydınlatma armatürleri kullanılacaktır. Bu suretle, önemli bir enerji tasarrufu ve karbon dioksit 
emisyonunda azalma sa$lanacaktır. Türkiye’de enkandesan lamba imal eden ikisi yabancı sermayeli 
üç "irket bir süre önce faaliyetlerini tatil etmi"lerdir. Ancak ülkemizde ne fluoresan lamba, ne de LED 
üretiliyor. Bu durumu bir fırsat olarak de$erlendirmek dü"ünülemez mi?     

askeri güce,  yani atom bombasına da sahip olmu"tur (2). Fransa’nın koydu$u silah ambargosundan 
sonra #srail kendi silah sanayisini de kurmu"; bu ba$lamda, Fransız Mirage uçaklarının kopyalanması ile 
ba"layan u$ra"ı sonunda, dünyada en yüksek seviyede özelliklere sahip sava" uçaklarından birisi olarak 
kendi özgün uça$ını geli"tirmi"tir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları böyle cüretkâr davranı"larla doludur. Bunlardan birisi de Kayseri Uçak 
Fabrikası’dır. Birinci Dünya Sava"ı ve Kurtulu" Sava"ı süresince uçak sanayimizin bulunmayı"ı  dolayısıyla 
büyük sıkıntılar çekilmi"tir. Öyle ki, malzeme ve personel noksanlı$ı dolayısıyla uçakların tamiratı dahi 
yapılamamı"tır. Atatürk havacılık sanayiinin kurulması talimatını vermi"tir. O sırada Almanlar Versay 
Antla"ması gere$i sava" uça$ı yapamıyor ve Almanya dı"ında bir çözüm arıyorlardı. Alman Junkers 
Firması ile anla"ılarak 1925 senesinde merkezi Ankara’da bulunan TOMTA! (Tayyare ve Motor Türk 
Anonim !irketi) isimli "irket kuruldu. !irketin fabrikası Almanya’dan getirilen teçhizatla, arazi durumunun 
elveri"li olması sebebiyle, Kayseri’ye kuruldu. TOMTA! çe"itli sebeplerle bata çıka, dura kalka 1950 yılına 
kadar ya"adı ve muhtelif lisans anla"malarına dayanarak çe"itli uçaklar imal etti.    

1973-1977 dönemini kapsayan 3. Be" Yıllık Kalkınma Planı’nda “üçüncü plan döneminde tesisine 
ba"lanacak olan e$itim amaçlı prototip nükleer santral, uzun dönemde teknoloji giri"i sa$lamak için 
nükleer enerji santrallerinin planlama, projelendirme ve tesisinde yararlar sa$layacak ayrıca elektrik 
enerjisi üretecektir” deniyor. Kurulması kararla"tırılan nükleer enerji santrallerinin gecikmesine sebep 
olaca$ı gerekçesi ile bu projeden vazgeçilmi"tir. Bu gerekçenin ı"ı$ında, aradan kırk sene geçmesine 
ra$men, hala bir nükleer santralin kurulmamı" olması da dikkati çekiyor. Bu söyledi$imin nükleer santral 
taraftarı olmamla bir ilgisi yok, amacım bir olayı objektif olarak hatırlatmak. 

Yukarıda iki cesur te"ebbüsten bahsettim. Bunlardan birincisi Atatürk döneminin rastlanan cesaret 
örneklerinden biridir; ba"arısız sonuçlansa da uygulamaya geçilmi"tir. #kincisi ise, geçmi"te örne$i çok 
görülen ka$ıt üzerinde veya lafta kalmı" bir cürettir. 

Türkiye’de giri"imcilik, özellikle teknolojik giri"imcilik performansının  mensup oldu$umuz gruplar, 
örne$in OECD ülkeleri, arasında en alt sıralarda oldu$u biliniyor. Oysa, Bernard Shaw bu konuda "öyle 
diyor: ”Bu dünyada ilerleyen ki"iler kollarını sıvayıp istedikleri ortamı arayan, bulamayınca da yaratan 
ki"ilerdir. Hatalarla dolu bir hayat hiçbir "ey yapmadan geçirilen hayattan onurludur”.

Siyasi kadroların ve bazı kamu görevlilerinin taraflı tutumu da giri"imcili$in bizatihi kendisinde ve 
ba"arısında olumsuz ve caydırıcı roller oynamı"tır.

Giri"im konusu olan fikrin, ille de fikrin sahibi tarafından uygulanması gerekmez. Böyle zannedildi$i için 
uygulanamayan veya ba"arısızlıkla sonuçlanan giri"imler vardır.
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Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmayı mümkün kılacak araçların, örne$in rüzgar türbini, 
güne" pili (fotovoltaik yolla elektrik enerjisi üretimi için), geli"tirilmesi ve üretimi ile ilgili bir niyet, 
hedef gösteren bir strateji ve program mevcut de$ildir. Yenilenebilir enerji kaynaklarında yakıt masrafı 
olmasa bile yapılan yatırımların büyüklü$ü dolayısıyla elde edilen enerjinin birim maliyet fiyatı alı"ılmı" 
yollardan elde edilene göre hala bir hayli yüksektir. Fakat giderek dü"mektedir; öyle ki, rüzgardan elde 
edilen elektrik enerjisi rekabet edebilir bir seviyeye gelmi"tir. Türkiye’de de bu yolla elektrik enerjisi elde 
etme yaygınla"ıyor.

Bor kaynaklarımızın de$erlendirilmesi ile ilgili çabalar konunun önemi ve büyüklü$ü ile ba$da"mayacak 
tarzda bir enstitünün (BOR-EN) imkanları içine sıkı"tırılmı"tır. Bu ba$lamda yakıt pili geli"tirilmesi ve 
uygulamaları ile ilgili etkinliklerin çok daha dinamik ve yaygın "ekilde yapılması gerekiyor.

Özel sektörün ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi ba"langıcı olarak Teknoloji Geli"tirme Projesi’nin 
uygulandı$ı tarih alınırsa 22 yıl geçmi" bulunuyor. Bu zaman içinde bir çok de$erli proje sonuçlandırılıp 
hayata geçirilmi"se de etkileri ülke çapında hissedilen, ses getiren tek bir projeden bile bahsedilmiyor. 
Destek uygulamalarına ba"landıktan sonra bunların ço$altılıp çe"itlendirildi$ine yukarıda i"aret 
etmi"tim. Bu uygulamalardan elde edilen sonuç ve faydaların anla"ılması ve gerekli düzeltmelere yol 
göstermesi için yapılmı" etki analizleri bulunmuyor. Epeyce yayılmı" bulunan bu destekler arasında 
bir e"güdüm olmayı"ı da dikkat çekicidir. Bu bilinmezlik ve da$ınıklık içinde muhtemel kaynak israfını 
önlemek için etki analizlerinin bir an önce yapılıp sistemin yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır. Bu 
kez sistemin içine e"güdümün ve güdümlü büyük projelerin sokulmasının sa$lanmasına ihtiyaç vardır. 
Ayrıca, yenile"imde hedef kitle olan özel sektörün sistem içinde alınan kararlarda söz sahibi olmasının  
sa$lanması gerekir.  

KAYNAKLAR:
1. Ha-Joon Chang (Çeviren:Emin Akçao$lu), Sanayile"menin Gizli Tarihi, EPOS Yayınları, 2009.
2. Dan Senor/Saul Singer (Çeviren:Rıfat Sevirhano$lu), #srail’in Ekonomik Mucizesinin Öyküsü, Do$an 
Kitap Yayınları, 2011.
3. Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI), Türkiye Ulusal Teknoloji ve Yenile"im Kapasitesinin Geli"tirilmesi #çin 
Modeller, TTGV Yayınları, 2009.                                              
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Bu yıl TTGV’nin kurulu" yılıdır.

Yılın hatırda kalan önemli olayları "öyle sıralanabilir:

1990 yılında  Irak’ın Kuveyt’i i"gali ile ba"layan 1. Körfez Sava"ı, Irak’ın Kuveyt’i ilhak kararını kaldırması, 
tazminat ödemesi ve koalisyon güçlerinin (28 ülke) bütün "artlarını kabul etmesiyle son buldu.

arsiv.ntvmsnbc.com

 TTGV’nin ilk logosu
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Da$ılan SSCB’den ayrılan Azerbeycan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ba$ımsızlını 
ilan etti.

Slovenya ve Hırvatistan’ın ba$ımsızlıklarını ilan etmesiyle Yugoslavya’da iç sava" ba"ladı. 2. Dünya Sava"ı 
sırasında Almanya’nın Yugoslavya’ya saldırması üzerine ülkesinde direni" hareketini ba"latan ve farklı 
etnik ve dinsel gruplar arasında  dayanı"ma ve birlik sa$layan Josip Broz Tito’nun (Mare"al Tito) 1980’de 
vefatı ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti da$ılmaya ba"lamı" bulunuyordu.

Ülkemizde yapılan genel seçimlerde;

�Do$ru Yol Partisi (DYP) %27’lik oy oranı ile 178 milletvekili,
�Anavatan Partisi (ANAP) %24’lük oy oranı ile 115 milletvekili,
�Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) %20,8’lik oy oranı ile 88 milletvekili,
�Refah Partisi (RP) %16.9’luk oy oranı ile 62 milletvekili,
�Demokratik Sol Parti %10,7 oy oranı ile 7 milletvekili,

çıkardılar. 

Hükümet DYP Genel Ba"kanı Süleyman Demirel Ba"kanlı$ında DYP-SHP koalisyonu olarak kuruldu.

Ülkemizde ilk kadın vali olarak Leyla Aytaman Mu$la’ya atandı.

biyografilm.com

gslaag.com

TTGV’nin kurulu"unu tamamladı$ı 1991 yılı 1 Haziran’ında, TÜB#TAK’ın kurulu"undan 28 yıl, Nimet 
Özda"’ın öncülü$ünde hazırlanan “Türk Bilim Politikası: 1983-2003”ün duyurulmasından ve Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) kurulmasından 8 yıl geçmi" olmasına ra$men Türkiye’nin bilim ve 
teknoloji alanındaki durumu hiç parlak de$ildir.

TTGV ilk Kurucular Kurulu Toplantısı’nı 21 Haziran 1991 günü TÜB#TAK Ba"kanlı$ı toplantı salonunda 
yapmı", üye sayısı yetersiz görüldü$ü için Yönetim Kurulu üyeleri seçimini ertelemi"tir. Bu amaçla, 17 
Temmuz 1991’de toplanan 2. Kurucular Kurulu Toplantısı’nda ilk YK Üyeleri seçilmi"tir. Bilahare, Kemal 
Gürüz ücretsiz olarak ve vekaleten Genel Sekreterlik görevini üstlenmi"; Ekim 1991’de ise, bu göreve 
Metin Ger atanmı"tır. Yine bu toplantıda, Vakfın kurulu"unu, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki 
durumunu "öyle açıklıyorum:

Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasında “Teknoloji Geli"tirme Projesi”nin 
gerçekle"tirilmesinde kullanılmak üzere, 100 milyon ABD dolarlık bir borç sözle"mesi imzalanmı"tır. 
Projenin "u hususlara hizmet etmesi öngörülmektedir:

a) Türkiye’de metroloji, standart, test ve kalite sistemini uluslararası standartlar seviyesine getirmek,
b) Endüstriyel teknoloji geli"tirme alanında özel sektör yatırımlarını te"vik etmek,
c) Risk Sermayesi (Venture Capital) endüstrisinin büyümesini desteklemek,
d) TÜB#TAK’ın bilim ve teknoloji alanında yeni te"ebbüsler yüklenebilmesini temin etmek üzere 
kapasitesini artırmak.

Proje üç bölümden meydana gelmektedir. Bu bölümler yapılan anla"mada a"a$ıdaki gibi 
tanımlanıyor:

Bölüm A: MSTQ (Metroloji, Standartlar, Test ve Kalite) Sistemi ile ilgili olarak;
1. Orta vadeli bir plan çerçevesinde, TÜB#TAK MAM’a ba$lı olarak Milli Metroloji ve Standartlar 
Enstitüsü’nün (NMS) kurulması ve geli"mesinin sa$lanması,
2. Gene orta vadeli bir plan çerçevesinde, TSE tarafından #stanbul yakınında kalite sa$lama 
e$itim ve belgeleme merkezi ve kalibrasyon laboratuarı kurulması.

Bölüm  B: Teknolojik-Geli"tirme konusunda;
Kurulacak Vakıf vasıtasıyla de$i"en ko"ullarda dünya pazarlarında Türk Endüstrisi’nin rekabet 
gücünü artırıcı katkıda bulunmak, projenin sa$ladı$ı çekirdek sermaye yanında di$er finans 
araçları ile Türkiye’de teknoloji alt yapısını geli"tirmek.

“
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Bölüm  C: Risk Sermayesi (Venture Capital)
Sermaye Piyasası Kanunu’nda gerekli de$i"ikli$i yaparak risk sermaye "irketlerinin kurulup 
çalı"ması imkanını sa$ladıktan sonra ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren "irketlere mali 
kaynak temin eden ve bunların ar-ge faaliyetlerini destekleyen risk sermayesi "irketi kurulması.

Vakfımız, Teknoloji Geli"tirme Projesi’nin Bölüm  B’sini te"kil etmektedir. Vakıf senedinde de açıkça  
belirtildi$i üzere,

�Ara"tırma ve teknoloji geli"tirme faaliyetlerine mali destek sa$lamak, 
�Türkiye’nin ihtiyacı olan ve büyük fayda sa$layaca$ı öngörülen ileri teknoloji alanlarında 

ara"tırma-geli"tirme konularını belirleyerek bu alanlarda odak projeler tespit ederek bunları 
desteklemek,

�Uluslararası faaliyetlere katılmak suretiyle bazı teknolojilerin Türkiye’ye transferini temin yolu 
ile Türkiye ile di$er uluslar arasındaki teknoloji açı$ını kapatmak ve Türk Sanayisi’nin dünya 
pazarlarındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır. 

Bilim ve teknoloji insanların ya"amındaki etkisini artıra artıra kalkınmanın en etkili aracı ve ekonomik 
hayatın en önemli itici gücü haline gelmi"tir. Uluslararası yarı" ve rekabette ileri teknolojilerin rolü 
çok önemlidir. Bugün insanların faydalandı$ı temel kaynaklar madde, enerji ve bilgi birikimidir.
Türkiye bugün bilim, teknoloji, ara"tırma-geli"tirme bakımından hiç de tatmin edici bir yerde 
de$ildir.

Bir ülkenin bilim ve ara"tırmadaki seviyesini belirten çe"itli göstergeler vardır. Di$erleri yanında 
bunların en önemlilerinden birisi ara"tırma-geli"tirme çalı"malarına gayrı safi hasıladan ayrılan 
paydır. OECD’nin hazırlattı$ı Frascati El Kitabı esaslarına göre geli"mi" ülkelerde her yıl ara"tırma-
geli"tirme çalı"malarına GSY#H’dan ayrılan pay %2.5-3 mertebesinde iken Türkiye’de bunun ancak 
onda biri kadardır.

Ara"tırma ve geli"tirmede çalı"an insan gücü açısından durum benzerdir. Di$er yandan gerek 
ara"tırma-geli"tirme harcamalarında, gerekse ara"tırmada çalı"an insan gücünde özel sektörün 
payı gayet küçüktür (sırasıyla %10 ve %2).

Bu görünümün ba"lıca sebeplerinden birisi ara"tırma-geli"tirmenin öneminin ve faydasının 
anla"ılmamı" olmasıdır. Küçümsenmeyecek bir kesim hala ara"tırma-geli"tirmeye yapılan 
yatırımları geri dönü"ü olmayan bo" harcamalar olarak kabul etmektedir. Bununla ili"kili bir ba"ka 
sebep inanç ve güven eksikli$idir. Bilim ve teknolojide geli"mi" ülkelerin gösterdi$i hızlı geli"me 
bazılarını maalesef olumsuz yönde etkileyerek bu trene yeti"menin imkansız oldu$u kanaatine 
varmalarına sebep olmaktadır.

Türkiye’de bilim ve teknoloji politikalarının ve önceliklerin saptanıp buna uygun te"vik sistemleri 
ile fonların olu"turulmaması da önemli bir etkendir.

Bütün bunların sonucu olarak ortaya çıkan kurumsal yapılanma açı$ının bir bölümünün Türkiye 
Teknoloji Geli"tirme Vakfı tarafından kapatılaca$ını dü"ünüyorum. Vakfın destekledi$i projelerle 
verece$i ba"arılı örneklerin inanç, güven eksikli$ini yenmede önemli bir araç olu"turaca$ına 
inanıyorum.

Bence kurumsal yapıda hala açık olan önemli bir husus, seçilmi" alanlarda Türk Sanayisi’nin ihtiyaç 
duydu$u, stratejik öneme sahip jenerik teknolojileri bir yolla kazanıp sanayinin hizmetine sunan 
kurulu"lardır. KOSGEB’in ve SSM’nın bu konuda faydalı olabilece$ini dü"ünüyorum. 
Son zamanlarda sık sık dile getirilen ileri teknolojiler sözünden herkesin aynı "eyi anladı$ı, ya 
da kastetti$inden "üpheliyim. #leri teknolojilerin ortak özelli$i sürekli geli"meleridir. Bugünün 
ileri teknolojisi, hangi alanda olursa olsun, yarın artık ileri teknoloji olmayabilir. #leri teknolojilere 
geçi", bunlara sahip olma ve hep böyle kalma, tek atımlık bir i" de$ildir, dura kalka da olmaz. Bu 
bir hayat tarzı, yeni deyimle, ya"am biçimidir. Ara"tırma-geli"tirme ileri teknolojiye sürekli sahip 
olmanın "artıdır. Ülkemiz sanayisi artık lisans anla"maları ile teknoloji transferi yerine teknoloji 
geli"tirme, üretme sürecine geçmelidir. Kaldı ki teknoloji transferi, alınan bir takım reçeteleri bir 
"oför alı"kanlı$ı ile, bilinçsizce uygulamaktan ibaret de de$ildir. Teknoloji üretmeden, transfer yolu 
ile ona gerçekten sahip olunamaz.

Bu itibarla Türkiye Teknoloji Geli"tirme Vakfı’nın misyonu özel te"ebbüs içinde ara"tırma-
geli"tirmeyi te"vik etmek, desteklemek ve yaymak olacaktır. 
  ”
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1992

Bu yılda TTGV fiilen proje desteklemeye ba"lamı"tır.

1981 yılında çıkarılan Yüksekö$retim Kanunu ve onu takiben çıkarılan 44 sayılı kanun kuvvetinde 
kararname ile yüksek ö$retim kurumlarının yeniden düzenlenmesi ve bir bütün olarak tanımlanması 
sonucu,  artan yeni üniversite açma e$ilimi  1992 yılında zirve yapmı" ve bu yıl biri vakıf ünivesitesi 
olmak üzere 22 üniversite, iki yüksek teknoloji enstitüsü kurulmu" ve bir yüksek okul üniversite haline 
getirilmi"tir.

Bu yıl dünyanın, Birle"mi" Mlletler’in ve Güvenlik Konseyi’nin, özellikle #slam Ülkelerinin gündeminde 
Bosna Hersek olayları vardır. Evvela Slovenya ve Hırvatistan, arkasından Makedonya’nın Yugoslavya’dan 
ba$ımsızlıklarını ilan etmesinden sonra Bosna Hersek de aynı amaçla bir referendum yapmı", halkın çok 
yüksek oranda ba$ımsızlık istedi$i anla"ılmı"tır. Ülkedeki Sırplar buna taraftar de$ildir ve referandumu 
boykot etmi"tir. Sırplarla Bo"nak ve Hırvatlar arasındaki mücadele 1995 yılına kadar sürmü"tür.

10 Ocak 1992 tarihinde #stanbul’da Profilo Holding toplantı salonunda 3. Toplantısını yapan Kurucular 
Kurulu “Proje Destekleme Yönetmeli$i”ni tartı"arak kabul etmi"tir. Bu tarihten sonra Vakıf çalı"anları 
ve bazı yönetim kurulu üyeleri yo$un bir tanıtma ve bilgilendirme faaliyetine ba"layarak sanayi ve 
ticaret odaları ile çe"itli sektörlerde "emsiye görevini üstlenmi" sivil toplum kurulu"ları, hatta bazı sanayi 
kurulu"ları ile toplantılar düzenlemi"lerdir. Yılın ikinci yarısında destekleme faaliyeti ba"latılmı"tır. 
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*  TTGV’nin kurulmasına ili"kin Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30 Mayıs 1991 tarihli Kararı 1 Mart 1992 tarih ve 21158 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmı"tır.

*
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Bu yıl TTGV proje desteklemeye ilaveten ba"ka etkinliklere de ba"lıyor.  

Yılın yurt dı"ında önemli olayı I. Dünya Sava"ı’nın ortaya çıkardı$ı ülkelerden Çekoslavakya’nın Çek 
Cumhuriyeti ve Slovakya olarak barı"çı biçimde ikiye ayrılmasıdır. Slovakya II. Dünya Sava"ı sırasında da 
Çekoslavakya’dan ayrılmı", sava" sonrası tekrar birle"mi"lerdi.

Ülkemizde ise çok sayıda acı ve üzücü olay ya"anmı"tır.

Gazeteci U$ur Mumcu otomobiline yerle"tirilen bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybetmi"tir. 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral E"ref Bitlis uça$ının Ankara Güvercinlik  hava alanından kalkı"ından 
kısa bir süre sonra dü"mesiyle vefat etmi"tir. !üphe ile kar"ılanan bu olayın ardından E"ref Bitlis’in 
emrinde Binba"ı iken bunu protesto maksadı ile istifa eden ve PKK ile mücadeleye büyük ölçüde karı"an 
istihbaratçı Cem Ersever bir suikast sonucu öldürülmü"tür. Gene Bitlis’in ekibinden Jandarma Tugay 
Komutanı Tu$general Bahtiyar Aydın Lice’de tertiplenen bir sahte çatı"mada vurularak öldürülmü"tür.

ANAP milletvekili, eski Maliye Bakanı Adnan Kahveci Kızılcahamam yakınında bir araba kazasında e"i ve 
çocu$u ile birlikte hayatını kaybetmi"tir.

umag.org.tr video.cnnturk.com wowturkey.com
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Sivas’ta Madımak Oteli’nde Pir Sultan Abdal "enlikleri dolayısıyla bulunan sanatçı, bilim adamı ve ö$renci 
kimli$inde 36 ki"i otelin ate"e verilmesi sonucu hayatlarını kaybetmi"lerdir.

8. Cumhurba"kanı Turgut Özal vefat etmi"tir.

Süleyman Demirel 9. Cumhurba"kanı, Tansu Çiller ilk kadın Ba"bakan olmu"tur.

tccb.gov.tr

tccb.gov.tr nndb.com

haber.mynet.com

Bingöl’de 33 erin yol kesen PKK’lılar tarafından pusuya dü"ürülüp "ehit edilmesi büyük infial uyandırmı"tır.

Bu çok sayıda üzücü olayın meydana gelmesi bazı çevrelerce Kürt sorununun barı"çı yöntemlerle 
çözülmesini isteyenlerin tasfiyesi olarak yorumlanmı"tır.

Görevinin sadece kendisine sunulan projelerden uygun olanları seçip desteklemekle sınırlı olmadı$ı 
bilinciyle TTGV; Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenile"im Sisteminin kurulup geli"mesi için kurumsal 
yapılanma, te"vikler ve politikalar üzerinde de fikir üretmekte ve bu konulardaki eksikler hususundaki 
görü"lerini dile getirmektedir. Bu çerçevede, 25 Ocak 1993 tarihinde  #stanbul’da The Marmara Taksim’de  
yapılan 4. Kurucular Kurulu Toplantısı’nda, yakla"ık 3 hafta sonra 3 !ubat 1993’te toplanan BTYK’da 
“Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003” ün kabulünden önce, yaptı$ım konu"madan bir bölüm 
a"a$ıdadır:

1992 yılında da, geçmi" yıllarda oldu$u gibi, Türk Bilim ve Teknoloji ya"amında özlenen ve 
beklenen geli"meler oldu$unu söylemek mümkün de$il. Sayıları az bazı ki"i ve kurulu"un konuyu 
gündeme getirme gayretleri ba"arısız olmu"tur. Yüksek enflasyon, terör olayları, Bosna-Hersek’teki 
insanlık için utanç verici durum, Körfez olayları ve daha bazıları “Bilim ve Teknoloji Politikaları”nı 
arka sıralara itmektedir. Yukarıda saydı$ım olayları küçümsemiyorum. Ancak Türkiye’nin bilim ve 
teknolojide gerekli atılımı yapmaması halinde yarınını tehlikeye sokaca$ını vurgulamak istiyorum.
Bilim ve teknoloji için ülkemizde hiç bir dönemde politika saptanıp uygulamaya konmamı"tır. 
Zaman zaman saman alevi gibi kısa süreli bazı ilgi artı"ları olmu", fakat uzun süre gündemde 
tutulamamı"tır.

Bu tür davranı"lardan yakın geçmi"e ait birisi; 1983 yılında kanun hükmünde kararname ile 
BTYK’nın kurulmasıdır. Ancak, yılda en az iki kez toplanması öngörülen bu Kurul, kurulu"undan 
bu güne, yani on yılda bir kez toplanabilmi"tir. Oysa adı geçen kanun hükmündeki kararnamenin 
amaç maddesinde aynen "öyle söyleniyor:

“Bilim ve teknoloji alanındaki ara"tırma ve geli"tirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal 
geli"me ve milli güvenlik hedefleri do$rultusunda tespit edilmesi ve koordinasyonunun sa$lanması 
amacı ile Ba"bakana ba$lı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmu"tur.”

Son günlerde adı geçen kurulun toplanmasından bahsediliyor. Umarım toplanıp Türkiye’nin Bilim 
ve Teknoloji Politikalarının belirlenmesinde somut kararlar alınır.

“
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Bundan sonraki saman alevi 6. Be" Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlandı$ı sıralarda yanıyordu. Bu 
dönem sırasında Bilim ve Teknoloji !urası toplanmı" ve konu kısa bir süre gündemde kalarak bazı 
çevrelerin ilgisini çekebilmi"tir. Bu etki altında 6. Be" Yıllık Kalkınma Planı’nın “Bilim-Ara"tırma-
Geli"tirme ve Teknoloji” bölümüne "unlar girmi"tir:

“33.000 olan ara"tırmacı personel sayısı iki katına çıkarılacak, her onbin ki"iye dü"en ara"tırmacı 
personel sayısı 15 ki"i olacaktır.

Ara"tırma-Geli"tirme harcamalarının GSY#H’nın %1’ine çıkarılmasına çalı"ılacaktır. 
Biyoteknoloji, enformasyon teknolojisi, mikroelektronik, telekomünikasyon, uydu teknolojisi, 
nükleer teknoloji, yeni malzemeler gibi ileri teknoloji alanlarındaki her türlü Ara"tırma-Geli"tirme 
faaliyetleri desteklenecektir.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’na i"lerlik kazandırılacaktır.”

Planın 4. yılına girerken bütün bunlarla ilgili nelerin yapıldı$ını bilmek isterdim.

Devlet #statistik Enstitüsü (D#E) 1992 Kasım Haber Bülteni’nden ö$rendi$imize göre; bilimsel ve 
teknolojik ara"tırma ve geli"tirme faaliyetleri için yapılan harcamaların GSY#H’ya oranı %0,33 
olmu". Bundan evvelki sayı %0,25 idi. Aradaki fark hesap sistemindeki de$i"iklikden de$il de bir 
geli"meyi ifade ediyorsa memnuniyet vericidir.

Türkiye’de Bilim ve Teknoloıji Politikaları tespit edilirken bunun makro ekonomik politikaların bir 
unsuru olarak ele alınması önemlidir. Bugün geli"mi" ülkelerde durum böyle olmakla birlikte son 
yıllarda büyük ekonomik geli"me gösteren ülkelerde de ba"arıya böyle eri"ilmi"tir.

Ülkemiz Bilim ve Teknoloji kurumsal yapıla"masında risk sermayesi ile jenerik ve rekabet öncesi 
teknolojilerin kazanılmasında kullanılacak yolların eksikli$i hissedilmektedir. Bazı ülkelerde 
örnekleri görüldü$ü üzere, rekabet öncesi teknolojilerin kazanılıp kullanılmasında ticari a"amada 
rekabet içinde bulunacak özel sektör kurulu"larının i"birli$i ve ortak çalı"maları söz konusudur.
Bugün ileri teknolojiler dendi$inde genellikle; 

�mikroelektronik (katı hal fizi$i, yarı iletken fizi$i süper iletkenlik dahil),
�optoelektronik (eskiden mikroelektronik içinde yer alırken yaygınlı$ı dolayısıyla ayrı bir dal 

olarak alınıyor),
�biyoteknoloji (genetik, tarımsal biyoteknoji, biyomedikal dahil),

�enformasyon teknolojileri ve haberle"me,
�yeni ve ileri malzemeler, ala"ımlar,

kastedilmektedir.

#leri teknolojilerin ülkeler arası rekabette rolü önemlidir. Bunlara sahip olan ülkeler di$erlerini 
ekonomik bakımdan kontrol altında tutarlar. #leri teknolojiyi kazanmakla i"e bitti gözü ile bakmak 
mümkün de$ildir, onunla ya"amak gerekir. Daha önceki konu"malarımdan birisinde de belirtti$im 
gibi, bu teknolojilerin ortak yönü hızlı de$i"meleridir. Dolayısıyla bunlarla birlikte ya"amak ba"ta 
e$itim sistemi olmak üzere, ar-ge merkezleri ve bütün kurumsal yapıları ile kuvvetli bir alt yapı 
gerektirir. Teknoloji üretimininin canlandırılmasında devlet, pazar yaratma fonksiyonunu dinamik 
ve kararlı bir "ekilde yerine getirerek, çok etkili bir rol oynayabilir. Bunun için; özel te"ebbüse 
danı"arak saptanacak önemli konularda uzun soluklu projeler yaptırarak, gerçekle"mesinde 
kullanılacak fizibl olan teknoloji, üretim süreci ve ürünlerin kazanılmasına destek vermek 
gerekecektir. Yani devletin sa$ladı$ı hizmet ve altyapı yatırımları ile bilim, teknoloji ve sanayi 
arasında ba$lar kurmak dü"ünülmelidir. Otoyol, hızlı tren, Türkiye ölçe$inde bilgi "ebekeleri, 
mahalli idarelerin ele aldı$ı metro gibi büyük projelerle ilgili teknolojiler ve ar-ge çalı"maları için 
“matching funds” ilkesinin getirilmesi, proje tutarının muayyen bir yüzdesinin bunlara ayrılması 
beklenen fonların olu"masına katkı sa$lar. Devletin pazar yaratma rolünün güncelli$ini a"a$ıdaki 
örnek kanıtlamaktadır:
 
1992 Kasım ayında Japonya’da OECD Bilim Teknoloji ve Endüstri Direktörlü$ü’nün Enformasyon, 
Bilgisayar ve Haberle"me Politikaları (ICCP) Komitesi’nin  tertipledi$i bir toplantıda Enformasyon 
ve Haberle"me Teknolojilerine devletin bir kullanıcı olarak ve standartların olu"masındaki rolü 
tartı"ılmı"tır.

Uluslararası rekabette rol oynayan ana unsurlar kalite, benzemezlik, özgünlük ve fiyattır. Di$erleri 
üzerindeki etkisi de ihmal edilmeksizin benzemezlik ve özgünlü$ün ara"tırma-geli"tirme 
çalı"maları ile sa$lanabilece$inin altını çizmek istiyorum.”
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TTGV’nin Türkiye’de “Ozon tabakasını #ncelten Maddeler (OT#M) Kullanımının Azaltılması Projesi”nde rol 
alması süreci bu yıl ba"lamı"tır.

TTGV’yi yakından ilgilendiren #hracata Yönelik Devlet Yardımları Kararnamesi çıkarılmı"tır.

1994 yılı ba"larında Türkiye çok yüksek bir cari açık ve bütçe açı$ı ile kar"ı kar"ıyadır. Makroekonomik 
dengelerde önemli bir bozulma söz konusudur, borç faizlerini ödeyemez durumdadır. %400 faizle 
hazine bonosu çıkartmak mecburiyetinde kalınmı"tır.

Demokrasi Partisi’nden (DEP) 6 milletvekili dokunuzmazlıkları kaldırılarak tutuklandı. Bunlar 1991 yılı 
genel seçimlerinde SHP listesinden seçilmi" bulunuyorlardı. Leyla Zana’nın yemin töreninde Kürtçe 
yemin etmesi soru"turmaya neden olmu"tu. DEP milletvekillerinin tutuklanmasından bir kaç ay sonra 
DEP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

Fransız Guyanası’ndan fırlatılan Türkiye’nin ilk uydusu Türksat 1A fırlatıldıktan 12 dakika sonra 
fırlatıcı roketteki bir arıza nedeniyle okyanusa dü"tü. O sırada Teleta" Yönetim Kurulu Ba"kanı olarak 
bu operasyonu ben de izledim. Aynı yıl içinde Türksat 1B uydusu uzaya gönderilerek yörüngesine 
yerle"mi"tir.

cscrs.itu.edu.tr
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1993 yılında yapılan BTYK toplantısında alınan kararlar 25 !ubat 1994 tarihli 5. Kurucular Kurulu Toplantısı 
gündemindedir. Özellikle kabul edilen “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası” üzerinde durulmu"tur. Bu 
politika çerçevesi içindeki hedeflerin 6. Be" Yıllık Kalkınma Planı’ndaki hedeflerle büyük ölçüde çakı"tı$ı 
gözlemlenmektedir.

TTGV’nin rol aldı$ı Türkiye’de OT#M’in kullanılmasının azaltılması projesi hakkında a"a$ıdaki bilginin 
sunulmasında fayda görüyorum9:

Stratosferde atmosferin 20-40 km arasındaki ku"a$ında bulunan ozon tabakası güne"ten gelen zararlı 
mor ötesi ı"ınların dünyaya ula"masını önler. Mor ötesi ı"ınlar bütün canlı organizmalar üzerinde zararlı 
etkilere sahiptir. #nsanlarda cilt kanserine sebep oldu$u gibi, ba$ı"ıklık sistemini zayıflatır, bitkilerin 
büyüme hızını yava"latır. 1970’li yılların ba"ında insan yapısı bazı kimyasalların ozon parçalanmasına 
sebep oldukları tespit edilmi"tir. Bunların ba"lıcaları, di$erlerine ilaveten, kloraflorakarbon ve halonlardır.
1987’de OT#M’in kullanılmasını kontrol altına almak üzere Montreal Protokolü imzalanmı"tır. Türkiye’nin 
de taraf oldu$u bu anla"ma 1989’da yürürlü$e girmi"tir. OT#M kullanımına ve üretimine sınırlamalar 
getiren ve bunlar yerine alternatif teknolojilere geçi"i destekleyen bu protokolden sonra, 1990  senesinde 
“Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu” isimli bir fon olu"turuldu. Bu fon, taraf olan geli"mekte olan 
ülkelere alternatif madde ve teknolojilere geçmek maksadı ile gerekli teknik ve maddi yardım sa$lamak 
için kullanılacaktır.

1992’de Dünya Bankası’nın yardımı ile bu konudaki ülke stratejisi hazırlandı. 1994 ve 1995 yıllarında 
Türkiye’de OT#M kullanıcılarının ikame madde ve teknolojilere geçmeleri için teknik ve maddi yardım 
sa$lamak maksadı ile Çok Taraflı Fon’dan kaynak sa$lamak üzere Dünya Bankası ile anla"malar imzalandı. 
Bu anla"malarla Çevre ve Orman Bakanlı$ı ve TTGV çe"itli görevler üstlendi. Bu çerçevede TTGV, OT#M 
kullanıcılarının ve bunların kullandıkları OT#M’lerin saptanması, firmaların OT#M’in  giderilmesi konusunda 
çe"itli yollarla bilgilendirilmeleri, teknoloji ve madde de$i"im projelerinin hazırlanarak DB üzerinden 
Çok Taraflı Fon’a sunulup destek sa$lanması, onaylanan projelerin izlenmesi i"lerini üstlenmi"tir. 2007 
senesinde tamamlanan program ile so$utma/havalandırma, köpük, çözücü, aerosol, yangın söndürme 
alanlarında çalı"an 165 firmaya toplam, önemli bir bölümü hibe "eklinde, 24,6 milyon ABD doları destek 
sa$lanmı"tır. Desteklenen projeler sayesinde Türkiye’de OT#M tüketiminin %98’i giderilmi" olup, aynı yıl 
OT#M tüketimi tamamen kaldırılmı"tır. Dünya Bankası Proje Kapanı" Raporu’nda gerek Proje, gerekse 
uygulayıcı kurulu" olarak TTGV “yüksek seviyede ba"arılı” olarak derecelendirilmi"tir.

UNIDO bu fon çeçevesinde Türkiye’deki etkinliklerini yürütmek üzere 1999 yılı sonunda TTGV ile bir 
protokol imzalamı" olup, bu kapsamda köpük ve metil bromür alanında, toplam bütçesi 4,2 milyon ABD 
doları olan 12 proje desteklenmi"tir.

9. !enol Ataman, Ozon Tabakasını #ncelten Maddelerin (OT#M) Giderilmesi Projesi Türkiye Uygulamaları, TTGV, 1997.

25 !ubat 1994 tarihindeki Kurucular Kurulu toplantısında yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

Türk Bilim ve Teknoloji hayatının 1993 yılındaki en önemli olayı "üphesiz be" yılı a"kın bir süre 
sonra Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2. Toplantısı’nı yapmasıdır. Bu toplantı, “Türk Bilim ve 
Teknoloji Politikası 1993-2003” isimli dokümanın ortaya çıkmasını sa$lamı"tır. Bu on yıllık zaman 
dilimi için bilim ve teknoloji politikasının hedefleri olarak a"a$ıdaki de$erler kabul edilmi"tir:  

a) On bin nüfus ba"ına bugün 7 olan ara"tırıcı sayısının 15’i a"ması,
b) Ara"tırma-geli"tirme harcamalarının GSY#H içindeki bugün %0,33 olan payının %1’i a"ması,
c) Ülkemizin evrensel bilime katkısı açısından dünya sıralamasında halen kırkıncı sırada olan 

yerinin otuzunculu$a çıkarılması,
d) Ülke ara"tırma-geli"tirme harcamaları içindeki özel sektör payının %18 olan mevcut durumdan 

%30’a çıkarılması.

Daha önce aynı hedef de$erler bu sene, yani 1994, sonunda tamamlanacak olan 6. Be" Yıllık 
Kalkınma Planı için kabul edilmi" bulunuyordu. Yani bu plana göre dokuz yıllık bir gecikme söz 
konusudur.

Söz konusu dokümanda öncelikli alanlar;

�Bilgi teknolojileri (bilgisayar, mikroelektronik, telekomünikasyon teknojilerinin bir birle"imi)
�#leri teknoloji malzemeleri,
�Biyoteknoloji,
�Nükleer teknoloji,
�Uzay teknolojisi,

olarak saptanmı"tır. Dokümanda bir açıklık bulunmamakla birlikte bu alanlar arasındaki önceli$i 
yazılı" sırasının belirtti$i dü"ünülebilir.

Evvela Türk Bilim ve  Teknoloji Politikası’nın tespitinden duydu$um memnuniyeti belirtmek 
isterim. Bu alanda gösterdi$i çabalardan ötürü TÜB#TAK’a te"ekkür borçluyuz.

Ancak, aradan geçen bir yıl zarfında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tekrar toplanmadı$ı gibi, 
tespit edilen hedef de$erlere ula"ılması için uygulama plan ve projeleri ortaya çıkarılmamı" ve 
öncelikli alanların önceliklerinin hayata geçirilmesi ile ilgili belirgin i"aretler alınamamı"tır.

Geçen yıl 25 Ocak’ta yaptı$ımız toplantıda Türkiye’nin gündemindeki di$er mesele ve olayların 
hükümetlerin bilim  ve teknolojiye ilgisini maskeledi$ini, zaman zaman saman alevi gibi kısa 
süreli bazı ilgi artı"ları oldu$unu ifade etmi"tim. Son defa yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
toplantısının bir ba"ka saman alevi te"kil etmesinden endi"e duymaktayım.

“
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Kanaatimce, ülkemizde bilim ve teknolojiye gerekli önemin verilmesini temin etmek üzere, 
ekonomik kalkınma ve milli güvenlik için ne kadar etkili bir araç oldu$unun kavranması 
gerkmektedir. Uluslararası rekabette üstünlük sa$lamak, prodüktiviteyi artırmak ve pazar sınırlarını 
geni"letmek  teknolojiden beklenmektedir.

Ara"tırma-geli"tirme yolu ile elde edilen yeni bilgilerin topluma intikali ve hayata geçirilmesi onun 
refahı üzerinde çok önemli tesirler yaratabilmektedir. Örne$in, ”Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi” 
(O&ce of Science and Technolgy Policies) tarafından 1993 yılında Ba"kan Bush’a verilen raporda 
bu kanıyı destekleyen ibareler buluyoruz:

ABD’de tarımsal ara"tırmalar verimlili$i o denli artırmı"tır ki, ABD halkının sadece %2’si bütün 
ABD ihtiyacını kar"ılamakla kalmayıp dünyanın ba"ka bölgelerinin ihtiyacını tamamlayacak kadar 
üretim fazlası da yaratabilmaktedir.

Biyomedikal ara"tırmalar sonucu Amerikan halkının sa$lık durumunda iyile"me sa$lanmakla 
birlikte yeni ve dinamik bir biyoteknoloji endüstrisi do$mu"tur.

Malzeme yapı ve özellikleri üzerindeki ara"tırmalar mikroelektronik endüstrisi için temel te"kil 
etmi"tir. Bu da bütün dünyada bilgisayar ve telekomünikasyon devrimlerini ate"lemi"tir.

Sosyal bilimler ara"tırmaları finansal planlama ve toplumsal politikalar olu"turma hususunda yeni 
mefhumlar ortaya çıkmasını sa$lamı"tır. 

Ülkemizde ise, bu alanda alınan kararların hayata geçirilmesindeki yava"lık, saptanan hedeflere 
ula"madaki ba"arısızlık kurumsal yapıla"ma ve kurumlar arası i"birli$indeki eksikli$i göstermektedir.
Bilim ve teknoloji birikimini sa$layacak olan ülke ar-ge sistemi "u üç tarafa dayandırılmaktadır: 
Hükümet, üniversiteler ve sanayi. Kurumsal yapının bu üçlü arasında kar"ılıklı ileti"im ve i"birli$i 
sa$lamaya uygun olması gerekmektedir. Siyasi kadroların bu konuda bilinçlendirilmesi, bilim ve 
teknoloji politikalarının tespit ve uygulanmasının izlenmesi fonksiyonunun icra organına yakın bir 
yere yerle"tirilmesi faydalıdır.

Bazı ülkelerde Bilim ve Teknoloji Bakanlı$ı, ABD’de ise Ba"kanlı$ın “Bilim ve Teknoloji Politikaları 
Ofisi” (O&ce of Science and Technology Policy) bu i"i yerine getirmektedir. Bizde ise, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlı$ı’nın bu yapıdaki yeri belirsiz olmakla birlikte TÜB#TAK’ın ba$lı bulundu$u Devlet 
Bakanlı$ı’nın, Ba"bakan Yardımcısı ünvanını ta"ısa da, konuyla ilgilenecek yeterli zamanı ve 
te"kilatı olmadı$ı gözlemlenmektedir.

Oysa, "u sırada hazırlanmakta olan 7. Be" Yıllık Kalkınma Planı için yazılan “Bilim ve Teknoloji 
Politikaları Özel #htisas Komisyonu Raporu”nda da belirtildi$i üzere, bugün devletin milli güvenlik, 
sa$lık, e$itim gibi esas i"levleri arasına teknoloji yönetimi de eklenmi" bulunmaktadır. Sözü edilen 
rapor, teknoloji yönetiminin, dolaylı olarak bilimin yönetimini de içerdi$ini belirterek bilim ve 
teknoloji yönetiminin, bilim ve teknoloji politikaları yanında bu politikaların hayata geçirilmesindeki 
araç ve yöntemleri tanımlamak da oldu$unu belirtmektedir. Yani ar-ge fonlarının yönetimi, kamu 
deste$inin yönlendirilmesi, özendirme, e$itim ve sanayi alanlarındaki düzenlemeler vbg.

TÜB#TAK Bilim Kurulu’nun TBMM’de Bilim ve Teknoloji Komisyonu kurulması teklifi kararını çok 
olumlu buldu$umuzu belirtmek isterim.

Devletin teknoloji yönetimi ve deste$ine tipik bir örne$i gene ABD’den verebilirim:

1990 Eylül’ünde Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi (OSTP) hayat standartının yükseltilmesi, 
ekonomik büyümenin devamı ve milli güvenlik için saptanan hedeflere ula"ılmasına katkıda 
bulunmak üzere “ABD Teknoloji Politikası”nı tanımlamı"tır. Bu politika yeni bilgilerin özel sektöre 
verilmesi ve Federal Hükümet ile özel sektör arasında jenerik ve rekabet öncesi geli"tirme 
çalı"maları için i"birli$ini ön görmektedir. #"birli$i yarı iletken konsorsiyumu (SEMATECH), ileri 
batarya teknolojilerinin geli"tirilmesi ve düzlemsel görüntü ekranı geli"tirme konularında kurulan 
konsorsiyumlarla ba"lamı"tır.

Son günlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlı$ı’nın topladı$ı Sanayi Yüksek Konseyi’ni ve bu konseyin 
sonuç bildirgesini memnuniyetle kar"ılıyoruz.

 

”
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1995

15 ve 16 Haziran günlerinde Ankara’da II. Sanayi !urası toplanmı" ve TTGV bunda önemli rol oynamı"tır. 
Birinci Sanayi !urası 1987 yılında gene Ankara’da toplanmı"tı. Her iki "uraya da katılma imkanına sahip 
oldum.

Yeni Windows sürümü Windows 95 (veya Windows 5) piyasada. Bu olayın internet kullanımının ve 
bunun üzerinden verilen hizmetlerin yaygınla"masında büyük etkisi vardır. Bu sebeple konu ile ilgili 
a"a$ıdaki kısa bilgiyi vermeyi gerekli gördüm10:

1962 yılında bilgisayarın ileti"imde kullanılmaya ba"lanması ço$u kimse tarafından bilgi ça$ının miladı 
kabul edilmektedir. Telefon a$larında bilgisayarlar trafik hacmini artırmak, mü"teriye yeni hizmetler 
ve kolaylıklar sunmak, daha iyi bakım ve i"letme denetimleri sa$lamak amacıyla kullanılmı"lardır. 
Bilgisayarın ileti"imde kullanılması, buhar makinesi ile elektrik jeneratörünün akuple edilmesinden sonra 
en faydalı birle"me olarak nitelendirilmi"tir. Bu geli"melere parallel olarak bilgisayar a$ları kurulması 
gayretleri de sürdürülmekteydi. Bilgisayarlar arası ileti"im ilk olarak askeri uygulamalar için ba"latılmı"tır. 
Bu uygulamalar arasında ARPA (Advanced Research Product Agency) ve ARPANET sayılabilir. Bundan 
sonraki büyük adım World Wide Web (www) olup ilk olarak #sviçre’de çok sayıda nükleer fizikçinin 
çalı"tı$ı bir laboratuar tarafından nükleer fizikçiler arası bilgi alı"veri"inde kullanılmı"tır.

#nternetin bir ileti"im ortamı haline gelmesi 1993’te Marc Andreessen isimli 22 ya"ında bir ö$rencinin, 
ABD’de Mosaic adını verdi$i tarayıcıyı (browser) hayata geçirmesiyle ba"lamı"tır. Microsoft’un bu i"e 
girmesi gecikmi"se de, 1995’te Windows 95’e dahil etti$i Internet Explorer ile ba"arılı bir ba"langıç 
yapmı"tır.

10. Fikret Yücel, #leti"imin Öyküsü, #leti"im Teknolojileri Sempozyumu, ODTÜ 2002. 

guidebookgalery.com
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#stanbul’un Sultangazi #lçesi Gazi Mahallesi’nde iki ki"inin ölümü ile sonuçlanan bir olayı protesto etmek 
amacıyla toplanan Alevi yurtta" kalabalı$ına polis tarafından açılan ate" sonucu 15 ki"i hayatını yitirmi"tir. 
Bunlardan yedisinin polis kur"unu ile öldükleri tesbit edilir. Yargılanan polis memurlarından ikisi olayla 
kıyaslandı$ında çok küçük kalan hapis cezasına çaptırılır ve cezalar ertelenir. #ç hukuk i"lemlerinin 
tamamlanmasından sonra konu Avrupa #nsan Hakları Mahkemesine (A#HM) intikal ettirilir. Türkiye ölen 
17 ki"inin varislerine tazminat ödemeye mahkum olur.

Güneydo$u Anadolu Projesinin (GAP) önemli bir parçası olan !anlıurfa-Harran su kanallarına su 
verilmi"tir.

 nediyor.com

gap.gov.tr

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) CHP çatısı altında birle"mi"lerdir.
Yalova, Karabük ve Kilis il yapıldı.

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin da$ılıp parçalanması ile ilgili olaylar devam ederken 
Bosna’da Sırp Ordusu Bosna Soykırımı’nı ba"latarak Srebrenitza bölgesinde 8000 Bo"na$ı öldürdü. 
NATO, Bosnalı Sırplar’a kar"ı hava harekatı ba"lattı.

1995 Genel Seçimleri yapılmı" ve Refah Partisi (RP) seçimden birinci parti olarak çıkmı"tır. Seçim 
sonuçları "öyledir:

�Refah Partisi %21,37 oy oranı ile 158 milletvekili,
�Anavatan Partisi %19,65 oy oranı ile 132 milletvekili,
�Do$ru Yol Partisi %19,18 oy oranı ile 135 milletvekili,
�Demokratik Sol Parti %14,64 oy oranı ile 76 milletvekili,
�Cumhuriyet Halk Partisi %10,70 oy oranı ile 49 milletvekili,

çıkarmı"lardır.

RP ile ANAP arasında bir koalisyon kurma denemesi ba"arılı olmayınca, kısa süreli ANAP-DYP koalisyonu 
kurulmu"sa da bu hükümet RP’nin, yapılan güven oylamasına  Anayasa Mahkemesi’ne itirazının kabul 
edilmesiyle dü"mü"tür.

AB ile Gümrük Birli$i Anla"ması imzalanmı"tır. Bu anla"manın sonraki yıllarda ülke ekonomisi üzerine 
önemli etkileri olmu"tur. 

cumhuriyet.com.tr
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1994 yılı sonlarında bu anla"maya hazırlık mahiyetinde çıkarılan “#hracata Yönelik Devlet Yardımları 
Kararnamesi”nin uygulaması ile ilgili karar, tebli$ ve yönetmeliklerin çıkarılmasındaki gecikmeler, 
"ikayetlere ve hayal kırıklıklarına sebep olmu"tur. Bu kararname kapsamındaki Ara"tırma-Geli"tirme 
Yardımı mevcut Dünya Bankası Kredisi kayna$ına bir milli kaynak eklemektedir.

1994 yılına ait de$erlendirmelerle ilgili olarak 24 !ubat 1995 günü TTGV Kurucular Kurulu’nda yaptı$ım 
konu"ma a"a$ıdadır:

1994 yılında ya"adı$ımız ekonomideki bozulma bir çok faaliyeti olumsuz yönde etkilemi"tir. Bu 
meyanda sanayide kapasite kullanımı ve üretim dü"mü", ara"tırma-geli"tirmeye ayrılan fonlarda 
önemli azalmalar olmu"tur.

1994 yılı içindeki geli"melerden sonra Avrupa Birli$i ile Gümrük Birli$i’nin gerçekle"me "ansı 
hayli artmı" görülüyor. Ancak, adaptasyon döneminin sarsıntılarını yumu"atacak destek ve Türk 
i" hayatının asıl beklentisi olan pazar geni"lemesi hususundaki belirsizlik ve buna ba$lı olarak 
endi"eler devam ediyor.

Vakfımızın faaliyetinin odak noktası ürün ve hizmet üreten sanayide ara"tırma-geli"tirmenin 
yaygınla"masına, "irketlerimizin giderek daha çok özgün ürüne sahip olmasına yardımcı olmaktır. 
Oysa ülkemizde daha fazla kazandırdı$ı için mali kaynaklar spekülatif enstrümanlara faize, borsaya, 
dövize ve araziye yönelmi"tir. Bankalar sistemindeki ve ki"ilerin elindeki paralar yüksek faizli hazine 
bonoları tarafından emilmekte ve bunlarla cari harcamalar ve borç faizleri kar"ılanmaktadır. Böyle 
bir ortamda kimseden sanayici olması beklenemez. Oysa, kalkınmanın anahtarı üretimdir.

Geçen yıl toplanan I. Sanayi Yüksek Konseyi’nden sonra Mayıs 1995’te toplanmasına karar 
verilen II. Sanayi !ûrası’nda ve bunun için yapılan, Vakfımızın da önemli rol üstlendi$i hazırlık 
çalı"malarında, sanayi politika ve stratejilerinin olu"turulmasında bu olguların göz önünde 
tutulaca$ı ku"kusuzdur. #çinde bulunulan sıkıntıların ve kısa süreli beklentilerin gelecek için 
önlemler üretmeyi engellemeyece$ini ümit ediyorum.      

Dünyanın geçirdi$i büyük transformasyon sonunda imalat sanayindeki mavi yakalılar, sayıları ve 
güçleri itibariyle hızla azalmaktadır. Tahminlere göre,  2000’li yılların ba"larında geli"mi" ülkelerde 
geleneksel direk i"çilerin sayısı toplam i" gücünün 1/6-1/8’inden fazla olmayacaktır. 

“

De$i"im sonucu kaynakları kontrol eden gerçek ve kesin üretim faktörü sermaye ve emek 
olmayacak; bilgi olacaktır. Bilgi toplumunda kapitalist ve i"çi sınıfları yerine, bilgi i"çileri ve 
hizmet i"çileri yer almaktadır. Bu suretle çiftçi, i"çi, memur zincirine bir yeni halka, bilgi i"çisi, ya 
da profesyonel i"çi, eklenmektedir. Bilgi i"çileri meslek sahibi, mühendis, doktor, avukat, sistem 
analisti, muhasebeci vb gibi kimselerdir.

Öncü olmanın risklerine ra$men gelecekte ilk olmak fikri giderek yaygınla"ıyor. Burada her anlamda 
ilk olmayı, bütün dünyada de$i"im yaratacak bir yeni üründe ilk olmayı de$il, özellik ve fiyatta 
elde edilen ideal karı"ımla büyük bir pazarın kapılarını açan bir üründe ilk olmayı kastediyorum. 
Bunu yaparken kurulu"lar bir ürün serisinde geçici de olsa, tekel olma imkanına kavu"acaklar, 
fikri mülkiyet yolu ile royaliteler kazanacaklardır. Di$er yandan ilk ba"layanlar daha sonra devreye 
girenlerin kopya etmelerine imkan vermeyen bir altyapı kurabileceklerdir.

Bir "irketin gelecekte ilk olma giri"imi için bir altyapıya sahip olması gerekti$i açıktır. Bu altyapı 
"irketin mü"teriye belirli avantajlar temin eden bir seri beceri ve teknolojiden olu"ur. Önemli 
rekabet gücü verecek olan böyle bir altyapıyı tesis ise uzun süre alır. Bu sebeple, gelecekte hangi 
konu ile ilgili bir alt yapıya sahip olunmak istendi$i hususundaki kararın erken ve do$ru olarak 
alınması gerekir. Bu söylediklerimin ar-ge ve sahip olunan insan gücü yetene$i (be"eri sermaye) 
ile ba$lantısı çok açıktır.

Bu ba$lamda 27.12.1994 tarihli “#hracata Yönelik Devlet Yardımları Kararnamesi”ni memnuniyetle 
kar"ılıyoruz. Hazırlanmasında Vakfımızın büyük katkısının bulundu$u Kararnamenin “Ara"tırma-
Geli"tirme Yardımına #li"kin Karar” bölümünün uygulanmasını düzenleyen Tebli$in Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu’nca yayımlanmasını bekliyoruz.

Hatırlanaca$ı üzere, Vakfımıızın kurulu"unu sa$layan, o tarihteki Hazine ve Dı" Ticaret Müste"arlı$ı 
ile Dünya Bankası arasında imzalanan 100 milyon ABD dolarlık borç sözle"mesinden kayna$ını 
alan “Teknoloji Geli"tirme Projesi” "u üç bölümden meydana geliyordu:

Bölüm A - Türkiye’de metroloji, standart, test ve kalite sistemini uluslararası standartlar seviyesine 
getirmek.

Ba"lıca a"a$ıdakileri içermektedir:

1. Orta vadeli bir plan çerçevesinde TÜB#TAK-MAM’a ba$lı “Milli Metroloji ve Standartlar 
Enstitüsü”nün kurulması,  

2. Gene orta vadeli bir plan çerçevesinde TSE tarafından #stanbul yakınında “kalite sa$lama, 
e$itim ve belgeleme merkezi ve kalibrasyon laboratuarı” kurulması.
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Bölüm B - Teknoloji geli"tirme alanında özel sektör yatırımlarını te"vik. Kurulacak Vakıf vasıtasıyla 
de$i"en ko"ullarda dünya pazarlarında Türk Endüstrisi’nin rekabet gücünü artırıcı katkıda 
bulunmak.

Bölüm  C - Risk sermayesi endüstrisinin kurulup büyümesini desteklemek.

Bölüm B Vakfımızla ilgilidir ve çalı"maktadır. Bölüm A’nın 1. kısmı takvimine uygun "ekilde 
yürütülüyor. 2. kısmı ile ilgili ula"an bilgiler pek memnuniyet verici görülmüyor. Oysa Gümrük 
Birli$i’ne giri"in söz konusu oldu$u "u günlerde ISO 9000 Kalite Belgeleri, CE markaları ve çevre 
dostu teknolojiler Türk Sanayisi için ya"amsal bir boyut kazanmı"tır. Bu sebeple sertifikasyon 
merkezlerinin gerek çe"it, gerekse sayı itibariyle zenginle"tirilmesi ve muhatablarımıza 
mütekabiliyet esasının kabul ettirilmesinin önemine i"aret etmek isterim.

Bölüm C’ye gelince: Anla"manın imzalandı$ı tarihlerde mevcut mevzuat risk sermayesi 
uygulamasına imkan vermiyordu. Ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kanunu’nu de$i"tiren 
3794 sayılı yasa ile gerekli hukuki düzenlemeler yapılmı" ve üzerinden uzun bir zaman geçmi" 
olmasına kar"ın risk sermayesini hayata geçirmek mümkün olmamı"tır. Kanaatimce 150 milyar 
TL’lik11 bir çekirdek sermaye ile kurulacak olan bir Risk Sermayesi Yatırım Ortaklı$ı anahtar rolü 
oynayabilecektir. Vakfımız bu giri"imde kendisine dü"en görevi üstlenmeye hazırdır.

Geçen yıl yaptı$ım konu"mada ve Üniversite-Sanayi #"birli$i I. !ûrası Danı"ma Kurulu’nda da 
de$indi$im ülkemiz için önemli bazı jenerik teknolojilerin kazanılıp geli"tirilmesini sa$layacak ve 
sanayinin faydalanmasına sunacak kurulu"lar hususunda dü"ünce a"amasında dahi bir etkinli$e 
rastlamıyoruz. Acaba özelle"tirilmesi söz konusu olan TESTA!’ın mikroelektronikte böyle bir 
misyon ile görevlendirilmesi bu alanda bir ilk örnek olarak alınamaz mı?

Memnuniyetle tespit ediyoruz ki, bilim-teknoloji-sanayi ile ilgili fikir üretme imkanını sa$layan 
etkinlikler giderek artıyor. Geçti$imiz kasım ayında #TÜ tarafından düzenlenen “Üniversite-Sanayi 
#"birli$i I. !ûrası” büyük ilgi çekmesi yanında de$erli bir çok önerinin dile getirildi$i bir forum te"kil 
etmi"tir.

TÜB#TAK, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Vakfımızca düzenlenen “Bilim-Teknoloji-Sanayi 
Tartı"maları Platformu” konuyu gündemde tutma ve fikir üretme görevini üstlenen bir ba"ka 
önemli etkinlik olup "imdiye kadar iki kez toplanmı"tır. Kurulan çalı"ma grupları çalı"malarına 
ba"lamı"lardır. Platformun 3. toplantısının Mayıs ayında yapılması dü"ünülüyor.

11. 1995 yılına ait ortalama ABD Doları kuru baz alındı$ında yakla"ık 3,3 milyon ABD Dolarına denk gelmektedir.”

KAYNAKLAR:
1. John Naisbit,  Megatrends, Macdonald & Co., 1984.
2. Gary Hamel, C.K. Prahalad, Competing for the Future, Harvard Business School Press, 1994.
3.Peter F. Drucker, Post-Capitalist Society, Harper Business, 1993.

* #hracata Yönelik Devlet Yardımları ve ilgili Para Kredi Koordinasyon Kurulu’nun yayımlanan Tebli$i uyarınca DTM ile TTGV arasında 
ürün geli"tirme ve stratejik odak projelerine sa$lanacak deste$e ili"kin 19.06.1995 tarihli ilk protokol

*
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*  #hracata Yönelik Devlet Yardımları Karar’ının yayımlandı$ı 11.01.1995 tarihli Resmi Gazete.

*
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* #hracata Yönelik Devlet Yardımları Kararnamesi çerçevesinde Ar-Ge Sermaye Destegi için Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararı 
ile yürürlü$e giren Tebli$’in yayımlandı$ı 01.06.1995 tarihli Resmi Gazete.

*
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1996

#hracata Yönelik Devlet Yardımları Kararnamesi çerçevesinde Ar-Ge Sermaye Deste$i i"ler hale gelmi"tir. 
Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan tebli$, Dı" Ticaret Müste"arlı$ı’nca hazırlanan 
yönetmelik (uygulama esasları) ve Dı" Ticaret Müste"arlı$ı ile TTGV arasında imzalanan protokolle Ar-
Ge Sermaye Deste$i hayata geçirilmi"; bu suretle özel sektörü teknoloji geli"tirmeye desteklemede 
kullanılan kaynak ikiye çıkmı"tır. DB’dan sa$lanan kredinin kullanıldı$ı birinciden farklı olarak bu ikinci 
kaynak bir yerli kaynak, DF#F’tir.

Görevinden ayrılan Metin Ger’in yerine Genel Sekreterlik görevine Akın Çakmakcı atandı.

Refah Partisi ile DYP’nin anla"ması ile Refahyol Hükümeti kuruldu. Koalisyon Protokolü’ne göre mensup 
oldukları partilerin genel ba"kanları olarak dört senelik iktidarın ilk iki senesinde Necmettin Erbakan, 
ikinci iki yıllık dönemde ise Tansu Çiller Ba"bakanlık yapacaktı.

t24.com.tr
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Türkiye’nin ilk nükleer reaktörünün yapımına, Çekmece Nükleer Ara"tırma ve E$itim Merkezi’nde 
ba"landı. 

#lk DVD oynatıcılar Philips firması tarafından piyasaya sürüldü. Ev sineması kavramı ortaya çıktı.

whenwasinvented.com

#lk olarak askeri amaçla 1970’lerde kullanılmaya ba"layan dijital görüntüleme teknolojisi Apple, Casio, 
Sony, Kodak gibi firmaların dijital kamera modelleri geli"tirmesi ve IBM ve Microsoft’un katkılarıyla 
tüketiciler arasında yaygınla"maya ba"ladı.

#lk Ankara metrosu hizmete girdi.

ankaray.com.tr

Bir Türk "ilebinin Ege Denizi’ndeki Kardak kayalıklarına çarpması üzerine Türk ve Yunan kurtarma 
ekipleri arasındaki anla"mazlık Kardak Krizi’ne sebep olmu"tur. Her iki taraf da kayalıkların kendisine ait 
oldu$unu iddia ediyordu. Bu anla"mazlık iki ülkeyi sava"ın e"i$ine getirmi"tir.

Susurluk’ta meydana gelen bir trafik kazası sonucu “Susurluk Skandalı” veya “Susurluk Kazası” adı ile 
anılan soru"turmalar zinciri ortaya çıkmı" ve Türkiye’de “derin devlet” ve “gladyo” kavramları ile ilgili ilk 
ipuçlarına ula"ılmı"tır.

wikimapia.org

gazeteport.com
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20 Mart 1996’da Kurucular Kurulu toplantısında yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

1995 yılının ülkemizde i" ve sanayi hayatı için en önemli olayı "üphesiz  Avrupa Birli$i ile 
Gümrük Birli$i Anla"ması’nın gerçekle"mesidir. Bununla ilgili olarak, 1994 yılı sonlarında çıkarılan 
ve Avrupa Toplulu$u mevzuatına uygun te"vikleri düzenlemeyi amaçlayan “#hracata Yönelik 
Devlet Yardımları Kararnamesi”nden sonra Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ba"ta “Ara"tırma-
Geli"tirme Yardımına #li"kin Karar” olmak üzere kararname kapsamındaki konularla ilgili bir dizi 
karar çıkarmı"tır. Bu ba$lamda, Dı" Ticaret Müste"arlı$ı tarafından konularla ilgili uygulama esasları 
hazırlanmı"tır.

Di$er yandan Avrupa Toplulu$u mevzuatı ile uyum sa$lamayı hedef alan düzenlemeler hızla 
ve bir sorun yaratmayacak biçimde yapılmı"tır. Bürokrasimizin bu konudaki ba"arısı övülmeye 
de$erdir. Ancak, bu anla"manın kar"ılıklı olarak gümrükleri sıfırlamanın ötesinde bir anlamı ve 
kapsamı oldu$unu vurgulayacak ba"ka düzenlemeler yapılması gere$i unutulmamalıdır.

Bunlara kar"ın, #hracata Yönelik Devlet Yardımlarını sa$layacak kaynak henüz kullanılır halde 
de$ildir. Bu durum, öngörülen deste$in uygulamasını geciktirmekte ve kaybedilen 1995 yılına 
ilave kayıplar getirmektedir. Dahası esasen pek kuvvetli olmayan güveni daha da sarsmaktadır.

Ba"ka bir olumsuzluk, geçen yıl yaptı$ım konu"mada da de$indi$im gibi, metroloji, standart, 
test ve kalite sistemi ile ilgili. Belgelendirme yapacak kurulu"ların yetkilendirilmesi konusunda 
Avrupa Toplulu$u’nda geçerli kaidelerin memleketimizde de uygulanması gerekiyor. Bunun 
için Akreditasyon Milli Konseyi’nin kurulmasına ihtiyaç vardır. Tarif edilecek yeni sistemde 
TSE kendisine bir yer seçmeli ve verdi$i ISO 9000 belgelerinin Avrupa Toplulu$u içinde kabul 
edilmesini sa$layacak bir yapılanmaya gitmelidir. Yoksa hem belge, hem de belge veren kurulu"lara 
yetki vermenin aynı elde bulundurulması kanunla kazanılmı" bir hak da olsa, Avrupa Toplulu$u 
içinde kabul görmeyecektir. TSE’ye dü"en kurulacak Aktreditasyon Sisteminin sa$lıklı bir "ekilde 
olu"masına yardımcı olmaktır.

Bu konulardaki gecikmeler Türk Sanayisi’nin gelece$ini olumsuz yönde etkileyecektir. Sanayimizin 
uluslararası pazarlarda rekabet gücüne sahip olması, kalitesi, fiyatı, özellikleri ve yenilikleriyle 
benzerlerine üstünlük sa$layan ürün ve hizmetler üretmesiyle mümkündür. Bu da bazı temel 
yeteneklerin olu"masına ba$lıdır. Bu olu"um uzun zaman ister. Zira bilgi birikimi yava" i"leyen bir 
süreçtir. Bilgiyi günlük karar alma mekanizmasında kullanma yetene$ine sahip olmak kısa zaman 
içinde sa$lanamaz. #smini hatırlamadı$ım bir zatın söyledi$i gibi, “ürün geli"tirme ve buna dayalı 

“
rekabet ekseriya bir maratonun son yüz metresidir”. Bu itibarla Türk Sanayisi’ne daha fazla vakit 
kaybettirmeden onun önünü görmesini sa$layan önlemler hızla alınmalıdır.

Son 20-30 yıldır dünya ekonomisi bir evrenselle"me sürecine girmi" bulunuyor. Bu ekonomideki 
güçlü oyuncular çok uluslu "irketlerdir. Bu "irketler, ço$u geli"mekte olan ülkeler aleyhine olmak 
üzere, dünyanın fikri, teknolojik ve fiziksel kaynaklarını "irketin, ortaklarının ve personelinin lehine 
kullanmaktadırlar. Son yıllarda bu "irketlerde bir davranı" de$i"ikli$i gözlemleniyor. Faaliyet 
gösterdikleri ülkelerde üretim, satı" ve ara"tırma-geli"tirmeyi bir bütün olarak alan bir yakla"ım 
içine girmektedirler.

Bir teknolojinin bütün detayları ile tam olarak transferi kolay bir i" de$ildir. E$er alıcı, konu ile ilgili, 
pek az "ey biliyorsa, bunu uygulamaya koymak için gerekli detayları kendisi üretemez. Gerçek bir 
teknoloji transferi için teknoloji üretecek seviyede olmak gerekir. Konuyu iyi bilen deneyimli ki"iler 
için, ço$u zaman, teknolojinin bir parçası, bir iki söz, bir resim, bir boyut geri kalan bo"lukların 
doldurulmasına yeter. Bu söylenenler “reverse engineering” için de geçerlidir. Böyle bir seviyeye 
ula"madan bunu amaçlamadan, yabancı sermaye ile birle"meler yerli sanayicinin katkısını, bu 
sermayeye ait ürünleri o ülkede birlikte pazarlama seviyesinde bırakır.

Buradan KOB#’lere gelmek istiyorum. KOB#’ler bütün dünyada ekonomi üzerindeki büyük etkileri 
dolayısıyla önem verilen kurulu"lardır. Roma Anla"ması serbest rekabet kavramı çerçevesinde 
devlet yardımlarını yasaklamı" olmasına ra$men Avrupa Birli$i’nde KOB#’lere, bazı ko"ullarla, bu 
tür yardımlar yapılmasına izin verilmektedir.

Türkiye’de 1-199 ki"i çalı"tıran i"letmeler, toplam i"letmelerin %99,6’sını te"kil etmekte ve imalat 
sanayisi istihdamının %57,3’ünü gerçekle"tirmektedir. Bunların pek ço$u Gümrük Birli$i Anla"ması 
ile do$acak rekabet ortamına hazırlıklı de$illerdir. #ç pazardaki paylarını Avrupa Birli$i ülkelerinden 
ithal edilecek ürünler kar"ısında kaybetme tehlikesi ile kar"ı kar"ıyadırlar. Böyle bir sonucun ülke 
ekonomisine zarar verece$i yadsınamaz.

Bu itibarla zaten ba"lamı" olan çalı"maların bir an önce hayata geçirilmesini ve gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. KOB#’lere yapılacak yardımlar arasında, bunların bilgiye 
ula"ma yollarının ço$altılıp geni"letilmesi ve hızlandırılması önemli bir yer tutacaktır. Bu 
münasebetle KOB# Eylem Planı’na dahil edilen projelerin katılımcı ve "e%af yöntemlerle seçilmesi 
lüzumunu belirtmek isterim.
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Geçti$imiz yıl 15-16 Haziran’da Ankara’da II. Sanayi !ûrası toplanmı"tır. Burada Sanayi ve Ticaret 
Bakanlı$ı’nın talebi üzerine Vakfımız tarafından desteklenen bir stratejik odak projesi olarak 
gerçekle"tirilen “Sanayi Stratejisi 1995-2005” isimli rapor tartı"ılmı"tır. Stratejik odak projesine 
Sanayi ve Ticaret Bakanlı$ı ile TÜB#TAK da katkıda bulunmu"lardır. 2 Kasım 1995 tarihinde ise, #SO 
ve TTGV tarafından bu çalı"maların devamı olarak bir Diyalog Konferansı düzenlenmi"tir.

Geni" bir katılımla gerçekle"tirilen bu çalı"malar detaylar üzerinde sürdürülürken elde edilen 
sonuçların uygulamaya geçirilmesi için de gerekli giri"imlerde bulunulmalıdır.

Üzerinde çalı"ılmakta olan “Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri” kanun tasarısını üniversite, sanayi ve 
kamu i"birli$ini ve rekabet öncesi ortaklıkların olu"masını ve geli"mesini sa$layacak bir giri"im 
olarak çok faydalı buluyorum.

Geçen yılda yaptı$ım konu"mada de$indi$im Bilim ve Teknoloji Platformu çerçevesinde te"kil 
edilen çalı"ma grupları meyvelerini vermeye ba"lamı" ve faydalı olaca$ına inandı$ım altı rapor 
yayımlanmı"tır.

KAYNAKLAR:
1. Dorothy Leonard-Barton, Wellsprings of Knowledge, Harvard, Bussiness School Press Boston, 
Massachusetts, 1995.
2. Deniz !enyurt, Küçük ve Orta Boy #"letmelerin Avrupa Toplulu$u’nda ve Türkiye’de Te"viki, 
Türkiye Giyim Sanayicileri Derne$i ve #nterbank, 1995.
3. Fikret Yücel, Elektronik Sanayisinde Teknoloji Yönetimi ve Transferi, TÜSS#DE’de teriplenen “Etkin 

Teknoloji Transferi” konulu seminere verilen tebli$, 1989.
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BTYK’nın 3. Toplantısı’nda Türkiye Enformasyon A$ı (TUENA) Ana Projesi’nin hazırlanması kararla"tırılmı" 
olup TTGV bu projede önemli sorumluluklar üstlenmi"tir.

Teknoloji Geli"tirme Projesi bir yıl, 1998 yılı sonuna kadar, uzatılmı"tır.

Dünya Bankası ile Endüstriyel Teknoloji Projesi müzakareleri ba"lamı"tır.

TTGV, TÜB#TAK ve TÜS#AD Teknoloji Kongresi ve Ödülleri isimli bir etkinlik ba"latarak özel sektörün 
teknoloji geli"tirmeye özendirilmesine katkıda bulunmayı kararla"tırmı"lardır.

Sanatçı Rasim Konyar tarafından tasarımı 
yapılan Teknoloji Ödülü Heykelci$i

TTGV, TÜB#TAK ve KOSGEB’i de temsilen 
TAFTIE üyeligine kabul edilmistir.
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından 2 Aralık 1996’da fırlatılan Pathfinder Mars yüzeyine 
indi. Mars’ın atmosfere, yüzeyi ve yer"ekilleri hakkında çok önemli bilgiler toplayan Pathfinder yakla"ık 
17000 foto$raf çekti. NASA 10 Mart 1998’de Pathfinder’ın görevinin son buldu$unu açıkladı. Pathfinder’a 
daha sonra 1996’da hayata gözlerini yuman bilim-kurgu yazarı Carl Sagan’ın adı verildi.

Küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının salımının azaltılmasını öngören Kyoto Protokolü 180 ülke 
tarafından imzalandı. Ba"ta ABD olmak üzere, Türkiye, Avusturalya vb. ülkeler sanayi geli"imlerini ve 
ekonomilerini sekteye u$rataca$ı gerekçesiyle bu tarihte imza atmadı.

#ngiltere, Hong Kong’u Çin Halk Cumhuriyeti’ne devretti. 1842’den beri #ngiltere’nin elinde bulunan 
Hong Kong, II. Dünya Sava"ı sırasında Japonlar tarafından i"gal edilmi"ti. Sava" sonrası #ngiltere’ye iade 
edildi; yapılan anla"ma sonucunda 1 Temmuz 1997’de Çin Halk Cumhuriyeti’ne geri verildi.

ravishingbeasts.com

Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan 
#skoçya’da klonlandı. #skoçya’nın Roslin Enstitüsü’nde yapılan 
ara"tırmalar sonucunda genetik annesinin ikizi olan bir 
koyun kopyalandı. Koyuna Dolly ismi verildi. Hızlı ya"lanma 
sonucunda Dolly’e 2003’te ötenazi yapıldı. Bu olay hem kök 
hücre ara"tırmalarında hem de Gen Biliminde çı$ır açarken 
etik ve felsefi büyük tartı"maların da ba"lamasına yol açtı.

www-robotics.jpl.nasa.gov

“Sürekli Aydınlık #çin Bir Dakika Karanlık Eylemi” ba"latıldı. Susurluk kazası ile bazı kamu kurulu"larının ve 
görevli ki"ilerin yasadı"ı gruplarla ve aranmakta olan ki"ilerle i"birli$i yaptı$ının ortaya çıkması üzerine 
ba"latılan bu eylem bir sivil itaatsizlik eylemidir. Bu eylem yurtta"ları, mafya ile ili"kisi bulunan ki"iler 
yargı önüne çıkana kadar her gece saat 21’de ı"ıklarını bir dakika süreyle söndürmeye davet ediyordu. 
Eylem bazı medya kurulu"larının da deste$i ile kitle gösterilerine dönü"tü. Hedef iktidardaki DYP-RP 
koalisyonu idi.

28 !ubat Süreci: Refahyol Hükümeti’nin kurulmasından sonra cereyan eden bazı olaylar ülkede irticanın 
tehlike te"kil eder "ekilde büyüdü$ü izlenimini veriyordu. Bu olayların en tipik olanlarından birisi Sincan 
Belediyesi tarafında tertiplenen Kudüs gecesinde ya"andı. #ran Büyükelçisinin de katıldı$ı gecede 
sahneye konan cihad oyunu tepki topladı. Belediye Ba"kanı tutuklandı. Kudüs gecesi tertibinden bir 
kaç gün sonra askerler tanklar ve zırhlı araçlarla Sincan sokaklarından geçtiler. 28 !ubat günü yapılan 
ve çok uzun süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında laikli$in Türkiye’de demokrasi ve hukukun 
teminatı oldu$u çok sert bir "ekilde vurgulandı. Neticede Ba"bakan Necmettin Erbakan istifa etti ve 
Cumhurba"kanı Süleyman Demirel hükümet kurma görevini Tansu Çiller yerine ANAP Ba"kanı Mesut 
Yılmaz’a verdi. Mesut Yılmaz (ANAP), Bülent Ecevit (DSP) ve Hüsamettin Cindoruk (Demokratik Türkiye 
Partisi) birlikte ANASOL-D hükümetini kurdular. Demokratik Türkiye Partisi Refahyol Hükümeti’ne tepki 
olarak DYP’den istifa eden bazı milletvekilleri tarafından kurulmu" olup, ANASOL-D bir azınlık hükümetir, 
CHP onu dı"ardan desteklemi"tir.

fotogaleri.ntvmsnbc.com
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28 !ubat 1997 günü #stanbul Odakule’de yapılan 8. Kurucular Kurulu Toplantısı’nda yaptı$ım konu"ma 
a"a$ıdadır:

 
Bilindi$i gibi, Vakfımız Teknoloji Geli"tirme Projesini desteklemek amacı ile Türkiye Cumhuriyeti ve 
Dünya Bankası arasında imzalanan 100 milyon ABD dolarlık kredi sözle"mesi uyarınca 1 Haziran 
1991 tarihinde kurulmu" ve Türkiye’de teknoloji geli"tirme alanında özel te"ebbüs faaliyetlerini 
desteklemek ve teknoloji alt yapısını geli"tirmek misyonunu üstlenmi"tir. 1996 yılı sonu itibarı ile 
Vakfımız kendisine ayrılan  fonun tamamını teklif edilen projelere tahsis etmi"tir. Bu suretle proje 
desteklemeye ba"ladı$ı 1992 yılından bu yana, proje sahiplerinin katkılarıyle birlikte toplam yakla"ık 
100 milyon ABD dolarlık bir ar-ge potansiyeli yaratılmı"tır. Projelerle ilgili ödemeler 1998 yılı sonuna 
kadar devam edecektir.

Geçen yıl yaptı$ım konu"mada gecikmesinden yakındı$ım “#hracata Yönelik Devlet Yardımları 
Kararnamesi” çerçevesinde sa$lanacak ar-ge sermaye deste$i 1996’nın ikinci yarısında i"ler hale 
gelmi"tir. Bu ba$lamda TTGV’ye 2,5 milyon ABD doları tahsis edilmi" olup, 1997 yılı için ise, 10 milyon 
ABD dolarlık bir ar-ge sermaye deste$i kullandırılması planlanmı"tır. Müzakereleri yapılmakta olan 2. 
Teknoloji Geli"tirme Projesi içinde Vakfımıza gene önemli bir yer verilmesi dü"ünülmektedir.

Teknoloji Geli"tirme Projesi kapsamında sa$lanan Dünya Bankası kaynaklı fonun tamamı kullanılmı" 
olmasına ra$men TTGV;  kredilerin geri dönü"leri, OT#M’in azaltılması projesi, Dı" Ticaret Müste"arlı$ı 
kayna$ı (DF#F) ve nihayet 2. Teknoloji Geli"tirme Projesi çerçevesinde sa$lanacak kayna$ı kullanmak 
suretiyle ya"amını ve i"levini sürdürecektir.

Teknolojik yenilik ve yeni ürün geli"tirme yetene$i rekabet gücünün asıl kayna$ını te"kil eder. Aynı 
zamanda, imalat sanayisine ki"ilik ve kimlik kazanma ve koruma sa$lar.

Sanayide teknoloji geli"tirme ve inovasyon yetenek ve yetkinli$inin artırılması, sanayi kesiminin 
anlayı" ve davranı"ı kadar genel politikalara da ba$lı bir konudur. Ülkede bilim ve teknolojiyi ve uygun 
bir e$itim sistemini ana eksen alan bir kalkınma modelinin benimsenmesi gerekir.

Bu ba$lamda ülkemizde a"a$ıdaki hususlar dikkat çekiyor:

Bilindi$i gibi, BTYK 1993 yılında “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003”ü kabul etmi"tir. 
Bu kararda  günümüz jenerik teknolojilerinin hemen tümünü içeren bir öncelikli alanlar listesi 
verilmektedir. Bu güne kadar bu öncelikleri aksettiren bir eylem sergilenmemi"tir. Di$er yandan bu 
listedeki genel ba"lıkların altı doldurulmamı" ve belirsiz kalmı"tır.

“

Milli Akreditasyon Konseyi’ne ait kanun tasla$ının TBMM’ne intikal ettirilmi" olması memnuniyet 
vericidir. Ancak tasla$ın kanunla"masındaki gecikme ve de$i"iklik müdahalelerinin ku"ku uyandırdı$ını 
belirtmeliyim.

1995 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlı$ı’nın iste$i ve TÜB#TAK’ın katılımı ile Vakfımız öncülü$ünde 
hazırlanan “Sanayi Stratejisi 1995-2005” isimli rapor gerek II. Sanayi !ûrası’nda, gerekse ilgili çevrelerde 
çok olumlu tepkiler almasına kar"ın izlenmesi, detaylandırılması ve uygulanması ile hiç bir hareket 
gözlemlenmiyor.

Geçen yılki konu"mamda de$indi$im Teknoloji Bölgeleri Kanunu ile ilgili olarak uzun süredir bir 
geli"me kaydedilmemi" oldu$unu da belirtmeliyim.

Son zamanlarda, YÖK ve TÜB#TAK kanunlarında yapılmak istenen de$i"iklikler bir kaygı kayna$ı te"kil 
ediyor. De$i"en "artlara ; kâh gündeme getirilen, kâh ertelenen bu niyetlerin ilgili çevrelerde yarattı$ı 
huzursuzluk gözden kaçmıyor.

Türkiye’de bilgi ça$ı, bilgi toplumu deyimlerinden söz edilmeye ba"landı$ı dönemlerde, çok de$il 
bundan bir kaç yıl evvel, bu transformasyonda sanayile"meyi atlayıp do$rudan bilgi ça$ına geçmeyi 
önerenler vardı. Bu ba$lamda sanayinin öneminin azaldı$ı, bu yoldaki çabaların gereksizli$i ifade 
ediliyordu. Bu yanılgının tamamen ortadan kalktı$ını söyleyemem. Son zamanlarda “"ebeke veya 
a$ toplumu”  deyimi ile, bana göre, bir ba"ka yanlı" daha yapılıyor. Bu da bilgi a$ı ile internet’in e" 
anlamda kullanılmasıdır. #nternet’in fayda ve önemini küçümsemiyorum ama kendi boyutları içinde 
tutulması gerekti$ine de inanıyorum. Gerçekte internet bir vitrindir: bilgi a$ının a$larından birisi 
olabilir. Bilgi a$ı ise, üzerinde gerçek, ya da fiktif bir çok a$ın te"kil edilebildi$i en önemli altyapıdır.

7. Be" Yıllık Kalkınma Planı’nda hazırlanması öngörülen “Ulusal Enformasyon A$ı Ana Planı” yapılması 
ile ilgili hazırlıklar bitirilmek üzeredir. Bu planın yapılması görevi TÜB#TAK’a verilmi" olup geçti$imiz 
yıl B#LTEN tarafından “Ulusal Enformasyon Altyapısı Hazırlama Önerisi” isimli bir rapor yazılmı" ve 
tartı"ılmı"tır. Ana planın hazırlanmasına Ula"tırma Bakanlı$ı, Türk Telekom A.!. ve TES#D yanında 
Vakfımızın da katkıda bulunması kararla"tırılmı"tır. Böyle uzun soluklu bir planın hazırlanması ile 
ulusal bilgi a$ını ihtiyaçlara parallel bir "ekilde ve ekonomik olarak gerçekle"tirmek mümkün olaca$ı 
gibi, bilgi teknolojileri ve ona destek veren sanayi kollarına iletece$i mesajlar da büyük önem 
ta"ımaktadır. Bu itibarla Vakfımız bu ana plana büyük önem vermektedir. ”
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Endüstriyel Teknoloji Projesi ile ilgili müzakereler son a"amasına gelmi"tir.

TTGV, TÜB#TAK ve TÜS#AD tarafından tertiplenen Teknoloji Ödülleri ve Kongresi etkinli$inin birincisi 
yapılmı"tır.

Mobil ileti"im teknolojileri ve özellikle cep telefonları 90’ların sonuna do$ru ciddi bir yükseli" kaydetti. 
2,5. nesil olarak kabul edilen GPRS foto$raflı mesaj gönderebilmeyi mümkün kılarken cepte 3. nesil ise 
akıllı telefonları mümkün hale getirdi.



90 91

1995’te yapımına ba"layan Uluslararası Uzay #stasyonu’nun ilk modülü Zarya Ruslar tarafından yörüngeye 
oturtuldu. Bunu 4 Aralık’ta ABD’liler tarafından gönderilen Unity izledi.

1997 yılının son çeyre$inde Uzak Do$u’da ba"layan ekonomik kriz, 1998 yılında bütün Asya’ya bu arada 
Rusya’ya da yayılmı" ve bütün dünya ekonomisini, bu arada Türkiye’yi de etkilemi"tir.

Açılan dava sonucunda Anayasa Mahkemesi Refah Partisi’nin kapatılmasına karar vermi"tir.
Adana Ceyhan’da meydana gelen depremde 145 ki"i hayatını kaybetmi"tir.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Ate", Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaptı$ı konu"mada PKK’ya açık 
destek veren Suriye’nin bu tutumundan vazgeçmesi gerekti$ini belirterek, “Artık sabrımız ta"mı"tır” dedi. 
Bundan kısa bir süre sonra bu ülkede yerle"mi" olan Abdullah Öcalan Suriye’yi terketmek mecburiyetinde 
kalmı"tır.

www.adanakoza.tv

4 Mart 1998’de #stanbul Odakule’de yapılan 9. Kurucular Kurulu Toplantısı’nda yaptı$ım konu"ma 
a"a$ıdadır:

!üphesiz ülkemiz bilim-teknoloji-sanayi hayatında cereyan eden olaylarla vakfımız faaliyetleri 
arasında bir paralellik ve etkile"im vardır. Bu ba$lamda BTYK’nın 25 A$ustos 1997’de yaptı$ı 
toplantıda alınan kararları çok önemsiyoruz. Bu toplantıda sonraki toplantının içinde bulundu$umuz 
ay içinde yapılması kararla"tırılmı"tır. Bu olgu BTYK kurulu" kanun hükmündeki kararnamesinde 
öngörülen yılda iki kez toplanma hükmüne uyma niyetini göstermesi bakımından önemlidir. Sözü 
edilen toplantıda çok sayıda karar alınmı" olup bunların önemli bir kısmında Vakfımız do$rudan 
veya dolaylı olarak görevler üstlenmektedir. Bu kararların bir kısmına  ve Vakfımızın rolüne 
de$inece$im:

#lk karar, üzerinde yıllardır konu"up yazdı$ımız Türkiye Enformasyon Altyapısı Ana Planı’nın 
hazırlanmasıdır. Bu karardan önce Ula"tırma Bakanlı$ı ile TÜB#TAK arasında imzalanan sözle"me 
gere$i kurulan bir proje ofisi tarafından Ana Plan çalı"maları ba"latılmı" bulunuyordu. BTYK kararı 
projenin önemini bir kere daha vurgulayarak elde edilen sonuçların uygulanması için mesajlar 
da vermektedir. Ana Planın hazırlanmasında Ula"tırma Bakanlı$ı yanında Türk Telekom A.!., 
Türk Elektronik Sanayicileri Derne$i (TES#D) ve Vakfımız ayni ve nakdi destek sa$lamaktadır. Ana 
planın Durum Saptaması ve Dünyadaki E$ilimler isimli paketleri tamamlanmı" olup "u sırada 
ana planın kendisi üzerindeki çalı"malar sürdürülüyor. Buna paralel olarak, ana planın ulusal 
faydayı en üst seviyeye çıkaracak biçimde hayata geçirilmesi, planın zaman içinde teknoloji 
ve ülke ihtiyaçlarında meydana gelebilecek de$i"ikliklere göre ayarlanması, bilgi teknolojileri 
alanında izlenecek temel politikaların belirlenmesi amacı ile kurumsal yapılanma konusunda da 
çalı"ılmaktadır. Bu ba$lamda sekreteryasını Ula"tırma Bakanlı$ının yapaca$ı, kamu ve özel sektör 
katılımı ile Ba"bakan’ın ba"kanlı$ında te"kil edilecek Bilgi Teknolojileri Ulusal Konseyi kurulması 
giri"iminin kısa zamanda sonuçlandırılmasını bekliyoruz.

Ulusal bilgi a$larının entegrayasyonu ile dünya çapında olu"acak olan dev bilgi a$ı insanlık için 
yarının en önemli altyapısıdır. Bunun üzerinden her an ve her yerden kolay algılamanın bütün 
özelliklerine sahip biçimde bilgiye ula"mak, onu i"lemek ve saklamak mümkün olacaktır.

BTYK kararında kullanılan “ulusal faydayı en üst sınıra çıkaracak” ifadesi bilgi teknolojileri alanında 
ürün geli"tirme -ürünlere yazılımlar da gömülüdür- faaliyetlerinde bir sıçrama ve bilgi teknolojileri 
sanayisinin geli"ip büyümesini de içermektedir.

“
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BTYK kararları arasında bulunan Ulusal Akademik A$ ve Bilgi Merkezlerinin kurulması, Türkiye’de 
Elektronik Ticaret A$ı kurulması, Kamu Hizmetlerinin Enformatizasyonu ile bu tür hizmetlere 
elektronik ortamda uzaktan hızlı eri"imi mümkün kılacak Kamu-Net Kurulması, Kamuya Açık 
#nternete Eri"im Mekanlarının (#nternet Kıraathaneleri) Te"viki ve nihayet 8 yıllık Temel E$itim 
Felsefesine uygun Okul-Net te"kili Ulusal Bilgi A$ı içinde yer alan ve o altyapıyı kullanan 
hizmetlerdir. Ulak-Net bu yıl 61 üniversiteyi  ba$layacak olan bir projedir. 

Türkiye’de Elektronik Ticaret A$ı kurulması ile ilgili olarak Vakfımız Dı" Ticaret Müste"arlı$ı’nın 
(DTM) iste$i üzerine bir stratejik odak projesi ba"latmı"tır. Proje DTM ve TÜB#TAK (B#LTEN) i"birli$i 
çerçevesinde yürütülmektedir.

Gene BTYK kararları içinde bulunan Teknoloji Bölgeleri Yasasının çıkarılması, daha önceki 
konu"malarımda de$indi$im bir konu olup;  TBMM’ne intikal ettirilecek hale gelmesi için 
çalı"malar Sanayi ve Ticaret Bakanlı$ı tarafından sürdürülüyor. Bu karar içine gömülü bulunan, 
ba"ta enformatik alanı olmak üzere, ileri teknoloji endüstri parkları kurulması imkanlarının 
ara"tırılması hükmü çerçevesinde Vakfımız, Bilgi Teknolojileri Endüstri Parkı kurulması ile ilgili bir 
stratejik odak projesi destekleme kararı almı"tır. Bu konunun Ulusal Enformatik A$ Ana Planı ile 
birlikte dü"ünülmesi en büyük ulusal faydayı sa$layan bir strateji olacaktır.

Türkiye Akreditasyon Yasa Tasarısı’nın hazırlanması kararı yıllardır beklenen önemli bir konudur. 
AB ile uyum yasaları çerçevesi içinde bulunan bu yasa sanayimizin önünü açacak ve özellikle 
KOB#’lerin ürünlerine belge almak ve güvence duymak hususunda kar"ıla"tıkları zorlukları 
ortadan kaldıracaktır. Halen TBMM komisyonlarında bulunan tasarının bir an önce kanunla"ması 
beklenmektedir. Akreditasyon Yasası olmadan ülkemizde metroloji, standart ve kalite sisteminin 
tamamlanmı" olmasından bahsedilemez.

“Ar-ge’ye Devlet Yardımı” kararı ile yeni düzenlemeler, 1994 yılı sonunda çıkarılan #hracata Yönelik 
Devlet Deste$i Kararnamesi’ne dayanarak Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun kararı ile 
sa$lanan ar-ge yardımları ile ilgilidir. Özellikle TÜB#TAK (T#DEB) eli ile verilen ar-ge yardımında 
önemli iyile"tirmeler getiren yeni tebli$ DTM, TÜB#TAK ve Vakfımız i"birli$i ile hazırlanarak Para 
Kredi ve Koordinasyon Kurulu’na sunulmu"tur.

Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Yaygınla"tırılması ile ilgili kararda DPT Müste"arlı$ı’nın 
koordinasyonunda kurulacak bir çalı"ma grubuna TTGV de dahil edilmi"tir. Vakfımız bu konu ile 
uzun süreden beri ilgilenmekte ve memleketin inovasyon sisteminde muhakkak tamamlanması 
gereken bir eksiklik olarak görmektedir. 2. Teknoloji Geli"tirme Projesi’nde  bir fon sa$lanabildi$i 
takdirde böyle bir yatırım ortaklı$ı kurmayı, en azından içinde bulunmayı, amaçlıyoruz.

Kamunun “Orta ve Uzun Vadeli Satın Alma Politikasına #li"kin Düzenlemeler” ile ilgili karar kamu 
alımlarının ülkenin bilim ve teknoloji yetene$ini yükselten ve sanayinin geli"mesini sa$layan bir 
araç olarak kullanılmasını amaçlıyor.

Ülkemizde yapılmakta olan ve yapılacak olan bazı altyapı yatırımları büyük rakamlara ula"ıyor. 
Örne$in; Ulusal Bilgi A$ı için, önceden yapılan bir tahmine göre, yılda ortalama 4 milyar ABD 
dolarlık bir yatırım yapılması gerekmektedir. Silahlı Kuvvetler alımları, hazırlanan uzun vadeli 
bir plana göre gene yılda 4 milyar ABD doları tutmaktadır. Bu tür büyük alımlar için yapılan 
ihalelerde, özellikle Savunma Sanayi Müste"arlı$ı alımlarında, o%-set ko"ulları bulunmaktadır. 
Bu konu ile ilgili olarak bir sayın üyemizin yaptı$ı öneriden alıntı yapaca$ım: O%-set vasıtasıyla 
sanayi becerileri kazandırmak, alımlarda harcanan dövizi en aza indirmek ve ihracat garantileri 
sa$lanmak istenmektedir. Özellikle ileri teknolojiye dayalı ve pazarı sınırlı konularda yerli imalat, 
katkı oranı yüksek dahi olsa, genellikle bir atımlık bir i"e dönü"mekte ve ülkemize kalıcı bir fayda 
sa$lamamaktadır. Satıcı, do$al olarak, o%-set’in maliyetini ürünlerinin fiyatına giydirece$i için, bu 
davranı"ın fayda yerine zarar getirdi$ini dü"ündürmektedir. Bu sebeple o%-set aracını bir "ekilde 
ar-ge alanlarına kaydırmak, bir taraftan burada ihtiyaç duyulan fonların artmasına, di$er yandan 
ise Türkiye’nin kendi mülkiyetinde yeni ürün ve teknolojiler kazanmasına yardımcı olacaktır.

Bu ba$lamda uzun süredir tekrarladı$ım bir öneriyi gene dikkatinize sunmak istiyorum: O%-set 
satıcıdan fayda sa$lamaya yönelik bir araçtır. Benim önerimde ise, yatırım yapanın, yani parayı 
sarfedenin inovasyon sistemine katkıda bulunması amaçlanıyor. Ulusal Bilgi A$ı gibi büyük 
yatırımların, ya da savunmadaki gibi büyük harcamaların küçük bir parçasının, örne$in %1-2’sinin, 
ilgili konuda ar-ge harcamalarına tahsis edilmesini öngörmektedir. Bu davranı", o%-set’te 
oldu$u gibi, ar-ge fonlarını artırmakla beraber, sanayimize ticarile"me "ansı büyük yeni ürünler 
kazandırması bakımından ar-ge yapmanın çekicili$ini de artıracaktır.

Vakfımız ar-ge sermaye deste$i vermeye ba"ladı$ı 1992 yılından 1997 yılı sonuna kadar kendisine 
yapılan 367 ürün geli"tirme ve stratejik odak noktası proje ba"vurusundan 131’ini destekleme 
kararı almı"tır. Bunlardan 101 adedi için 42,8 milyon ABD dolarlık Dünya Bankası, 30 adedi için 
ise 9,9 milyon ABD doları tutarında DTM kayna$ı kullanılmı"tır. Bu suretle proje sahiplerinin 
katkılarıyla birlikte 122 milyon ABD dolarlık bir ar-ge hacmi yaratılmı"tır. 1. Teknoloji Geli"tirme 
Projesi kapsamında Vakfımıza tahsis edilen fonun tamamı ba$ıtlanmı"tır. Ancak projelerin büyük 
ço$unlu$u 1998 yılı içinde tamamlanaca$ı için, talebimiz üzerine, 31 Aralık 1997’de biten Proje bir 
yıl uzatılmı"tır.
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Projelere sermaye deste$i sa$lanırken kamu, üniversite ve özel sektörden toplam 1238 ki"i 
alan komitelerinde üye, izleyici ve hakem olarak görev yapmı"lardır. Bu yolla üniversite-sanayi 
i"birli$ine önemli bir katkıda bulundu$umuza inanıyorum.

!u sırada 2. Teknoloji Projesi gündemdedir. Konu ile ilgili olarak Dünya Bankası (DB) ve Hazine 
Müste"arlı$ı (HM) arasındaki müzakereler devam ediyor. Bu yolla sa$lanacak kaynaktan yararlanmak 
üzere “21. Yüzyılda TTGV için Yeni Bir Strateji” isimli doküman HM ve DB’ye gönderilmi"tir.

Üye oldu$umuz TAFTIE (Avrupa Teknoloji Uygulama Kurulu"u=The Association for Technology 
Implementation in Europe) Yönetim Kurulu’nda Sayın U$ur Yüce ile temsil ediliyoruz. ”Bölgesel, 
Ulusal ve Uluslararası Teknoloji #novasyon Programları Yönetiminde !e%aflık” isimli görev grubunun 
ikinci toplantısı geçti$imiz eylül ayında #stanbul’da yapılmı"tır. Vakfımız, TAFTIE’de TÜB#TAK ve 
KOSGEB’i de temsil etmekte olup benzer faaliyetleri bulunan di$er ülke kurulu"larının üye oldu$u 
bu "emsiyede çe"itli etkinliklere katılmak suretiyle bu kurulu"ların deneyim ve bilgi birikiminden 
yararlanmayı amaçlamaktadır.

Geçti$imiz yıl TÜB#TAK, TÜS#AD ve Vakfımız tarafından özgün ve yenilikçi ürün geli"tirme 
hususunda sanayimizin yeterli olmaktan uzak duyarlı$ını artırmak amacı ile “Teknoloji Ödülleri” 
ihdas edilmi"tir. Bir “Büyük Ödül” ve en fazla üç “Teknoloji Ödülü” verilmesi kararla"tırılmı"tır. 
Büyük Ödül’e ba"vuru herkese açıktır. Teknoloji Ödülleri’ne sadece KOB#’ler müracaat edebilir.

Yapılan ça$rılara kar"ılık olarak 28 firma 39 proje ba"vurusunda bulunmu"lardır. #lk de$erlendirmede 
kabul edilen 37 projeden 7’si TTGV tarafından desteklenmi" projelerdir. Ödüller 12 Mayıs 1998 
tarihinde yapılacak olan Teknoloji Kongresi’nde verilecektir.

TÜB#TAK (T#DEB) ve Vakfımız sanayide teknolojik i"birli$i yaratmak üzere 4-5 Aralık 1997’de 
#stanbul’da bir Ar-Ge Proje Pazarı (Brokerage Event) tertiplemi"lerdir. Proje Pazarı’na çok sayıda 
sanayi kurulu"u katılmı"tır.

Bilginin bir üretim faktörü ve önemli bir ekonomik etken haline geldi$i günümüzde bir çok kavram 
ve de$er yargısında, bu arada yönetim dü"ünce ve yöntemlerinde büyük de$i"iklikler oldu$unu 
izliyoruz. Thomas Stewart12, aynı ismi ta"ıyan eserinde entellektüel sermayeyi “zenginlik yaratmak 
üzere kullanıma sokulan bilgi, enformasyon, entellektüel mülkiyet ve deneyim” olarak tanımlıyor. 
Entellektüel sermaye bir "irkette çalı"anlar tarafından bilinen ve rekabet üstünlü$ü kazandıran her 
"eyin toplamıdır.

12. Stewart, Thomas A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, New York, Doubleday, 1997.

Bu ba$lamda Michael Porter “Yarının Avantajlarını Yaratmak” isimli tebli$inde13 rekabet üstünlü$ü 
kazanmak için izlenecek stratejinin ilerlemek ve ileride kalmak olması gerekti$ini, herkesin aynı 
de$erler ve de$i"kenler dizisi üzerinde çalı"ması halinde standartın yükselece$ini, fakat ilerleme 
olmayaca$ını belirtiyor. Yani, strateji kendini rakiplerinden farklı kılmak olmalıdır. Yapılan aynı i"te 
daha iyi olmak yetmez, farklı olmak gereklidir. Burada demek istenen avantaj sa$lamak için toplam 
kalite yönetimi, pazar payını büyütme gayretleri, çevrim zamanlarını  azaltıp pazarlama sürelerini 
kısaltmak gibi herkesin üzerine gitti$i hedeflerin yeterli olmayaca$ıdır.

Bütün bu nedenlerle entellektüel sermayeyi yönetme "irketler için önemli bir göreve dönü"mü"tür.
TTGV önümüzdeki yıllarda, “21. Yüzyılda TTGV için Yeni Bir Strateji“ isimli dokümanda da belirtildi$i 
gibi, teknoloji ve inovasyon yönetimini faaliyetleri arasına katmı"tır. 
             

12 Mayıs 1998 günü #stanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde tertiplenen 1. Teknoloji Kongresi’nde 
yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

Bu Kongre’nin en önemli etkinli$i, hatta düzenlenmesinin sebebi, bugün sahiplerine verilecek 
olan Teknoloji Ödülleri’dir.

Türkiye’de ar-ge faaliyetlerine özellikle teknoloji ve ürün geli"tirmeye önem verilip desteklenmeye 
ve te"vike ba"lanması uzun bir geçmi"e sahip de$ildir. Son yıllarda konunun gündemde kalması ve 
faaliyetlerin yo$unla"masından büyük memnuniyet duyuyorum. TÜB#TAK, TÜS#AD ve TTGV’nin 
vermeyi kararla"tırdıkları Teknoloji Ödülleri bu te"viklere bir katkıda bulunmak amacını ta"ıyor. 
Teknoloji Ödülleri Yürütme Komitesi’ne (TÖYK) 1. Teknoloji Kongresi’nin düzenlenmesine kadar 
uzanan ba"arılı çalı"maları için te"ekkür ederim.

(Bundan sonra teknoloji geli"tirmenin rekabet gücüne etkisi, sanayimizin uzun yıllar buna ilgisiz 
kalması, ar-ge’de kar"ıla"ılacak ba"arısızlıkların en aza indirilmesi ko"ulları, entellektüel sermaye 
gibi konularda söylenenleri yukarıda verilen konu"malarda mevcut oldu$u için atlıyorum).

Burada bir özele"tiri yapmak ihtiyacını duyuyorum: Bugünün programında “Ba"arı Öyküleri” isimli 
bir bölüm bulunuyor. Çok faydalı olaca$ından ve dikkatle izlenece$inden "üphe etmedi$im bu 
konuda Türkiye’ye ait örneklerin bulunmamasını bir eksiklik olarak de$erlendiriyorum. Zira ar-ge’yi 
ve teknolojiyi te"vikte, di$erleri yanında, hatırlanmanın önemli bir unsur oldu$unu dü"ünüyorum. 

13. Porter, Michael, “Yarının Avantajlarını Yaratmak”, Gelece$i Yeniden Dü"ünmek. Derleyen: Gibson Rowan, Çeviren: Sinem Gül, 
Sabah Yayınları, 1997, #stanbul.

”
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Bu ba$lamda bazı örnekler vermenin bu eksikli$i bir ölçüde telafi etmede yardımcı olaca$ını 
umuyorum. Kronolojik bir sırada sunaca$ım örneklerden ilki çay ve merhum Prof. Ali Rıza Ertem 
ile ilgili:

Türkiye’de çay yeti"tirilmesi için 1888’de Bursa’da ba"latılan ve 1892’de tekrarlanan giri"imler 
ba"arılı olmamı"tır. 1924 yılında Prof. Ali Rıza Ertem’in Batum ve Rize’de yaptı$ı ara"tırmalara 
dayanılarak çıkarılan bir kanunla Rize’de çay yeti"tirme denemelerine ba"lanmı" ve bir fidanlık 
kurulmu"tur. Sonunda çay, Rize’nin do$al kültür bitkileri arasında yer almı"tır. 1940 yılından 
itibaren, çay yeti"tirilmesi Trabzon’un do$usundaki sahil "eridine do$ru geni"letilmi"tir. Bugün 
çay, ülkemizin önemli tarımsal ürünlerinden birisini te"kil ediyor. Geçmi"te TÜB#TAK’ın Prof. Ali 
Rıza Ertem’e hizmet ödülü tevcihini memnuniyetle hatırlıyorum.

Bundan sonra verece$im iki örnek, 1935 yılında kurulan iki kurulu"la ilgili:

Elektrik #"leri Etüt #daresi (E#E#), yurdumuzun elekrik enerjisi üretiminde elveri"li kaynaklarını ortaya 
çıkarmak, bu konudaki ara"tırma ve etütleri yürütmek, gerekli projeleri yapmakla görevlendirilmi"tir. 
Türkiye’deki termik ve hidroelektrik santrallerin büyük bir kısmı E#E# tarafından yapılan etüt, proje 
ve ölçümlere göre kurulmu"lardır. Bunlar arasında Silahtara$a santralinin tevsiinden ba"layarak 
Çatala$zı, Tunçbilek, Ceyhan, Seyhan, Hirfanlı, Kovada, Kepez ve daha niceleri ile birlikte Keban 
sayılabilir.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ise, yurdumuz yer altı zenginliklerinin meydana çıkarılması ve 
de$erlendirilmesi amacıyla kurulmu"tur. Enstitü’nün çalı"maları ve ara"tırmaları sayesinde tesbit 
edilen hammaddeler yurdumuzda demir-çelik, çe"itli maden, kömür, petrol, çimento, seramik, 
azot, tu$la ve cam endüstrilerinin kurulma ve geli"melerinde temel te"kil etmi"tir.

1963 yılında kurulan TÜB#TAK’ın ülkemizde bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin olu"masında 
büyük katkısı olmu"tur. Bu arada Marmara Ara"tırma Merkezi (MAM)’da di$erleri arasında kurulmu" 
olan Yarı #letken Teknolojisi Ara"tırma Laboratuarı (Y#TAL)’in mikroelektronik teknolojileri alanında 
Türkiye’ye kazandırdıkları anılmalıdır. Bu ba$lamda #TÜ ile 5 sanayi "irketinin kurdukları ETA Vakfı 
bünyesinde Uygulamaya Özgü Tümle"ik Devre (ASIC) Tasarım Merkezi bir ba"ka ba"arı örne$i 
olarak verilebilir.

1965 yılı sonlarında kurulan PTT Ara"tırma Laboratuarı (ARLA) kendine özgü bir örnek te"kil 
etmektedir. Daha sonra, 1983 yılı sonunda, TELETA! adını alarak bir anonim "irkete dönü"türülen 
PTT ARLA, zannediyorum ki, ülkemizde, bünyesinde özgün ürünler geli"tirmek üzere ar-ge 

birimini kuran, teknoloji yönetimini planlayıp bununla ilgili karar mekanizmalarını i"leten ilk sanayi 
kurulu"udur. Bu sayede haberle"me cihazları alanında  çok sayıda özgün ürüne sahip olmu"tur. 
Çıplak havai hat, dengeli ve e" eksenli kablo, R/L sistemi ve fiber optik kablo gibi ortamları kullanan 
analog ve dijital çoklayıcı sistemlerinin bütün hiyerar"ik kademelerini geli"tirmek ve bunları ticari 
hale getirmek suretiyle ülkemiz haberle"me "ebekesinin büyüyüp yaygınla"masında çok önemli 
rol oynamı"tır. Bunlar arasında bulunan darbe kod modülasyonlu (PCM) cihazlar bugün Türkiye’de 
%100’e ula"an sayısal transmisyonun gerçekle"mesinde büyük pay sahibidir. Bu sistemin ilk 
kademesinin geli"tirilmesinde, o tarihte, Marmara Bilimsel ve Teknolojik Ara"tırma Enstitüsü adını 
ta"ıyan MAM’ın Elektronik Ünitesi ile ba"arılı bir i"birli$i yapılmı"tır. Daha sonra PTT ARLA ve TELETA! 
tarafından bu cihazın yeni nesilleri ile hiyerar"ik sistemde bütün kademeleri de geli"tirilmi"tir. PTT 
ARLA  ve TELETA! özgün ürün geli"tirme yanında çok sayıda üretim teknolojisinin ve sürecinin 
Türkiye’ye kazandırılıp yaygınla"tırılmasında da ba"arı göstermi"tir.

Son örnek olarak, i"e bir lisans anla"ması ile ba"lamasına kar"ın daha sonra özellikle savunma 
sanayisi dalında pek çok özgün ürüne damgasını vuran ASELSAN’ı belirtmek isterim.
Burada verdi$im örnekler benim bilip hatırlayabildiklerimin bile hepsi de$ildir. Daha nice ba"arı 
öyküsü üretmek mümkündür ve yapılması yararlı olacaktır.”

I. Teknoloji Kongresi ve Ödül Töreni’nde 
TTGV adına açılı" konu"ması 
12.05.1998, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, #stanbul
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Endüstriyel Teknoloji Projesi TTGV tarafından uygulanmaya ba"lamı"tır.
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TUENA Projesi Raporu tamamlanmı"tır.

2. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi yapıldı.

Türkbank ile ilgili iddialar üzerine CHP’nin ANASOL-D hükümetinden deste$ini çekmesi ile hükümet 
dü"mü" ve DSP Genel Ba"kanı Bülent Ecevit’in kurdu$u azınlık hükümeti güvenoyu almı"tır.

Kenya’nın Ba"kenti Nairobi’de yakalanan Abdullah Öcalan Türkiye’ye getirilerek yargılandı ve ölüm 
cezasına çarptırıldı. Ölüm cezası Yargıtay’da onandı. Ancak 1984’ten beri mahkemelerce verilen ölüm 
cezaları, TBMM tarafından onanmadı$ı için infaz edilemiyordu. Bu yıl idam cezasının kaldırılması ile ilgili 
tartı"maların yapıldı$ı bir yıl olmu"tur. Daha sonra AB uyum yasaları ile idam cezası kaldırılmı"tır.

1999 Genel Seçimleri’nde "u tablo ortaya çıkmı"tır:

�Demokratik Sol Parti %22,18 oy oranı ile 136 milletvekili,
�Milliyetçi Hareket Partisi %17,97 oy oranı ile 129 milletvekili,
�Fazilet Partisi %15,40 oy oranı ile 111 milletvekili,
�Anavatan Partisi %13,22 oy oranı ile 86 milletvekili,
�Do$ru Yol Partisi %12,01 oy oranı ile 85 milletvekili, 
çıkarmı"lardır. 

www.habervitrini.com

Fazilet Partisi’nden #stanbul milletvekili seçilen Merve Kavakçı’nın TBMM’ne türbanla girmesine  özellikle 
Bülent Ecevit’in ve DSP’lilerin itirazı sonucu Merve Kavakçı Meclis’ten çıkarıldı. Daha sonra milletveklli$i 
dü"ürüldü.DSP Genel Ba"kanı Bülent Ecevit’in ba"kanlı$ında 57. Hükümet DSP, MHP ve ANAP koalisyonu 
olarak kuruldu.

17 A$ustos’ta gerçekle"en 7,5 "iddetindeki Gölcük-#zmit-Marmara ve 12 Kasım’daki 7,2 "iddetindeki 
Düzce depremlerinde büyük can ve mal kaybı meydana gelmi" ve ülke ekonomisi de bundan önemli 
surette etkilenmi"tir.

Kosova sava"ları dolayısıyla NATO Yugoslavya’ya kar"ı hava harekatı ba"lattı, sonuçta Kosova Sırbistan’dan 
ayrıldı.

Bu senenin bitimi ile 2. Milenyum tamamlandı.

www.habervitrini.com
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1 Mart 1999 günü yapılan 10. Kurucular Kurulu Toplantısı’nda a"a$ıdaki konu"mayı yaptım:

1 Haziran 1999’da TTGV, kurulu"unun 9. yılını tamamlayacak. Geçen süre içinde Vakfımız teknoloji 
geli"tirme projelerini desteklemeyi temel etkinli$i olarak benimsemi"tir. Elde edilen sonuçlara 
gösterge te"kil eden Faaliyet Raporu 1998’den aldı$ım bazı bilgileri a"a$ıda sunuyorum:

�Vakıf 1992 yılından bu yana DB ve DTM kaynaklarını kullanarak 151 proje desteklemi" olup bu 
projelere ba$ıtlanan para 57,8 milyon ABD Dolarıdır. Proje sahiplerinin katkıları da göz önünde 
bulundurularak toplam 134 milyon ABD dolarlık bir ar-ge hacmi yaratılmı" olmaktadır.

�Bu projelerin de$erlendirilmesi ve denetlenmesinde üniversite, kamu ve özel sektöre 
mensup 1500 ki"iden yararlanılmı"tır. Bu yolla üniversite-sanayi i"birli$ine bir katkı sa$lanmı" 
olmaktadır.

�Desteklenen projelerin yakla"ık %66’sı KOB#’lere aittir,

�1998 yılı sonuna kadar tamamlanan 30 ürün ve süreç geli"tirme projelerinden 15’i 
ticarile"tirilerek ait oldukları firmaların üretim programlarının bir parçası haline gelmi"tir.

�Bu 15 projenin 6’sında elde edilen ürünler ihraç edilmektedir.

�30 projeden 2’si için patent alınmı", di$er 2’si için patent müracaatı yapılmı"tır.

�Projelerden ikisi ödül kazanmı"tır.

1998 yılı sonunda DB kaynaklı Teknoloji Geli"tirme Projesi tamamlanmı"tır. Bu kapsamda 
desteklenen projeler do$al olarak devam edecektir.

Teknoloji Geli"tirme Projesi çerçevesinde kurulan de$i"ik konulardaki 5 ar-ge merkezi  ile, 
seçilmi" bir konuda ar-ge projesi desteklemeye ilave olarak, bir sektör veya gruba hizmet vermeyi 
amaçlayan bir yöntem de vakıf etkinlikleri içine alınmı" bulunuyor. Bu merkezlerde, özelli$ine 
göre, üniversiteler, "emsiye kurulu"lar ve do$rudan sanayicilerle i"birli$ine gidilmi"tir.

1998 yılı faaliyetleri içinde DB mensupları ile yapılan 2. Teknoloji veya Endüstriyel Teknoloji Projesi 
müzakereleri önemli bir yer tutmaktadır. TÜB#TAK MAM, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Türk 
Patent Enstitüsü (TPE) ve TTGV bu projenin taraflarıdır. DB’ndan sa$lanacak 155 milyon ABD 
dolarlık kredi ile birlikte bütçesi 387 milyon ABD dolarına ula"acak olan projede Vakfımıza önemli 
bir yer ve rol ayrılmı"tır. Projenin bu yılın temmuz ayında ba"latılması dü"ünülmektedir.

Böyle önemli projelerin kredilerle gerçekle"tirilmesi DB mensuplarının ve onlar tarafından önerilen 

“
bazı uzmanların projeyi kendi görü" ve istekleri do$rultusunda "ekillendirme gayretleri, konulmak 
istenen ipotekler, çe"itli isimler altında alınması telkin edilen hizmetler müzakerelerin uzamasına, 
kredi maliyetinin yükselmesine sebep olmakta ve uygulamada sınırlamalar getirmektedir. Bu 
itibarla Türk Sanayisi’nin rekabet gücünü artırmak gibi ya"amsal bir amacı olan bu tür projelerde 
daha çok öz kaynak kullanmak önem kazanmaktadır.

Bu ba$lamda bazı büyük projelerin gerçekle"tirilmesinde kullanılacak ürünlerin (yazılım dahil) 
geli"tirilmesi için bu proje maliyetinden ayrılacak  fonlar olu"turulması dü"ünülmelidir. Bu 
çerçevede ulusal enformasyon a$ı, yenilenebilir enerji üretimi, bilgisayar destekli e$itim, bazı 
teknolojilerin çevre dostu teknolojilerle de$i"tirilmesi gibi konular örnek olarak verilebilir.
TTGV bu fonların yönetimine taliptir.

2 Haziran 1998 tarihinde yapılan BTYK’nın 4. Toplantısı’nda 3. Toplantı’da alınan kararların 
uygulamaları gözden geçirilmi" ve kar"ıla"ılan sorunları çözmeye yönelik kararlar alınmı"tır.
Maalesef uzun süredir üstünde durulan bazı konuları hayata geçirmek hususunda bir ilerleme 
kaydedilememektedir. Bu meyanda Türkiye’nin bilim, teknoloji, sanayi alanında etkili "u öncelikli 
konular sayılabilir:

�Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri Yasasının çıkarılması,

�Türkiye Akreditasyon Konseyi Yasasının çıkarılması,

�Kamunun Orta ve Uzun Vadeli Satın Alma Politikasına ili"kin Düzenlemeler (Gümrük Birli$ine 
ili"kin AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararının kamu alımlarını kar"ılıklı olarak birbirine açılmasına 
dair 46. maddesinin göz önünde bulundurulması  da konuya dahildir). 

Gene BTYK kararları arasında bulunan TUENA Planı’nın hazırlanması konusunda, yakın ili"kisine 
kar"ın, telekomünikasyon hizmetlerinin özelle"tirilmesi projeden soyutlanmı"tır. Oysa, BTYK’nın 
konu ile ilgili kararında özelle"tirme düzenlemeleri ile Ana plan çalı"maları arasında sa$lıklı bir 
bilgi akı"ı sa$lanması öngörülmü"tür.

Toplumumuzun bilgi toplumu imkan ve özelliklerine kavu"abilmesi için, bölük pürçük önlemlerin 
yetersizli$i, konunun bir bütün olarak ele alınması gere$i ortadadır.

Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı, son Yönlendirme Komitesi toplantısında saptanan bazı 
eksik ve düzeltmeler dı"ında, tamamlanmı"tır.
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KALDER-TÜS#AD i"birli$i ile gerçekle"tirilen Kalite Ödülleri’nden sonra 1997 yılında yapılan 
anla"maya uygun olarak TÜB#TAK ve TÜS#AD’la ortakla"a Teknoloji Ödülleri büyük ilgi görmü" ve 
1998 yılında tertiplenen 1. Teknoloji Kongresi ile sonuçlanmı"tır. Ödüller aynı kongrede sahiplerine 
sunulmu"tur. Bu yıl da Teknoloji Ödülleri’ne olan ilginin aynı seviyede devam etmesinden büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Di$er etkinlikler yanında ödül töreninin yapılaca$ı 2. Teknoloji Kongresi 
1 Haziran 1999’da gerçekle"tirilecektir.

Buna benzer bir etkinli$in kurucu üyelerimiz arasında bulunan TES#D tarafından düzenlenmesi 
memnuniyet vericidir. ”Elektronikte Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülü” isimli bu etkinli$in sonuçları 19 
Haziran 1999’da yapılacak Elektrik-Elektronik Fuarı’nda açıklanacaktır.

8-11 Nisan 1999 tarihleri arasında gerçekle"tirilecek olan ”Ar-Ge Fuarı”nın Türkiye’de geli"tirilmi" 
özgün ürünlerin tanıtılması için önemli bir ortam sa$layaca$ına inanıyoruz.

Bütün bu etkinlikler Ulusal #novasyon Sisteminin bir parçası olarak, maddi destekler yanında, 
özgün ürün ve süreç geli"tirmeyi özendiren platformları te"kil etmektedir.

Bu ba$lamda TES#D’in Elektronikte Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülleri tanıtma toplantısında yaptı$ım 
konu"mada de$indi$im bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum:

Bir ülkede toplumun geli"tirilen özgün ürün ve süreçlerle onur duyma, onları sahiplenip 
benimsemesi en etkili te"viklerdendir. Bu konuda bir toplum bilincinin olu"ması çok önemlidir. 
Oysa ülkemizde görsel ve yazılı basındaki reklamlarda, ma$aza vitrinlerinde bir üstünlük, iyi kalite 
ve güven ifadesi olarak “ithal” kelimesi bol bol kullanılıyor. Potansiyel mü"teri, Türkiye’ye dı"ardan 
gelen bir ürünün ve teknolojinin daha üstün oldu$u, burada üretilen ürünlerin kalitesinin ancak 
yabancı elemanların kontrolünde sa$lanabilece$i anlamına gelen mesajlarla "artlandırılıyor.”

1 Haziran 1999 günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’nde 
yaptı$ım konu"mayı a"a$ıda veriyorum:

Geçen yıl ba"arı ile yürütülen ve sonuçlanan 1. Teknoloji Ödülleri ve Teknoloji Kongresi’nden 
sonra bu ikincisinin de aynı ba"arıya ula"masını bekliyorum. Bu sonuç Teknoloji Ödülleri’nin 
kurumsalla"masında önemli bir adım te"kil edecektir. Teknoloji Ödülleri ve Teknoloji Kongresi, 
#novasyon Sistemi kapsamında bulunan bir etkinliktir.

!u sırada TÜB#TAK, TTGV, Devlet #statistik Enstitüsü (D#E), KOSGEB ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
tarafından ortak olarak Ulusal #novasyon Projesi yürütülüyor. Önümüzdeki aylarda tamamlanacak 
olan bu proje, ülkemizdeki durumu, kapasite ve yeteneklerin tespiti yanında, bo"lukların, yanlı"ların 
saptanması ve bunların düzeltilmesiyle ilgili önerileri içerecektir.

Teknolojik inovasyon, makro seviyede, çe"itli aktörlerin rol aldı$ı karma"ık bir sosyal olaydır. 
Ulusal seviyede teknolojik inovasyon, ülkenin bilimsel ve teknolojik sisteminin i"lemesini tayin 
eden bütün faktörlerin göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Ar-ge’ye yapılan harcamaların 
GSY#H içindeki payı ve da$ılımı, inovasyonun te"viki için devlet politikaları, kalite, güvenirlik ve 
verimlilik ile ilgili düzenlemeler vs.

Teknoloji geli"tirmenin dayandı$ı temel, yaratıcılık ve yenilikçiliktir. Bilgi, teknoloji geli"tiren 
insanın yetene$ini artıran en önemli araçtır. To'er’in dedi$i gibi,”teknoloji, enformasyonun 
ötesinde bilgidir, bilgi ise güçtür”.

“

10. TTGV Kurucular Kurulu 01.03.1999, #SO #stanbul, 
Soldan saga : Genel Sekreter Akın Çakmakcı, Divan Katibi Ünal Alkan, DIvan Baskanı Fikret Yücel, Divan Katibi Cevdet Baykal
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Ulusların ve "irketlerin iç ve dı" teknolojik pazarlardaki rekabet gücü, yaratıcı ve yenilikçi olma 
yetene$ine ba$lıdır.

�Yaratıcılık, yeni ve faydalı fikir, süreç ve çözümlerin ortaya atılmasıdır.

�#novasyon ise, genellikle uygulamalı veya ticari bir ortamda çalı"maya veya uygulamaya 
konan yöntem ve ürünlere tatbik edilen yaratıcı i"lemlerdir.

Yaratıcı insan fikir üretir, yenilikçi insan bu fikri kullanarak somut, faydalı çıktılar geli"tirir. #novasyon, 
yaratıcı bir hareket ile ba"lar.

Mikro seviyede, yani "irket veya kurulu" seviyesinde, teknolojik inovasyon, "irketteki geli"tirme, 
üretim ve pazarlama fonksiyonları için ortak bir görev ve çabadır. Burada, yönetimin rolü karar 
verme sürecinin ba"arısının en kritik faktörüdür. Dolayısıyla, teknolojinin stratejik yönetimi herhangi 
bir "irket için hayati öneme sahiptir. Teknoloji ile ilgili stratejik kararların benimsenmesi ile "irket, 
teknolojik yenili$in kontrolünde ba"arılı olur. Firmanın yenilik sürecine uyum sa$lamasına olanak 
veren her stratejik karar teknolojik belirsizli$in azalmasını sa$lar.

Ürün ve süreç inovasyonunun birbirinden ba$ımsız olamayaca$ı hususunda çok belirgin sebepler 
vardır. Ço$u zaman, yeni bir ürünün üretimi yeni bir sürecin kullanılması ile mümkündür. Yeni 
ürünün geli"tirilmesi kullanılmakta olan teknolojileri etkiler. Bu ürünün üretimi mevcut yöntem ile 
gerçekle"tirilse bile, yönetim, bu fırsatı üretim hattını ve teknolojisini yenilemek için kullanabilir.

Ürün ve süreç inovasyonunun entegrasyonu, teknoloji geli"tirme grubundan, üretim bölümüne 
transferin yumu"ak bir "ekilde yapılmasını sa$lar ve yeni ürünün devreye alınması hızla 
gerçekle"tirilebilir.

Ürün geli"tirme sırasında, üretimde kullanılacak sürecin göz önünde tutulması zorunludur. Bazen 
tasarlanan üründen önce sürecin geli"tirilmesi, ya da irdelenmesi ile i"e ba"lanır. Benzersiz yeni 
ürünlerin geli"tirilmesi, gene benzersiz süreçlerin geli"tirilmesine ba$lı olabilir. Örne$in, bir 
çok elektronik ürün optoelektronik ve mikroelektronikteki süreç inovasyonundan sonra elde 
edilebilmi"lerdir. Daha öncesinde, elektron tüpleri süreç inovasyonu aynı rolü oynamı"tır. Bu 
örnekleri ço$altmak mümkündür. Teknoloji inovasyonunda çıtayı yükse$e çıkarabilmek için ürün 
ve süreç inovasyonu büyük öneme sahiptir. Bu itibarla süreç inovasyonunun Teknoloji Ödülleri 
kapsamına alınması bir açı$ı kapatacaktır.

Büyük ümit ve heyecanla ba"lanan ve bilgi teknolojileri alanında ulusal teknoloji inovasyonunun 
da yollarını gösteren Türkiye Enformasyon A$ı Ana Planı (TUENA) Projesi’nin önemli bir kamu 
kurulu"u tarafından tamamlama a"amasında yanlı" yorumlara dayanan de$erlendirmesi hayal 
kırıklı$ı yaratmı"tır. ”

II. Teknoloji Kongresinde ÜB#TAK  Ba"kan Yrd. Cemil Arıkan ve TÜS#AD Ba"kanı Erkut Yücao$lu ile Ödül kazanan firmalarla birlikte,  
01.06.1999 Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, #stanbul 
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Bu yılın en önemli özelli$i 3. Milenyumun ba"langıcı olmasıdır.

Süresi dolan Süleyman Demirel’in yeniden seçilebilmesini sa$layacak anayasa de$i"ikli$i teklifinin 
TBMM’de reddedilmesinin ardından yerine Anayasa Mahkemesi Ba"kanı Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurba"kanı seçilmi"tir.

1990’da ba"layan #nsan Genomu Projesi’nin ilk a"aması tamamlandı; insanın genetik "ifresi çözüldü, gen 
haritası büyük oranda çıkarıldı. Proje di$er bulguları ile birlikte tam olarak 2003 senesinde tamamlandı. 
#nsan geneti$inin çözülmesi sonucunda bilim ve felsefe çevrelerinde halen devam eden etik tartı"malar 
ba"ladı.

tcbb.gov.tr
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3. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi yapılmı"tır. 29 !ubat 2000 tarihinde #stanbul Odakule’de yapılan 11. Kurucular Kurulu’nda yaptı$ım konu"ma 
a"a$ıdadır:  

1998’de ba"layan Uzak Do$u ekonomik krizini izleyen Rusya’daki krizin etkisi altında bulunan 
ülkemiz 1999 yılında iki büyük deprem felaketini de ya"amı"tır. Çok sayıda insanımızın hayatını 
kaybetmesine, yaralanıp sakat kalmasına ve maddi varlıklarını yitirmesine sebep olan bu acı olaylar 
ülke ekonomisinin de a$ır "artlar altına girmesine sebep olmu"tur.

Bunların telafisi ve enflasyonun a"a$ı çekilmesi için alınan istikrar tedbirleri genel bir tasvip 
görmekte, hükümetin kararlı tutumu ve koalisyonda ba"arı ile sürdürülen uyum alınacak sonuçlara 
kar"ı ümitleri arttırmaktadır.

1999 yılının bir olumlu geli"mesi ku"kusuz, Türkiye’nin Helsinki’de AB’ye aday ülke olarak kabul 
edilmesidir. Bu olayın ve istikrar tedbirlerindeki kararlılı$ın ülkemizde üretime, bilgiye, inovasyona 
yapılan yatırımları ön sıraya çıkarmasını bekliyoruz.

Geçti$imiz yıl  Vakfımız açısından önemli geli"me, bir süredir müzakereleri sürdürülmekte 
olan Endüstriyel Teknoloji Projesi (ETP) ile ilgili ikraz anla"masının HM ile DB arasında, proje 
anla"masının ise Vakfımız ile DB arasında 2 A$ustos 1999 tarihinde imzalanmasıdır. Bunu takiben, 
HM ile TTGV arasında 21 Eylül 1999’da Devir Anla"masının imzalanması ve bütün bu anla"maların 
Resmi Gazete’de yayımlanması ile proje yürürlü$e girmi"tir.

ETP, 1998 yılı sonunda tamamlanan Teknoloji Geli"tirme Projesi’nin devamı niteli$indedir. 1. 
Teknoloji Geli"tirme Projesi’nin tarafları Vakfımız yanında TÜB#TAK ve TSE iken, ETP’nin tarafları 
Vakfımız, TÜB#TAK MAM, UME ve TPE’dir. 155 milyon ABD doları tutarındaki toplam kredinin 60 
milyon’luk kısmı TTGV tarafından yönetilecektir. Bu projeye TTGV kendi öz kaynaklarından 11 
milyon ABD doları ile katılaca$ı için toplam 71 milyon ABD dolarına yükselmektedir. Bu tutarın 32 
milyonu DB kredisinden, 11 milyonu TTGV kayna$ından olmak üzere 43 milyon ABD doları yeni, 
ya da iyile"tirilmi" ürün ve süreç geli"tirilmesinin desteklenmesine ayrılmı"tır. Böylece, 2000-2004 
döneminde DTM’den temin edilecek kaynak ve proje sahiplerinin katkılarıyla teknoloji projeleri 
geli"tirilmesinde tahminen 210 milyon ABD dolarlık bir hacim olu"acaktır. Proje içindeki di$er 
etkinliklerin de gerçekle"tirilmesi ile bu rakam 320 milyon ABD dolarına ula"acaktır.

Mukayese etmek için: Vakıf 1992-1999 yılları arasında 44,4 milyonu HM/DB, 24,2 milyonu ise DTM 
kayna$ından olmak üzere, proje deste$i olarak toplam 68.6 milyon ABD doları ba$ıtlamı"tır. Bu 

“
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sayıya stratejik odak projelerine verilen destekler de dahildir. Böylece firma katkılarıyla birlikte bu 
dönemde yakla"ık 140 milyon ABD dolarlık bir ar-ge hacmi yaratılmı"tır.

ETP’nin önemli bir yenili$i risk sermaye "irketleri kurulmasına destek vermek üzere 7 milyon 
ABD dolarlık bir bütçe tahsis edilmi" olmasıdır. 1. Teknoloji Geli"tirme Projesi’nde de bu konu 
öngörülmü" olmasına ra$men, o tarihteki mevzuatın uygun olmaması dolayısıyla projeden 
çıkarılmı" idi. ETP ile ilgili DB ile yapılan anla"maya uygun olarak %20-30 oranında kredi veya 
katılım suretiyle teknolojik riske dayalı giri"imlerin ortaya çıkarılması sa$lanacaktır.

ETP’nin bir ba"ka aya$ı Teknoloji Hizmet Merkezleri kurulması ile ilgilidir. Sanayinin ihtiyaç 
duydu$u ar-ge, ölçme, belgelendirme, e$itim ve danı"manlık hizmetlerini sunmak üzere 
kurulacak "irketlere proje bedelinin %20’sini veya 1 milyon ABD dolarını a"mamak kaydı ile kredi 
sa$lanacaktır. 1. Teknoloji Geli"tirme Projesi çerçevesinde kurulan merkezlere benzer olan bu 
merkezler için faaliyet alanı daha geni" tutulmu" olup ayrılan fon 5 milyon ABD dolarıdır.

Ayrıca kurulması bir Anonim !irket tarafından üstlenilecek teknoparklara proje bedelinin %20’si 
veya 2,5 milyon ABD dolarına kadar destek sa$lanacaktır.

ETP’nde KOB#’ler için Teknolojik Destek Hizmeti adı altında 3 milyon ABD dolarlık bir özel fon 
ayrılmı"tır. Bu fon ile ihtiyaç sahibi kurulu"lara, kendisi de en az bir o kadar katkıda bulunmak "artı 
ile, 10.000 ABD dolarına kadar danı"manlık deste$i hibe olarak verilecektir. Bu yolla kurulu"ların 
verimlili$in artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, ürün yelpazesinin geni"letilmesi için yeni 
teknolojiler kullanılması, i" planlaması, pazar ara"tırması, mali danı"manlık, fikri mülkiyet hakları 
ve lisans danı"manlı$ı gibi ihtiyaçları seçilen danı"manlar vasıtasıyla kar"ılanacaktır.

Görülüyor ki; TTGV, ETP ile, ulusal inovasyon sistemi içinde daha geni" bir alanda hizmet sunma 
imkanına kavu"maktadır.

Bu güne kadar be" kez toplanan BTYK toplantılarının son üçüne Vakfımız davet edilmi" olup alınan 
kararlarla çok sayıda önemli projede görev üstlenmi"tir. Bunlar arasında "u projeler sayılabilir:

1) Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA)’nın hazırlanması,

2) Türkiye Akreditasyon Yasası’nın hazırlanması,

3) Ar-ge’ye Devlet Yardımı Kararı ile ilgili yeni düzenlemeler,

4) Türkiye’de Elektronik Ticaret A$ı kurulması,

5) Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının yaygınla"tırılması.

Bunlar dı"ında, TTGV’nin de yer aldı$ı ba"ka bazı projeler sürdürülüyor. Bunlardan bazılarına 
a"a$ıda de$inece$im:

#ki yıldır devam eden TUENA projesi geçti$imiz yıl tamamlanmı" olup hazırlanan rapor Yürütme 
Kurulu’nda onaylandıktan sonra bir Devlet Belgesi kimli$ine kavu"mu"tur. 10 Ocak 2000’de 
Çankaya Kö"kü’nde Sayın Cumhurba"kanı (Sayın Süleyman Demirel), çok sayıda bakan, milletvekili, 
üniversite rektörleri, üst düzey kamu yöneticileri ve davetlilerin katılımı ile ba"arılı bir tanıtım 
yapılmı"tır. Hazırlanan raporda tavsiye edilen ve son BTYK toplantısında kararla"tırılan Ulusal Bilgi 
Teknolojileri Konseyi kurulması kararı, ana planın güncelle"tirilerek uygulanması ve maksimum 
faydayı sa$laması bakımından önemlidir.

Vakfımız 1999 yılında çıkarılan Ulusal Akreditasyon Konseyi Kanunu gere$ince Konsey Üyesi 
olmu"tur. Yasanın uygulanması ile ilgili hazırlıklar için ETP projesine konan 2 milyon ABD dolarlık 
fon Vakfımızca yönetilmektedir. Bu olgu, TTGV’nin orta$ı oldu$u KEMA-ES#M A.! için önemli 
oldu$u gibi, ba"ka hizmet merkezlerinin kurulmasına da yol açacaktır. 

DTM fonu ile Vakfımızca desteklenen #leri Teknoloji Parkı (#TEP) ile ilgili yapılabilirlik ve inceleme 
raporu TES#D tarafından bitirilmi" ve son BTYK toplantısında destek görmü"tür.

TÜB#TAK ve TÜS#AD’la birlikte düzenledi$imiz Teknoloji Ödülleri’nin 2.’si Haziran 1999’daki 
Teknoloji Kongresi ile sonuçlandırılmı"tır. Ba"arı ödüllerinden birisi TTGV tarafından desteklenmi" 
olan Propilen #plik Üretim Makinesi isimli projeye verilmi"tir.

Montreal Protokolü çerçevesinde olu"turulan çok taraflı fondan Vakfımıza tahsis edilen 20 milyon 
ABD doları ile OT#M Kullanımının Azaltılması Projesi’ne çe"itli sektörlerde (so$utucu, çözücü ve 
köpük) devam edilmektedir. DB’na yapılan teklifle bütçenin bir miktar artması beklenmektedir. 
Bu ba$lamda aynı fondan destek sa$layan Birle"mi" Milletler Sanayi Kalkınma Te"kilatı (UNIDO) 
ile imzalanan bir protokol ile UNIDO Projelerinin Türkiye’de uygulanmasında Vakfımız aracılık 
yapmaktadır. 

BTYK kararları arasında bulunan “Çevre Dostu Teknolojiler ve Çevre Yönetim Teknolojileri Alanına 
Yönelik Politika Ara"tırmaları ve Ulusal Politikanın Belirlenmesi” konusundaki çalı"maya katılmakta 
olan Vakfımız, bir yandan da bu tür konuların uygulanmasında görev almak hususunda da 
giri"imlerde bulunmaktadır.
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D#E’nin A$ustos 1999’da yayımladı$ı Haber Bülteni’ne göre, 1997 yılında ülkemizdeki ar-ge 
harcamalarının GSY#H’ya oranı %0,49 olup bunun içindeki özel sektör payı %32,3’tür. Özellikle özel 
sektör payının 1992’de %24, 1993’de %22,9 iken, %32,3’e yükselmesi memnuniyet vericidir. Ancak 
bu sayıların geli"mi" ülkelerde sırasıyla %2-3 ve %70 mertebelerinde bulundu$u göz önünde 
tutulursa bu oranları tatmin edici bulmak mümkün de$ildir. Vakfımız 2000 yılında bir yandan ETP 
ve DTM kayna$ı kapsamındaki i"leri yürütürken di$er yandan da özel sektörde daha çok yenilik ve 
ar-ge faaliyeti gösterilmesini sa$layacak yeni yollar arayı"ı içinde olacaktır.

#novasyonun bütün ticari riskini üstlenmek, bilhassa KOB# hüviyetinde olan kurulu"lar için, TTGV 
deste$inin çekicili$ini azaltmaktadır. Seçilmi" ar-ge sipari"leri vermekle sanayinin önüne yeni 
bir ufuk açılaca$ına inanıyoruz. Bu sebeple TTGV, a$ırlıklı olarak büyük altyapı projeleri için, 
devlet alımlarında kamu ile ilgili pilot projelere yönlendirilmi" ürün geli"tirme sipari"leri verilmesi 
hususunu ilgililer nezdinde izleyerek gerçekle"mesine gayret sarfedecektir. Bu yolla kullanılmayan 
atıl potansiyelin aktif hale gelmesi ve rekabet öncesi i"birliklerinin ortaya çıkmasını beklemekteyiz. 
Bu ba$lamda kamunun “Orta ve Uzun Vadeli Satın Alma Politikalarına #li"kin Düzenlemeler” adı 
altındaki BTYK kararının öncelikle sonuçlandırılması yararlı olacaktır. Aynı çerçevede o%-set 
anla"maları aracılı$ıyla ülkenin teknoloji yetene$ini yükseltme için en büyük faydanın sa$lanması 
yönündeki çalı"malar hızla tamamlanarak hayata geçirilmelidir. 

Özellikle KOB#’ler TTGV tarafından verilen deste$e kar"ı istenen garantiyi sa$lamakta zorlanıyorlar. 
Vakfımız bazı anla"malara uygun "ekilde kullandırdı$ı fonların geri dönü"ünü temin etmek ve proje 
teklif edenlerin kendilerine dü"en harcamayı yapabileceklerinden emin olmak durumundadır. 
Özetle, bir taraftan yenilikçili$i desteklerken, di$er yandan da HM, DB ve DTM‘ye taahhütlerini 
yerine getirmek ve ya"amını sürdürmek durumundadır. Bu konu, TTGV’nin dikkatle üzerinde 
durdu$u ve çözüm üretilmesi için ilgililerin dikkatini çekti$i bir husustur.       
  
Son zamanlarda dünyada çok sayıda "irket ve kurum arası birle"me haberi yazılı ve görsel 
basında yer alıyor. Öyle ki bu durum, küreselle"menin en belirgin karakteri haline geldi. Seneler 
önce, telekomünikasyon i"letmelerinin dünyadaki sayısının 10’un altına dü"ece$ini tahmin 
edenlerin haklı çıktıkları görülüyor. Aynı "ey "u sırada otomotiv sanayisi için söyleniyor. Daha 
önce telekomünikasyon cihaz sanayisi içinde benzeri birle"meler ya"anmı"tı. Bu birle"melerin  
sayısı uluslararası kapitalizmin hizmetler sektörüne geni"lemeye ba"laması ile birlikte artmaktadır. 
Esasen üretim de giderek, yazılımda ba"ından beri oldu$u gibi, hizmet görünümünü almaktadır.
Günlük gazetelere man"et olan büyükler arası birle"meler yanında büyük "irketlerin bünyesine 
aldı$ı küçük "irket sayısı çok artmı"tır. Bu geli"menin istihdam sorunu yaratmasından ve 
giri"imcili$in önünü kesmesinden, kendisini giri"imci sanan memur ve müstahdem sınıfının 

do$masına yol açmasından endi"e edilmektedir. Bu itibarla özellikle KOB#’lerimizi bu akıma kar"ı 
korumayı sa$layan tedbirleri almaya ba"lamamız gerekti$ini dü"ünüyorum. Ülkemizde, bütün 
dünyada oldu$u gibi, KOB#’lerin ekonomik hayatta çok önemli rolü vardır. Teknolojik geli"meler 
ve üretim aracı olarak ekonomik kayna$ın yerini bilginin alması, Türkiye gibi ülkelerde KOB#’lerin 
önemini daha da artırıyor.

Göreceli olarak küçük yatırımlarla bazı ileri teknoloji alanlarında etkinlik göstermek olasıdır.
TTGV ve benzeri faaliyette bulunan kurulu"lara iki taraflı bir çaba göstermek görevi dü"mektedir. 
Birincisi, sanayi kesimini, rekabet gücünü ancak, teknoloji geli"tirerek ve inovasyon yaparak 
kazanabilece$i hususunda bilinçlendirmek; ikincisi ise, ba"ta devlet kurum ve kurulu"ları olmak 
üzere, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve medyayı ekonomik büyüme, toplumun refahı ve 
güvenlik için teknolojik geli"me ve inovasyon yakla"ımlı, bilim-teknoloji-sanayi eksenli ekonomi 
politikasının gere$ine ikna etmektir. ”

11. TTGV Kurucular Kurulu’ndan, 
29.02.2000, #SO #stanbul

11. TTGV Kurucular Kurulu 
açılı" konu"ması,
29.02.2000,  #SO #stanbul
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11 Eylül 2000 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Teknoloji Kongresi’ne 
Cumhurba"kanı Ahmet Necdet Sezer de katılarak bir konu"ma yapmı" ve ödül da$ıtımında bulunmu"tur.

III. Teknoloji Kongresi ve Ödül Töreninde Cumhurba"kanı Ahmet Necdet Sezer’in açılı" konu"ması  
11.09.2000, Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

 Bu toplantıda a"a$ıdaki konu"mayı yaptım:

Ülkemiz 1998’de ba"layan Uzak Do$u ekonomik krizini ve onu izleyen Rusya krizinin olumsuz 
etkilerini atlatamadan 1999’da iki büyük deprem felaketi ya"amı"tır. Bütün bu olaylar ekonomimizi 
gayet a$ır "artlar altında bırakmasına ra$men, üçüncü kez Teknoloji Ödülleri’ni verme ve bu 
kongreyi düzenleme imkanını bulmamız sevindiricidir.

Sürdürülebilir kalkınmada anahtar sözcük, ku"kusuz, inovasyondur. Verimlili$in artırılmasında, 
rekabet gücü kazanılmasında, ya"am seviyesinin yükseltilmesinde en önemli rolü oynayan 
yenilikçi etkinlikler yeni, ya da iyile"tirilmi" ürün, süreç ve hizmet yaratmak ve geli"tirmektir.

Dinamik bir inovasyon sistemi içinde yer alan bütün sektörlerin, sanayi, hizmet ve en ba"ta devlet 
yönetiminin inovatif olması, yenilikçi etkinliklerin sayısını ve verimlili$ini artırır. 1990’ların ba"ından 
beri ekonomide bilginin yeri ve rolü artmakta ve bilgi tabanlı ekonomiye gidi" hızlanmaktadır. 
Böyle bir ortamda bilginin yaratılması kadar yayılması ve da$ıtılması da önemlidir. Ekonomiyi 
etkileyen bir çok yenilik bilinen bilgilerin yeni ürün ve süreçlerde kullanılması ile elde edilmektedir.

Bilgi yaratılması ve bilgiye dayalı üretim ve geli"tirme sadece ileri teknoloji kullanan endüstrilerde 
de$il, geleneksel teknoloji kullanan endüstrilerde de önemlidir.

Bilginin ve teknolojinin yayılması, bilgi teknolojileri ile telekomünikasyon teknolojilerinin, ba"ka 
bir deyi"le infokomünikasyon teknolojilerinin, önemini ön plana çıkarıyor.

#novasyon sistemi ve politikaları amaçlarının gerçekle"tirilmesi ülkenin e$itim, finansman, 
özelle"tirme, tedarik gibi bir çok politikasında düzenlemeler yapılmasını gerektirir. Ba"arılı 
olabilmek için inovasyon ve bilgi tabanlı ekonomi politikaları  her "eyden önce siyasi otorite 
tarafından özümsenmi" ve benimsenmi" olarak ısrar ve dikkatle izlenmelidir.

A"a$ıda söyleyeceklerim, ülkemizde bu konuda pek duyarlı olunmadı$ını gösteriyor:

Bilginin yayılması, i"lenmesi, saklanmasında kullanılacak ülke çapındaki Türkiye Enformasyon 
Altyapısı Ana Planı (TUENA) Ba"bakanlık’ın 1996 yılı ba"larındaki direktifi ile Ula"tırma Bakanlı$ı’nın 
koordinatörlü$ünde hazırlanmaya ba"lanmı"tır. 7. Be" Yıllık Kalkınma Planı’nda da yer alan proje 
TÜB#TAK tarafından te"kil edilen özel bir ekip eliyle çok sayıda uzmandan hizmet alarak bitirilmi"tir. 
#ki yıl süren çalı"ma Ula"tırma Bakanlı$ı’nın ba"kanlı$ında Genelkurmay Ba"kanlı$ı, Milli Güvenlik 

“
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Kurulu Genel Sekreterli$i, DPT, YÖK, TTGV, TES#D, TÜB#SAD ve Türk Telekom temsilcilerinden 
olu"an bir kurulun denetiminde yürütülmü"tür. Konu ile ilgili özel sektör kurulu"ları seçkin 
uzmanlarıyla ana planın hazırlanmasına katılmı"lar ve finansman deste$inde bulunmu"lardır. 
Hazırlanan projede, gerek söz konusu "ebekenin tesisinde, gerekse bu "ebeke üzerinden verilecek 
hizmetlerin üretiminde yerli katkı payını en yükse$e çıkarmak ana hedef olarak alınmı"tır. Bu 
amacın gerçekle"tirilmesiyle Türkiye’nin, bilgi teknolojileri alanında inovasyon etkinliklerinin 
artması suretiyle, yetkinle"mesi sa$lanacaktır.

Ancak, projenin tamamlanmasından bu yana bir yılı a"kın bir süre geçmi" olmasına ra$men 
uygulanması hususunda hiçbir hareket görülmüyor. Oysa, BTYK toplantılarının son üçünde 
TUENA, kurul kararları arasında yer almı"tır. Ayrıca Sayın Cumhurba"kanı Demirel tarafından sanal 
olarak temeli atılmı"tır. Yoksa 1993 yılında DB eksperlerince hazırlanan ve satır aralarında Türk 
toplumunun bilgi teknolojileri alanında iyi bir kullanıcı olmasını öneren rapor mu benimsenmi"tir?

Türk Telekom’un özelle"tirilmesi sırasındaki düzenlemeler ile TUENA çalı"maları arasında sa$lıklı 
bir bilgi akı"ının sa$lanması için gerekli önlemlerin alınaca$ı hususu BTYK kararları arasında 
bulunmasına ra$men gerçekle"tirilememi"tir.

Son günlerde Türk Telekom’un bir kısım hisselerinin blok satı"ı gündemdedir. Bu operasyonda 
göz önünde bulundurulmasını gerekli gördü$üm bazı hususları, konu ile ilgili TES#D görü"ünü 
yansıtan bildiriden de yaralanarak dikkatinize sunmak istiyorum:

Bir ulusun bilgi devrimini yakalayabilmesi için infokomünikasyon teknolojilerine sahip olması 
gerekir. Bu kapsamda yerine getirilmesi gereken ko"ulların ba"ında ürün ve teknoloji geli"tirme 
yetene$i, bunun da temelinde deneyim ve bilgi birikimi bulunmaktadır. Ülkeye telekomünikasyon 
teknolojilerinin en son ürünlerini getirip kurmak ve halkın kullanımına açmak, bazı çevrelerdeki 
inanı"ın aksine, bilgi toplumu olu"umu için yeterli de$ildir. Öte yandan tüm ürünlerin yerli 
tasarımını öngören bir görü" de gerçekçi olamaz. Toplumun kısa sürede teknolojinin olanaklarından 
yararlanmasının sosyal, kültürel ve ticari hayata olumlu katkıları vardır. Bunu sa$lamak için gerekli 
görülen teknoloji ve ürün ithali yapılması kaçınılmazdır. Ülkemizin bu iki uç arasında  bir strateji 
izlemesi gerekiyor. Bu strateji “yerli teknoloji üretimini maksimize etmeyi hedefleyen” TUENA 
Raporu’nda açık "ekilde belirtilmi"tir. 

Sanayimizin yeni teknoloji ve yeni ürünler geli"tirmesi, üniversitelerimizin bilimsel çalı"malar 
yapmaları için her "eyden önce bunların onlardan talep edilmesi gerekir. #nfokomünikasyon 
alanında bu iste$in Türk Telekom’dan gelmesi, yerli teknoloji yaratmayı te"vik özelli$i dolayısıyla 
do$al bir beklentidir.

Ulusların, firmaları eliyle küresel pazarda rekabet gücüne kavu"malarının ön ko"ulu, iç pazarında 
kendilerini geli"tirebilmeleridir. Geli"mi" ülkeler benzer amaçlı destekleri de$i"ik yöntemlerle 
uygulamaktadırlar.
Birçok geli"mi" ülkenin TUENA e"de$eri raporlarının ortak hedefinin kendi sanayilerine yeni 
pazarlar yaratmak ve halklarının refah düzeyini artırmak oldu$u açıkça görülüyor. Örne$in, AB’nin 
6. Çerçeve Programı i"sizlik, enflasyon ve e$itimde iyile"meler elde etmeyi hedeflemektedir. Oysa 
son yıllarda ülkemizde yapılan büyük telekomünikasyon yatırımı içindeki “yerli fikri mülkiyet oranı”, 
ne yazık ki, %5’e ula"mıyor. Bu oran 10-12 yıl önce %20-25 seviyesinde bulunuyordu. AB e$ilimleri 
do$rultusunda olması gereken ise en az %50’dir.

Mevcut yasalarımıza göre Türk Telekom, alanında tekel durumundadır ve bu 2003-2004’e 
kadar devam edecektir. Bu süre zarfında, bu ayrıcalıklar kar"ılı$ında Türkiye’yi bilgi toplumu 
yolunda ilerletmenin sorumlulu$unu da ta"ımaktadır. Hisselerinin bir kısmının el de$i"tirmesi 
bu sorumluluktan soyutlanma sonucunu do$urmamalıdır. Tekelsiz düzene geçilip aynı misyon 
devletin düzenleyici organı Telekomünikasyon Kurumu tarafından üstlenilinceye kadar eldeki 
olanak ülke yararına kullanılmalıdır.

Hisselerin satı"ından elde edilecek para, kısa vadeli bir bakı" açısı ile, önemli ve yönlendirici 
nitelikte görülebilir. Ancak ülke ekonomisi ve telekomünikasyon politikaları açısından, orta ve 
uzun vadeli etkilerin birlikte de$erlendirilmesi gereklidir. Bu dü"üncelerin ı"ı$ında, dünyanın en 
geli"mi" on ekonomisi arasında olmak iddiasını ta"ıyan, geni" bir co$rafyada etkili ve yüksek 
potansiyele sahip ülkemizin, gelece$ini ve yetkinliklerini biçimlendirecek bir konuda siyasi bir 
karar alırken, bu kararın uzun vadeli etkilerinin dikkatle incelenece$ini ve gelece$i ipotek altına 
sokacak olu"umlara izin verilmeyece$ini ümit ediyorum. 

Bir ba"ka konu, BTYK kararlarının tebli$ halinde yayımlanması dahi büyük zaman kaybına 
neden olmaktadır. Kararların ço$unun ilgililere tebli$ edildikten sonra da gere$inin yapılması 
sa$lanamıyor.

Dahası, kamu alımlarını düzenleyen ihale kanunu bir in"aat ihalesi "artnamesi hüviyetindedir. 
Bunun gerçek bir tedarik kanunu haline getirilmesi ve kamu alımlarının bilim ve teknoloji 
yetene$imizi destekleme amacını da ta"ıması uzun zamandan beri gündemde tutulan fakat bir 
türlü sonuçlandırılamayan bir önemli konudur.

Bir çok dı" alımda kullanılan o%-set’lerle ilgili düzenlemelerin aynı kanunda yer alması ve bugüne 
kadar yapılmı" olanların de$erlendirilmesi faydalı olacaktır.
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Son aylarda mobil telefon "ebekelerinde kullanılan baz istasyonlarının insan sa$lı$ına zararları ile 
ilgili bir tartı"ma ba"lamı" bulunuyor. Dünyada, Marconi’den bu yana yüksek frekanslı radyasyon 
söz konusudur. Telsiz telefon, R/L sistemleri, radyodifüzyon postaları, TV vericileri, evlerde 
kullanılan TV alıcıları, mikro dalga fırınları ve daha bir ço$u arasında cep telefonlarının terminal 
cihazları ve baz istasyonları da, az veya çok, çe"itli frekanslarda enerji yayarlar. Nedense, bazı 
"ehirlerin ortasında kalmı" yüzlerce, bazen binlerce kilovat gücünde TV ve radyo verici istasyonları 
dururken, ülkemizdeki cep telefonları sayısı 10 milyona ula"ınca,  bunun farkına vardık. Yetkili, 
yetkisiz bir çok kimse ve basın konu ile ilgili dü"üncelerini söylediler. Bazı iddia ve öneriler ileri 
sürdüler. Bunların büyük ço$unlu$u konunun yeterince bilinmedi$ini gösteriyor. 

Bu konuda iki olumlu eylemden birisi Ula"tırma Bakanlı$ı’nın “Mobil Telekomünikasyon 
!ebekelerine Ait Baz #stasyonlarının Kurulu" Yeri, Ölçümleri, #"letilmesi, Denetlenmesi Hakkında 
Yönetmelik”i hazırlatıp 4 A$ustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlatması olmu"tur.

Di$eri ise, TES#D’in konu ile ilgili olarak kurdu$u özel çalı"ma grubunun hazırladı$ı bildiri ve ba"ka 
bazı ülkelerdeki benzerleri gibi, ba$ımsız bir çalı"ma grubu kurulması giri"imidir.

Her"eyden önce "unu kabul etmek durumundayız ki; telsiz ileti"imden vazgeçmek olana$ı yoktur. 
Fakat bu, bu amaçla kullanılan teçhizatın, benzeri cihazlarda oldu$u gibi, uluslararası uygulamada 
kabul görmü" ko"ulları sa$lamasının  denetlenmemesi anlamını ta"ımaz. 

Ula"tırma Bakanlı$ı Yönetmeli$i “Uluslararası #yonla"tırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Kurulu” 
(International Commission On Nonionizing Radiation Protection: ICNIRP) tarafından önerilen 
limitleri kullanmaktadır. Çevre Bakanlı$ı’nın önerdi$i de$erler de aynıdır. Yoksa, baz istasyonlarının 
kırsal kesime ta"ınarak mobil telefon "ebekesinin yüksek güçlü vericilerle olu"turulması  önerileri, 
"ayet bu enerji yayılımı insan sa$lı$ına zararlı ise, daha da zararlı olmasına sebep olacaktır. 2005 
yılında, dünya nüfusunun %25’inin cep telefonunu yegâne ileti"im yolu olarak kullanaca$ı tahmin 
ediliyor.

!u sırada bazı ülkelerde üçüncü nesil mobil telefonların lisans anla"maları yapılıyor. Üniversal 
Mobil Telekomünikasyon Sistemi (UMTS) adını ta"ıyan bu sistemde yüksek irtifa yer istasyonları, 
yani yerden belirli yükseklikte duran baz istasyonları, kullanılması söz konusu. Bu durumda 
dünyamızı bir radyasyon ya$muru sürekli etkileyecek demektir.

Bana göre, yapılması gereken, tespit edilen sınır de$erlerin a"ılmadı$ının kontrol edilmesidir.

Denetleme deyince Ulusal Akreditasyon Konseyi hatra geliyor. Bu yıl haziran ayında Yönetim 
Kurulu ve Genel Sekreterli$i olu"turulan Kurulun kısa zamanda bu tür denetimleri yapacak, 
ba$ımsız, aktredite kurulu"ların ortaya çıkmasını hızlandıracak çalı"malarını bitirmesi bekleniyor.

Türkiye’de yenilikçili$in daha geni" bir tabana yayılmasını sa$lamak üzere finansman konusunda 
iki önemli aracın etkili "ekilde çalı"tırılmasına ihtiyaç vardır;

Birincisi Risk Sermayesidir: Mevcut sistemdeki yatırım ortaklıklarının daha çekici hale getirilmesi 
ve teknolojik riski öne çıkaran, ya da di$er risklerden ayıran bir sistemin kurulması faydalı olacaktır. 
Ayrıca risk sermayesi yatırım ortaklıklarının klasik sermaye "irketi hüviyetinden farklı olarak, ba"ka 
ülkelerdeki benzerleri gibi, fon yönetebilme imkanına sahip olmalarına ihtiyaç vardır. Bu ba$lamda 
TTGV, Endüstriyel Teknoloji Projesi’nde risk sermaye "irketleri kurma için tahsis edilen fonu 
kullanarak mevcut mevzuat içinde ara çözümler bulma yolundaki gayretlerini sürdürmektedir.

#kincisi Kredi Garanti Fonu’dur: Özellikle KOB# hüviyetindeki "irketlerin teminat sa$lamada 
kar"ıla"tıkları güçlükleri çözmek için ihdas edilmi" olan bu fon, büyüklük olarak yetersiz oldu$u 
gibi, sadece Halk Bankası’nın verdi$i kredilerde kullanılabilmesi önemli bir sınırlama getirmektedir. 
8. Be" Yıllık Kalkınma Planı’nda Kredi Garanti Fonu’na i"lerlik kazandırmak üzere daha büyük çapta 
bir yapı olu"turulması öngörülüyor. Bunun hayata geçirilmesi önemli bir ihtiyacı kar"ılayacaktır.

“Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası ve TÜB#TAK’ın Misyonu” isimli çalı"mada “#lkö$retimden 
yüksek ö$retime kadar, e$itim ve ö$retimin temel motifi bilim ve teknoloji ile barı"ık bir toplum 
yaratmak olmalıdır.” deniyor. Bu çerçevede TTGV, sanayicilerimiz yanında, gençli$i de hedef 
kütle olarak almı"tır. Teknoloji geli"tirmenin önemini gençlere benimsetmeyi amaçlayan bir 
programla 20-27 A$ustos tarihleri arasında Türkiye Sanayii Sevk ve #dare Enstitüsü (TÜSS#DE) ile 
birlikte de$i"ik üniversitelerden 40 genç biraraya getirilmi"tir. Bu tür etkinliklerin gelecekte de 
tekrarlanması planlanıyor.

TBMM’de Bilgi Teknolojileri Grubu kurulmasını büyük memnuniyetle kar"ılıyoruz. Bu grubun 
bilgiye ve bilgi teknolojilerine gerekli önemin verilmesi hususunda ba"arılı çalı"malar yapmasını 
ümit ediyorum.”
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2001

Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra parti mensupları arasında bölünme oldu; Milli Görü"çüler Recai 
Kutan ba"kanlı$ında Saadet Partisi’ni (SP) kurdular. De$i"imciler ise, Recep Tayyip Erdo$an ba"kanlı$ında 
Adalet ve Kalkınma Partisinde (AKP) birle"ti.

AB ile uyumlu önemli yasa de$i"iklikleri yapıldı.

Bu yılın Türkiye için en önemli olayı ku"kusuz 2001 Türkiye Ekonomik Krizi, bütün dünya için ise El 
Kaide tarafından ABD’ne yapılan 11 Eylül saldırısıdır.

hurriyet.com.tr
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ekonomik krizi olan 2001 ekonomik krizinin su yüzüne 
çıkmasına, 19 !ubat 2001 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda Cumhurba"kanı Ahmet Necdet 
Sezer’le Ba"bakan Bülent Ecevit arasında ya"anan olay ve bununla ilgili olarak Bülent Ecevit’in yaptı$ı 
basın toplantısı sebep olmu"tur. Bundan önce, 1999’da ya"anan iki büyük deprem felaketi, Uzak 
Do$u ve Rusya krizleri Türk ekonomisini derinden etkilemi" bulunuyordu. O sırada IMF anla"ması ile 
yürütülen ekonomi 2000 yılı ortalarından itibaren alarm i"aretleri vermekte idi. Yukarıda sözü edilen 
olayın tetiklemesi ile borsa %15 oranında de$er kaybetmi", faizler %7.500 seviyesine çıkmı"tır. Bundan 
sonra ekonomiyi yönetmek üzere Kemal Dervi"’in Ekonomi Bakanı olarak tayin edilmesiyle ba"layan 
sürece geçilmi"tir.

11 Eylül 2001 tarihinde iki Amerikan yolcu uça$ı yakla"ık 15 dakika ara ile New York’taki Dünya Ticaret 
Merkezi kulelerine, bir uçak Washington D.C.’de Pentagon’a çarptı, bir uçak da Pensilvanya kırsalına 
dü"tü. Usame bin Ladin’in lideri oldu$u El Kaide örgütünün düzenledi$i bu saldırı bütün dünyada büyük 
yankılar, tepkiler uyandırmı" ve önemli de$i"ikliklere neden olmu"tur.

ABD’li bilim adamlarının tedavi amacıyla kök hücre tedavi edebilecek düzeye geldiklerini açıklamasıyla 
konu hakkında tartı"malar alevlenmi"tir. Bilim, din ve politika arasında kalmı"tır. ABD’de kök hücre 
çalı"maları kısıtlanmı"tır.

“Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri” yasası çıkarılmı"tır.

konsensus.haber.com

2001 yılının TTGV’nin 10. Kurulu" Yılı olması dolayısıyla “Desteknoloji” ismi verilen bir kampanya 
ba"latılmı"tır. Gene bu çerçevede düzenlenen “Üniversite –Sanayi #"birli$inde En Ba"arılı Tez ve Kurulu" 
Ödülü” sonuçlandırılarak ödüle Dr. Akın Çakmakçı’nın adı verilmi"tir.  

27 Kasım 2001 tarihinde TTGV Genel Sekreteri Dr. Akın Çakmakcı vefat etmi"tir. Genel Sekreterli$e Sahir 
Çörto$lu atanmı"tır.

Desteknoloji kampanyası sırasında çıkarılan dergilerden örnek ve Desteknoloji kampanyası rozeti, afi"i ve görselleri
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28 !ubat 2001 tarihinde TÜB#TAK Mustafa #nan Salonu’nda yapılan 12. Kurucular Kurulu’nda yaptı$ım 
konu"ma a"a$ıdadır:

2000 yılında da Vakfımızın en yo$un etkinli$ini Teknoloji Geli"tirme Projeleri Deste$i te"kil etmi"tir. 
DTM ve ETP kaynaklarından toplam 48 proje desteklenmeye ba"lanmı" ve bunlara 18,5 milyon 
ABD doları ba$ıtlanmı"tır. Bu projelerden üçü EUREKA projesi olup DTM kayna$ı kullanılarak 
desteklenmektedir.

Bilindi$i gibi, Teknoloji Geli"tirme Projeleri Deste$i için 1999 yılının son çeyre$inde yürürlü$e 
giren ETP’nde dört yıl için 32 milyon ABD doları ayrılmı" olup TTGV’nin yapaca$ı katkı ile bu 
rakam 43 milyon dolara ula"maktadır. Yukarıda verdi$im toplam rakamın 14,9 milyon doları bu 
fondan kar"ılanmaktadır.

Bu ba$lamda proje de$erlendirme ve onay süresi yapılan yöntem de$i"ikli$i ve çalı"anların özverisi 
ile 6 aydan 2 aya indirilmi"tir. Bundan önce 6 ay aralıklarla yapılan proje ba"vuruları "imdi sürekli 
olarak yapılmaktadır. Vakıf elemanlarının firmaları ziyaret ederek yaptıkları ön de$erlendirmeler 
sayesinde Alan Komitelerinin incelemesine sunulan projelerin %93’ü Yönetim Kurulu tarafından 
desteklemeye uygun bulunmu"tur. Küçük ve orta ölçekli i"letmelerin altyapılarının geli"tirilmesi 
için ihtiyaç duydukları danı"manlık hizmetlerinin sa$lanması amacıyla kurulan Teknoloji Destek 
Hizmetleri fonunun kullanılmasına  2000 yılında ba"lanmı"tır. Bu amaçla te"kil edilen danı"man 
havuzunda 23 ki"i ve kurulu" kayıtlıdır. Bu konuda TTGV’ye 10 proje önerisi sunulmu" olup hepsi 
yürütülmektedir.

“

ETP kapsamında Vakfımızın üstlendi$i hizmetlerden birisi de, ülkemizde ileri teknoloji kullanan 
sanayiye yönelik risk sermayesi olu"umuna destek vermektir. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu 
ve #stanbul Menkul Kıymetler Borsası ile birlikte, #stanbul’da, büyük kısmı finans sektöründen, 270 
ki"inin i"tiraki ile bir seminer düzenlenmi"tir. Çe"itli, temas ve incelemelerden sonra finansal  ve 
organizasyon açısından kurulmaya hazır olan #" Risk Yatırım Ortaklı$ı’na i"tirake karar verilmi"tir. 
Kayıtlı sermayesi 200 trilyon TL, çıkarılmı" sermayesi 20 trilyon TL olan bu "irkette Vakfımızın payı 
2,5 trilyon TL ‘dir.14

Ülkemizdeki risk sermayesi "irketleri ile ilgili mevzuat, özellikle ABD’deki uygulamadan farklıdır. 
Vakfımız bir taraftan ilgililerle mevcut mevzuatın de$i"tirilmesi için giri"imlerini sürdürürken, 
di$er taraftan Avrupa Yatırım Bankası, IFC (International Finance Corporation) gibi kurulu"larla 
farklı modelde bir ba"ka risk sermayesi "irketinin kurulması için temaslar yapmaktadır.

ETP’nin bir ba"ka konusu Teknoloji Hizmet Merkezleri kurulmasına yardımcı olunmasıdır. 2000 
yılında sanayinin ihtiyacı olan ar-ge, ölçme, belgelendirme, e$itim ve danı"manlık hizmetlerinden 
en az birisini verecek anonim "irket statüsünde kurulu"lar te"kili hususunda sanayici, sanayi 
odaları ve mesleki sivil toplum örgütleri ile temaslar yapılmı"tır. Bugüne kadar konu ile ilgili hiç bir 
teklif alınamamı"tır. 2001 yılında bu kimli$e sahip en az bir merkez kurulması amaçlanmaktadır. 
Geçmi" yıllarda Ar-Ge Merkezleri adı ile kurulan merkezler aynı grupta dü"ünülebilir. 

ETP’nde Vakfımızın deste$i ile teknoparklar kurulması öngörülmektedir. Konu ile ilgili olarak 
#TÜ, B#LKENT, ODTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi ve TÜB#TAK-MAM’dan proje önerileri alınmı"tır. 
Bu kurulu"larla bilgi alı"-veri"inde bulunmak amacıyla bir seminer düzenlenmi" daha sonra bu 
kurulu"larla ayrı toplantılar yapılmı"tır. Görevlendirilen bir yabancı uzman adı geçen kurulu"lara 
i" planı hazırlamaları konusunda danı"manlık yapmı" olup hazırlanacak i" planlarının TTGV’ye 
gönderilmesi beklenmektedir.

Montreal Protokolü çerçevesinde olu"turulan ve HM ile DB arasında imzalanan iki anla"ma sonucu 
sa$lanan toplam 19,8 milyon dolarlık iki fondan 5,8 milyon dolarlık birinci kısmının kullanımı 
tamamlanmı"tır. 14 milyon dolarlık  ikinci kısmından ise, 8 milyon dolarlık bir bölüm ba$ıtlanmı"tır.
13 Aralık 2000 tarihinde 6. Toplantısını yapan BTYK yeni karar ve proje önerilerini karara ba$layarak 
daha önce alınan kararların geli"melerini de$erlendirmi"tir.      
   
Birle"mi" Milletler Sanayi Kalkınma Te"kilatı (UNIDO) Montreal Protokolu uygulamaları çerçevesinde 
OT#M’in kullanılmasının azaltılması ile ilgili projelere çok taraflı fondan destek sa$lamaktadır. 
UNIDO bu kapsamda Türkiye’deki etkinliklerini TTGV aracılı$ı ile yürütmektedir. Bu ba$lamda 

14. Buradaki rakamlar bugünün TL de$eri ile ifade etmek üzere 106’ya bölünmelidir.
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2000 yılında 4 proje yürürlü$e girmi" ve geçen yıl ba"lanan 1 proje ile birlikte toplam proje bütçesi 
2,2 milyon dolara yükselmi"tir.

2000 yılı Eylül ayında TÜB#TAK ve TÜS#AD’la birlikte düzenledi$imiz Teknoloji Kongresi’nin 
üçüncüsü Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekle"tirilmi" ve Teknoloji Ödülleri 
Sayın Cumhurba"kanı tarafından sahiplerine verilmi"tir.

Sanayiciye ilaveten, hedef kitle olarak seçilen gençlik içinde teknoloji geli"tirme ve giri"imcilik 
bilincinin yaygınla"tırılması amacıyla ba"latılan Teknoloji Gönüllüleri programının ilki 40 ayrı 
üniversiteden lisans ve lisansüstü düzeyde 40 ö$rencinin katılımı ile gerçekle"tirilmi"tir.

Bu yılın haziran ayında TTGV ya"amının 10. Yılını doldurmu" olacak. Bu münasebetle bazı etkinlikler 
planlanmakta olup bu çerçevede “Sanayide En #yi Uygulanan Tez Ödülü” verilecektir.

Vakfımız bir süredir var olu"unun fayda ve etkilerini saptamak ve ölçmek arayı"ı içindedir. Bu 
cümleden ba"layarak  burada on yılın kısa bir muhasebesini yapaca$ım:

2000 yılı sonuna kadar TTGV, 696 ba"vurudan 234’ünü destekleme kararı almı", bu projelerden 
163 adedi sonuçlanmı"tır. Projelere toplam 90 milyon dolar ba$ıtlanmı" olup proje sahiplerinin 
de katkılarıyla sanayi sektöründe toplam 180 milyon dolarlık bir teknoloji geli"tirme hacmi 
yaratılmı"tır.

1. Teknoloji Geli"tirme Projesi kapsamında çe"itli alanlarda 5 ar-ge merkezi kurulmasını sa$lamı"tır. 
Biri enstitü di$erleri anonim "irket ststüsünde olan bu merkezler ETP projesinde yer alan Teknoloji 
Hizmet Merkezleri ile aynı mahiyette kabul edilebilir. Geçen yıl katıldı$ımız #" Risk Yatırım Ortaklı$ı 
ile i"tiraklerimizin sayısı 6’ya ula"mı" bulunuyor.

OT#M’in Kullanılmasının Azaltılması Projesi kapsamında sa$lanan destekler sonucunda Türkiye’de 
bu tür maddelerin kullanılmasında %35 oranında azalma sa$lanmı"tır.

DB için hazırlanan “Endüstriyel Teknoloji Projesi #zlenmesi” isimli rapor bundan sonra verece$im 
bilgilerin kayna$ını te"kil etmektedir. Bu rapor, D#E’nün 1991-1997 yılları arası için yaptı$ı “Yıllık 
#malat  Sanayisi #ncelemesi” bilgilerinden istifade edilerek hazırlanmı"tır. Veritabanı 25 ve üstünde 
çalı"anı olan 7350 kurulu"u kapsamaktadır. Ar-ge incelemesi Frascati El Kitabı’ndaki tanımlara 
uygun olarak her yıl 250 firmayı kapsayacak "ekilde 1991-1997 dönemi için, inovasyon incelemesi 
ise Oslo El Kitabı’nda tanımlanan kavramlara uygun suallerle 2100 kurulu"u kapsayacak "ekilde 
1995-1997 dönemi için yapılmı"tır.

Bütün KOB#’ler ve büyük firmaların %80’i TTGV deste$inin önemli bir finans aracı oldu$unu ifade 
etmektedirler.

Teknolojik ve prestij açısından, özellikle büyük firmalar için, TTGV deste$inin, TTGV’nin 
saygınlı$ı, ara"tırma kurulu"ları ile i"birli$i, ar-ge kalitesinin teyidi gibi sebeplerle, önemli oldu$u 
belirtilmektedir.

KOB#’lerin büyük kısmı projenin yürütülmesi sırasında TTGV’den yardım almaktadır.

KOB#’lerin %35’i ve büyük firmaların %10’u TTGV deste$i olmaksızın projelerini 
gerçekle"tiremeyeceklerini ifade etmi"lerdir.

TTGV projelerinin teknolojik ba"arısı yüksektir. Destek gören firmaların %83’ü projelerinin  
hedefinin yeni bir ürün geli"tirmek oldu$unu, %73’ü ise proje sonunda yeni bir ürün geli"tirildi$ini 
ifade etmi"lerdir.

Firmaların %39’u süreç geli"tirmeyi hedeflemi" ve tamamı bu hedefe varmı"tır.

TTGV projelerinin ticari ba"arısı da yüksektir. Firmaların %88’i proje bitiminde bir endüstriyel 
uygulama beklediklerini belirtmi"lerdir. Bu açıdan KOB#’ler ve büyük firmalar arasında fark yoktur.
TTGV deste$inin firmalar üzerinde dolaylı olarak olumlu etkileri de bulunmaktdır. Firmaların 
%50’sinden fazlası yeni teknolojileri izleme, üretim altyapısını iyile"tirme, proje tabanlı ar-ge 
yönetimini benimseme, yeni ar-ge projelerine ba"lama gibi faydalar sa$ladıklarını belirtmi"lerdir.
TTGV tarafından desteklenen firmaların %88’i üç yıl içinde yeni ar-ge projesi geli"tirmeyi, %63’ü 
ise TTGV’ye yeniden ba"vurmayı planlamaktadır.

Geçti$imiz yılın temmuzunda özel gündemle toplanan Yönetim Kurulu, Vakfın gelecekte 
daha etkili ve faydalı olması için neler yapması gerekti$i konusunu tartı"mı"tır. Bu toplantıda 
dile getirilen isteklerin önemli kısmı Vakfın kendi ba"ına ula"amayaca$ı hedeflerdir. Gene de 
bunların gerçekle"mesi için, özellikle siyasi otorite nezdinde, çaba sarfetmekte yarar oldu$u 
dü"ünülmektedir.

Vakfımız, ku"kusuz, önümüzdeki yıllarda ETP ile üstlendi$i görevleri yerine getirmeyi sürdürecektir.
Di$er yandan yeni faaliyet alanı olarak “Büyük Firma Güdümlü KOB# Ar-Ge Projeleri Deste$i” ve 
“Teknoloji Tabanlı Giri"imcili$i Destekleme (Start-up Deste$i)” öncelikle ele alınacaktır. Bunlardan 
ilkinde büyük "irketlerin yan sanayi olarak kullandıkları KOB#’lerin üretim ve ürün kalitesi açısından 
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istenen performansı göstermelerini ve yetkin bir yan sanayi haline gelmelerini sa$lamaktır. 
#kincisiyle ise, ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların olu"umunun sa$lanması 
amaçlanmaktadır.

Vakfımız ozon projesine ilaveten çevre ile ilgili etkinliklerini de sürdürmektedir. Bu çerçevede, 
ISO 14000 gibi Çevre Yönetim Sistemleri, temiz teknolojilerin uygulanması ve belgelenmesi, 
yenilenebilir enerji ve teknolojisi konusunda danı"manlık hizmeti verip finansal destek 
sa$lanmasına çalı"ılacaktır.

Yukarıda bahsetti$im raporda verilen bilgilerden çıkan sonuca göre TTGV, sanayi içinde yeteri 
kadar tanınmıyor. Örne$in, TTGV’nin ar-ge destek programı hakkında bilgi sahibi firmaların 
oranı %7’dir. Bu sayı TÜB#TAK T#DEB için %19,9’dur. Firmaların sadece %1,2’si TTGV deste$inden, 
%2,7’si ise T#DEB deste$inden yararlanıyor. Oysa firmaların %19’u ar-ge yapıyor. Bu nedenle TTGV 
önümüzdeki dönemde kendisini tanıtmaya daha fazla a$ırlık verecektir.

TTGV’nin ülkemiz sanayisine, bilim ve teknolojisine verdi$i hizmet de$erli ve önemlidir. 
Ancak bunları Türkiye için yeterli bulmak mümkün de$ildir. D#E  verilerine göre, toplam ar-ge 
harcamalarının GSY#H içindeki payı %0,46 olup, özel sektör ar-ge harcamaları bu miktarın %37’sine 
kar"ı gelen %0,17’lik bir hisseye sahiptir. 

Yukarıda TTGV’nin 9 yıl zarfında destekledi$i proje sayısının 234 ve bunlara ba$ıtlanan paranın 90 
milyon dolar oldu$unu belirtmi"tim. Oysa Finlandiya’da TTGV’ye benzer bir kurulu" olan TEKES’in 
bir yılda desteklemeye karar verdi$i proje sayısı 2400’ün üzerindedir. Bu projelere ba$ıtlanan 
miktar ise 400 milyon dolardır.

Ülkemizde yıllardan beri ki"i ba"ına gelir 3.000 dolar civarındadır. Görünen o ki, Türk insanı fakir 
kalmaya devam ediyor. Bazı  çevrelerce, bununla, Türkiye’de ekonominin tek boyutlu olarak para 
politikaları ile yönetilmesi arasında bir paralellik kurulmaktadır. Her halükârda en önemli unsur olan 
içeride ve dı"arıda güven sa$lanamadı$ı, para piyasalarının a"ırı duyarlı$ından ve ürkekli$inden 
anla"ılıyor. Son ekonomik programda ve IMF ile yapılan anla"mada da üretim ihmal edilmi"tir.

Oysa, refahın ve zenginli$in sa$lanmasında en etkili ve emin araç üretimdir. Özellikle imalat 
sanayisi ekonominin iyile"tirilmesi ve hayat standartının yükseltilmesi için önemli bir araç ve 
ekonominin asıl itici gücüdür.

Zaman zaman ihracatımızda sanayi ürünleri payının yükseldi$ini belirten rakamlar verilir. Bu 
ürünlerin türleri ve dünya ticaretindeki payları göz önünde tutuldu$unda Türkiye’yi gelecekte 
önemli tehlikelerin bekledi$i görülüyor. Sayın Yavuz Ege’nin 3. Teknoloji Kongresi’nde yaptı$ı 
ilginç konu"ma bu hususu açıkça gözler önüne seriyor. Ege’nin verdi$i bilgilere göre, son çeyrek 
yüzyılda dünya ticaretinde tarım ürünlerinin payı yarıya inmi" olup imalat sanayi ürünleri 
uluslararası ticarete damgasını vurmu" bulunmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin kendi iç da$ılımındaki 
de$i"meler dikkate de$er bir görünüm gösteriyor. Demir-çelik ve tekstilin paylarında görülen 
azalmaya kar"ın, makine ve ula"tırma araçları, büro makineleri, telekom ve kimya sanayisinde 
önemli artı"lar görülmektedir. Türkiye’nin rekabet gücü, teknoloji yo$un sektörlerde azdır ve 
teknolojideki geli"meler bu gücü giderek azaltmaktadır. Teknolojik geli"melerin etkisi, sadece 
teknoloji yo$un sektörler için olmayıp Türkiye’nin ihracatının önemli bir bölümünü te"kil eden 
tekstil ve giyim sanayisi sektörleri için de geçerlidir. Gerekli önlemler alınmazsa, Türkiye bu 
alanlarda, 2005 yılı ba"ından itibaren tekstil ve giyimde miktar kısıtlamalarının kalkması ile, sadece 
dı" ticaretinde de$il içeride de ciddi bir rekabetle kar"ıla"acaktır. 

Geçen yıl yapılan Kalite Kongresi’nde konu"an Alvin To'er “Günümüz dünyasında, alt katta 
köylü ekonomisi, orta katta emek yo$un ürün ihracatına dayalı ekonomi, üst katta bilgi tabanlı 
ekonomilerden olu"an bir güç yapısı olu"mu"tur. Her hükümet, her "irket gibi, Türkiye de bu  
tabloda nereye oturdu$unu ve nereye oturmak istedi$ini bilmiyorsa, bir yere gidemez, ilerleyemez”  
demi"tir.

Uluslararası Yönetim Geli"tirme Enstitüsü (International Institute for Management Development) 
tarafından yayımlanan Dünya Rekabetçilik Yıllı$ı  2000 (The World Competitiveness YearBook 
2000)’dan alınan bilgilerle Türkiye’nin 47 ülke arasında çe"itli kategorilerdeki yeri belirtilmektedir. 
Bu kategorilerin büyük bir kısmında son sıralarda bulunuyoruz. Örne$in ar-ge harcamalarında 
40., ar-ge personel sayısında 39., fikri mülkiyette 46., teknoloji yönetiminde 29., 1995-1997 arası 
telekomünikasyon yatırımlarında 46., internet ba$lantı sayısında 41. sıradayız. Kalifiye mühendis 
sayısında 13., gençli$in bilim ve teknlojiye ilgisi açısından 19. sırada bulunmamız üstüne basılacak 
bir temelin varlı$ına i"aret ediyor.

TES#D’in Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödül Töreni’nde  “Teknoloji Kestirimi Yolu #le Gelecek Öngörüsü 
Ve Elektronik Sanayisi” isimli panelde konu"macılar serbest piyasa ekonomisinin plansız, 
yönlendirmesiz ve te"viksiz olmadı$ını belirtmi"lerdir. Özellikle, ABD’nin teknoloji alanındaki 
gücünü ve rekabet yetene$ini sürdürmek amacı ile saptanmı" olan ve iki yılda bir gözden 
geçirilen “Kritik Teknolojiler” listesi dikkati çekmektedir. Bu liste Federal Ar-Ge bütçesinden kaynak 
tahsisinde öncelik verilecek teknoloji alanlarını ve özgün teknolojileri göstermektedir.
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BTYK’nın 13 Aralık 2000 tarihindeki 6. toplantısında bazılarında Vakfımızın da görev aldı$ı önemli 
kararlar alınmı"tır. Bunlardan ikisi üzerinde durmak istiyorum:

Bu kararlardan birisi; “Türkiye Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Stratejisi 2003-2023 
Dokümanının Hazırlanması” ismini ta"ıyor. Be" alt projeden olu"an proje, en az üç alternatif 
senaryolu eylem planının, maliyetleri ile birlikte hazırlanmasını öngörüyor. Türkiye’nin bilgi 
toplumuna dönü"ümünde kılavuz i"levi görmesi beklenen projeyi sürekli izleyecek ve yılda en 
az 4 kez toplanacak uzmanlardan olu"an bir Yönlendirme Komitesi kurulacak, bu komitenin 
sekreteryası TÜB#TAK tarafından yürütülecektir. Bu proje ile Türkiye için kritik teknolojiler, sıçrama 
yapmasında kullanılacak teknolojiler belirlenmi" olacaktır. Umarım projenin hazırlanmasına özel 
sektörün katılımı da sa$lanabilir.

#kincisi, Devlet #hale Kanunu’na göre yapılan alımlarda satın alma bedelinin %1’inin ar-ge 
faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılması kararıdır. Bu "ekilde olu"acak mebla$ın kullanma 
usul ve esasları Maliye Bakanlı$ı ve Hazine Müste"arlı$ı tarafından belirlenecektir.
Bu iki karar ve konuyu birbirini tamamlar mahiyette görüyorum.

Bilim ve Teknoloji Politika Stratejileri dokümanı 2003-2023 dönemine ait oldu$undan iki seneden 
daha kısa bir zaman içinde önemli bir seviyeye gelmek durumundadır. Daha önce bitirilmi" olan 
TUENA Projesi ile kazanılan deneyimin bu çalı"mada faydalı olaca$ını dü"ünüyorum.

1997 yılından bu yana gere$i yerine getirilmemi" bir çok BTYK kararı bulunması, bir rehber ve yol 
haritası ödevi görecek olan bu projenin de gecikmesi hususunda endi"e yaratıyor. 

TUENA gibi hazırlanmasına iki seneye yakın zaman ve yakla"ık 1 milyon dolar para harcanmı" 
olan bir projenin sahipsiz kalarak eskimeye terkedilmi" olması da projenin uygulama a"aması 
hakkında tereddütler do$uruyor.

Türkiye’nin, ekonomisini hızla geli"tirerek Türk insanına refah getirmesi için  fazla zamanı 
kalmamı"tır. Fırsatlar ardı ardına kaçırılmaktadır. GATT ve Dünya Ticaret Örgütü’nün bazı ko"ullarının 
devreye girme zamanları hızla yakla"makta, AB ile yapılan Gümrük Birli$i Anla"ması’na göre kamu 
alımlarının kar"ılıklı olarak birbirine açılması konusunda tazyikler artmakta ve bir sıçrama yapma 
konusunda hareket alanımız daralmaktadır. Bu nedenle hızlı karar almak ve öyle hareket etmek 
durumundayız.

Ulusal Akreditasyon Kurulu ve Telekomünikasyon Kurumu’nun kurulmasındaki gecikmeler 
ülkemize zarar vermi"tir.

#lk planda TUENA projesinin canlandırılmasını sa$layarak özellikle “Ulusal Katkı Payı” i" paketindeki 
infokomünikasyon (bilgele"im) konusunda yerli fikri mülkiyet kazandıracak önerilerin, örne$in 
“TES#D Bilgi Teknolojileri Grubu” tarafından yapıldı$ı gibi, somutla"tırarak ele alınmasını 
sa$lamalıyız. Zira, Bilgi Teknolojilerinin Türkiye için kritik teknolojiler grubunda olaca$ı hususunda 
tereddüt yoktur.

TTGV, yukarda açıkladı$ım sebepler dolayısıyla, durumdan görev çıkarmak kararındadır. 2001 
yılı çalı"ma planında bulunan  “Kamu Alımlarında Rekabet Öncesi #"birlikçi Teknoloji Geli"tirme” 
paragrafı bunun bir örne$idir.

TTGV, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak kritik teknolojilerin ve önemli projelerin, gerekirse 
rekabet öncesi i"birli$i halinde, kurulacak ar-ge bütçesinden finanse edilerek geli"tirilmesi 
için gerekli ortamın yaratılmasında çalı"malar yürütecektir. Bunun açık ifadesi, TTGV’nin proje 
sipari" etmek suretiyle daha çok edilgen bir kimlik ta"ıyan etkinliklerine, etkin olmak özelli$ini 
kazandırmaktır. ”
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2000 yılı TTGV’nin 10. kurulu" yılı olması dolayısıyla “Desteknoloji” ismi verilen bir kampanya 
düzenlenmi"tir. Bu münasebetle 10 Mayıs 2001 tarihinde #stanbul’da Conrad Otel’de tertiplenen basın 
toplantısında yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

Basınımızın de$erli mensupları, ho"geldiniz,

Türkiye Teknoloji Geli"tirme  Vakfı adına, toplantıya katılmanızdan dolayı te"ekkür ederim.

Vakfımız, 1991 yılında ülkemizin teknolojik altyapısını geli"tirmek ve güçlendirmek suretiyle  
Türk Sanayisi’nin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla kurulmu"tur. 
Geçen on yıl zarfında, a$ırlı$ını küçük ve orta ölçekli i"letmelerin te"kil etti$i, geni" bir yelpazede 
"irketlerimizin teknoloji geli"tirme projelerine destek veren Vakıf, proje ve "irket sayısını artırma 
gayreti yanında, ülkemiz ulusal inovasyon sisteminin önemli yapı ta"larının olu"turulmasında da 
etkinlik ve arayı"larını sürdürmü"tür.

Kurulu"unun onuncu yılı münasebetiyle TTGV, ülkemizin geçirdi$i ekonomik krizlerden de 
esinlenerek, çe"itli platformlarda ileri sürdü$ü fikirleri hayata geçirmek, ba"ta konunun öne çıkan 
aktörleri olmak üzere toplumun önemli bir kısmına benimsetmek ve yaymak hususunda bir atılım 
ba"latmak kararındadır. Toplantımızın bunun gerçekle"tirilmesinde uygun bir fırsat oldu$una 
inanıyorum.       
                      
Bütün dünyada özgürlük sınırlarının geni"lemesi, sermaye da$ılımının yayılması, serbest 
piyasa ekonomisi gibi sosyo-ekonomik nedenler ve uluslararası ko"ullar, bilim ve teknolojideki 
geli"melerin deste$i ile bir globalle"me sürecine girilmi"tir. Bunun sonucunda dünya tek bir pazar 
haline dönü"meye ba"lamı"; bu pazarda, içeride ve dı"arıda, rakiplerin sayısı ve rekabetin etkisi 
artmı"tır. Ülkelerin ekonomik kalkınma ve refahın artırılması planlarında bu olguyu gözardı etmesi 
mümkün de$ildir.           
                 
Bu rekabet ortamında geli"en güçlü firmaların sürümdeki ürün ve süreçlerinin yarısından fazlası 
üç ya"ından gençtir.

Teknolojik geli"me hızının hangi boyutlara vardı$ı hususunda Okuma Kutusu 1’de çarpıcı örnekler 
veriliyor.       
                        
Küresel pazarlarda rekabet üstünlü$ü için kullanılan yeni stratejide, ucuz emek ve do$al kaynaklar 
gibi, geleneksel rekabetçilik ö$eleri bir yana, toplam kalite yönetimi, pazarda en büyük paya sahip 
olma gayreti, çevrim zamanını kısaltma çabaları gibi herkesin üstüne gitti$i kavramlar yeterli 
bulunmamakta, rakiplerden farklı olmak amaçlanmaktadır (Okuma Kutusu 2).

“
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Bir kurulu"un böyle bir davranı" sergileyebilmesi için temel teknolojik yetene$e sahip olması 
gerekir. 

Teknoloji Ba" Döndürücü Bir Hızla De$i"iyor!

“Artık yeni hiç bir "ey yok. #cat edilecek her "ey icat edildi”.
Charles H.Duell, ABD Patent Dairesi Ba"kanı, 1899.

Bilgi Saklama Ortamları

Ortam               Yo$unluk                Maliyet
______           ____________       ____________
Ka$ıt                      1 Kg/MB                7 $/MB
FD                     40-10 g/MB             1.2 $/MB
CD-ROM            30 mg/MB            0.5 $/MB

16,5 g a$ırlı$ındaki bir CD-ROM 300000 sayfaya e"de$er bilgiyi saklayabilir.

Bilgi !letim Ortamları 

Elektronik bilgi iletimi Morse ile ba"lamı"tır. Bugün yeni optik fiberlerle 50 000 gigabayt/sn hızı 
ile bilgi naklediliyor. Bu da saniyede 2.5 milyon sayfaya e"de$er.

Kaynak: NETA! #leti"im Zirvesi, #leti"im Zirvesi Gazetesi, Mayıs 1992.

Bilgi !"leme Ortamları

                                     #lk Bilgisayar                           Tek Yongalı
                                    ENIAC (1946)                   Mikrokompüter (1986)
                             ___________________         ______________________   
Bile"enler             18.000 Elektron Tüpü                60.000 Tranzistor
Bir Çarpım için
Gerekli zaman                     3 ms                                    0.03 ms
Harcanan Güç                  150 kW                                     1 W
Fiyat                                2 Milyon $                                  2 $

Kaynak: Claus Weyrich, 2.Teknoloji Kongresi’ne verilen tebli$.

Okuma Kutusu 1

Teknolojik yetenek, zamanla kazanılan, kolay kopyalanamayan ve rekabet gücünü sa$layan 
birikimlerdir. Bu yetenek kurulu"un mülkiyetinde bulunur ve açık kaynaklardan ö$renilemez. 
Temel teknolojik yetenek çalı"anların sahip oldu$u bilgi, enformasyon ve deneyimin toplamı, 
kısaca entellektüel sermayedir. Bazıları bu yetene$i teknolojiyi hızla yeni ürün ve süreçlere 
çevirebilme becerisi olarak tanımlamaktadırlar.

Teknoloji geli"tirmenin dayandı$ı temel, yaratıcılık ve yenilikçiliktir. Bilgi, teknoloji geli"tiren 
insanın ba"arısını sa$layan en önemli araçtır. To'er’in dedi$i gibi,”teknoloji enformasyonun 
ötesinde bilgidir, bilgi ise güçtür”.

Rekabet Üstünlü$ü !çin Yeni Strateji

• Ucuz emek,
• Do$al Kaynaklar,
• Toplam Kalite Yönetimi,
• Pazarda En Büyük Paya Sahip Olma Gayreti,
• Çevrim Zamanını Kısaltma Çalı"maları
  yeterli de$il!

Gelecekte Rekabet Ko"ulu: Farklı Olmak. Sadece daha iyi de$il, farklı yap.

“Makul insan kendisini çevreye uydurur, makul olmayan ise dünyayı kendisine uydurmak için 
direnir. Bütün geli"meler bu makul olmayanlar sayesinde gerçekle"ir”.

                                                                         Bernard Show

Okuma Kutusu 2
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Sanayinin rekabet gücü en ba"ta verimlili$ini yükseltme yetene$ine ba$lıdır. Yani, verimlilik ile 
inovasyon arasında bir ili"ki vardır.
                     
#novasyon, tanımı gere$i, bir ö$renme süreci olup, teknolojik inovasyon, ülkenin bilimsel ve 
teknolojik sisteminin i"levlerini tayin eden bütün faktörlerin göz önünde bulunmasını gerektirir. 
Böyle olu"an sisteme ulusal inovasyon sistemi deniyor.

Ulusal ekonomi politikasının temel amacı, toplumun ya"am standardını sürekli olarak iyile"tirmektir. 
Bu nedenle, ulusal politika sürdürülebilir ekonomik geli"meyi öne çıkarır. Ekonomik geli"me ile 
yeni ürün ve süreçler yaratmak üzere üretim kaynaklarını geli"tiren ve bunlardan yararlanan  
inovasyon arasındaki neden-sonuç ili"kisi politika koyanlar tarafından iyi anla"ılmalıdır.     
                     
Türkiye’nin çe"itli göstergelerle ifade edilen durumu pek iç açıcı görülmüyor. Uluslararası Yönetim 
Geli"tirme Enstitüsü tarafından yayımlanan Dünya Rekabetçilik Yıllı$ı 2000’de verilen bilgilere 
göre, Türkiye 47 ülke arasında çe"itli kategorilerde hep son sıraya yakın bir yerdedir (Tablo 1).

Tablo 1.

Türkiye’nin Çe"itli Kategorilerde 47 Ülke Arasındaki Konumu (1998)

Fikri Mülkiyet   46

Ar-Ge Harcamaları 40

1995-1997 Telekom Yatırımları 46

#nternet Ba$lantı Sayısı 41

Rekabet Öncesi #"birli$i  44

Yürürlükteki Patent sayısı   32*

Beyin Göçü 35

Gençli$in B/T’ye #lgisi  19

Kalifiye Mühendis sayısı 13

*1997 yılı de$eridir. 

Kaynak: Uluslararası Yönetim Geli"tirme Enstitüsü, Dünya Rekabetçilik Yıllı$ı 2000.

Ancak, kalifiye mühendis sayısında 13., gençli$in bilim ve teknolojiye ilgisi açısından 19. sırada 
bulunmamız üstüne basılacak sa$lam bir zeminin varlı$ını i"aret ediyor.

Ülkemizin geleneksel ihracat sektörlerinin dünya ticareti içindeki payı giderek dü"üyor. Rekabet 
gücümüz teknoloji yo$un sektörlerde azdır ve teknolojideki geli"meler bu gücü giderek 
azaltmaktadır. Tablo 2’de bu durum açıkca görülüyor.

Tablo 2.

Dünya ve Türkiye !hracatının De$er Olarak Sektörel Da$ılımı (%)

DÜNYA TÜRK!YE

Sektör 1973 1998 1998

Tarım 21,1 10,5 18,7

Madencilik 16,7 9,5 3,8

#malat 60,5 76,1 77,4

Demir-Çelik 5,0 2,7 6,8

Kimya 7,3 9,3 4,3

Di$er Yan Mamuller 5,0 7,6 7,5

Makine ve Ula"tırma 32,1 41,1 15,2

Büro ve Telekom 3,0 12,9 3,3

Otomotiv 7,1 10,0 3,0

Tekstil 4,1 2,9 13,2

Giyim 2,2 3,4 26,2

Di$er Tüketim 4,2 8,9 4,2

Di$er 1,8 3,9 0,1

Kaynak: OECD Dı" Ticaret #statistikleri

Ulusal #novasyon Sistemimizi olu"turan yapı ta"ları sistemin bütünü göz önünde tutulmadan 
yaratılmı"lardır. Bu bütünde eksikler bulundu$u gibi, rehabilite edilmesi gerekenler de bulunuyor. 
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Oysa teknoloji geli"tirmede ba"arı ancak iyi i"leyen bir inovasyon sisteminin olu"turdu$u bir 
iklimde sa$lanabilir. Bu da siyasi otoritenin konuya olan ilgi eksikli$inin giderilmesini ve öncelikleri 
de$erlendirme kriterlerinin de$i"tirilmesini gerektirmektedir. 

Di$er yandan, sanayi kesiminde ar-ge’ye bir fantezi, bir gösteri" aracı ve geri dönü"ü olmayan bir 
harcama gözü ile bakılmı"tır. !imdilerde ise, genellikle riski büyük bir yatırım olarak kabul ediliyor. 
Sanayimizin üretti$i ürünlerdeki fikri mülkiyet payı gayet dü"üktür.   
                         
Sanayimiz teknolojik açıdan büyük ölçüde yabancı sermayeye ve lisanslara ba$lı üretim 
yapmaktadır.            
                                                     
Bugün ba"lattı$ımız kampanyaya “toplumsal teknoloji seferberli$i” adını verdik.

Türkiye, geçmi"te ba"ta sanayi devrimi olmak üzere, de$i"im süreçlerinin dı"ında kalmı"tır. 
Ülkemizin gelece$ini bilim, teknoloji ve inovasyonda alınacak yol belirleyecektir. Bu münasebetle, 
öncelikle siyasi erke, vermek istedi$im mesajlar var:

�Sürdürülebilir ekonomik geli"meyi yakalamak üzere bilim-teknoloji-sanayi tabanına oturan 
ve inovasyonla beslenen bir ulusal ekonomi politikasına yakın olunuz.

�Uzun vadeli ba"arının hesaplarını yapıp yaptırarak, kısa vadeli çıkarlar u$runa bunların feda 
edilmesine izin vermeyiniz.

�Kamu alımlarında, altyapı yatırımlarında, yap-i"let-devret uygulamalarında ve lisans verme 
i"lerinde yerli üretim ve yerli fikri mülkiyeti önemli tercih sebebi olarak kullanınız.        

                        
TTGV’nın kâr amacı gütmeyen, "e%af ve bürokrasiden uzak, Türkiye’nin konumunu daha yukarılara 
ta"ımayı hedefleyen bir kurulu" oldu$unu belirtmek isterim.

Vakfımız, gerek fon, gerekse teknolojik destek ve danı"manlık sunmaktdır.

Gelece$in teknolojide oldu$una inanan tüm ki"i ve kurulu"lara diyoruz ki, gelin bu kaynaklardan 
yararlanın. Teknolojik geli"meye katkıda bulunun. ”



150 151

Teknopark Seminerinden Foto$raflar, 23 Mart 2000 Conrad Oteli, #stanbul

5 Mayıs 2000 tarihinde #stanbulda gerçekle"tirilen 
Risk Sermayesi Seminer Notlarını yayımlanması, 
Aralık 2000 #stanbul

Teknopark Seminer Sunumları Kitabı, 
23 Mart 2000, Conrad Oteli #stanbul
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2001 yılındaki büyük ekonomik krizi takiben DSP’den istifalarla hükümet sarsıldı ve erken seçim kararı aldı.

2002 genel seçimlerinde oylar "öyle payla"ıldı: AKP:%34,8; CHP:%19,39. DYP, MHP, DSP, ANAP ve di$er 
partilerin tamamı %10 barajının altında kalarak TBMM’ne girememi"lerdir. Özellikle 57. Hükümeti kuran 
partiler bu seçimde büyük oy kaybına u$ramı"lardır. Milletvekili da$ılımı ise "öyle olmu"tur: AKP 363, CHP 
176, Ba$ımsızlar 9. AKP tek ba"ına iktidar olmu" ve Abdullah Gül ba"kanlı$ında 58. Hükümet kurulmu"tur. 
O tarihte AKP Ba"kanı Recep Tayyip Erdo$an siyaset yasa$ı bulundu$u için milletvekili de$ildi.

Erdo$an’ın siyaset yasa$ının kaldırılması için TBMM’ne sunulan teklif Cumhurba"kanı Ahmet Necdet 
Sezer tarafından veto edilmesine ra$men, TBMM’nce ikinci kez kabul edilerek kanunla"tı. Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) Siirt seçimlerini iptal etti.

4. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi yapıldı. 

IV. Teknoloji Kongresi ve Ödül Töreni, 21.05.2002 Swissotel, #stanbul
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28 Mart 2002 tarihinde yapılan 13. Kurucular Kurulu’ndaki konu"mam a"a$ıdadır:

Sözlerime ba"lamadan sizlere 2001 Faaliyet  Raporu’nun Yönetici Özeti ba"ına konan metni 
okuyaca$ım:

“Türk Sanayisi’nin rekabet gücünün artırılması ve teknoloji seviyesinin yükseltilmesi amacıyla 
son be" yılı TTGV’de olmak üzere, uzun yıllar ülkemizde e"siz hizmetlerde bulunmu" olan Genel 
Sekreterimiz Sayın Dr. Akın Çakmakçı geçirdi$i rahatsızlık sonucu 27 Kasım 2001 tarihinde 
aramızdan ayrılmı"tır. Ba"ta Türk Sanayicisi olmak üzere Türkiye’de ar-ge’ye verilen önemin 
artırılması misyonuyla biraraya getirdi$i akademi dünyası ve uzun yıllar üst makamlarında görev 
aldı$ı kurulu"ların yönetici ve çalı"anları, kendisini ve eserlerini her zaman "ükranla anacaktır.”

Sizleri Akın Çakmakcı için saygı duru"una davet ediyorum.  

2001 yılında ETP kapsamında 29 proje ile destekleme sözle"mesi imzalanmı" ve bunlara 9,1 milyon 
dolar tutarında bir destek tahsis edilmi"tir. Bu suretle ETP içinde desteklenen proje sayısı 71’e ve 
tahsis edilen parasal destek 23,9 milyon dolara ula"mı"tır.  

DTM kayna$ından desteklenmesine karar verilen 3 proje için ise 1,31 milyon dolarlık tahsis 
yapılmı"tır.

13. TTGV Kurucular Kurulu 28.03.2002 
Tübitak Mustafa #nan Konferans Salonu, Ankara
Soldan sa$a: Divan katibi Ünal Alkan, Divan Ba"kanı 
Fikret Yücel, divan katibi Mustafa Çolako$lu

“

Bu  suretle Vakfımız kurulu"undan bu yana kendisine yapılan 797 proje ba"vurusundan 265’ini 
destekleyerek bunlara 100,4 milyon dolar ba$ıtlamı"tır. Böylece proje sahiplerinin de katkılarıyla 
yaratılan ar-ge hacmi 209 milyon dolara ula"mı"tır.

Yeni bir hizmet türü olarak ETP kapsamında bulunan ve KOB# kimli$indeki kurulu"ların 
faydalanabildi$i Teknoloji Destek Hizmetleri fonuna talep, destek oranının %50’den %75’e 
çıkarılması ve yapılan tanıtma toplantısından sonra önemli surette artmı"tır. 2001 yılı sonu itibariyle 
156 projeye 730 bin dolarlık destek sa$lanmı"tır.

OT#M’in azaltılması projesi so$utucu, köpük, tarım, çözücü ve aerosol alanlarında sürdürülüyor. 
Bu maddelerin yerine yeni maddelere ve yeni teknolojilere geçmek suretiyle Türkiye’de ozon 
tabakasına zarar verme oranında %70’lik bir iyile"me sa$lanmı"tır.

Teknoloji Hizmet Merkezleri adı altında yürütülmesi planlanan etkinlikler için yapılan çe"itli 
temaslardan bir sonuç alınamadı$ı için bu deste$e ayrılan fon, DB’nın da onayı alınarak, 
Teknoparklar Deste$i ile birle"tirilmi" ve buna isim olarak “Teknoparklar ve Teknoloji Merkezleri” 
seçilmi"tir. Bu ba$lamda #TÜ’nün “Arı Teknokent” ve Bilkent Üniversitesi’nin “Ankara Cyberpark” 
projeleri destek a"amasına getirilerek onay için DB’na gönderilmi"tir.

2001 yılında TBMM’de kabul edilen ”Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri” yasası ülkemizde teknoparkların 
kurulup geli"mesi için olumlu bir iklim yaratmı"tır. Uygulama ile ilgili yönetmeli$in ivedilikle ve 
yasanın felsefesinde bir daralmaya sebep olmayacak bir içerikle çıkarılmasını bekliyoruz.

2001 yılında Türkiye #" Bankası ile #" Risk A. !. isimli bir risk sermayesi yatırım ortaklı$ı kurulmu" 
olup bu "irketin inovasyon sistemi içinde etkili bir yeri olaca$ını ümit ediyoruz.

Avrupa Birli$i  tarafından hazırlatılmakta olan “Aday Ülkelerin #novasyon Profili Projesi”nin 
Türkiye’ye ait bölümü çalı"malarını Vakfımız yürütmektedir.

1998 yılında ba"latılan destek programlarının de$erlendirilmesi amacını ta"ıyan ve TÜB#TAK, D#E, 
TTGV tarafından ortak yürütülen çalı"ma 2001 yılında sonuçlanmı" ve bir rapora ta"ınmı"tır.

TTGV’nin yaygın "ekilde tanıtılması ve teknoloji bilincinin artırılması amacı ile uygulanan 
Desteknoloji Kampanyası çerçevesindeki etkinlikler ba"arılı olmu", a$ır ekonomik ko"ullara 
ra$men Vakfımıza yapılan ba"vurularda artma sa$lanmı"tır. 
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Vakfımızın 10. Kurulu" yılı münasebetiyle düzenlenen “Üniversite-Sanayi #"birli$inde En Ba"arılı 
Tez ve Kurulu" Ödülü” sonuçlandırılmı" ve ödüle 2001 yılında kaybetti$imiz Genel Sekreterimiz 
Dr. Akın Çakmakçı’nın adı verilmi"tir.

Türkiye 2000 yılında etkisinde kaldı$ı Uzak Do$u ve Rusya krizlerinin ardından 2001 yılı 
ba"larında kendi krizini ya"amı"tır. Buna kriz mi do$al sonuç mu demek daha do$rudur tartı"ması 
yapılmaktadır. #smi ne olursa olsun, bunlar ve 11 Eylül olaylarının sonucunda, ekonomimiz iki yılda 
önemli ölçüde daralmı", gayrı safi milli hasıla 200 milyar dolardan 140 milyar dolara gerilemi", 
ki"i ba"ına gelir 2000 doların altına dü"mü" ve dü"ük ücretlere razı olunmasına ra$men i"sizlik 
artmı"tır.

Son iki yıl boyunca yapılan çalı"mlarda ekonominin popülist siyasete alet edilmesini engelleyici 
yapısal de$i"ikliklere ve bütçe açıklarını azaltan önlemlere a$ırlık verilmi" ve makroekonomik 
dengelerin tesisine gayret gösterilmi"tir. Dalgalanmaya bırakılan dolara kar"ı Türk Lirasının de$er 
kaybı ile ihracatın önü açılmaya çalı"ılmı"tır. 1 Ocak 2002’deki doların de$eri 1 Ocak 2001’dekini 
2.15 katıdır. 30 milyar dolarlık psikolojik sınır a"ılmı"sa da, ihracattaki artı" %12,5’dan ibarettir.

Son defa çıkarılan yasa ile bankacılık sisteminin kuvvetlendirimesi ve reel sektör kredilerinin 
yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Sa$lam bir altyapı olu"turulmasında bu yapılanların gerekli oldu$u yadsınamaz, ancak yeterli 
oldu$u da söylenemez. Geçen yılki konu"mamda da belirtti$im gibi, ekonomimiz para politikaları 
ile yönetiliyor. Geçti$imiz yıl doların a"ırı de$er kazanmasından endi"e duyuyorduk, "imdilerde 
ise Türk Lirasının de$er kazanmasından tedirginiz. Oysa, zenginlik ve refah yaratılmasının temel 
formülü teknoloji ve üretimdir. Ne zaman teknoloji, katma de$er sa$lamak üzere, kaynaklara 
uygulanıp ticarile"mi" ürünler ve hizmetler geli"tirilmi"se, zenginlik armı"tır.

2002 yılında ekonomik büyümenin %2’yi a"ması hedefleniyor. Bir senaryoya göre, Türkiye’de 
2010 yılında ki"i ba"ına gelirin 4700 dolar civarında olması bekleniyor. Bu rakamları Türkiye’nin 
sahip oldu$u potansiyel göz önünde tutuldu$unda yeterli bulmak mümkün de$il. Hele "u parasal 
sorunları halledelim, di$erlerine de sıra gelecek dü"üncesi Türkiye’ye vakit kaybettirir.

Ülkemizin arzu edilen ekonomik geli"mi"lik düzeyine hızla ula"masını sa$layacak bir yol haritası 
çizilebilir mi?

Bu sual beni BTYK’nın 6. Toplantısı’nda alınan ve 7. Toplantısı’nda da de$i"tirilerek yinelenen 
“Türkiye Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Stratejisi: 2003-2023 Belgesinin Hazırlanması” 
kararına götürüyor. Ben bu projeyi “Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Stratejisinin Hazırlanması” 
olarak algılıyorum. Bu belgenin hazırlanmasında “Teknoloji Öngörü Projesi” temel olu"turacaktır.
Kritik teknolojiler deyimi yarım asrı a"kın bir zamandan beri kullanılıyor. ABD 1949’dan itibaren 
Var"ova Paktı üyelerine yapılan ihracat kontrollerinde ileri teknolojilerin Sovyetler Birli$i’ne 
sızmasını önlemek için CoCom’a (Coordinating Committee on Export Controls) yani #hracat 
Kontrolleri için E"güdüm Komitesi’ne askeri kritik teknoloji raporları hazırlatmaya ba"lamı"tır. Özel 
sektör yayınları endüstri sektörlerini temsil eden sivil toplum örgütlerine aittir. Rekabet Konseyi 
(CoC:Council on Competitiveness) raporları ise; Amerikan Sanayisi’ni inceleyerek bu sanayinin 
gelecekte rekabet gücüne sahip olması için gerekli olan kritik teknolojileri ara"tırıp incelemektedir.
Bilim ve endüstri arasındaki uzaklık, geni"li$i teknolojiden teknolojiye de$i"en bir spektrumla 
tanımlanır. Bazı teknolojiler laboratuvardan pazara hızlı bir "ekilde yol alır (örnek: biyoteknoloji), 
bazıları için ise bu süreç yıllar, hatta on yıllar, sürer (örnek: yapay zeka). Teknoloji politikası daha 
hızlı teknoloji geli"tirme ve uygulama, daha hızlı teknoloji transferi için sanayi, üniversite ve devlet 
arasında i"birli$i yolu ile uygun ortam yaratıp ekonomik rekabet gücü, savunma güvenli$i gibi 
ulusal hedefleri destekleyerek bilim ve endüstri arasındaki açıklı$ın köprülenmesini sa$lar.

Bir ülkenin kaynakları her alanda uzmanla"masına yetmez. Bu sebeple alan seçimi ve önceliklerin 
belirlenmesi, bilim ve teknoloji ile ekonomik ve sosyal ihtiyaçların ili"kilendirilmesi gerekir.

Kritik teknolojiler bazı devlet hedeflerine ula"abilmek için hayati öneme sahip kabul edilen 
teknolojilerin olu"turdu$u bir takım olarak tanımlanmı"tır. Kritik teknoloji deyimi politika sözlü$üne 
girmi" olmakla birlikte, sık sık eldeki konunun önemini belirtmek için geli"igüzel kullanılmaktadır.

Teknoloji politikası süreci kritik teknolojiler etrafında geli"ir. Kritik teknolojilerin saptanmasında 
hükümet ve sanayi tarafından ihtiyaç ve hedefler ve en yaygın "umullü teknolojiler (enformasyon 
ve telekomünikasyon teknolojileri gibi), en büyük potansiyeli olanlar (biyoteknoloji gibi) ve 
gelecekte rekabet gücü için gerekli olanlar belirlenir. Bu süreç, en önemli konuların büyüteç 
altına getirilmesini sa$lar. Böylece, devlet tarafından desteklenecek ar-ge konularında tercihlerin 
koordinasyonunu ve tekrarın azaltılmasını gerçekle"tiren bir zemin olu"ur. Kritik teknolojiler 
kavramı bir çok adresle ilgilidir. Vergi ve kamu tedarik politikaları, fikri mülkiyet hakları, e$itim vs. 
gibi tamamlayıcı politikaların geli"tirilmesi ve de$i"tirilmesi hususunda öneriler üretilmesini sa$lar.

Unutmamak gerekir ki, teknoloji bir amaç de$il araçtır. Zenginli$i yaratan teknolojinin kendisi 
de$il, bilinçli ve akıllıca uygulanmasıdır. Giri"imciler de konuya ancak bu yönü ile ilgi duyarlar. 
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24 Aralık 2001 tarihinde BTYK toplantısında alınan karara ra$men TBMM’de kabul edilen Devlet #hale 
Kanunu’na istenen eklentilerin yapılamamasını bu konuda kaçırılmı" bir fırsat olarak görüyorum.
!imdi, ““Türkiye Ulusal Bilim ve Teknolji Politikaları Stratejisi: 2003-2023 Belgesinin Hazırlanması” 
gibi "umullü ve önemli bir proje için gerek hazırlama, gerekse uygulama a"amaları için siyasi 
irade var mıdır?” suali akla geliyor. Özellikle Teknoloji Öngörüsü projesi için gerekli veri, senaryo 
veya senaryoların hazırlanmasında siyasi otoritenin katılımı sa$lanabilmi" midir? Bu projenin 
hazırlanması sırasında uygulanması, hayata geçirilmesi endi"esinin sürekli olarak duyulması, 
projenin tamamlanması kadar önemlidir. Bu itibarla Bilim ve Teknoloji Politikaları Stratejisi 
Belgesi’nin sürekli canlı tutulması ve uygulanmasının izlenmesi için gerekli yapıla"manın öncelikle 
ele alınmasını öneririm. TUENA projesinin hazırlanması sırasında bu husus dü"ünülüp gerekli 
giri"imlerde bulunulmasına ra$men önerilen yapı kurulamamı"tır. Kanımca TUENA’nın talihsiz 
sonucundaki en önemli etken budur.

KAYNAKLAR:
1. Dona T. Mularkey, The Influence of “Critical Technologies” on U.S. Technology Policy, 1994.
2. Henry Capron, Science and Technology Policy: New Trends, 1994.

”

13. TTGV Kurucular Kurulu 28.03.2002 Tübitak Mustafa #nan Konferans Salonu, Ankara

21 Mayıs 2002 tarihinde Swiss Hotel’de yapılan 4. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’nde yaptı$ım konu"ma 
a"a$ıdadır:

Ekonomik kalkınma bir bakıma yeni "irketlerin do$masına ve mevcutların geli"mesine ba$lıdır. 
Bu açılımı sa$layan giri"imci bir ortamın yaratılması, buna destek veren ve özendiren araçların 
etkinli$i ile sa$lanır.

Giri"imcilik de$i"im için bir temel güçtür. Bu olguda küçük teknoloji giri"imcilerinin rolü gayet 
önemlidir. Giri"im, hangi konuda olursa olsun, risklidir; teknoloji esaslı ise, risk daha da yüksektir.
Giri"imlere destek veren iki önemli araç, risk sermayesi ve teknoparklar, ilk olarak ABD’de bundan 
50-55 yıl önce kurulmu" ve yayılmı"lardır.

Giri"imcilik toplumun kültürü ile ilgili bir olgudur. ABD’de risk sermayesinin Avrupa’ya göre çok 
daha hızlı geli"mesinde toplumun risk alma ve yenili$e açık olma kültürünün yüksek olmasının 
etkisi büyüktür. Ancak, bu kültürden yoksun toplumların ümitsizli$e dü"meleri yersizdir. Çünkü 
giri"imcili$in becerileri tanımlanabilir ve geli"tirilebilir.

Giri"imi destekleyen bir ortamın özelliklerinden birisi de, fikri mülkiyet haklarını güvence altına 
alan hukuki düzenlemelerin yapılmı" olmasıdır. Di$er yandan, üniversiteler tarafından sa$lanan 
deste$in bu ortamın olu"masında önemli bir rolü bulunmaktadır.

Proje yönetmekle iyi yönetici olmak ço$unlukla örtü"mez. Bu nedenle, risk sermayesi sa$layanların 
sadece bununla, yani finansal destek vermekle, yetinmeleri kafi de$ildir. Ba"arıyı sa$lamak 
için i" yönetimi ve pazar konularında da destek vermeleri gerekir. Teknoloji tabanlı giri"imlerin 
desteklenmesi halinde, geleneksel bankalar, de$erlendirme ve uygulamaya geçirme hususunda 
yeterli de$ildir.

Risk sermayesi yatırımı, kurulu"un "ekli ne olursa olsun, bir risk sermayesi de$erlendirme grubuna 
ihtiyaç gösterir. Bu grup hangi "irketlere yatırım yapılaca$ına ve ne zaman devreden çıkılaca$ına 
karar verir. Son yıllarda bazı büyük kurulu"ların ve bankaların risk sermayesi yatırımları ile 
ilgilenmekte oldukları gözlemleniyor.

Teknoparklar, bilimsel ve teknolojik bulu"ların küçük "irketler tarafından i"lenerek ticari ürünlere 
dönü"türüldü$ü ortamlar olarak, ilk defa, ABD’de 1950’li yılların ba"larında kurulmu"tur. Teknopark, 
kuluçka merkezi, teknokent, bilim parkı, teknoloji geli"tirme merkezi v.b.g. isimler, tanımlanan 
misyona göre bazı farklılıklar gösterse de, esasta e" anlamlıdır.

“
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Bunlar üniversite ve/veya yüksek ö$retim kurumları ile ara"tırma ve yatırımlar tabanında ili"kili, 
bünyesinde bilgi ve teknolojiye dayalı i"letmelerin kurulup geli"melerine uygun, içinde yer 
alan firmalara gerekli hizmetleri sunan bir yönetim birimine sahip kurulu"lardır. Bir anlamda 
teknoparklar üniversitelerle sanayi arasındaki ba$ları kuvvetlendirerek buralardaki potansiyeli 
giri"imcilik lehine kullanmayı sa$larlar.

Türkiye’de risk sermayesi ve teknopark uygulamaları yenidir. Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ile 
ilgili mevzuat de$i"iklikleri 1990’lı yılların ortalarında gerçekle"tirilmi" olup yatırımcılara önemli 
vergi avantajları sa$lamaktadır. Henüz uygulamalar yeni ve küçük çaptadır. Vakıfbank tarafından 
kurulan Vakıf Risk’ten sonra TTGV’nin katılımı ile #" Bankası tarafından #" Risk Yatırım Ortaklı$ı 
faaliyete geçmi" bulunuyor.

1989 yılında BTYK’da alınan karara dayanarak 4 üniversite (#TÜ, ODTÜ, Ege Üniversitesi ve Anadolu 
Üniversitesi) KOSGEB ile ortakla"a, TÜB#TAK MAM ise yalnız ba"ına, ilk teknoparkları kurmu"lardır. 
Bunlar kuluçka merkezi hüviyetinde kurulu"lardır. Son defa, TTGV’nin deste$i ile, #TÜ ve B#LKENT 
Üniversitesi alanlarında iki yeni teknopark kurulması kararla"tırılmı"tır.

Geçti$imiz yıl TBMM’de kabul edilen Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri yasası bu alanda cesaret verici 
imkanlar getirmektedir. Hazırlanmakta olan yönetmeli$in bir an önce uygulamayı ba"latma 
a"amasına getirilmesini diliyoruz.

Giri"imcili$i destekleyen ortamın, bazı küçük ülkeleri simgeleyen tek bir, ya da ABD’indeki gibi, çok 
sayıda, hızla büyüyen büyük "irketler yaratması her zaman mümkün de$ildir. Esasen amaç da bu 
de$ildir. Beklenen, yeni, ileri teknolojileri temel alan çok sayıda ba"arılı "irketin ortaya çıkmasıdır, 
kısaca, yaygınlıktır.

Di$er yandan, yeni giri"imlerin, yeni ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin ortaya çıkması için tek 
veya az sayıda aracın yeterli olaca$ını dü"ünmek de do$ru olmaz.

Ülkemizin uzun yıllardan beri içinde bulundu$u enflasyonist ortamın yarattı$ı, paradan do$rudan 
para kazanmak ve spekülatif hareketler alı"kanlıkları ile ekonomik krizlerin, potansiyel giri"imcilerin 
önünü kesti$i, heves ve cesaretini kırdı$ı bir gerçektir. Bu sebeple bir çok yenilikçi, yaratıcı fikrin 
hayata geçirilmesi, en azından, ertelenmektedir. Bunun hızla onarılmasını sa$lamak üzere, bütün 
araçların devreye sokulması gerekir.

Bu ba$lamda, proje sipari" etme mekanizmasının i"lerli$inin sa$lanmasına önem verilmeli, 

yönlendirilmi" teknoloji geli"tirme çalı"maları desteklenmelidir. Bu meyanda önem kazanan 
rekabet öncesi i"birli$i örneklerinin verilmeye ba"lanması istenen bir husustur. #n"aat ve 
müteahhitlik alanlarında ba"arılı i"birli$i örnekleri veren "irketlerimizin, teknoloji geli"tirme 
konusunda da i"birli$ine açılmalarına ihtiyaç vardır.

TTGV, bu yıldan ba"layarak, çekirdek faaliyeti olan, kendisine önerilen teknoloji geli"tirme projelerini 
destekleme hizmetine ilaveten risk sermayesi, teknoparklar, güdümlü projeler ve rekabet öncesi 
i"birli$i alanlarında da faaliyet gösterecektir.” 1.Üniversite Sanayi #"birli$i Dr. Akın Çakmakcı 

Tez Ödül Töreni Rifat Hisracıklıo$lu’nun 
konu"ması, 13.02.2002 Hilton Oteli Konferans 
Salonu, Ankara
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Bu yıl TTGV “Belirli Amaçlara Yönelik Sınai Ara"tırma ve Geli"tirme Programı”nı hazırlayarak yürürlü$e 
koymu"tur.

5. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi düzenlendi.

NASA’nın geli"tirdi$i Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Sondası evrende bulunmu" en eski ı"ı$ı ölçerek 
evrenin ya"ını hesapladı. Buna göre evren 13,7 milyar ya"ında çıktı.

TÜB#TAK tarafından teknoloji transferi yolu ile yapılan ilk mini gözlem uydusu, Bilsat, Rusya’dan uzaya 
gönderildi. 

bilten.metu.edu.tr
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    Siirt’te yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdo$an milletvekili seçildi.

Abdullah Gül ba"kanlı$ındaki 58. hükümet parti ba"kanının ba"bakan olmasını sa$lamak için istifa etti 
ve Erdo$an ba"bakan olarak 59. hükümeti kurdu.

Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olarak tehdit te"kil etti$i gerekçesi ile ABD ve #ngiltere önderli$inde 
olu"turulan koalisyon güçlerinin Irak’a girmesiyle “Irak’ı Özgürle"tirme Operasyonu” ba"ladı.Türkiye’nin 
de buna i"tirakini sa$lamak üzere 58. Hükümet tarafından TBMM’ne sunulan 1 Mart Tezkeresi gerekli oy 
oranını sa$layamadı$ı için kabul edilmedi. 

Sava"ta Irak Ordusu kolayca yenildi, Saddam Hüseyin yakalandı, yargılanarak idam edildi. Ülke uzun 
süren bir kaosa sürüklendi.

rte.gen.tr

en.wikipedia.org

Yeni AB uyum yasaları TBMM’de kabul edildi.

!i"hane’deki Neve !alom Sinagogu’na ve !i"li’deki Sinagoga ayin sırasında yapılan saldırılarda 25 ki"i 
öldü, çok sayıda ki"i yaralandı. Benzer "ekilde HSBC Bankası’na ve #ngiltere Ba" Konsoloslu$una yapılan 
saldırılarda 33 ki"i hayatını kaybetti.

27 Mart 2003 tarihinde 14. kez toplanan Kurucular Kurulu’nda a"a$ıdaki konu"mayı yaptım:

1992-2002 arasında Vakfımıza toplam 923 ba"vuruda bulunulmu", bunlardan 318’ine 117,1 milyon 
dolarlık destek sa$lanmı"tır. Proje sahiplerinin katkıları da göz önüne alınarak 243,2 milyon dolarlık 
bir ar-ge hacmi yaratılmı"tır.

TTGV etkinliklerinin çe"itlendirilmesinde ilk örnek, 1994 yılında ba"latılan OT#M Kullanımının 
Azaltılması projesidir. Bu amaçla, 2002 yılı sonuna kadar sa$lanan kaynaktan 121 "irkete 18,6 
milyon dolar tahsis edilmi"tir. Bunun sonucunda OT#M kullanılmasında %80’e varan bir azalma 
sa$lanmı"tır. Bu çerçevede UNIDO, Montreal Protokolü uygulamalarına dahil olarak aynı konuda 
ülkemizde "irketlere destek sa$lamaktadır. UNIDO bu etkinli$ini 2000 yılından bu yana TTGV 
aracılı$ı ile sürdürüyor. Bu yolla desteklenen 7 projeye de 2,9 milyon dolar tahsis edilmi"tir.

Etkinlik çe"itlendirilmesi alanında bir ba"ka adım Teknoloji Geli"tirme Projesi’nin son yılında toplam 
6,75 milyon tahsisle kurulan ar-ge merkezleridir. Bunlardan Esim Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 
A. !. ile Novagenix Bio Analitik #laç Ara"tırma-Geli"tirme A.!. ba"arılı bir "ekilde büyümektedir. 

ar"iv.ntvmsnbc focusdergisi.com

“
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ETP vasıtasıyla verilen yeni hizmetlerden “Teknoparklar ve Teknoloji Merkezleri” kapsamında 
#TÜ’nün ve Bilkent Üniversitesi’nin teknopark teklifleri DB tarafından onaylanmı" ve sırasıyla 4 ve 8 
milyon dolarlık destekler kabul edilmi"tir. Teknoloji Geli"tirme Bölgesi Yasası ile ilgili yönetmeli$in 
yayımlanmasını takiben her iki teknopark da Sanayi  ve Ticaret Bakanlı$ı’ndaki De$erlendirme 
Kurulu’ndan geçerek Bakanlar Kurulu’nda da onaylanması ile birer teknoloji geli"tirme bölgesi 
haline gelmi"lerdir. 

Bu çerçevede, ODTÜ teknoparkı ile ilgili olarak yapılan finansal deste$e ait i" planı incelenmektedir. 
Yıldız Teknik Üniversitesi ile Yalova Belediyesi’nin kurmayı planladıkları teknopark için uluslararası 
danı"manlık deste$i sa$lanmı"tır.

TTGV, ETP kapsamında ülkemizde risk sermayesinin olu"umu ve geli"tirilmesi ile bir görev de 
üstlenmi" bulunuyor. Ticari ve özel sektör faaliyeti olarak desteklenen bu konuda ileri teknoloji ve 
yenilik içeren giri"imlerin de yer alması ba"lıca hedeflerdendir.

2001 yılında #" Bankası ile birlikte kurulan #"-Risk Yatırım Ortaklı$ı 2002 yılında "irketlere yatırım 
yapmaya ba"lamı"tır.

2002 yılında Vakfımız Türk Özel Sermaye Fonu I (Turkish Private Equity Fund I)’e 3,3 milyon 
dolarla katılmı"tır. Fonun büyüklü$ü 44,1 milyon dolar olup di$er ortaklar Avrupa Yatırım Bankası 
(EIB), IFC, Yunan Milli Bankası, Hollanda Kalkınma Bankası ve Alman Kalkınma Bankası’dır. Fonun 
yönetiminde bu alanda uluslararası deneyime sahip bir kurulu" olan Advent etkindir. Advent’in 
yatırımları ile yukarıda belirtilen fon hacminin iki katına çıkması mümkün görülmektedir.

HM ile DB arasındaki mutabakat sonucunda ETP, bir yıl, yani 2004 yılı sonuna kadar uzatılmı"tır.
Avrupa Birli$i tarafından yaptırılan “Aday Ülkelerin #novasyon Profili Projesi”nin Türkiye’ye ait 
bölümü Vakfımızca yürütülerek tamamlanmı"tır.

eEurope+ giri"imi kapsamında DTM’nın yürüttü$ü elektronik ticaretle ilgili çalı"malara Vakfımız 
da katılmı"tır.

BTYK’nın 8. Toplantısı’nda 6. Çerçeve Programı’na katılım kararı alınmı"tır. Sonradan imzalanan 
mutabakat zaptı ile Türkiye’nin bu programa tam üye olarak katılma hakkı tanınmı"tır. Bu ba$lamda, 
TÜB#TAK ulusal temas noktası olarak temaslarını sürdürmekte olup; TTGV da inovasyonla ilgili 
program toplantılarına katılacak delegelik ve uzmanlık görevlerini üstlenmi"tir.

2002 yılında, TÜB#TAK ve TÜS#AD ile birlikte düzenledi$imiz Teknoloji Ödülleri ve Teknoloji 
Kongresi’nin dördüncüsü yapılmı"tır. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu (TÖYK) Ba"kanlı$ı’nın 
Vakfımızca üstlenildi$i 5.’sinin ödül töreni ve Teknoloji Kongresi 27 Aralık 2003’de yapılacaktır.

Ayrıca, Üniversite-Sanayi #"birli$inde Akın Çakmakçı Tez Ödülü’nün ikincisinin düzenlenmesi 
giri"imleri sürdürülüyor. BTYK’nın 7. Toplantısı’nda TÜB#TAK e"güdümünde yapılmasına karar 
verilen Vizyon 2023 Projesi’nin Yönlendirme Kurulu, Yönetim Kurulu ve muhtelif panellerinde 
Vakfımız mensupları görevler üstlenmi"lerdir.

Ülkemizde  sanayinin ar-ge’ye yaptı$ı harcamalar toplamı, yakla"ık, bütünün %40’ı olarak, yılda 
400 milyon dolar kadardır. Son on yılın ortalamasının bir hayli üstünde olan 2002 yılında TTGV 
tarafından sa$anan destek ve "irketlerin katkıları 35 milyon dolar oldu$una göre, TTGV bunun 
%8,8’ini kontrol edebiliyor demektir.

Ülkemizde ar-ge harcamalarının GSY#H içindeki payı D#E verilerine göre, 2000 yılında %0,64’e 
ula"mı"tır. Bu oran 1994 ekonomik krizinde dü"tü$ü %0,36 de$erinden itibaren sürekli yükselmi"tir. 
Ancak hala AB ülkeleri ortalamasının üçte biri ve OECD ülkeleri ortalamasının %29’u kadardır.

Di$er yandan sanayide yapılan ar-ge’ye devlet deste$inin toplam içindeki payı, OECD ortalaması 
olan %30’un çok altındadır.

Tek ba"ına destek fonlarının artırılmasının yeterli olaca$ını dü"ünmek do$ru olmaz. TTGV 
uygulamalarında mevcut kaynakların kullanılmasında güçlük çekilmektedir. Bugüne kadar 
kaynakları yönlendirme amacıyla kullanmak imkanı bulunamamı"tır. Bu sebeple;

�Türk i"letmelerini ara"tırma, teknoloji geli"tirme ve inovasyon ihtiyaçları ve yararları konusunda 
bilinçlendirmek ve bu amaçla yatırım yapmaya te"vik etmek,

�Ulusal ara"tırma, teknoloji geli"tirme ve inovasyon politikaları ve stratejileri önermek, 
geli"tirmesine ve uygulamasına yardımcı olmak,

hala misyon tanımının en üstteki iki sırasını te"kil ediyor.

Buna ba$lı olarak pazarlama ve promosyon faaliyetlerini artırmaya ve mü"teriler için e$itim ve 
danı"manlık hizmeti sunmaya duydu$umuz ihtiyaç devam ediyor. 

Ar-ge deste$inde kullanılacak kaynakların olu"turulması, büyütülmesi ve bunların verimli ve etkin 
kullanılması kadar proje yaratılması da önemlidir. Geçmi"te hazırlanan TUENA, devam etmekte 
olan Vizyon 2023 ve hatta AB 6. Çerçeve Programı gibi projeler bu maksatla bir yol haritası 
çizilmesinde yol gösterici olabilir.
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AB 6. Çerçeve Programı, aday ülkeleri de içine alan bir geni"likte ara"tırma-geli"tirme etkinliklerinin 
bütünle"tirilmesi, güçlendirilmesi ve yapılandırılmasını hedeflemektedir. Bu bakımdan TÜB#TAK’ın 
son BTYK toplantısında Ulusal #novasyon Sistemi’nin bir ö$esi olarak önerdi$i “Türkiye Ara"tırma 
Alanı” kavramını önemli buluyorum. Bununla “Avrupa Ara"tırma Alanı”na paralellik kurularak bilim 
ve teknolojiye dayanan kalkınma çabalarını etkinle"tirme ve verimli kılmak amaçlanmaktadır.

Bu ba$lamda, e-Avrupa ve e-Avrupa+ eylem planları yönünde ele alınan e-Türkiye etkinli$i bu 
güne kadar kaybedilen zamanı telafi edecek bir anlayı"la yürütülmelidir. Bu arada konunun bütün 
olma özelli$inin kaybedilmemesine dikkat etmek gerekti$ini belirtmeliyim. Bu bütünde sunulacak 
hizmetler ve bunun için gerekli altyapı yanında infokomünikasyon teknolojilerine sahip olmanın 
onlar kadar önemli oldu$u gözönünde tutulmalıdır.

BTYK’nın son toplantısında Kamu #hale Kanunu’nun, ar-ge faaliyetlerini desteklemede kaynak 
yaratmak üzere, kamu alımlarından %1 pay ayrılmasını sa$layacak "ekilde de$i"tirilmesi 
önerilmi"tir. Bu de$i"iklik gerçekle"ti$i takdirde, olu"acak fonun nasıl yönetilece$i hususundaki 
çalı"maları "imdiden ba"latmak yerinde olur diye dü"ünüyorum.

Vakfımız 2004 yılında Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri’nden birisine ta"ınarak etkinliklerini burada 
sürdürmeyi kararla"tırmı"tır. Bu operasyonla ilgili çalı"malara bu yıl ba"lanacak olup pilot çapta bir 
start-up fonu ve bir kuluçka merkezi olu"turulması da planlanmaktadır.

TTGV’nin çevre ile ilgili ba"lıca faaliyet alanı OT#M’in Kullanılmasının Azaltılması Projesi’dir. Son 
zamanlarda Çevre Bakanlı$ı ve özel sektör kurulu"ları ile bu konuda gayet iyi ili"kiler  sa$lanmı"tır. 
Bu ili"kiler ve yukarıda sözü edilen projede ve  di$er faaliyetlerde elde edilen ba"arı ile kazanılan 
itibâr Vakfın çevre ile ilgili etkinliklerinin artırılmasının temelini olu"turabilir. Bu çerçevede TTGV 
“yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji“ alanlarında önemli rol oynayabilir. 2003 yılı faaliyetlerinden 
birisini de bu yolda harcanacak çabalar te"kil edecektir.

Bir süreden beri üzerinde konu"tu$umuz, i" planı ve çalı"ma programlarına giren bir konuyu, 
rekabet öncesi i" birli$i sa$layarak güdümlü projeler yaptırma etkinli$ini, bu yıl uygulamaya 
geçirme kararındayız. !u sırada seçilecek alan ve proje üzerinde çalı"malara ba"lanmı"tır. Gerek 
teknolojik, gerekse ticari yönden ba"arı "ansı büyük, "irketlerimizin ilgelenece$i, i"birli$i yapaca$ı 
bir proje ile i"e ba"lamak istenmektedir. Verilecek ilk örne$in; gelece$in önünü açması bakımından 
önemi büyüktür.

2004 yılı içersinde, en az, bitecek ETP’nin bıraktı$ı bo"lu$u kapatacak kaynak bulmak konusunda 
yapılacak giri"imler bu yılın etkinlikleri arasında önemli bir yer tutacaktır. ”

9 Aralık 2003 tarihinde Grand Cevahir Hotel’de düzenlenen 5. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’nde 
a"a$ıdaki konu"mayı yaptım:

Teknoloji Ödülleri ve bu münasebetle düzenlenen Teknoloji Kongreleri sayısı be"e ula"tı$ına göre, 
bugün sizlere buna ait geçmi"i anlatmamın faydalı olaca$ını dü"ündüm:

1996 yılında TÜS#AD’ın TTGV’ye önerisi üzerine ba"latılan bu etkinli$in esasları, o zamanlar 
TÜS#AD Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sayın Tuncay Özilhan ve Sayın Lütfü Yenel, gene o tarihlerde 
TTGV Hukuk Danı"manı olan Sayın Sahir Çörto$lu ve bendenizin katılımı ile 1997 yılı ba"larında 
TES#D’in Suadiye’deki merkezinde yapılan bir toplantıda saptanmı"tır. Bu toplantıda aynı konuda 
bir hazırlık içinde oldu$u bilinen TÜB#TAK’ın da katılımının sa$lanması dile getirilmi"tir. O tarihte 
TÜB#TAK Ba"kanı olan Sayın Tosun Terzio$lu ve TÜB#TAK Bilim Kurulu Üyeleri ile yapılan temaslar 
sonucunda etkinli$in bu üç kurulu", TÜB#TAK-TTGV-TÜS#AD, tarafından gerçekle"tirilmesi 
sa$lanmı"tır. Bu üç kurulu" mensuplarının katılımı ile kurulan Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu 
(TÖYK), daha önce tesbit edilen esaslar çerçevesinde, Teknoloji Ödülleri’ne katılım ko"ulları ve 
de$erlendirme kriterlerini tesbit ederek ödül da$ıtımı ve Teknoloji Kongreleri’nin düzenlenmesi 
i"lerini  ba"arı ile yürütmü"tür.

Birincisi 12 Mayıs 1998’de düzenlenen Teknoloji Kongresi’nde sonuçları açıklanan Birinci Teknoloji 
Ödülleri’nden bu yana toplam 173 ba"vuruda bulunulmu"tur. Bunlardan 79’u Büyük Ödül, 94’ü ise 
Ba"arı Ödülü için yapılmı"tır.

Teknoloji ödülleri ilk üçünde sadece ürün geli"tirmeye açık bulunuyordu. Dördüncüsünden 
ba"layarak süreçler de ödül kapsamına alınmı"tır.

Teknoloji Kongreleri’nde ve Kongre Deklerasyonları’nda ülkenin kalkınması ve insanımızın refahının 
sa$lanmasında kullanılacak bilim ve teknoloji tabanlı politikalarla ilgili bir çok konu dile getirilmi" 
ve i"lenmi"tir: yaratıcılık, yenilikçilik, teknoloji öngörüsü, ulusal inovasyon sistemi, teknoparklar, 
risk sermayesi, giri"imcilik, Vizyon 2023 Projesi, AB 6. Çerçeve Programı v.b.g.

Bu ba$lamda, 1. Teknoloji Kongresi öncesi yayımlanan deklerasyonda teknoloji üreterek 
zenginli$i artırabilmek için e$itimin önemi vurgulanmı"tır. Aynı deklerasyonda yaratıcı fikri, ürün 
ve sürece dönü"türmenin yaygınla"ması ve kalkınmayı harekete geçiren güç olması için devlete, 
üniversitelere ve özel sektöre dü"en görevlere de$inilmi" idi.

“
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Bugünkü manzara her üç kesim için de pek iç açıcı de$il: Özel sektörün ürün ve süreç geli"tirmeye 
haketti$i önemi verdi$i  ve buna yeterli kaynak ayırdı$ını söylemek zor. Üniversitelerde  önemli 
bir kesimin hala üniversite-sanayi i"birli$ine üniversiteye destek ve yardım gözü ile baktıkları bir 
gerçek. Üniversite ö$retim üyelerinin bir büyük bölümünün teorik çalı"malar ne"retmeye önem 
ve öncelik verdikleri, i" adamlarının da üniversitelerdeki bilgi birikimi ile fazla ilgilenmedikleri 
görülüyor. Devlete gelince, uygun ortamı hazırlama yolunda üstüne dü"eni yaptı$ını söylemek  zor. 
Bu ba$lamda, Türkiye’nin uygulanmakta olan bir bilim ve teknoloji politikası oldu$u söylenemez. 
”Bilim Teknoloji #novasyon Politikaları Tartı"ma Platformu”nda ifade edildi$i gibi, “sürekli olarak 
politika tasarlayan bu ülke tasarladı$ı politikaları ya hiç yürürlü$e koymadan rafa kaldırmı", ya da 
tam uygulayamamı"tır”. 

Sayın Nimet Özda"’ın Devlet Bakanı oldu$u sırada hazırlattı$ı “Türk Bilim Politikası”, daha sonra 
Sayın Tınaz Titiz’in politika tasla$ı ve nihayet Sayın Süleyman Demirel’in ba"kanlı$ında toplanan 
BTYK’nın 2.Toplantısı’nda kabul edilen “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003”, bir bildiri 
yayımlamak, bir mesaj vermekten öteye gidememi"lerdir. Bunu söylerken bu çalı"maları yapan 
öncülerin ve buna katkıda bulunanların yaptıklarını küçümsemek asla söz konusu de$ildir. Tersine, 
bu zevata derin bir hürmet ve minnet duyuyorum. Ancak, bir politikanın tesbiti ve yayımlanması, 
gerekli uygulama ve izleme önlemleri alınmaz, özümsenip benimsenmezse beklenen sonuca 
ula"mak için yeterli olmaz.

Geçmi"te bazı faydalı uygulamalar yapıldı$ı da vakidir. Örne$in, 1963 yılında kurulan TÜB#TAK’ın 
kurulu" kanunu o dönem için alı"ılmı"ın dı"ında imkanlar sa$layarak TÜB#TAK’a özerk bir kurulu" 
kimli$i kazandırıyordu.

“Türk Bilim Politikası: 1983-2003” hazırlanırken bir kanun hükmünde karaname ile BTYK 
kurulmu"tur. 77 sayılı olan bu kararname BTYK’nın kurulu" amacını "öyle tanımlıyor:
“Bilim ve teknoloji alanındaki ara"tırma ve geli"tirme politikalarının ekonomik kalkınma, 
sosyal geli"me ve milli güvenlik hedefleri do$rultusunda tesbit edilmesi, yönlendirilmesi ve 
koordinasyonunun sa$lanması amacıyla Ba"bakan’a ba$lı “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu” 
kurulmu"tur”.

Bu suretle TÜB#TAK’ın etkinli$inin artırılması ve yukarıda sözünü etti$im izleme ve uygulamadaki 
aksaklıkların önlenmesine bir çözüm getirildi$i dü"ünülebilir.

BTYK’nın bundan sonraki öyküsü siyasi otoritenin konuya ilgisizli$ini gösteren tipik bir örnektir:
Kararnamenin resmi gazete yayım tarihi 4 Ekim 1983’tür. BTYK ilk toplantısını 6 yıl sonra, 9 Ekim 
1989’da, Ba"bakan Turgut Özal ba"kanlı$ında yapmı"tır.

Kurulu" kararnamesine göre yılda en az iki kere toplanması gereken BTYK, ikinci kez, birincisinden 
üç buçuk yıl sonra, 9 !ubat 1993’de Ba"bakan Süleyman Demirel ba"kanlı$ında toplanmı"tır. 
Yukarıda sözünü etti$im “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003” bu toplantıda kabul 
edilmi"tir.

BTYK’nın üçüncü toplantısını yapması için aradan dört buçuk yıl daha geçmesi gerekmi" ve 
bu toplantı 25 A$ustos 1997’de gerçekle"mi"tir. Bundan sonra oldukça düzene giren aralıklarla 
toplam dokuz toplantı ile bugüne ula"ılmı"tır. Sadece bu tablo bile siyasi erkin konuya verdi$i, veya 
vermedi$i önemi yansıtıyor. Dahası, BTYK’da alınan kararların tebli$ haline getirilmesindeki büyük 
gecikmeler ve tebli$lerde yer alan konuların önemli bir bölümünün uygulamaya konulmaması 
dikkat çekicidir.

Son defa, TÜB#TAK Ba"kanı ve bir kısım Bilim Kurulu üyelerinin atanmasına yapılan müdahale, Sayın 
Bakan beni mazur görürlerse (O zamanki Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Co"kun toplantıda 
bulunuyordu)  özerkli$in önemli surette zedelenmesine yol açacak bir davranı"tır. 

Anla"ılan odur ki, ülkemizde toplumu bilim ve teknoloji ile barı"ık hale getirmek amaçlanırken 
siyasi otoriteyi bu fikrin yanına çekmekte ba"arılı olunamamı"tır.

Bu yıl “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003” zaman itibarı ile tamamlanıyor. Bu politikada 
tespit edilen hedefler "öyle sıralanmaktadır:

1. Onbin çalı"an nüfus ba"ına  7 olan tam zamanlı e"de$er ar-ge personeli sayısının 15’i a"ması,
2. Ara"tırma-Geli"tirme harcamalarının GSY#H içindeki %0,33 olan payının %1’i a"ması,
3. Ülkemizin evrensel bilime katkı açısından dünya sıralamasında kırkıncı olan yerinin otuzunculu$a 

çıkarılması,
4. Ülke ara"tırma-geli"tirme harcamaları içindeki özel sektör payının %18 olan mevcut durumdan 

%30’a çıkarılması,
5. Bu hedeflere belirlenen sürede eri"ebilmek için ülkemizdeki mevcut potansiyel ve dünyadaki 

bilim ve teknolojinin gidi"i de göz önünde bulundurularak, ça$a damgasını vuran, ekonominin 
bütün sektörlerini ve ya"amın hemen tüm alanlarını etkileyen; 

�Bili"im,
�#leri teknolji malzemeleri,
�Biyoteknoloji,
�Nükleer teknoloji,
�Uzay teknolojisi

konularındaki çalı"malara öncelik verilmesi.
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5 dı"ındakiler konu ile ilgili davranı"ların ve alınacak önlemlerin uygulanmasının sonuçları 
olarak algılanabilir. Oysa, amacına yönelik önlemlerin tam ve do$ru tesbit edildi$i, hele bunların 
uygulandı$ını söylemek zordur.

#novasyon Sisteminin yapı ta"ları, rastgele bir "ekilde de olsa, olu"uyor. Zaman içinde bunlar 
arasındaki ili"ki, uyum ve i"birli$inin de olu"ması beklenmektedir. #novasyonun yaygınla"tırılması 
için hedef kitle, özel sektör ve bilhassa sanayi kesimidir. Toplam ar-ge harcamaları içindeki özel 
sektör payı, OECD ülkeleri ortalaması %65 olmasına kar"ı, Türkiye’de %35’tir. Özel sektörde yeni 
ve iyile"tirilmi" ürün ve süreç geli"tirmenin desteklenmesi için DB’dan sa$lanan 100 milyon 
dolarlık krediden ayrılan paydan yararlanılmı"tır. Teknoloji Geli"tirme Projesi adı verilen bu 
etkinli$in bir parçasını da metroloji, standart, test ve kalite sisteminin kurulması te"kil etmi"tir. 
TTGV, 1991 senesinde bu proje kapsamında kurulmu" bulunuyor. 1998 yılında tamamlanan 
Teknoloji Geli"tirme Projesi’nden sonra 1999 yılında ba"layan ve 2004 yılı sonunda bitirilecek olan 
Endüstriyel Teknoloji Projesi bunun devamı niteli$inde olup gene Dünya Bankası’ndan sa$lanan 
150 milyon dolarlık kredi kullanılarak uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında rol alan TTGV, ürün 
ve süreç geli"tirmeyi do$rudan desteklemekle birlikte, inovasyon ikliminin olu"turulması, ya 
da iyile"tirilmesi,  bununla ilgili altyapının kurulması ile ilgili etkinliklerde de bulunmaktadır. Bu 
ba$lamda TTGV, bu güne kadar, iki risk sermayesi "irketine yatırım yapmı" ve Ankara’da Cyberpark, 
#stanbul’da Arı Teknokent olarak iki teknoparkın kurulmasına destek vermi"tir. Bunun yanında, 
KOB#’lere, altyapılarını kuvvetlendirmelerine yönelik 3 milyon dolarlık teknik destek sa$lamı"tır.

1994 yılı sonunda çıkarılan #hracatı Destek Kararnamesi kapsamında yer alan ar-ge te"viki, özel 
sektörde yapılan bu alandaki çalı"maların desteklenmesini amaçlıyor. 1996’da Para Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan tebli$le esasları belirlenen bu te"vik Dı" Ticaret Müste"arlı$ı 
tarafından Destekleme ve Fiyat #stikrar Fonundan (DF#F) yapılan tahsislerle sa$lanmaktadır ve iki 
kurulu"; TÜB#TAK (T#DEB) ve TTGV tarafından kullanılmaktadır.

TTGV, ulusal inovasyon sisteminde kendi misyonu içinde gördü$ü iki yeni etkinli$i bu yıl ba"latmı" 
bulunuyor.

Bunlardan birisi “TTGV Start Up Deste$i”, di$eri ise “Belirli Amaçlara Yönelik Sınai Ara"tırma ve 
Geli"tirme Projelerini Te"vik Programı”dır.

Ürün geli"tirme sürecini tamamlamak üzere olup üretime geçme ve pazarlamaya ba"lama 
a"amasında finansal deste$e ihtiyaç duyan genç firmalar TTGV start-up deste$inden 
yararlanabilceklerdir.

Belirli amaçlara yönelik sınai ara"tırma geli"tirme projelerini te"vik rogramında ise; 

�Vizyon 2023 veya benzeri çalı"malarla ortaya çıkan ulusal açıdan stratejik öneme sahip 
alanlarda,

�Firmalarımızın ihtiyaç duymalarına ra$men, gerektirdi$i harcamalar açısından tek ba"larına 
üstesinden gelemeyecekleri, gelecek için önemli,

�Kamu yararının a$ır bastı$ı, ekonomide canlılık getirecek, bir alt yapı in"aasında kullanılacak,

teknoloji, ürün, süreç ve hizmet geli"tirmek amaçlanmaktadır.

TTGV tarafından belirlenecek projeler seçilecek kurum ve kurulu"lar veya olu"turacakları ortak 
giri"imler tarafından gerçekle"tirilecektir.

Proje bedelinin tamamı veya bir bölümü proje çıktılarını payla"mak isteyen kurulu"lar arasında 
bölü"türülecek veya sipari" veren firma tarafından kar"ılanacaktır.

Bu programın ilk uygulaması olarak TTGV’nin katalizörlü$ü sonucunda be" kurulu", TÜB#TAK (MAM), 
TOFA!, FORD OTOSAN, ARÇEL#K ve TTGV bor yataklarımızı yakıt pili enerjisine dönü"türmenin 
ba"langıç adımını olu"turacak bir projede bir araya gelmi"lerdir.

Teknoloji Geli"tirme Projesi ve Endüstriyel Teknoloji Projesinin hayata geçirilmesini Dünya 
Bankası’ndan temin etti$i kredi ile sa$layan Hazine Müste"arlı$ı bu defa “Bilgi Ekonomisi ve 
Teknoloji Geli"tirme Projesi”nin gerçekle"tirilmesi için hazırlıklara ba"lamı" bulunuyor. Bu amaçla, 
bir DB heyeti geçti$imiz haziran sonunda ve kasım ba"larında ülkemizi ziyaret ederek ilgili kurulu" 
ve sivil toplum örgütleri ile temaslarda bulunmu"tur.

Bilgi tabanlı ekonomiye geçi"te kullanılacak altyapı, enformasyon ve ileti"im teknolojileridir. 
#novasyon politikaları ile inovasyon yapma  yetenek ve olanakları bu dönü"ümün ortamını hazırlar. 
Gerekli kurumsal yapı ve yeti"mi" insan gücü bunu tamamlar.

Sözü edilen proje, Türk toplumunun enformasyon toplumuna dönü"ümüne yardımcı olmayı 
amaçlıyor.

TTGV’nin bu projede özellikle bilgi tabanlı ekonomi için gerekli altyapı olu"umunda kullanılacak 
teknoloji, ürün, süreç ve hizmet geli"tirilmesinin desteklenmesinde rol oynaması bekleniyor. Bu 
suretle desteklemede konu bazında bir selektif davranı" da gündeme gelmi" olacaktır.
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Yukarıda Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003’ün  süre olarak tamamlandı$ını belirtmi"tim. 
Bu defa hazırlanacak politikada hedeflerin seçilmesi ve bunlara ula"mada kullanılacak araç ve 
yolların saptanmasında bugüne kadar edinilen deneyimlerden ve olu"an bilgi birikiminden 
faydalanılması do$aldır. Bugün mevcut olan kurumsal yapı yeni politikanın ba"arı "ansını 
artıraca$ını ümit ediyorum.”



2004
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2004

TTGV, TÜB#TAK Ba"kanlık binasındaki yerinden Bilkent Üniversitesi alanındaki Cyberpark’ın  yapımına 
destek verdi$i Cyberplaza’da kendisine ayrılan yere ta"ınmı"tır.

Kıbrıs anla"mazlı$ının çözümü için Birle"mi" Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlatılan 
plan, “Annan Planı”, Kıbrıs’ta referanduma sunuldu. KKTC’de kabul edilen plan Kıbrıs Rum Kesimi’nde 
reddedildi.

Brüksel’de toplanan Avru$a Brili$i Konseyi ve Avrupa Parlementosu Türkiye ile üyelik müzakerelerini 
ba"latma kararı aldı.

AB ile ilgili konular yo$un bir "ekilde ülke gündeminde idi. Anayasada, Türk Ceza Kanunu’nda, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda ve Ceza #nfaz Kanunu’nda önemli de$i"iklikler yapıldı. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kaldırıldı.

Yapılan yerel seçimlerde en çok Belediye ba"kanlı$ını AKP kazandı.

www.cyberpark.com.tr
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26 Mart 2004’de TÜB#TAK Mustafa #nan Salonu’nda yapılan 15. Kurucular Kurulu Toplantısı’nda yaptı$ım 
konu"ma a"a$ıdadır:

Bilindi$i gibi, TTGV etkinliklerini "u dört kayna$ı kullanarak yapmaktadır:

1. Hazine Müste"arlı$ı (HM)/Dünya Bankası (DB) tarafından sa$lanan Endüstriyel Teknoloji (ETP) 
fonu,

2. Dı" Ticaret Müste"arlı$ının (DTM) Destekleme ve Fiyat #stikrar Fonundan (DF#F) sa$ladı$ı kaynak,

3. Montreal Protokolu çerçevesinde olu"turularak HM/DB ve UNIDO tarafından sa$lanan fonlar,

4. Kendi özkaynakları.

TTGV’nin kurulu" nedenini olu"turan Teknoloji Geli"tirme Projesi’nin bütünü ürün, süreç ve 
hizmet geli"tirmeyi, ki biz buna kısaca teknoloji geli"tirme diyoruz, desteklemekten ibaret idi. 
ETP’nde TTGV buna ilaveten, ülke inovasyon sistemine dahil bazı yapı ta"larının olu"turulması 
görevini üstlenmi"tir.

Teknoloji geli"tirme projelerinde ETP fonundan ba"ka DTM kayna$ı ve TTGV özkayna$ı da 
kullanılmaktadır.

Teknoloji geli"tirme alanında 2003 yılında 160 proje ba"vurusundan 67’si ile sözle"me imzalanmı"tır. 
Bu projelere taahhüt edilen tutar 15,4 ABD dolarıdır.

2000 yılında ba"layan ve dört yılda bitirilmesi öngörülen ETP’nin süresi bir buçuk yıl uzatılmı" 
olup; proje 2005 yılı ortasında tamamlanacaktır.

Proje kapsamında iki teknopark, birisi Bilkent Üniversitesi alanında Cyberpark, di$eri #TÜ alanında 
Arı Teknokent, desteklenerek bunlara toplam 12 milyon dolar tahsis edilmi"tir. Harcamalar 2004 
yılı içinde tamamlanacaktır.

Gene ETP içinde iki giri"im sermayesi  (risk sermayesi) "irketine, birisi #" Risk Sermayesi Yatırım 
Ortaklı$ı, di$eri Turkven, toplam yakla"ık 7 milyon dolar ile i"tirak edilmi"tir.

ETP kapsamında bir di$er etkinlik sadece KOB#’lere yönelik Teknoloji Destek hizmetleridir. Bu 
çerçevede, 1265 firmaya çe"itli ihtiyaçlarına yönelik 2,2 milyon dolar tutarında tahsis yapılmı" ve 
bunun 2 milyon doları ödenmi"tir.

“
Montreal Protokolu çerçevesinde olu"turulan ve DB ve HM arasında imzalanan sözle"me ile 
sa$lanan OT#M’in giderilmesi amacı ile kullanılacak fonların toplamı yakla"ık 29 milyon dolardır. 
Bugüne kadar bunun 17,7 milyon doları destekten yararlanan 144 firma tarafından kullanılmı"tır. 
Aynı amaçla UNIDO tarafından sa$lanan fonların kullanımı Vakfımızca yerine getirilmekte olup 
bugüne kadar bütçeleri toplamı 3,6 milyon dolar olan 9 projeye destek verilmi"tir .

2003 yılında “Belirli Amaçlara Yönelik Sınai Ara"tırma ve Geli"tirme Programı” yürürlü$e konmu"tur. 
Bu programla "u kriterlerin birisi veya fazlası ile örtü"en teknoloji, ürün, süreç ve hizmet geli"tirmek 
amaçlanmaktadır:

�Vizyon 2023 veya benzeri çalı"malarla ortaya çıkan ulusal açıdan stratejik öneme sahip 
alanlarda,

�Ülkemiz firmalarının ihtiyaç duymalarına ra$men, gerektirdi$i harcamalar açısından tek ba"ına 
üstesinden gelemeyecekleri, gelecek için önemli,

�Kamu yararının a$ır bastı$ı, ekonomide canlılık getirecek bir alt yapının in"aasında 
kullanabilecek olan.

TTGV tarafından belirlenecek projeler seçilecek kurum ve kurulu"lar veya olu"turacakları ortak 
giri"imler tarafından gerçekle"tirilecektir.

Bu programın ilk uygulaması olarak “Temiz Enerji Üretimine Yönelik Yakıt Pili Teknolojilerinin 
Geli"tirilmesi” konusunda FORD OTOMOT#V, TOFA!, ARÇEL#K, ve TÜB#TAK MAM i"birli$i kararı 
alarak sözle"me imzalamı"lardır. TTGV bu i"birli$indeki katalizörlük görevini projeye sembolik 
katkıda bulunmak suretiyle sürdürmektedir. Bunun dı"ında;

�Otomotivde Gece Görü" Sistemlerinin Geli"tirilmesi,

�Otomotivde Akıllı Kokpit Uygulamaları,

�Mikroelektromekanik Sistemler (MEMs) Geli"tirilmesi,

�#nfotelekomünikasyon Alanında Belirlenecek Ara"tırma konularında,
ortak ya da sipari"e ba$lı ara"tırma yapmak imkanları üzerinde çalı"ılmaktadır.

2003 yılında ba"latılan bir ba"ka proje Ba"langıç (Start-Up) Destek Programı’dır. Ürün geli"tirme 
sürecinde yol almı" teknoloji geli"tiren ve finansal deste$e ihtiyaç duyan genç firmalara yönelik 
bu programın yapısı ve kuralları tespit edilmi" olup önümüzdeki günlerde hayata geçirilecektir. 
Programın önce bir pilot evre ya"aması kararla"tırılmı"tır.
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Dünya Bankası ve Hazine Müste"arlı$ı Teknoloji Geli"tirme Projesi ve Endüstriyel Teknoloji 
Projesi’nden sonra 2005 yılnda ba"lamak üzere Bilgi Ekonomisi ve #novasyon isimli, yeni bir 
projenin finansmanını sa$lamak hazırlı$ı içinde bulunuyor. Bu proje ile ilgili olarak 2003 yılı Haziran 
ayından ba"layarak yapılan çalı"malara TTGV yöneticileri de katılmı"lardır. Projenin inovasyon 
aya$ının Vakfımız tarafından yürütülmesi do$al kar"ılanmaktadır.

Proje, toplumumuzun bilgi toplumuna dönü"ümüne yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu dönü"ümde 
ba"arılı olmak için uygun bir enformasyon ve ileti"im altyapısının ve inovasyon sisteminin 
kurulması gerekir. Gerekli kurumsal yapı ve e$itim bu bütünün hazırlayıcısı ve tamamlayıcısıdır. 
Bilgi Ekonomisi ve #novasyon Projesi bu dört bile"eni de göz önünde bulunduruyor.

Sık sorulan suallerden birisi “TTGV oldu da ne oldu?” olarak özetlenebilir. Bunu sık sık yaptı$ımız 
gibi “Türkiye’de inovasyon kültürünün geli"mesine katkıda bulundu” gibi soyut bir cümle ile 
cevaplamak mümkündür. Bu cevap, konunun içinde olanlara bir "ey ifade etse de geri kalana 
fazla bir "ey söylemiyor. Ya da, TTGV kuruldu$u günden bu yana 2000’i a"an sayıda firma ile 
temasa geçmi", kendisine yapılan 1077 ba"vurunun 384’ünü destekleme kararı almı", bunlara 132 
milyon dolarlık destek taahhütünde bulunmu", böylece proje sahiplerinin de katkılarıyla 11 yılda 
ülkemizde 274 milyon dolarlık bir ar-ge hacmi yaratmı" tarzında verilecek bir cevap Türkiye’nin 
büyüklü$ü kar"ısında küçümsenebilir. Risk sermayesine, teknoparklara katkıları ve bazı hizmetlerle 
birlikte dü"ünüldü$ünde TTGV’nin yıllık destek katkısı 20 milyon dolar civarında oldu$u tahmin 
edilebilir. Bu da Türkiye’deki toplam ar-ge harcamalarının %3’üne, özel sektörde yapılanların ise 
%9’una kar"ı gelmektedir.

Ülkenin rekabet gücünün yükselmesi, refahın artırılması için yaratıcı fikrin ürün, süreç ve hizmete 
dönü"türülmesinin yaygınla"tırılmasında gerekli ortam ve iklimi devlet, üniversiteler ve özel sektör 
birlikte yaratacaklardır. 5. Teknoloji Kongresi’ndeki konu"mamda belirtti$im gibi, bu üç aktörün 
kendi görevlerini yerine getirmede ba"arılı olduklarını söylemek mümkün de$il. Özel sektörün 
inovasyona hak etti$i önemi vererek yeterli kaynak ayırdı$ı söylenemez. Üniversitelerde önemli 
bir kesimin  üniversite-sanayi i"birli$ine üniversiteye yardım gözü ile baktıkları, üniversite ö$retim 
üyelerinin büyük bir bölümünün teorik çalı"malar ne"retmeye önem ve öncelik verdikleri, i" 
adamlarının da üniversitelerdeki bilgi birikimi ile fazla ilgilenmedikleri görülüyor. Devlete gelince, 
benimseyip gerçekle"mesi için gerekli önlemleri aldı$ı bir bilim ve teknoloji politikası oldu$unu 
söylemek zor. BTYK’da karar altına alınmı" olmasına ra$men, kamu alımlarının bilim ve teknolojiye 
destek sa$layacak "ekilde yapılmasını öngören tedarik politikası da olu"turulmamı"tır. Geçirilen 
ekonomik krizlerin bu tabloya ilave etti$i olumsuz etkileri de  unutmamak gerekir.

Bu ortamda, daha uzun süre, TTGV’ye yapılan ba"vuruların yeterli olmadı$ından "ikayet edece$imiz 
anla"ılıyor. Bununla beraber 2003 yılının son iki döneminde yapılan ba"vuru sayısındaki artı" 
ümit vericidir. Di$er yanda TTGV’nin inovasyon sistemine yeni kattı$ı yapı ta"larının etkilerinin 
görülmesi için vakit henüz erkendir. Proje sayısının artmasında proje sipari"i yönteminin devreye 
sokulması yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu amaçla devletin Belirli Amaçlara Yönelik Sınai Ara"tırma 
ve Geli"tirme Programı’na proje üretmesinin ve bununla yukarıda sözünü etti$im tedarik politikası 
arasında ili"ki kurulmasının yararlı olaca$ını dü"ünüyorum.

ETP’nin #zlenmesi ve De$erlendirilmesi isimli bir raporla sonuçlanan DB tarafından yaptırılan  
ara"tırma, TTGV’nin bu proje içindeki performansı ve proje uygulamasının getirdi$i yararlar 
hakkında fikir veriyor. Bu bakımdan çalı"mada ula"ılan sonuçlardan önemli gördüklerimi dikkatinize 
sunmayı yararlı gördüm. Bu rapora göre;

TTGV ar-ge deste$inin uygulanmasındaki en önemli faktör finansal sebeplerdir:

KOB#’lerin %91’i ve büyük "irketlerin %81’i TTGV deste$ini anlamlı bir finansal araç olarak kabul 
etmektedirler. Teknolojik ve saygınlık kaygıları (TTGV’nin prestiji, ara"tırma kurumları ile i"birli$i, 
ar-ge projesinin kalitesinin onaylanması ve ar-ge’nin kurumsalla"ması gibi hususlar) özellikle 
büyük firmalar için önem arzetmektedir. Firmaların ekseriyeti projenin gerçekle"tirilmesi sırasında 
TTGV’den yardım almı"lardır. Büyük firmaların yarısı, KOB#’lerin üçte biri de$erlendirme süreci, 
izleme ve proje dokümanı hazırlamaktan "ikayetçidir.

TTGV deste$i ilave yüksek de$erlere sahiptir:

KOB#’lerin %27’si ve büyük "irketlerin %13’ü TTGV deste$i olmaksızın ara"tırma projelerini 
ba"aramayacaklarını beyan etmi"lerdir.

TTGV tarafından desteklenen projelerin ticari ba"arısı yüksektir:

Firmaların %83’ü, KOB# ve büyük firmalar arasında büyük fark yoktur, ara"tırma projelerinin 
sonunda bir endüstriyel uygulamanın ba"arılı olmasını beklemektedir. Bununla birlikte endüstriyel 
uygulamanın gerçekle"mesi için ilave kayna$a ihtiyaç duyulmaktadır.

TTGV projelerinin teknik ba"arı oranı çok yüksektir:

Firmaların %75’i projelerinin esas hedefinin yeni bir ürün geli"tirmek oldu$unu ve proje sonunda 
buna sahip olduklarını beyan etmi"lerdir.
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Firmaların %34’ü süreç geli"tirmenin projelerinin hedefi oldu$unu ve proje bitiminde bunda 
ba"arılı olduklarını belirtmektedirler.

Yeni pazarlara girmek firmaların %40’ı için önemli bir hedeftir. Bu hedefin ba"arılması daha güç 
olaca$ı anla"ılmakla birlikte firmaların %70-80’i projenin bitiminde, kalanı ise takip eden üç yıl 
içinde buna ula"ılaca$ını ümit etmektedirler.

Bilgi-beceri birikimi, bilimsel ne"riyat, ara"tırma kurumları ve üniversitelerle ili"ki tesisi ve 
iyile"tirilmesi gibi hususlar da hedefler arasında sayılabilir.

TTGV deste$inin dolaylı faydalı etkileri vardır.

TTGV tarafından desteklenen projeler firmaların yetenek ve kurumsal yapıları üzerine dolaylı 
bir etki yapmaktadır. Firmaların yarıdan fazlası TTGV tarafından desteklenen ara"tırma projeleri 
sayesinde yeni teknolojileri izleme yeteneklerinin iyile"ti$ini, üretim altyapısının düzeltildi$ini, 
yeni ar-ge projelerine ba"landı$ını ve yeni bir ar-ge birimi kuruldu$unu ifade etmi"lerdir. Dolaylı 
etkilere KOB#’lerde büyük firmalara nazaran daha sık rastlandı$ı mü"ahade edilmi"tir.

TTGV deste$inden yararlanan firmaların tamamına yakını (%86’sı) gelecekteki üç yıl içinde yeni 
ar-ge projesi yapmak istediklerini beyan etmi"lerdir. Bunların %72’si yeni projeleri için de TTGV 
deste$inden yararlanma iste$inde bulunma kararındadırlar.

Buna benzer bir inceleme Teknoloji Geli"tirme Projesi için de yaptırılmı" ve benzer sonuçlar 
alınmı"tır.

Bilindi$i gibi, Vakfımız, TÜB#TAK ve TÜS#AD ile birlikte ortalama bir buçuk yıl ara ile düzenledi$i 
Teknoloji Kongreleri’nde Teknoloji Ödülleri veriyor. Geçen yıl Aralık ayında bunlardan be"incisi 
düzenlendi. Bu yarı"mada bütün firmalara açık bir büyük ödül, yalnız KOB#’lerin katılaca$ı ba"arı 
ödülleri gibi iki kulvar bulunuyor. Her iki kulvara katılan projeler çe"itli kriterlere göre incelenerek 
önce finale kalanlar saptanır. Daha sonra da Ödül Jürisi bunlar arasından Büyük Ödül ve Ba"arı 
Ödüllerine layık buldu$u projeleri seçer. Bazen jüri, özellikle büyük ürün kategorisinde, uygun 
proje bulamaması veya projelerin birbirine çok yakın önem ve de$erde olması sebebi ile, Jüri Özel 
Ödülleri ihdas etme durumunda kalmaktadır.

Her ödül töreninden sonra kazanamayan bazı proje sahiplerinden "ikayetler gelir. Bu da do$aldır. 
De$inmek istedi$im husus bunun bazen kırgınlıklara varan etkilerinin olması. Bir özendirme ve 
te"vik aracı olarak dü"ündü$ümüz bu etkinli$in caydırıcı bir hüviyet kazanmasını arzu etmeyiz.

Burada yapmamız gereken finale kalmanın, Jüri Özel Ödülü almanın önem ve de$erini daha 
kuvvetli bir "ekilde belirtmektir diye dü"ünüyorum. Ayrıca bazı de$erlendirme kriterlerinin ismini 
ta"ıyan yeni kulvarlar açarak ödül tabanını geni"letmek faydalı olabilir. Bu konuda teknoloji Ödülleri 
Yürütme Kurulu’nun (TÖYK) hazırlıkları oldu$unu biliyorum.

BTYK 9 !ubat 1993’te yaptı$ı ikinci toplantıda “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003”ü kabul 
etmi"tir. Bu politikanın bazı önemli hedefleri ve zaman içinde bunlar için elde edilen sonuçları 
kısaca verece$im. Ancak, konu ile ilgili son bilgiler 2000 yılına aittir. Devlet #statistik Enstitüsü 
(D#E) tarafından iki yılda bir yayımlanan “Ara"tırma ve Geli"tirme #statistikleri” nedense dört yıldır 
yayımlanmıyor. Bu politikada 4 somut hedef saptanmı"tır:

1. Onbin çalı"an nüfus ba"ına 7 olan tam zamanlıya e"de$er ar-ge personeli sayısının 15’i a"ması. 
Bu sayı 2000 yılında 13,1’e ula"mı"tır.

2. Ar-ge harcamalarının GSY#H içindeki payının %1’i a"ması: Bu pay 1993’de %0,44 iken; 1994’te 
%0,36’ya dü"mü" ve 2000 yılında %0,64’e yükselmi"tir.

3. Ülkemizin evrensel bilime katkısı açısından 40. sırada olan yerinin 30.’lu$a çıkarılması. Bilimsel 
Atıf Endeksinde taranan dergilerde yer alan Fen Bilimleri dalındaki yayınların ülke adresleri 
itibariyle yapılan dünya sıralamasında Türkiye 2002 yılında 22.’li$e yükselmi"tir.

4. Ülke harcamaları içindeki özel sektör payının %18 olan mevcut durumdan %30’a çıkarılması. Bu 
oran, 1995’te %35’e yükselmi" ise de, 2000 yılında %30,5’e gerilemi"tir.

Saptanan hedef büyüklüklerle bunlar arasındaki etkile"imin ne derece göz önünde tutuldu$u 
tartı"malıdır. Özellikle toplam ar-ge harcamalarının GSY#H içindeki payının %1’i a"ması hedeflenirken 
özel sektörün payının %30 olarak tespiti göze çarpıyor. Bu sonuçların analizinin dikkatli bir "ekilde 
yapılması gerekir. Bu ba$lamda asıl söylemek istedi$im Türkiye’nin bir seneyi a"an bir zamandan 
beri bilim ve teknoloji politikasından yoksun bulunmasıdır. Bu konuda gelece$e ait hedeflerimiz 
ve bunlara ula"mak için alınacak önlemler nelerdir? Bugüne kadar edinilen deneyim, bilgi birikimi 
ve özellikle Vizyon 2023’te varılan sonuçlardan yararlanarak yeni ve uygulanan bir politikanın 
tespiti çok önemlidir.”
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Bu yılın olayı, benim için, 14 !ubat’ta e"im Ay"e Yücel’in vefatıdır.

2005



194 195

6. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi yapılmı"tır.

VI. Teknoloji Ödülleri ve Kongresinde ödül kazanan kurulu"lara TÜB#TAK 
Ba"kanı Prof. Nüket Yeti" ve TÜS#AD Ba"kanı Ömer Sabancı ile ödül takdimi  
06.12.2005, #stanbul Kadir Has Üniversitesi

1990’lardan itibaren yayıncılık teknolojisinde ya"anan hızlı geli"meler 2000’li yılların ilk 10 senesinin 
ortalarına do$ru interaktif televizyon, daha geni" ekranlı LCD ve plazma TV’ler DVD oynatıcı ve ev 
sinema sistemleri gibi aygıtlarda önemli geli"meler sa$landı. Yayıncılık, televizyonculuk ve televizyon 
izleyicili$i kavramları büyük bir de$i"ime u$radı.

Süren uluslararası baskılara ra$men Rusya’nın da deste$i ile #ran uranyum zenginle"tirme programına 
devam etme kararı aldı.

30 Mart 2005 tarihinde Cyberpark Cyberplaza’da yapılan 16. Kurucular Kurulu Toplantısı’ndaki 
konu"mam a"a$ıdadır:

Vakfımız 2004 yılında da üretici sektörleri teknolojik inovasyona ve ar-ge’ye te"vik etme, destekleme 
çerçevesinde ülkemizde inovasyon sisteminin önemli yapı ta"larının olu"turma  i"levini yerine 
getirmesi konusunda etkinliklerini sürdürmü"tür.

Endüstriyel Teknoloji Projesinin (ETP) süresi uygulayıcı birimlerin iste$i ile 2005 yılı sonuna 
kadar uzatılmı"tır. Bu ba$lamda, 2004 yılında Vakfımıza yapılan 229 teknoloji geli"tirme projesi 
ba"vurusundan 64’ünün desteklenmesine karar verilmi"tir. Bunların %78’i KOB#’lere aittir. 
#mzalanan sözle"melerle ba$ıtlanan tutar 25,3 milyon dolardır.

“

16. TTGV Kurucular Kurulu, 30.03.2005 Cyberpark Cyberplaza Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu, Ankara
Soldan sa$a : Divan katibi Barı" !enyener, Divan Ba"kanı Fikret Yücel, divan katibi #%et #yigün Meydanlı
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Bilkent Üniversitesi alanındaki Cyberplaza ile ilgili in"aat ve altyapı çalı"maları tamamlanmı", kira 
sözle"meleri yapılan firmaların önemli bir kısmı faaliyeterine ba"lamı"lardır. Vakfımız da merkezini 
Cyberplaza’da kendisine tahsis edilen yere nakletmi"tir. #TÜ alanı içindeki Arı Teknokent’in bina 
in"aatının 2005 yılı ortalarında bitirilmesi ve kullanıma açılması bekleniyor. #n"aatın bitirilmesinden 
sonra #stanbul Ofisimiz de buraya nakledilecektir. TTGV gerek Bilkent Cyberpark, gerekse #TÜ Arı 
Teknokent bünyesinde inovasyon merkezleri kurulması için öncülük edecek ve ETP kayna$ından 
finansal destek sa$layacaktır.

ETP kapsamında katıldı$ımız iki giri"im "irketinin (#" Giri"im ve Turkven) ortak oldukları "irket 
sayısı, dolayısıyla yatırımları büyümektedir.

Ba"langıç (Start-Up) sermayesi deste$i, ülkemizde bir ilk olarak, 2004 yılı içinde “TTGV Giri"im 
Fonu” adı altında faaliyete geçmi"tir. Konu ile ilgili olarak Vakfımıza 28 ba"vuruda bulunulmu", 
bunlardan birisi için destekleme kararı alınmı", 10 ba"vurunun de$erlendirmesi devam etmektedir.
BAY Programı olarak isimlendirdi$imiz “Belirli Amaçlara Yönelik Sınai Ara"tırma ve Geli"tirme 
Projesini Te"vik Programı” çerçevesinde “Temiz Enerji Üretimine Yönelik Yakıt Pili Teknolojilerinin 
Geli"tirilmesi” konusunda daha önce yapılmı" çalı"manın devamı niteli$indeki projenin FORD 
OTOMOT#V, TOFA!, ARÇEL#K ve TÜB#TAK-MAM i"birli$inde gerçekle"tirilmesine karar verilmi"tir. 
#lgilenilen di$er konular olan, Tohumculuk, Mikroelektromekanik Sistemler (MEMs), Ekran 
Teknolojilerinde henüz bir geli"me sa$lanamamı"tır.

Montreal Protokolu çerçevesinde olu"turulan ve DB ve HM arasında imzalanan sözle"me ile 
sa$lanan fonlardan bugüne kadar 151 kurulu"a toplam 20,6 milyon dolar hibe veya kısmen hibe 
olarak kullandırılmı"tır. Bu suretle, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanılması %90 
oranında azaltılmı" olmaktadır.               
                      
2004 yılında çıkarılan “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kurulu"ları ile #li"kilerine Dair Kanun”; 
Vakfımızın Hazine Müste"arlı$ı ve Dı" Ticaret Müste"arlı$ı (DTM) üzerinden kullandı$ı kaynaklar 
hususunda tereddütler yaratmı", durumun düzeltilmesi için önemli çaba harcanmı"tır. Vakfımızın 
Büyük Millet Meclisi’nin tasdikine ba$lı bir uluslararası anla"ma ile kurulmu" olmasından hareketle 
“kanunla kurulmu" bir vakıf” oldu$unun kanıtlanması gerekmi"tir. Bu nedenle, 2004 yılı içinde 
DTM’nin DF#F’den sa$ladı$ı kaynak kullanılamamı"tır. DTM ile Vakfımız arasında konu ile ilgili yeni 
protokol imza a"amasına gelmi" olup yakında uygulanmaya ba"laması ümit edilmektedir.

Geçen yılki toplantıda sözünü etti$im Dünya Bankası finansmanı ile gerçekle"tirilmesi kararla"tırılan 
“Bilgi Ekonomisi ve #novasyon” isimli projeden vazgeçilmesi ve ETP’nin tamamlanması sonucu 

teknoloji geli"tirme projeleri deste$inde Vakfın öz kaynakları dı"ında sadece DTM Kayna$ı 
bulunmaktadır. Bu sebeple ve müracaatların artması baskısı sonucunda Vakfımız kendi öz 
kaynaklarından proje deste$ine, anla"ma gere$i ba$ıtladı$ı 11 milyon dolar dı"ında tahminen 8 
milyon dolar daha tahsis edecektir.

Burada, vazgeçilen “Bilgi Ekonomisi ve #novasyon Projesi”nin müzakere ve tanımlama sürecinde 
üretilen bilgilerin Vakfın entellektüel sermayesine katkı yaptı$ını belirtmek isterim.

8 Eylül 2004’te BTYK 10. Toplantısı’nı yapmı"tır. Bu toplantıda “ar-ge faaliyetlerini geçekle"tiren 
(üniversiteler, ara"tırma kurumları, sanayi kurulu"ları), bunların sonuçlarını talep eden (özel ve 
kamu kurumları, sivil toplum kurulu"ları, vb.) ve bu faaliyetlere kaynak sa$layan (kamu ve özel 
sektör) tüm kurum ve kurulu"ların i"birli$i ve stratejik odaklanma içinde etkinlik gösterece$i 
Türkiye Ara"tırma Alanı (TARAL)” tanımlanmı"tır.

Gene aynı toplantıda TÜB#TAK’ın Vizyon 2023 çalı"masını de$erlendirip, BTYK’ya üye kurum 
ve kurulu"ların görü"lerini alarak nihai hale getirdikten sonra Mart 2005’te yapılacak BTYK 
toplantısında onaya sunulmasına karar verilmi"tir. Alınan di$er bir kararla, TÜB#TAK bu çalı"manın  
nihai hale getirilmesini takiben bu çalı"maya dayanarak 2005-2010 yıllarını kapsayan bir “Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı” hazırlayıp BTYK’ya sunacaktır. Uygulama planı 
hazırlanırken göz önünde bulundurulacak unsurlar olarak temel amaçlar, temel ilkeler ve ana 
hedefler belirtildikten sonra "u iki karar alınmı"tır:

�Ülkemizde ar-ge harcamalarının GSY#H içindeki payının 2010 yılına kadar %2’ye yükseltilmesi 
için gerekli ek kamu kaynaklarının 2005 yılı bütçesinden ba"layarak tahsis edilmesi,

�Ülkemizdeki tam zaman e"de$erli bilim insanı sayısının 2010 yılına kadar 40.000 ki"iye 
ula"masının ve mesleki ve teknik ara elemanı sayısının orantılı olarak artırılmasının bir hedef olarak 
belirlenmesi ve gerçekle"tirilmesi için gereken tedbirlerin alınması.

Bu iki karardan birincisine dayanarak TÜB#TAK’a 2005 yılı bütçesinden 446 milyon YTL tahsis 
edilmesini memnuniyetle kar"ılıyoruz. Ancak, yılın ilk üç ayı tamamlanmı" olmasına kar"ın bu 
tahsisin nasıl ve nereye kullanılaca$ına dair bir bilgiye sahip de$iliz. 10 Mart’ta yapılan 11. BTYK 
Toplantısı’nda alınan kararlar arasında bulunan bu ödene$in da$ılımına ait  6 numaralı karar ile 
“2005-2010 yıllarını kapsayacak Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı” ile ilgili 10 numaralı 
kararda sayısal de$erlere ve somut etkinlik ve giri"imlere yer verilmedi$i için bu bilgi eksikli$imiz 
sürüyor.
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Kanaatimce bu tür kamu ödenekleri, varılan sonuçların sürekli ve sürdürülebilir olmasını sa$layacak 
"ekilde kullanılmalıdır. Bilimsel ara"tırmalar dı"ında, yönlendirme, özendirme ve destekleme bu 
ödeneklerin esas i"levi olmalıdır.

OECD ülkelerinin önemli bir bölümünde özel sektör toplam ar-ge harcamalarının büyük kısmını 
kontrol etmekte ise de, bir çok önemli inovasyonun ba"langıcının kamu tarafından fonlanan 
ara"tırmalar oldu$u bilinmektedir. Bilimsel bulu"larla pratik uygulamalar arasındaki ya"amsal ba$ 
giderek daha önem kazanmakta ve inovasyonu desteklemektedir. Kamu ve özel sektör ar-ge’leri 
arasındaki ili"ki, bilim ve inovasyonun toplum için daha verimli olacak "ekilde birlikte çalı"malarını 
sa$lar. Bir çok ülke bilim, teknoloji ve yeni bulu"lar için ya mevcut planlarını geli"tirmekte, ya da 
yeni planlar yapmaktadır. Daha çok sayıda ülke ar-ge harcamalarının artırılmasını amaçlayan yeni 
hedefler belirliyor, kamu ara"tırmalarındaki kaliteyi iyile"tirme, verimlili$i artırma, özel sektörün ar-
ge yatırımlarını özendirme, kamu ve özel sektör arasındaki ba$ları kuvvetlendirme yollarını arıyor.

Kamu ve özel sektör ortaklıkları (KÖSO’lar) yaratıcı bulu"lar politikasının bir anahtar unsuru olarak 
kullanılıyor ve giderek artan bir finansman payına sahip.

10 Mart 2005’te yapılan 11. BTYK Toplantısı, kurul üyeleri dı"ında, sadece kamu kurulu"larının davet 
edildi$i bir ortamda yapılmı"tır. Alı"ılmı" ki"i ve kurulu" temsilcileri bu toplantıya ça$ırılmamı"tır. 
Bu olguyu, yukarıda de$indi$im, 446 milyonluk ödene$in belirsizli$i ile birlikte göz önünde 
bulundurarak bunun "e%aflık ve kamu-özel sektör i"birli$i esas ilkelerinden uzakla"ma e$ilimi 
yansıtmadı$ını ümit ediyorum.

Bugünkü gündemde bulunan vakıf senedi de$i"ikli$i, temelde, inovasyon ve ar-ge konusunda 
kamu ve özel sektör arasındaki ba$ları kuvvetlendirmek amacı ile yapılmak isteniyor.

Fikri mülkiyetin, özelde patentlerin, bilim ve inovasyon için önemi giderek artıyor. Bu önem 
bunların inovasyona finansal geri dönü" sa$lanması üzerindeki etkisi ve yeni teknolojik bulu"lara 
ula"mayı kolayla"tırmasından kaynaklanıyor. 2002 yılında ABD, AB ve Japonya’da, 1992’deki 
600.000’e kar"ılık toplam 850.000 patent uygulaması yapılmı"tır. Bir çok ülke fikri mülkiyet 
haklarının korunması ve patent alınmasını te"vik için yeni önlemler almaktadır.

Vakfımız sanayi kurulu"larında mevcut olan fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık yaratarak 
bunların ekonomik de$ere dönü"türülmesine imkan sa$layacak bir “Fikri Mülkiyet Hakları 
Kıymetlendirme Deste$i Programı” üzerinde çalı"makta olup, bunu 2006 yılında uygulamaya 
geçirmeyi planlamı"tır.                               

BTYK’nın 11. Toplantısı’nda alınan kararlar arasında bulunan Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans 
Göstergeleri konulu kararın önemli bir ihtiyaca cevap verece$ini dü"ünüyoruz. Yeni bulu"ları, 
inovasyonu te"vik politikalarının etkinli$ini ölçmek ve bu politikalarda gelecekte olası geli"meler 
hakkında bilgi sahibi olmak için bir çok ülke bu de$erlendirmelere önem vermektedir.

Geçen yılki toplantımızda “ETP’nin #zlenmesi ve De$erlendirilmesi” isimli rapordan alıntılar 
yaparak bilgi sunmu"tum. Bu defa aynı isimle 2004 yılı Haziranı’nda yayımlanan rapordan bir 
alıntı yapaca$ım:

“TTGV’nin teknoloji geli"tirme projelerine katılım istenmekte ve faydalı görülmektedir. #ster 
büyük, ister küçük olsun bir çok firma TTGV projelerinin finansal katkısının esas sebep olmadı$ını, 
finansal kayna$ın içerden veya di$er kaynaklardan da temin edilebilece$ini ifade etmektedirler. 
Asıl faydanın zaman disiplini ve TTGV tarafından sıkı süreç yönetimi, izleyicilerin akademik ve 
endüstriyel alanlardaki önerileri ve projenin TTGV tarafından desteklenmeye layık bulunmasının 
kazandırdı$ı prestij oldu$unu belirtmektedirler. TTGV deste$ine müracaat sebepleri a"a$ıdaki 
oranlara sahiptir:

Tablo 3

Proje ba"vuru sebebi Yüzde(%)

Finansal #htiyaç                                27

TTGV Prestiji 23

Ar-ge Yönetim Yapılanması 15

TTGV’nin Teknik Deste$i 11

Ara"tırma Kurulu"ları ile #"birli$i 10

Ar-ge Projesi Kalitesinin Teyidi 9

Di$er Finansal Kaynaklara Ula"ma 6

”
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16. Kurucular Kurulu Toplantısı
30 Mart 2005, 
Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu,
Cyberpark Cyberplaza, Bilkent Ankara

6 Aralık 2005 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen 6. Teknoloji Kongresi ve Ödülleri 
Toplantısı’nda yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

5. Teknoloji Kongresi’nde de belirtti$im gibi, bir ülkede refah ve zenginli$in artması için yaratıcı 
fikirleri ürün ve sürece dönü"türmenin yaygınla"arak kalkınmayı sa$laması gereklidir. Bunun için 
kullanılan araç Ulusal #novasyon Sistemidir. Türkiye’de bu sistemin en ba"taki organı BTYK’dır. 5. 
Teknoloji Kongresi’nde 1983’de bir kanun kuvvetinde kararname ile kurulmu" olan bu kurulun 
yılda en az iki kez toplanması gerekirken 1983-1997 arasında geçen 14 yıl zarfında sadece üç 
kez toplanabildi$ini belirtmi"tim. Memnuniyetle ifade ediyorum ki; BTYK son üç toplantısını 5. 
Teknoloji Kongresi’nden sonra yapmı", bundan sonraki toplantılar da bir takvime ba$lanmı"tır. 
Bu önemli kurulun kurulu" kanunun günün ve gelece$in "artlarına uygun "ekilde hazırlanıp 
çıkarılmasının gerekli oldu$unu dü"ünüyorum.

Bu yıl çe"itli platformlarda özel sektörün, özellikle sanayimizin, inovasyon sistemi içindeki rolünü 
belirtmeye çalı"tım. Bu fırsatı de$erlendirerek bunu bir kez daha tekrarlayaca$ım:

8 Eylül 2004’te yapılan 10. BTYK Toplantısı’nda Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında temel 
amaç, ilke ve hedefleri belirlenmi"tir. Bunların gerçekle"mesine yönelik, TÜB#TAK tarafından 
hazırlanan ve 2005-2010 yıllarını kapsayan Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 
da 10 Mart 2005 tarihinde yapılan 11. BTYK Toplantısı’nda kabul edilmi"tir. Bu ba$lamda 2010 
yılında ülkemizde toplam ar-ge harcamalarının GSY#H‘nın %2’sine çıkarılması hedefi, sanayimizin 
teknoloji geli"tirerek özgün ürün ve süreç sahibi olması, bu suretle global pazarlarda rekabet gücü 
kazanması, yani ulusal inovasyon sisteminin i"leyi"i ile yakından ilgilidir. Bu hedef ile AB’nin Lizbon 
Zirvesi’nde aldı$ı kararlar arasında bir paralellik oldu$u görülüyor. Bu seviyedeki bir toplam ar-ge 
harcaması içinde, bugün %30’larda olan özel sektör payının uygun bir de$ere çıkması gerekir. 
Bunun için AB ortalaması ve ar-ge’ye bu seviyede yatırım yapan ülkelere ait de$erler örnek te"kil 
edebilir. Eylem planlarında bununla ilgili önlemlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Aksi halde bu oranın 
süreklili$inin sa$lanmasında zorlukla kar"ıla"ılmasından endi"e duyarım.

Bu tür rakamlar birer hedef olarak alınsa da bazı olgu, olay ve davranı"ların sonucudur. Verilecek 
devlet deste$i ve te"vikler, özel sektörün buna cevabı ve kazanılan bilinç arasında interaktif bir 
sistemin çalı"masına ba$lıdır. Lizbon Zirvesi’nde AB’ni dünyanın rekabet gücü en yüksek dinamik 
bir bilgi toplumuna dönü"türmek amacı ile hazırlanan atılım paketi içinde, ar-ge yatırımlarının 
on yılda iki katına, yani %3’e  çıkarılması hedeflenmektedir. Biz ise be" yılda üç katına çıkarmayı 
amaçlıyoruz. Dolayısıyla paketimizin buna uygun "ekilde donatılması büyük önem ta"ıyor.

“
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Burada hedef kitlenin sanayi kesimi olması kaçınılmazdır. Bu sebeple sanayimizi bu konuda 
bilgilendirmeye, yönlendirmeye, özendirmeye ve desteklemeye ayrılan çabaların artarak 
sürdürülmesi gerekiyor. “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003”ün kabul edildi$i 1993 
senesinde özel sektörün toplam ar-ge harcamaları içindeki payı %18’den ibaretti. Geçen zaman 
içinde bu oran %30’un üstüne çıkmı"tır. Bu geli"mede, 1991 yılında kurulan TTGV’nin ve 1995 
yılndan itibaren TÜB#TAK T#DEB’in sanayiye verdikleri deste$in ve bunun yanında konuyla ilgili 
etkinliklerinin önemli payı vardır. Bütün bunları ya"amı" birisi olarak geçen zaman içinde meydana 
gelen olumlu de$i"ikli$i, tatmin edici olmasa da, farkedebiliyorum.

Uzun süredir konu"ulmakta olan bir konu teknoloji ve süreç geli"tirmede seçici olmaktır. Ar-ge 
etkinliklerinin yaygınla"tırılması ile birlikte kaynakların verimli kullanılmasını sa$layacak böyle bir 
davranı"ın yol ve yöntemlerini hazırlamalıyız. Bu ba$lamda, TTGV tarafından ba"latılan “Belirli 
Amaçlara Yönelik Sınai Ara"tırma ve Geli"tirme Projelerini Te"vik Programı” faydalı olaca$ına 
inandı$ımız bir etkinlik olmakla birlikte bu güne kadar istenen geli"meyi gösterememi"tir. Bunda 
bizim beceri eksikli$imiz olsa da muhataplarımızın konuya ilgisizliklerinin de payı vardır. Artık 
unutulmu" TUENA Raporu’ndan sonra, bu konuda faydalanılacak eser Vizyon 2023’tür. Bu 
proje kapsamında yapılan teknoloji öngörü çalı"maları 2023 Türkiyesi için öngörülen vizyona 
eri"ebilmek üzere sosyo-ekonomik hedefler tanımlıyor. Bu hedeflere ula"mak için kullanılacak 
ulusal bilim ve teknoloji stratejisi ülke çapında dönü"ümü gerektiren bir eylemdir. Bu sebeple 
siyasi otorite ve bürokrasi tarafından özümsenip benimsenmeli ve topluma mal edilmelidir. Bu 
uzun soluklu stratejinin sürekli olarak izlenmesi ve gerekli düzeltmeler, güncellemeler yapılmak 
suretiyle yürütülmesi gerekir, teknoloji öngörü çalı"malarında elde edilen sonuçlar seçicilik 
konusunda yol gösterici olacaktır.

Bir ba"ka araç da çe"itli alanlarda faaliyet gösteren ba$ımsız düzenleyici kurumların kendi 
alanlarında teknoloji geli"tirme etkinliklerini desteklemeleridir. Bunun bir örne$ini “Elektronik 
Haberle"me Kanun Tasla$ı”nın Telekomünikasyon Kurumu’nun görev ve yetkilerini tanımlayan 6. 
Maddesinde görüyoruz. Bu maddede;

“Elektronik haberle"me sistemlerinin yerli tasarım ve üretimini, bu amaçla ara"tırma ve geli"tirme 
çalı"malarını, teknik ve maddi destek dahil olmak üzere, te"vik etmek” öngörülmektedir.

Ba$ımsız düzenleyici kurumların olu"turulmasının anayasal dayana$ı olan Anayasanın 167. 
Maddesinde “devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sa$lık ve düzenli i"lemelerini 
sa$layıcı ve geli"tirici tedbirleri alır” denmekte olup kurumların bu alanda rol almalarına açıktır.

Dahası, bir çok OECD ülkesinde yeni ve yaratıcı bulu"ların te"vik edilmesinde önemli bir araç 
olu"turan kamu ve özel sektör ortaklıklarının, kısaca KÖSO’ların (public-private partnership) 
kurulup i"letilmesi dü"ünülebilir. Özellikle 2001-2003 yılları arasındaki durgunluktan sonra 
KÖSO’lar kamu ar-ge yatırımlarında giderek artan bir paya sahip olmaktadırlar. Kamu ve özel 
sektörün mali katkılarını sa$layarak olu"turulan KÖSO’lar tüm ortakların yönetime ve karar 
süreçlerine aktif katılımı ve ortak hedefler aracılı$ı ile kamu ve özel sektörü birbirine ba$lar. Fransa, 
Hollanda, Avusturya ve #sveç’te mevcut KÖSO’lara ayrılan fonlar artırılmı"; Çek Cumhuriyeti, 
#rlanda, Macaristan, ve #sviçre’de ise yeni KÖSO’lar kurulmu"tur. KÖSO’ların büyük kısmı ortak 
ara"tırma merkezi "eklindedir.          ”
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TTGV’de bir fikrin olu"masından ticarile"tirme a"amasına kadar süren yenilik kavramının bir bütün 
olarak, “pipeline” yakla"ımı ile, ele alınarak bütün a"amaları içeren bir destek sisteminin uygulamasına 
geçilmi"tir. Ayrıca, bir i" stratejisi olarak payda"ların ekolojik sistemi korumak yolundaki etkinliklerinin 
desteklenmesine karar verilmi" ve çevre ile ilgili projeler destekleme kapsamına alınmı"tır.

2005 yılında ba" gösteren ku" gribi bu yıl ölümlere neden oldu$u gibi, kanatlı hayvanlar sektöründe 
büyük kayıplar meydana getirdi.

Danı"tay’a yapılan silahli saldırıda ölen ve yaralalanlar oldu.

#sveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Edebiyat Nobel Ödülü’nün Yazar Orhan Pamuk’a verilmesini 
kararla"tırdı

arsiv.ntvmsnbc.com
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Eski Ba"bakanlardan ve Türk siyasi hayatının tanınmı" isimlerinden Kıbrıs Barı" Harekatı ve Abdullah 
Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinde etkili "ekilde rol oynayan Bülent Ecevit vefat etmi"tir.

!emdinli’de eski bir PKK’lının kitapçı dükkanının 1995 yılı sonlarında bombalanması ile ba"layan olaylar 
ülke gündeminde önemli yer bulmu"tur.

29 Mart 2006 tarihinde Cyberpark Cyberplaza’da düzenlenen  Kurucular Kurulu 17. Toplantısı’nda 
yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

2005 yılında, bu yıl Nisan sonunda bitirilecek ETP kapsamında tanımlanan etkinliklerin 
tamamlanması sa$lanmı"tır. Böylece ETP vasıtasıyla desteklenen proje sayısı 245’e ve bunlara 
ba$ıtlanan destek tutarı 75,6 milyon dolara ula"mı"tır.

Bilkent Üniversitesi  Cyberpark alanında Teknoloji Geli"tirme Bölgesi’nde toplam alanı 20.000 m( 
olan Cyberplaza için 8 milyon dolar tahsis edilmi", binaların in"aat ve altyapı i"leri 2004 yılının ikinci 
yarısında tamamlanmı"tır. 2005 yılındaki katılımlarla Cyberpark’ın Teknoloji Geli"tirme Bölgesi’ne 
dahil 8 binada Enformasyon ve #leti"im Teknolojisi a$ırlıklı 155 firma yer almı" durumdadır.

#TÜ Arı Teknokent Teknoloji Geli"tirme Bölgesi içindeki bina in"aatı 2005 yılı sonunda 
tamamlanmı"tır. 12.000 m( kiralanabilecek alanı bulunan bu binaya yerle"ecek firma sayısı 32, 
Vakfımızca Arı Teknokent’e sa$lanan destek tutarı 4 milyon dolardır. Bu binada Vakfımıza tahsis 
edilen alan 400 m( olup, #stanbul Ofisimiz yakında buraya ta"ınacaktır.

“

halkinhabercisi.com

Vakfımız Marmara Ara"tırma Merkezi (MAM) alanında kurulan Marmara Teknokent A.!.’ye kurucu 
ortak olarak katılmı"tır ve Yönetim Kurulu’nda bir üye ile temsil edilmektedir.

ETP kapsamında katıldı$ımız iki giri"im sermayesi "irketinden #" Bankası ve i"tirakleri ile birlikte 
kurulan #" Giri"im Sermayesi Yatırım Ortaklı$ı A.!. içindeki payımız %11,1 dir. #" Giri"im halen 6 
"irkete i"tirak etmi" bulunmaktadır. Di$er risk semayesi i"tirakimiz olan Turkven’deki payımız 
%7,5’dir. Bu "irketin  üç firmaya i"tiraki mevcut olup, iki firma ile temaslar devam etmektedir.

Ülkemizde ilk kez ba"langıç (start-up) sermayesi deste$i konusunda Vakfımızca olu"turulan TTGV 
Giri"im Fonu’nun ardından programın uygulanabilmesi için Temmuz 2005’te Teknoloji Yatırım 
A.!. kurulmu"tur. 2005 yılında bu konuda tanıtım faaliyetlerine a$ırlık verilmi", çe"itli platformlarda 
sunumlar yapılmı"tır. Sonuçta, elde edilen 26 ba"vurudan kuantum enerjisi cerrahi cihazı ile 
ilgili müracaat yatırım kriterlerine uygun bulunarak firma ile sözle"me imzalanmı"tır. Bu yıl için 
sözle"me imzalamayı hedefledi$imiz proje parkinson, kronik a$rı, depresyon gibi hastalıkların 
tedavisinde kullanılacak beyin pili bulu"u ile ilgilidir.

Geçti$imiz yılki konu"mamda de$indi$im “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kurulu"ları ile 
#li"kilerine Dair Kanun” dolayısıyla ortaya çıkan belirsizlik ve tereddütler, 2005 yılının büyük kısmında 
da DTM üzerinden proje desteklemeyi engellemi"tir. 2004-2005 yıllarında Yönetim Kurulumuz 
DTM kayna$ından 121 projenin desteklenmesine karar vermi"se de bunlardan 23’ü, büyük ölçüde, 
araya giren gecikme sebebiyle geri çekilmi"tir. Proje destekleme sözle"meleri ancak 2005 yılı son 
çeyre$inde imzalanmaya; eski projelerle ilgili ödemeler de bu yılın ocak ayında ba"layabilmi"tir. 
Bütün bunlar 2005 yılında desteklenen proje sayısında azalmayı açıklıyor. DTM ile birlikte çalı"ma 
esaslarını düzenleyen yeni protokol 2005 yılı ortalarında imzalanmı"tır.

Ozon Tabakasını #ncelten Maddelerin (OT#M) Giderilmesi Projesi kapsamında bu tür maddeleri 
kullanan kurulu"ları tespit ederek istekli kurulu"lara alternatif maddelere ve teknolojilere geçi"i 
için kaynak sa$lama etkinli$i 2005 yılında da sürdürülmü"tür. Bu destekten 2005 yılı sonuna kadar 
154 kurulu" yararlanmı"tır. Aynı paralelde UNIDO ile i"birli$i halinde yapılan çalı"malar da devam 
etmi" ve bu programda desteklenen firma sayısı 11’e yükselmi"tir. Bu u$ra"lar sonunda Türkiye’de 
kullanılan OT#M‘in %95’inin giderilmesi sa$lanmı"tır.

Yeni kurulan Teknoloji Yatırım A.!. dı"ında Vakfımız tarafından kurulmasına öncülük edilmi" 
olan dört "irket daha bulunmaktadır. Bunlardan ES#M Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.!. ve 
Novagenix Bio Analitik #laç Ara"tırma-Geli"tirme Merkezi A.!. kendi ayakları üzerinde durabilir 
hale gelmi"lerdir. Yüzey Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.!. ile Yazılım Destek A.!.’nin ise iyile"tirme 
gayretleri sürüyor.
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Vakfımız TAFTIE kısaltılmı" ismi ile anılan “Avrupa Teknoloji Uygulama Kurulu"u”na TÜB#TAK ve 
KOSGEB’i de temsil ederek 1997’den beri üyedir. 5 Kasım 2005 tarihinde Berlin’de yapılan toplantıda 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın U$ur Yüce TAFTIE Ba"kanlı$ı’na seçilmi"tir. Sayın Yüce bir önceki, 
"imdiki ve sonraki ba"kanlardan olu"an troykada üç yıl süre ile görev yapacaktır. Kendisini kutluyor 
ve ba"arılar diliyorum.

Avrupa Komisyonu tarafından 2005’te yayımlanan Türkiye’nin Yıllık Politika E$ilimleri ve 
De$erlendirme Raporu’nda (Annual Policy Trends and Appraisal Report, Turkey, 2004-2005) Türk 
Yenilik Sistemi’nin gerekli bütün önemli bile"enlere sahip oldu$u belirtiliyor. Bununla birlikte, 
ülkenin büyüklü$ü göz önünde tutulursa bunların sayıca ve i"letme geni"lik ve çe"itleri bakımından 
yeterli olmadı$ı, daha önemlisi bile"enler arası irtibat ve i"birli$inin yo$unluk ve kalitesinin zayıf 
oldu$u ifade ediliyor.

Avrupa Yenilik Göstergeleri 2005’e göre (European Innovation Scoreboard 2005) Türkiye, 
göstergelerin ço$unda en alt seviyedeki ülkeler arasındadır. Avrupa Komisyonu’nun kullandı$ı 
göstergeler 16’sı giri", 10’u çıkı" olmak üzere toplam 26 adettir. Bunların bir çe"it bile"kesi olarak 
hesaplanan Özet Yenilik Endeksine göre; Türkiye 33 ülke arasında sonuncudur. 8 Mart 2005 
tarihinde toplanan 13. BTYK Toplantısı için TÜB#TAK tarafından hazırlanan dokümanda, haklı 
olarak, bu sonuçta Türkiye’ye ait uluslararası göstergelerin yetersizli$inin yenilik performansının 
gerçekçi olarak de$erlendirilmesi ve di$er ülkelerle kar"ıla"tırılması önünde önemli bir engel 
te"kil etmesinin etkili oldu$u ifade edilmektedir. Bununla birlikte Ulusal Yenilik Sistemimizin 
bütün ayrıntılarıyla tamamlanıp sa$lıklı bir "ekilde i"lemesini sa$lamak için önümüzde yapılması 
gereken çok "ey bulundu$unu dü"ünüyorum. Yukarıda de$indi$im raporda; zayıf ekonomik ve 
yenilik performansı kar"ısında yapılması gerekenin rekabetçi bir özel sektörün yenilik etkinlikleriyle 
beslenen bir ekonomi geli"tirmesi oldu$u belirtiliyor. Bu maksatla alınacak önlemler arasında özel 
sektörün yenilik etkinliklerini artırması, yeni "irketlerin ve teknoloji tabanlı firmaların kurulmasının 
te"viki, firmaların üniversite ve ara"tırma kurumlarıyla ve kendi aralarındaki i"birliklerinin artırılması 
öneriliyor.

Öteden beri bu dü"ünceleri payla"an Vakfımız 2006 yılına ait çalı"ma planında bu önerilere katkıda 
bulunacak etkinlikler öngörmektedir.

Bilindi$i üzere, “yenilik” bir fikrin ortaya çıkmasından ticarile"mesine ve patentle korunmasına kadar 
devam eden çok a"amalı bir süreçtir. TTGV bu zincirde eksik gördü$ü bazı a"amaları kapsayan ek 
inovasyon mekanizmalarını hizmete sokarak mevcutlarla birlikte “pipeline” yakla"ımına uygun bir 
sistem olu"turmayı hedeflemektedir. Bu yakla"ımda temel amaç, yenilik sistemi tanımı paralelinde, 

firmalara geli"me evrelerinin tüm a"amalarında destek sa$lamaktır. Bu destekler proje ortaklı$ı ve 
sermaye katılımı modellerine göre hazırlanmı"tır.

Proje ortaklı$ı desteklerinden “Ortak Teknoloji Geli"tirme Projeleri Deste$i” ile, üniversite ve 
ara"tırma merkezlerinin de dahil olabilece$i biçimde, bir veya daha fazla firmadan olu"an 
konsorsiyumlar tarafından önerilen projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. ”Ticarile"me 
Deste$i” ise; ar-ge sonuçlarının kullanılmasını sa$lamak üzere üretim yatırımlarına destek vermeyi 
hedeflemektedir.

Sermaye ortaklı$ı desteklerinden “Ön #nkübasyon Deste$i” ile teknolojik yenilik içeren bir fikre sahip 
ancak "irketle"me yönünde henüz bir adım atmamı" veya sürecin ba"ında olan ki"ilere ba"langıç 
sermayesine aday olabilmesini sa$layacak destekler verilecektir. ”Yeni Giri"im Sermayesi Fonu” 
mevcut Yatırım Ortaklı$ı mevzuatında yapılması dü"ünülen de$i"iklik sonrası, yeni modele uygun 
bir giri"im sermayesi fonu olu"turmaya yöneliktir. Nihayet “Risk Payla"ım Deste$i” firmaların ürün 
ve süreç geli"tirmeye yönelik ar-ge projelerine sermaye ortaklı$ına da çevrilebilir biçimde mali 
destek sa$lamayı öngörüyor.

TTGV #" Programında Çevre Projeleri kapsamında “payda"ların ekolojik sistemi korumaya yönelik 
faaliyetlerini desteklemek” bir i" stratejisi olarak benimsenmi" ve devam etmekte olan OT#M’in 
giderilmesi projesine ilaveten bu alanda yeni faaliyetler planlanmı"tır. Bunlar "öyle özetlenebilir:

�Çevre Teknolojileri Destekleri
Temiz üretim ve çevre teknolojilerine yönelik yatırım projelerinin desteklenmesini 
hedeflemektedir.

�Yenilenebilir Enerji Destekleri
Rüzgar, güne", biyokütle gibi yenilenebilir enerji  kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım 
projelerini ve bu alandaki ar-ge faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

�Enerji Verimlili$i Destekleri
Nihai ürün maliyetlerinde enerji girdilerinin önemli oldu$u demir-çelik, çimento, gıda, ka$ıt, 
cam ve seramik gibi alanlarda enerji tasarrufu ve enerji verimlili$i ile ilgili etüt ve yatırım 
projelerinin desteklenmesinde kullanılacaktır.

Vakfımız TÜB#TAK’ın ÜSAMP kısaltılmı" ismi ile anılan “Üniversite- Sanayi Ara"tırma Merkezleri 
Programı” içinde yer almak için TÜB#TAK ile temas halindedir.
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Yenilik sistemi içinde önemli bir yeri olan üniversite-sanayi i"birli$i konusuna 13. BTYK Toplantısı’nda 
temas edilmi"tir. Çe"itli üniversiteleri ve Yüksek Ö$retim Kurumu’nu (YÖK) temsilen toplantıya 
katılan rektör ve ö$retim üyeleri ve Milli E$itim Bakanı döner sermaye ve katma bütçe ar-ge 
ödenekleri ile ilgili yönetmelikler üzerinde durarak bunların üniversite-sanayi i"birli$ini engelleyici 
mahiyette oldu$unu belirtmi"lerdir.

Bu konuda önlemler almak ihtiyacı birçok OECD ülkesinde de hissedilmi" ve bazı ülkeler, örne$in 
Danimarka, Japonya ve Slovakya’da, üniversitelerin özgürlük alanı geni"letilerek sanayi ile i"birli$i 
yapmada bütün engeller ortadan kaldırılmı"tır. Kanaatimce Türkiye’de de bütün mevzuatın bu 
i"birli$ini kolayla"tırıcı ve te"vik edici hale getirilmesi gerekmektedir. ”



2007
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Türkiye’de giri"im pazarının büyütülmesi maksadı ile TTGV, KOSGEB, TÜRK#YE Kalkınma Bankası (TKB) 
ve Avrupa Yatırım Fonu (EIF), #stanbul Risk Sermayesi Giri"imi’ni (iVCi) kurmu"lardır.

7. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi düzenlendi.

VII. Teknoloji Ödülleri Töreni  
Ödül Kazanan Kurulu"lar, 

11.12.2007 Sabancı Center #stanbul
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Yıl UNESCO tarafından “Mevlana Yılı” olarak kabul edilmi"tir.

Avrupa Birli$i’nin 50. Kurulu" Yılı için Berlin’de tören düzenlenmi"tir.

Türkiye’de yapılan genel seçimlerde "u sonuçlar alınmı"tır:

�AKP oyların %46,58’ini alarak 341 milletvekili,

�CHP oyların %20,87’sini alarak 112 milletvekili,

�MHP oyların %14,27’sini alarak 71 milletvekili,

�Ba$ımsızlar oyların %5,6’sını alarak 26 milletvekili,
çıkarmı"lardır.

Ahmet Necdet Sezer’in süresinin dolması sebebiyle Nisan ayında TBMM’de yapılan Cumhurba"kanı 
seçiminin ilk turunda aday olan Abdullah Gül’e 357 oy çıkmı" 367 sayısına ula"ılmadı$ı için seçim ikinci 
tura kalmı"tır. #lk turun açılabilmesi için 367 üyenin hazır olması gerekti$i gerekçe gösterilerek turun iptali 
için CHP’nin Anayasa Mahkemesine açtı$ı dava sonucunda tur iptal edilmi"tir. Cumhurba"kanlı$ı seçimi 
genel seçimlerden sonra tekrarlanmı" ve Abdullah Gül Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurba"kanı 
olmu"tur.

tccb.gov.tr

7 Mart 2007 tarihinde #stanbul Ceylan Intercontinental Hotel’de tertiplenen 7. Teknoloji Ödülleri’nin 
ba"latıldı$ı duyurusunun yapıldı$ı basın toplantısında yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

1997 yılında TÜS#AD’in TTGV’ye önerisi üzerine ba"latılan ve birincisi 12 Mayıs 1998’de 
gerçekle"tirilen Teknoloji Ödülleri ve Teknoloji Kongresi etkinli$i bu yıl 7. kez düzenleniyor. Bugün 
buna ait süreci ba"latıyoruz. Konuya girmeden önce bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu 
etkinli$in ba"langıcında tertipleyen kurulu"ların ba"kanlarının hepsi erkekti, yani durum 3’e kar"ı 0 
idi. #ki yıl önce Sayın Nükhet Yeti"’in TÜB#TAK Ba"kanı olarak gelmesiyle durum 2-1’e dönmü"tü. Bu 
defa Sayın Arzuhan Yalçında$’ın TÜS#AD Ba"kanlı$ı sonunda 1-2 oldu. Kadınlarımızın böyle önemli 
mevkiler almasından büyük memnuniyet duymakla birlikte gelece$im için endi"e duyuyorum.

Bilim ve teknolojinin toplum ve ekonomi üzerindeki etkisi giderek artıyor. Bilimde kazanımlar 
bilginin sınırlarını geni"letmeyi sürdürmekte ve teknolojik geli"melere katkısını artırmaktadır. 
Bu geli"me sonucunda bilgi ekonominin en önemli girdisi olmu"tur. Böyle bir ortamda bilgiye 
sahip olmanın, i"lemenin, ula"manın önemi artmaktadır. Böylece insanın dü"ünsel etkinliklerinin 
esas oldu$u bir sosyo-ekonomik düzende ya"am-kültür, endüstri-i", do$a-çevre arasında denge 
kurmanın yolu açılmı" oluyor.

Bu sebeple bir çok ülke bilimsel ve teknolojik geli"meleri toplumun yararına en geni" "ekilde 
kullanmak gayreti içinde bilim ve yenilik (inovasyon) politikalarını saptamaktadır.

Ulusal ekonomi politikasının temel amacı toplumun ya"am standartını sürekli iyile"tirmektir. 
Sürdürülebilir ekonomik geli"me için yeni ürün, süreç ve hizmetler elde etmek üzere üretim 
kaynaklarını geli"tiren ve bunlardan yararlanan yenilik çok önemlidir.

Küresel pazarlarda rekabet üstünlü$ü için kullanılan stratejide ucuz emek ve do$al kaynaklara sahip 
olmak gibi geleneksel rekabet faktörleri, hatta toplam kalite yönetimi ve çevrim zamanını kısaltma 
çabaları yeterli bulunmamakta, rakiplerden “daha iyi” olmak yerine “farklı” olmak amaçlanmaktadır. 
Bu da yeni teknolojiler geli"tirilerek sa$lanabilir.

OECD’nin Oslo Klavuzu’na göre; “yenilik politikası bilim ve teknoloji politikası ile sanayi politikasının 
bir karı"ımıdır, ekonomik geli"mede bilgi önemli bir rol oynarken yenilik de bilgi tabanlı ekonominin 
merkezinde bulunmaktadır”.

“
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1980 yılında yayımlanan OECD’nin ilk Frascati El Kitabı’ndan sonra ‘Yenilik’ tanımında de$i"iklikler 
olmu"tur. Ba"langıçta ürün ve hizmet ayrı kavramlar olarak ele alınmakta iken, daha sonra hizmet 
de bir tür ürün kabul edilmi"tir. Ayrıca yeni bir pazarlama yöntemi, ya da yeni bir organizasyonel 
yöntem geli"tirilmesi de yenilik kavramı içine sokularak kapsam geni"letilmi"tir. Yenilik Sistemi 
bilimsel, teknolojik, e$itsel, ticari, mali i" ve i"lemlerin tümünü kapsar.

Yenilik Sistemi yakla"ımında sistem içinde yer alan kurulu"lar arasında gerek bilginin yaratılmasında, 
gerekse yayılması ve uygulanmasında etkile"imli bir sürecin i"letilmesi esastır.

Teknolojik bulu"lar ve geli"meler eski ve orta ça$larda bilimden ba$ımsız, pratik görü"ler ve 
deneme yanılma yöntemi ile gerçekle"mi"tir. Tıp, hukuk ve teoloji üniversiteler içinde yer alırken 
teknoloji ve mühendislik e$itimi üniversite dı"ındaki kurumlarda yapılmı"tır. Bununla birlikte, 
geçmi"te gerçekle"tirilen bazı teknolojik geli"meler bilimsel çalı"malara yol açmı", ya da hayal 
gücü yüksek bazı ki"ilerin dü"ünce ve önerileri yeni bulu"lara sebep olmu"tur. Bazı örnekler 
vermek istiyorum:

Çok bilinen bir örnek ilk buhar makinesinin 1712’de yapılmasına ra$men bunun nasıl çalı"tı$ını 
açıklayan termodinamik yasalarının çok daha sonra bulunmu" olmasıdır.

Bir ba"ka örnek, #ngiliz fizik ve kimyacı Faraday ile ilgili. Faraday yeterli bir e$itim görmemi"tir, 
matematik pek bilmez. Bulu" ve açıklamalarını sezgisi ve fizik mantı$ı ile yaptı$ını belirtmek ilginç 
gelebilir. Faraday 1831 yılında elektromagnetik endükleme olayını deneysel olarak göstermi", bunu 
içinden akım geçen iletkenler arasında bulunan kuvvet çizgileriyle açıklamı"tır. Bu olayın izahı 
ve matematiksel gösterimi 1855 yılında #skoçyalı fizikçi Maxwell tarafından yapılmı" ve o güne 
kadar bilinen bütün elektrik olaylara toplu bakmak imkanını sunan me"hur Maxwell denklemleri 
ortaya çıkmı"tır. Bu ba$lamda elektriksel telgrafı bulanın Amerika’nın Leonardo’su olarak anılan 
Samuel Morse’un bir ressam, ilk dokuma makinasını geli"tiren ki"inin bir papaz, ilk otomatik 
telefon santralini bulanın ise; Strowger isimli bir cenaze levazımatçısı oldu$u tipik örnekler olarak 
zikredilebilir. Bu sonuncunun öyküsü ilginç gelebilir: Strowger bir süredir i"lerinin azalmakta 
oldu$unu farkeder, ara"tırdı$ında rakibinin "ehrin manüel telefon santralinde operatrislik yapan bir 
hanımla evli oldu$unu, hanımın da Strowger’in potansiyel mü"terilerini kocasına yönlendirildi$ini 
saptar. Bunun üzerine manüel telefon santrallerinde ba$lantılar için aracılık yapan operatrisleri 
devreden çıkarıp telefon konu"malarının mahremiyetini temin etmek üzere otomatik santrali 
yapar.

Benim ya"ımda olup da çocuklu$unda ve gençli$inde amatör radyoculuk yapanlar 
hatırlayacaklardır. Basit bir radyo alıcısı yapmak için “galen” kullanılırdı. Galende (kur"un sülfür) 
meydana gelen deteksiyon olayı ancak 30-40 yıl sonra yarı iletken özellikleriyle izah edilebilmi"tir.
Uyduların ileti"imde kullanılması fikrini ortaya atan, yıl 1945’te, Jules Verne benzeri bir bilim kurgu 
yazarı olan Artur Clarke’dır. #lk uydu Sputnik 1957’de fırlatılmı"tır.

Bu örnekleri ço$altmak mümkün. Benim söylemek ve göstermek istedi$im mucitler döneminin 
hiç bitmeyecek olmasıdır. Bence bu faydalıdır da. Ancak bu iddiada olanlardan gelecek önerileri 
de$erlendirenlerin i"i hiç de kolay de$ildir.

Bilim ve yenilik arasındaki etkile"im iki yönlüdür. OECD’nin “Bilim ve Yenilik Politikası” isimli 
raporunda da belirtildi$i üzere, kamu ve özel sektör ara"tırmaları arasındaki ili"kide toplumun en 
verimli "ekilde faydalanmasını sa$layacak anahtar eleman bilim ve yenili$in birlikte çalı"masıdır. 
Hızlı de$i"en bilgi tabanlı ekonomide bilim insanları ile i" hayatındaki yenilikçiler arasındaki ili"ki 
ürünün ticari potansiyelini görebilmeleri açısından önemlidir. Geli"mi" ülkelerde i" kesimi ar-ge 
harcamalarının büyük kısmını üstlenmektedir. Bu harcamalar görünen bir gelecekte ticari"ebilecek 
konulara yöneliktir. Kamu tarafından yapılan ve yaptırılan ara"tırmaların derhal ticari kullanı"a 
açılmaları amaçlanmaz. Fakat bir çok yenilik kamu tarafından fonlanan ara"tırmaların sonucunda 
ortaya çıkmı"tır. Örne$in, internet bir rekabetçi piyasa süreci neticesinde elde edilmi" de$ildir; 
kamu tarafından desteklenen ve kamu laboratuvarlarında yürütülen savunma ara"tırmaları 
sırasında kullanılmı"tır. Aynı "ey bilgisayarlar arası zaman payla"ımı, i" istasyonları, hatta, elektronik 
posta gibi önemli bazı enformasyon komünikasyon içindeki yenilikler için de söylenebilir.     
 
Çe"itli te"vik sistemleri Yenilik Sistemi içindedir. TTGV olarak bir faydalı fikrin ortaya çıkmasından 
ticarile"mesine ve korunmasına kadar olan sürecin her a"amasının desteklenmesi gerekti$ini 
dü"ünüyor ve programlarımızı buna göre hazırlıyoruz.

Bu ba$lamda Teknoloji Ödülleri neredeyse 10 yıldır Yenilik Sistemi içinde yerini almı" ve 
kurumsalla"mı" bulunuyor. Bu yıl ilk olarak Nanoteknoloji, Biyoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji 
konularında ayrı bir kulvar açılmı" olmasını memnuniyetle kar"ılıyorum. Gelecekte, bir süredir 
üzerinde durdu$umuz, kulvar sayısının artırılması ümidini ta"ıyorum.”
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18. Nolu TTGV Kurucular Kurulu 
13.04.2007, Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu 

Bilkent Cyberpark, Cyberplaza, Ankara

13 Nisan 2007’de Cyberpark Cyberplaza toplantı salonunda yapılan 18. Kurucular Kurulu Toplantısı’ndaki 
konu"mamı a"a$ıda veriyorum:

Geçen yıl yaptı$ım  konu"mada belirtti$im gibi, Vakfımızın 2006 yılı Çalı"ma Planı, alı"ılmı" 
faaliyetler dı"ında, ülkemiz Yenilik Sistemindeki bo"lukları dolduran ve zayıflıkları takviye eden 
etkinlikleri içerecek "ekilde düzenlenmi"tir. Bu amaçla olu"turulan programlar sanayi ve bili"im 
firmalarının ve giri"imcilerin Oslo Kılavuzu’nda tanımlanan yenilik ve yenilikcilik kavramlarının 
bütün geni"li$inde desteklenmesini sa$lamaktadır. Bu suretle bir faydalı fikrin ortaya çıkmasından 
itibaren bundan türetilen ürün ve/veya süreçlerin elde edilmesi, ticarile"tirilmesi ve patentle 
korunmasına kadar devam eden çok a"amalı sürecin her a"amasının desteklenmesi imkanı 
yaratılmı"tır.

Bu desteklerden bir kısmının uygulanmasında 2005 yılında kurulan Teknoloji Yatırım A.!. 
görevlendirilmi"tir. 2006 yılında faaliyete geçen "irket, "imdilik ön inkübasyon deste$i, ba"langıç 
sermaye deste$i, risk payla"ım deste$i konularını üstlenmi"tir.

Oslo Kılavuzu’na göre, yenili$in gerçekle"tirilmi" olması onun genel bir "artıdır. Yeni veya 
iyile"tirilmi" bir ürün, piyasaya sürüldü$ünde gerçekle"tirilmi" sayılır. Bundan esinlenerek teknoloji 
geli"tirme deste$inden yararlanıp prototip geli"tirme a"amasını ba"arı ile tamamlamı" firmaların 
proje çıktılarını ölçek ekonomisine uygun "ekilde ticarile"tirmelerini mümkün kılmak üzere 
kurulan ticarile"me kredilerine ba"vurular ba"lamı"tır.

Firmaların bir araya gelerek olu"turacakları beraber çalı"ma ortamının getirece$i artı de$er 
üstünlü$ünü de kullanarak daha büyük projelere katılabilmelerini sa$lamak üzere kurulan Ortak 
Teknoloji Geli"tirme Projeleri Deste$i uygulaması da ba"latılmı"tır.

Vakfımızın #" Planında “payda"ların ekolojik sistemi korumaya yönelik faaliyetlerini desteklemek” 
bir i" stratejisi olarak benimsenmi"tir. Bu çerçevede, 1994 yılından bu yana Montreal Protokolü’ne 
dayanarak Dünya Bankası’ndan sa$lanan fonlarla OT#M’in Giderilmesi Projesi uygulanmaktadır. 
Bunun yanı sıra önemi giderek artan çevre projeleri ve bununla ilgisi bulunan yenilenebilir enerji 
ve enerji verimlili$i konularında "imdilik öz kaynaklarımız kullanılarak desteklemek üzere yapılan 
müracaatlar de$erlendirilmektedir.

Bu defa, geçen yıllarda yaptı$ım gibi, önceden da$ıtılmı" olan Faaliyet Raporundaki bilgileri 
tekrarlayarak vaktinizi almayaca$ım. Bu raporun müzakeresi sırasında Genel Sekreterlik mensupları 
konu ile ilgili suallerinizi cevaplandıracaklardır.

“
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Bilindi$i gibi, bilim ve teknoloji toplum ve ekonomi üzerindeki etkisini giderek artırıyor. Ülkemizde 
de bilimsel ve teknolojik geli"meleri toplumun yararına kullanmak üzere gerekli önlemlerin 
alınması gerekiyor. Bu amaçla kullanılacak bilim ve inovasyon politikaları ana ekseninde, OECD’nin 
aynı ismi ta"ıyan raporunda da belirtildi$i gibi, ba"lıca "u hususlar göz önünde tutulmaktadır:

�Bilim ve yenilik arasındaki etkile"im iki yönlüdür. Üniversite, kamu ve özel sektör ara"tırmaları 
arasındaki ili"kide toplumun en verimli "ekilde faydalanmasını sa$layacak yol, bilim ve yenili$in 
birlikte çalı"masıdır. Bilgi tabanlı ekonomide bilim adamları ile i" hayatındaki yenilikçiler 
arasındaki ili"ki ürünün ticari de$erinin görülebilmesi açısından önemlidir. Geli"mi" ülkelerde 
i" kesimi ara"tırma geli"tirme harcamalarının büyük kısmını üstlenmektedir. Bu harcamalar 
görünen bir "ekilde ticari"ebilecek konulara yöneliktir. Kamu ve üniversiteler tarafından 
yapılan ve yaptırılan ara"tırmaların derhal ticari kullanı"a açılmaları amaçlanmaz. Fakat bir 
çok yenilik ba"langıç olarak kamu tarafından fonlanan ara"tırmaların sonucunda ortaya 
çıkmı"tır. #nternet, bilgisayarlar arası zaman payla"ımı, i" istasyonları, hatta elektronik posta 
gibi komünikasyon teknolojileri ile ilgili yenilikler bu konuda yakın geçmi"e ait yeniliklerdir. 
Bunlar üniversite, kamu ve özel sektör arasındaki i"birli$inin önemini ortaya çıkarıyor.

�Fikri mülkiyet hakları, özellikle patentler, bilim ve yenilikte giderek artan bir önem kazanıyor. 
Son on yılda bütün dünyada alınan patent sayısında çok çarpıcı bir artı" gözlemleniyor. Patent 
haklarına sadece elde edilen yenili$in finansal geri dönü"ünü güvenceye alan bir araç olarak 
bakmak do$ru de$ildir. Patentler vasıtasıyla teknolojik bulu"lara eri"im de sa$lanmaktadır.

�Yeti"mi" ve yetkin bilim adamları ve mühendisler bilimsel geli"me, yenilik ve verimlilik 
artı"ında esas unsurlardır. Örne$in; AB’nin 2010’larda ar-ge harcamalarının GSH’nın %3’üne 
çıkarılması hedefi 700.000 yeni ara"tırmacıya ihtiyaç göstermektedir. Maalesef gençler bilime 
ve mühendisli$e olan ilgilerini giderek kaybediyorlar. Bilim ve teknoloji alanlarını çekici kılmak 
için özellikle geli"mi" ülkelerde büyük gayretler sarfediliyor. Bu çabaların önemli bir bölümü 
çocuklar ve gençlere yöneliktir, hatta okul öncesi dönemlere de yer verilmektedir. Bu alandaki 
TÜB#TAK faaliyetlerinden büyük memnuniyet duyuyorum.

�Birçok geli"mi" ülke yabancı ö$rencileri kendi yüksek ö$retim ve ara"tırma sistemine dahil 
etmek üzere te"vik etmektedir. Bu durum gençlerin ana yurdu için bir beyin göçü addedilebilir. 
Ancak bunların geri dönmeleri halinde yeti"mi" bir elemanın kazanılaca$ı, bu kimselerin yeni 
i" imkanları sa$layabilecekleri ve uluslararası ara"tırma ve yenilik a$ları ile köprü kurabilecekleri 
göz önünde tutulursa bundan fazla çekinilmemesi söylenebilir.

�Bilim ve yenili$in global boyutunu ihmal etmemek gerekir. Uluslararası bilimsel i"birli$i yeni 
fikirleri harekete geçirir ve finans kaynaklarını, bilgi ve eldeki olanakları payla"mak suretiyle 
verimlili$i yükseltir. Kendi sistemini kurup i"letmek ve a$larını olu"turmak bu i"birli$inden 
maksimum fayda sa$lar.

�Çe"itli te"vik mekanizmaları bilim ve yenilik politikalarının önemli yapı ta"larındandır. Vergi 
muafiyet ve istisnaları, ba$ı"lar, krediler ve ödüller bu alanda göz önünde bulundurulacak 
araçlardır.

Durumumuzu anlayabilmek, tanımlayabilmek; nerede bulundu$umuzu bilmek ve gerekli 
önlemleri alarak geli"mek ve düzeltmeler yapabilmek için çe"itli alanlara ait göstergelerin, verilerin 
bilinmesi gerekiyor. Gösterge ve verilerin biraz geriden elde edilmesi kaçınılmaz, fakat bu ara 
mümkün oldu$unca kısaltılmalıdır.

Bilindi$i gibi, TAFTIE ba"kanlı$ı 2007 senesinde TTGV tarafından üstlenilmi"tir. 1 Ocak 2007 
tarihinden itibaren TAFTIE sekretaryası bir yıl süre ile Vakfımız tarafından yürütülecektir. Söz 
konusu görevi etkin bir "ekilde devam ettirebilmek ve ulusal yenilik sistemine dahil kurulu"lara 
azami faydayı sa$layabilmek için ülke içindeki faaliyetlerin koordinasyonunu sa$lamaya yönelik 
bir Ulusal Çalı"ma Grubu olu"turulmu"tur. TTGV yöneticileri ve uzmanları TAFTIE’nin Çalı"ma ve 
Görev gruplarında yer almaktadırlar.

Geçti$imiz yıl Haziran ayında Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ile Vakfımız arasında bir i"birli$i anla"ması 
imzalanmı"tır. Bu i"birli$i Türkiye’de giri"im sektörünün güçlenmesini ve teknolojik firmaların 
te"vik edilmesini sa$layan programlara ortak sponsorluk temini ile bilgi ve hizmet de$i"imi gibi 
konuları kapsamaktadır. Bu i"birli$i sonucunda, özellikle büyüme finansmanına eri"im amacıyla 
bu tür fonları kuracak ve yönetecek profesyonellerin yeti"mesi sa$lanacaktır. Bunun için #stanbul 
merkezli bir fonların fonu kurulması öngörülmektedir.

AB’nin Rekabetçilik ve Yenilik Programı (Competitiveness and Innovation Programe-CIP) 2008-
2013 yılları arasında "u üç ba"lık kapsamında projelere destek sa$lamayı hedeflemektedir:

�Bilgi, geri besleme, i"birli$i ve küreselle"me hizmetleri,

�Bilgi ve teknolojinin transferi ve yenilik hizmetleri,

�KOB#’lerin AB Çerçeve Programlarına katılımının desteklenmesi.

Avrupa Komisyonu bu hizmetleri verebilmek için Avrupa çapında yeni bir a$ olu"turmak 
istemektedir. Bunun Türkiye’deki parçası olarak KOSGEB tarafından sunulan proje teklifindeki 
ODTÜ Teknokent A.!., Konya Sanayi Odası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın katıldı$ı Orta 
Anadolu Yenilik A$ı’na TTGV de katılmı"tır. TTGV halen yürütmekte oldu$u bilgilendirme, proje 
de$erlendirme ve destek faaliyetlerini bu a$ın hizmet verece$i bölgede sunarak projeye katkı 
sa$layacaktır.”
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2 Kasım 2007 tarihinde #TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 7. Teknoloji Ödülleri finalistlerinin 
tanıtılması amacı ile düzenlenen basın toplantısında yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

TÜB#TAK, TTGV, TÜS#AD tarafından düzenlenen Teknoloji Ödülleri ve Kongresi etkinli$i ülkemizin 
teknoloji ve inovasyon alanına bir te"vik getirmeyi amaçlamakta ve 1998 yılından bu yana 
sürdürülmektedir.

7. Teknoloji Ödülleri ile ilgili süreç 5 Mart’ta yapılan bir basın toplantısı ile ba"latılmı"tı. O gün 
yaptı$ım konu"mada bilim ve teknoloji alanındaki bazı önemli bulu"ların mucitler tarafından 
gerçekle"tirildi$ini ve teknolojideki geli"melerin yeni bilimsel bulu"lara yol açtı$ını belirtmi"tim.

Bugün bu fırsattan yararlanarak ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik bulu"ların ve inovasyon 
etkinliklerinin tatminkâr olmaktan uzak bulunması sebepleri ile ilgili dü"üncelerimi dile getirmek 
istiyorum.

Bence ülkemizin aydınlanma ça$ı benzeri bir süreçten geçmemi" olması önemli bir etkendir. 
Buna sanayi devrimi dı"ında kalma, sermaye birikimi yetersizli$i, te"vik eksikli$i gibi nedenler 
eklenebilirse de bütün bunlara ba"ta söyledi$im sebebin sonuçları olarak bakılabilir.

Avrupa, 17. yüzyıldan ba"layarak 18. yüzyılda bütün dü"ünce dünyasını egemenli$i altına alan ve 
19. yüzyılda da devam eden felsefe akımı do$u"tancılı$ın yerine deneycili$i ve olguların kesinli$ini 
koymu"tur.

Bu akımın meydana getirdi$i uygun ortamda bir çok Avrupa ülkesinde çok sayıda bilim ve dü"ün 
insanı ortaya çıkmı"tır. Bunların öncüleri din ile bilim ve hür dü"ünce arasındaki çatı"mada çok 
ızdırap çekmi"ler, hatta bazıları hayatlarını kaybetmi"lerdir. Bu cesur ve fedakâr insanlar arasında 
en fazla bilineni Giordano Bruno ve Galileo Galilei’dir. Bunlardan birincisi evrenin sonsuzlu$u ve 
ba"ka dünyalarda da ya"amın bulunabilece$i hakkındaki dü"üncesini engizisyon mahkemesinde 
geri almayı reddetmesi üzerine kazı$a ba$lanarak yakılmı"tı. Galileo Galilei ise, çıkarıldı$ı 
engizisyon mahkemesinde onur kırıcı "ekilde dü"üncelerini inkar etmesine kar"ın hayat boyu 
ev hapsinde tutulmu"tur. Galileo hakkında alınan kararın ancak 1992 yılında beraate çevrildi$ini 
duymak ilginç gelebilir. Bugün dahi Galileo tarafını tutmak, geni" anlamda ara"tırma özgürlü$üne 
müdahaleye kar"ı çıkmakla e" kabul ediliyor. Bu dönemde bilim ve dü"ün insanlarının bir ço$u 
kendilerini bekleyen tehlike kar"ısında eserlerinin yayımını ertelemi"lerdir. Galileo ve Copernicus 
buna örnektir.

“

Aydınlanma ça$ında ve hemen sonrasında önemli bilimsel bulu"lar ortaya konulmu"tur. Güne" 
merkezli sistem, kütleler arası çekim gücü, dünyanın ya"ının hesaplanması, fizik biliminin 
temellerinin atılması ve bunun içinde dü"ük ısı fizi$i ve optikteki geli"meler, matematikte 
ilerlemeler, elektromagnetik dalga yayılımı, evrim kuramı bunlar arasında sayılabilir. Newton, 
Thomson (Lord Kelvin), Leibniz, Helmholtz, Maxwell, Darwin gibi büyük isimlerin yanında daha 
niceleri bu süreçte rol oynamı"lardır. Bunların hepsi bütün ya"amlarını ilgi duydukları konulara ve 
bu alandaki mücadelelere adamı"lardır. Bugün hayatımızın her anında kullandı$ımız çok sayıda 
teknoloji bu zevatın temel bulu"ları  olmadan elde edilemezdi.

Toplumun, insanlı$ın kar"ıla"tı$ı pek çok problemin ancak bilim ve teknoloji ile çözülece$ine 
inanması, her"eyin tanrısal takdirle izah edilemeyece$ini anlaması, en azından bilimin farkına 
varması çok önemlidir.

Bilimin halka sevdirilmesinde de$erli hizmetleri olan Carl Sagan bilim için kullanılan kaynakların 
halktan geldi$ini, dolayısıyla halk, bilim hakkında heyecanlandırılabilirse bu deste$in artaca$ını ileri 
sürmü"tür. Sagan’a göre, bilim ve demokrasinin de$erleri birbiri ile uyumludur. Zira bilim fikirlerin 
serbest alı"-veri"ine dayalıdır, gizlili$e kar"ıdır, "e%aflıktan ve payla"madan yanadır. Ayrıca Sagan, 
bilimin asla tamamlanmadı$ı dü"üncesindedir. Bunun bir benzerini Albert Einstein “gerçeklikle 
kar"ıla"tırdı$ımızda bilimde vardı$ımız düzey ilkeldir. Ama sahip oldu$umuz en de$erli "ey de 
odur” diye ifade etmi"tir. 

Di$er yandan Carl Sagan bütün dünyada sahte bilim üretiminin yaygınla"masından "ikayet ediyor 
ve bunun ku"kucu yakla"ımı ya"amın dı"ına iterek halkı bilimden so$uttu$unu belirtiyor. Sagan 
medyanın satı" kaygısı ile bu konuda fazla sorumlu davranmadı$ını ileri sürerek bazı resimli 
roman kahramanlarının yeteneklerini, kocakarı ilaçlarını, sihirli suları, büyücülük ve falcılı$ı sahte 
bilim listesi içinde gösteriyor.

Ülkemizde de çe"itli tarikatların besledi$i dogmatik ho"görüsüzlük ile Sagan’ın sözünü etti$i sahte 
bilim ve batıl inançların yaygınlı$ını görmezden gelemeyiz.

Türkiye’de bilim ve teknolojinin halka sevdirilmesi yolunda pek az çaba harcanıyor. Bu amaçla 
yapılan yazılı ve görsel yayınların, bilim ve teknoloji müzelerinin eksikli$i dikkati çekmektedir. 
TÜB#TAK’ın Popüler Bilim Kitapları ne"riyatının faydalı bir istisna te"kil etti$ini belirtmeliyim.

Ku"kusuz Türkiye, aydınlanma ça$ı ve onu izleyen geli"melerden faydalanmı" ve faydalanmaktadır. 
Bu ortamda ne yapması gerekti$inin irdelenmesi ayrı bir konudur.
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Biraz sonra finale kalan projeleri tanımak fırsatını bulaca$ız. Bu projeleri gerçekle"tirenleri ve sahibi 
firmaları kutluyor, ba"arılarının devamını diliyorum. Büyük Ödül dalında finale kalan altı projeden 
dördünün, Ba"arı Ödülü dalında finale kalan sekiz projeden üçünün TTGV tarafından desteklenen 
projeler olmasını memnuniyetle kar"ılıyorum.

KAYNAKLAR:
1. Hal Hellman, Büyük Çeki"meler, TÜB#TAK Popüler Bilim Kitapları, Aralık 2006.         
2. Carl Sagan, Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum I"ı$ı. TÜB#TAK Popüler Bilim Kitapları, Mart 2006.

11 Aralık 2007 tarihinde Sabancı Center’de tertiplenenen 7. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’nde yaptı$ım 
konu"ma a"a$ıdadır:

Ödüllerle ilgili olarak merak ve sabırsızlı$ın yo$unla"tı$ını biliyorum ama ben gene de bilim, 
teknoloji ve inovasyon kültürünün yaygınla"ması adına konu"mamı yapmaya kararlıyım.

Bilim, teknoloji ve inovasyon ekonomik ve kültürel geli"menin, ya"am standartının yükseltilmesinin 
en etkili kayna$ıdır. Bu kayna$ın zenginle"mesi bilgiye yapılan yatırımla sa$lanır. Bilim, teknoloji 
ve inovasyon politikaları toplumun yararını ön planda tutacak "ekilde düzenlenmelidir. Bu amaçla, 
OECD raporlarında da belirtildi$i gibi, ba"lıca "u hususlar göz önünde tutulur:

�Öncelikle üniversite, kamu ve özel sektör arasında kuvvetli bir i"birli$ine ve bu i"birli$inden 
toplumun en verimli "ekilde yararlanmasını sa$lamak için bilim ve inovasyonun birlikte 
yürütülmesine ihtiyaç vardır. Bilim ve inovasyon arasındaki etkile"im iki yönlüdür. Bilim 
adamları ile i" hayatındaki yenilikçiler arasındaki ili"ki, ürünün ticari de$erinin görülmesi 
açısından önemlidir. Geli"mi" ülkelerde i" kesimi toplam ar-ge harcamalarının büyük kısmını 
üstlenmi"lerdir. Bu harcamalar yakın bir gelecekte ticarile"ebilecek konulara yöneliktir. 
Kamu ve üniversiteler tarafından yapılan ara"tırmaların derhal ticari kullanı"a açılmaları 
amaçlanmaz. Buna ra$men bir çok yenilik kamu tarafından fonlanan ara"tırmalar sonucunda 
ortaya çıkmı"tır. #nternet, bilgisayarlar arası zaman payla"ımı, i" istasyonları, hatta elektronik 
posta bu konuda yakın geçmi"e ait yeniliklerdir.

�Fikri mülkiyet hakları üzerinde durulması gereken bir ba"ka önemli konudur. Bu ba$lamda 
patentler bilim ve yenilik alanında giderek artan bir önem kazanıyor ve inovasyon 
performansının bir göstergesi olarak kullanılıyor. 2005 yılında dünya çapında 53.000 üçlü (ya 
da triadik) patent kaydı yaptırılmı" olup, bu sayı 1995’teki 35.000‘e göre çarpıcı bir artı" ifade 
etmektedir. Patent haklarına sadece finansal geri dönü" aracı olarak bakmak do$ru de$ildir. 

”

“

Bu yol ile yeni bulu"lara eri"im sa$landı$ı gerçe$i unutulmamalıdır.

�Bir ba"ka husus insan kaynaklarıdır. Yeti"mi" ve yetkin bilim adamları ve mühendisler 
bilimsel geli"me, yenilik ve verimlilik artı"ında esas unsurlardır. Örne$in, AB’nin 2010’larda 
ar-ge harcamalarının GSH’nın %3’üne çıkarılması hedefinin 700.000 yeni ara"tırıcıya ihtiyaç 
gösterdi$i hesaplanmı"tır. Maalesef genç neslin bilim ve mühendisli$e olan ilgisi giderek 
azalıyor. Bilim ve teknoloji alanlarını çekici kılmak için bir çok ülkede önlemler alınıyor. Bunlar 
arasında ders programlarında yapılan reformlar, kayıtlarda sa$lanan kolaylıklar, burs sa$lama, 
doktora sürelerini kısaltma sayılabilir. Uzun vadeli önlemler de dikkati çekecek "ekilde artmı"tır. 
Çocuklara ve gençlere bilimi ve teknolojiyi sevdirmek için gösterilen çabalar okul öncesi 
e$itim alanına kadar uzanıyor.

�Birçok geli"mi" ülke yabancı ö$rencileri kendi yüksek ö$retim ve e$itim sistemine katmak 
üzere te"vik etmektedir. Bu durum gençlerin ana yurdu için bir beyin göçü addedilebilir. 
Ancak, bunların ülkelerine geri dönmelerinin sa$lanabilmesi halinde, yeti"mi" bir eleman 
kazanılaca$ı, bunların yeni i" imkanı yaratabilecekleri ve uluslararası ara"tırma ve yenilik a$ları 
ile köprü kurabilecekleri dü"ünülürse; bundan fazla çekinilmemesi gerekti$i söylenebilir. 
Önemli olan, bu ki"ilerin anayurda dönmelerini sa$layacak ortamın yaratılmasıdır.

�Bilim, teknoloji ve yenili$in küresel boyutunu da ihmal etmemek gerekir. Uluslararası 
bilimsel i"birli$i yeni fikirleri harekete geçirir ve finans kaynaklarını, bilgi ve eldeki olanakları 
payla"mak suretiyle verimlili$i yükseltir. Kendi sistemini kurup i"letmek ve a$ları olu"turmak 
bu i"birli$inden maksimum fayda sa$lar. Son yıllarda, çokuluslu "irketlerin yabancı ülkelerdeki 
i"tiraklerinin o ülkelerde toplam ar-ge faaliyetleri içinde giderek artan bir paya sahip oldukları 
dikkati çekiyor.

�Çe"itli te"vik mekanizmaları bilim, teknoloji ve inovasyon içinde önemli bir yere sahiptir. 
Bütün dünyada özel sektörün ar-ge faaliyetlerini desteklemede do$rudan katkı yerine vergi 
kolaylı$ı sa$lama yolu tercih edilir hale gelmektedir. Bizde de Teknoloji Bölgeleri Yasası ile 
Bakanlar Kurulu’na sevk edilmi" bulunan “Ara"tırma Geli"tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı” bu özelliktedir.

�Bilim, teknoloji ve inovasyonun durumunu belirtmek için kullanılan önemli göstergelerden 
birisi ar-ge etkinliklerine yapılan harcamaların GSY#H içindeki payıdır. Bu pay sıklıkla bilim ve 
teknoloji politikalarında bir hedef olarak alınıyor. Genelde bunun için GSY#H’nın %1’i bir e"ik 
de$er kabul edilmektedir. Bu e"ik a"ılana kadar kamusal te"vik ve destek araçları kullanılırılırken 
sektör, firma, katma de$er ayırımı gözetilmiyor. Türkiye’deki uygulamada da böyledir. Yalnız 
#hracatı Te"vik Kararnamesi’ne dayanarak verilen DF#F kaynaklı Dı" Ticaret Müste"arlı$ı 
desteklerinde proje çıktısının ihracat "ansı olması aranmaktadır.
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�2005 yılında GSY#H içindeki payı %0,79’a ula"an ar-ge harcamalarının, günümüzde olmasa 
bile, yakında %1’i a"aca$ı tahmin ediliyor. Kaynakların sınırlı oldu$u da göz önünde tutulursa 
destek verilirken bazı tercihler yapılması, kaynakların en çok katma de$er yaratan alanlar ve 
gelece$i "ekillendirecek teknojilerde yo$unla"tırılması, yani yönlandirici olması gerekecektir. 
Bu ulusal kalkınma ve refah için de luzumludur.

�Ar-ge harcamaları payının sürdürülebilir olması da çok önemlidir. Bunun teminatı ar-ge 
kültürüne ve yetene$ine sahip bir sanayi kesimidir. Bununla birlikte, kriz dönemlerinde, 
özellikle geli"mi" ülkelerde yönetimin özel sektörün azalttı$ı ar-ge harcamalarını kompanse 
etmek üzere kamu ara"tırmalarını artırması, sık rastlanan bir olaydır.

�Bu ba$lamda merhum Erdal #nönü’nün dedi$i gibi, “bilim ve teknolojiye yatırımı zengin 
olduktan sonra de$il, zengin olmak için yapmak gerekir.” 

KAYNAKLAR:
1. OECD, Science and Innovation Policy: Key Challenges and Opportunities. 2004.
2. OECD, OECD Science, Technology and Industry Scorboard 2007.
3. Commission of the European Communities. Annual Report 2006.
4. Wim Kok Report (EC). Facing the Challenge, 2004.
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2. Tez Ödülü Ba"vuru Afi"i görseli
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TTGV tarafından Eski"ehir’de Bölgesel #novasyon Stratejileri Kapasite Olu"turma Projesi (ES#NKAP) ve 
Bursa’da Otomotiv Kümeleri için Kapasite Olu"turulması Projesi (OKÜMKAP) ba"latılmı"tır.

Dr. Akın Çakmakcı Tez ve Kurulu" Ödülü etkinli$inin 2.’si düzenlenerek her iki yılda bir yapılmasına karar 
verilmi"tir.

2. Tez Ödülleri Töreninde ödül takdimi,  
17.04.2008, Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu 
Bilkent Cyberpark, Ankara
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ABD’de yapılan Ba"kanlık seçimini Barack Obama kazanarak ABD’nin 
44. Ba"kanı oldu. Böylece ABD’de ilk kez bir Afro-Amerikalı ba"kan 
seçilmi"tir.

Kosova ba$ımsızlı$ını ilan etti.

#lk Ergenekon davası açıldı.

en.wikipedia.org

19 Nolu TTGV Kurucular Kurulu 
17.04.2008, Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu

Bilkent Cyberpark Cyberplaza Ankara

17 Nisan 2008 tarihinde Cyberpark Cyberplaza’da toplanan Kurucular Kurulu’nda a"a$ıdaki konu"mayı 
yaptım:

Vakfımız 2007 yılında Avrupa Yatırım Fonu (EIF), KOSGEB ve Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ile 
birlikte #stanbul Risk Sermayesi Giri"imi’ne (iVCi) 40 milyon avro taahhütle kurucu ortak olarak 
katılmı"tır. Bu giri"imin hedefi, Türkiye’de giri"im sermayesi pazarını geli"tirmek ve yenilikçi 
KOB#’lerin büyüme sermayesini uluslararası standartlara uygun olarak sa$lamaktır. Toplam 
taahhüt miktarı 150 milyon avro olup Türk özel sektör yatırımcılarının katkısı ile 200 milyon avroya 
ula"ması beklenmektedir. TTGV, iVCi’nin Yönetim ve Danı"ma Kurulu ile Yatırım Komitesi’nde 
temsil ediliyor.

TTGV AB Çerçeve Programları içinde yer alan Valor Projesi’ne katılmı" olup bu katılımla bilginin 
ticarile"tirilmesinde kullanılacak uluslararası destek modelinin olu"turulmasına kendi deneyimlerini 
ta"ımayı ve ortaya çıkacak modeli kullanmayı amaçlamaktadır.

Bir bölgede bulunan firmaların rekabet güçlerini inovasyon ve eko-verimlilik çalı"maları ile 
artırmak maksadı ile Bölgesel #novasyon Projesi ba"latılmı", bunun için de bölge olarak Eski"ehir 
seçilmi"tir. 2007 yılında ba"latılan proje sürdürülmektedir.

19 Nolu TTGV Kurucular Kurulu 
17.04.2008, Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu
Bilkent Cyberpark Cyberplaza Ankara

Soldan sa$a: Divan katibi Enver Ibek, Divan 
Ba"kanı Fikret Yücel, Divan katibi Naci Nacar
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AB’nin “Rekabetçilik ve #novasyon Programı” kapsamında KOSGEB koordinatörlü$ü’nde sunulan 
ve AB Komisyonunca kabul edilen 17 ilde firmalara destek ve bilgi sa$layacak “Orta Anadolu 
#novasyon A$ları Projesi” Vakfımızın katkılarıyla devam ediyor.

TTGV, 2007 yılından  itibaren TAFTIE Sekreteryası’nın sorumlulu$unu üstlenmi", TAFTIE Yönetim 
Kurulu toplantısı, Çalı"ma Grubu ve Stratejik Görev Grubu toplantıları ile TAFTIE Yıllık Konferansı 
#stanbul’da düzenlenmi"tir.

2007’de 1998’den beri TÜB#TAK ve TÜS#AD ile birlikte yürüttü$ümüz Teknoloji Ödülleri etkinli$inin 
yedincisi gerçekle"tirilmi" ve 11 Aralık 2007 tarihinde Sabancı Center’de düzenlenen Teknoloji 
Kongresi’nde kazananlara ödülleri verilmi"tir.

Ülkemizde üniversitelerde gerçekle"tirilen ar-ge çalı"malarının ticarile"mesini te"vik amacı ile 
ilk kez 2001 yılında düzenlenen “Dr. Akın Çakmakcı Üniversite-Sanayi #"birli$i En Ba"arılı Tez ve 
Kurulu" Ödülü”nün kurumsalla"ması için yapılan çalı"malar 2007’de son a"amasına getirilmi"tir. 
Bugün, Kurucular Kurulu Toplantısı’nı takiben, Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri’ni kazananlara 
vermek ve sevgili Akın’ı anmak imkanını bulaca$ız.

Geçti$imiz "ubat ayında çıkarılan 5746 sayılı “Ara"tırma ve Geli"tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine 
Dair Kanun” önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Bu kanunla dünyadaki e$ilime paralel olarak, 2001 
yılında çıkarılan “Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri Kanunu”ndaki gibi, ar-ge faaliyetlerine do$rudan 
destek yerine vergi avantajları sa$lanmaktadır. Yeni kanunda Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri Kanunu 
ile bir denge teminine çalı"ılmı" ve teknoparkların "irketler için çekicili$inin azalması bir ölçüde 
önlenmi"tir. Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri Kanunu’na göre bölgede çalı"an ara"tırmacı, yazılımcı 
ve ar-ge personelinin bu görevle ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. 

Bu tarihten sonra, bu kanun kapsamındaki bu tür personel ile 5746 sayılı kanun çerçevesindeki aynı 
tür personel arasında önemli bir fark meydana gelecektir. Di$er yandan, 5746 sayılı kanunda sınırlı 
sayıda destek personelin de te"vikten yararlanması mümkün iken, Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri 
Kanunu’nda böyle bir imkan mevcut de$ildir. Zaman içinde bu farkların ortadan kaldırılaca$ını 
ümit ediyorum. 

5746 sayılı kanuna dayanarak firmalar, gerek TÜB#TAK’a, gerekse Vakfımıza önerip destek alan 
projeleri için bu kanunla getirilen haklardan yararlanacaklardır. 

Yukarıda sözünü etti$im iki kanunun da hazırlanıp çıkarılmasında Vakfımızın önemli katkıları 
olmu"tur. Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri Kanunu’nun ana fikrinin olu"turulup kanun metninin 
hazırlanmasında önemli katkıları olan Genel Sekreterimiz merhum Akın Çakmakcı’yı rahmet ve 
minnetle anıyorum. Her iki kanunun TBMM’nin ilgili Komisyon müzakerelerinde bulunarak katkılar 
yapan ve 5746 sayılı kanunun metni üzerinde bazı de$i"iklikleri sa$layan Genel Sekreterimiz Sahir 
Çörto$lu’na te"ekkürlerimi sunuyorum.

Vakfımız DTM’nin kontrolu altında DF#F’i kullanarak verd$i teknoloji geli"tirme projeleri 
desteklerinde kendi öz kaynaklarından %25 oranında katkıda bulunuyor. Bunun dı"ında uygulanan 
yeni destek türlerinde ise, tamamen kendi öz kaynaklarını kullanmaktadır. Bu uygulamaların 
geni"lemesi ve çe"itli sektörlere yayılması için ba"ta düzenleyici ba$ımsız kurumlar olmak üzere 
çe"itli kurum ve kurulu"ların kendi alanlarında proje desteklemek için fon ayırmaları gerekti$i 
hususundaki dü"üncemi tekrarlamak isterim.

Son yıllarda, OECD tarafından, yenilikçilik ve teknolojik ilerlemenin temelini olu"turan kavram 
olarak, ”bilgiye yatırım” kullanılmaya ba"lanmı"tır. Bilgiye yatırım ar-ge harcamaları ile yüksek 
ö$renime ve yazılıma yapılan yatırımların toplamı olarak tanımlanıyor. Do$ru de$eri bulmak için 
üç ö$enin birbiri ile örtü"en kısımlarına dikkat etmek gerekmektedir. 2004 yılında bilgiye yatırım 
dünyada en yüksek de$er olarak ABD’de GSH’nın %6,5’i, #sveç’te buna çok yakın bir de$erde ve 
Yunanistan’da %1,8’i seviyesindedir. Bizdeki de$eri bilmiyorum, belki de ölçülmüyor.

Bu tür performans göstergelerinin önemine daha önce de de$inmi"tim. BTYK’nın 2005/3 sayılı 
kararı ile ülkemizin bilim ve teknoloji performansının ulusal ve uluslararası göstergelerle izlenmesi 
ve de$erlendirilmesi istenmektedir.”
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Kore Cumhuriyeti Strateji ve Finans Bakanlı$ı ve Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) tarafından olu"turulan 
“Bilgi Payla"ım Programı” kapsamında KDI ile TTGV’nin yaptıkları ortak çalı"ma tamamlanmı" ve bunun 
ürünü olarak “Türkiye Ulusal Teknoloji ve Yenile"im Kapasitesinin Geli"tirilmesi için Model” isimli eser 
yayımlanmı"tır.

8. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi düzenlendi.

8. Teknoloji Ödülleri Töreninde 
TÜB#TAK Ba"kanı Nüket Yeti" 
ve TÜS#AD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Bilgi Toplumu ve Yeni 
Teknolojiler Komisyonu Ba"kanı 
Hamdi Akın ile Ödül Kazanan 
Kurulu"larla birlikte, 25.06.2009 
Sabancı Center, #stanbul
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Genel Sekreterlikten ayrılan Sahir Çörto$lu yerine Mete Çakmakcı atanmı"tır.

Mobil telefonda 3G uygulaması ba"latıldı

Ankara-Eski"ehir hızlı tren hizmete girdi.

Ergenekon davasında çok sayıda tutuklama yapıldı.

Kabinede revizyona gidilerek 9 yeni bakan atandı.

Davos Dünya Ekonomik Forumun’da “one minute” olayı: Davos’ta tertiplenen Dünya Ekonomik Forumu 
sırasında #srail Cumhurba"kanı !imon Perez ile Ba"bakan Erdo$an arasında herkese açık bir oturumda 
sert bir tartı"ma ya"andı. Erdo$an’ın söz almak için oturumun moderatörüne sert ve ısrarlı bir "ekilde 
“one minute” demesi olayın böyle anılmasının sebebidir.

Türkiye’de insan haklarına saygı, özgürlükler ve standartların geli"tirilmesi amacıyla ba"latılan “Demokratik 
Açılım Paketi”nin bir ismi de “Milli Birlik ve Karde"lik” projesidir. Bu çerçevede yapılan giri"imler Kandil ve 
Mahmur’dan gelenlerin davranı"larının sebep oldu$u tepkiler dolayısıyla durdurulmu"tur.

demiryolu.net

Anayasa Mahkemesi Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kapatılmasına karar vermi"tir.

6 Ocak 2009 tarihinde 8. Teknoloji Ödülleri’nin ba"latılması münasebetiyle #stanbul Ceylan 
Intercontinental Hotel’de düzenlenen basın toplantısında yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır: 

TÜB#TAK, TÜS#AD ve TTGV tarafından gerçekle"tirilen Teknoloji Ödülleri ve Teknoloji Kongresi 
etkinli$i 8. kez düzenleniyor. Bugün daha öncekilerden farklı kaide ve de$erlendirme kriterleri 
kullanılacak olan 8. Teknoloji Ödülleri sürecini ba"latıyoruz. Ho"geldiniz. 

1998 yılından bu yana düzenlenmekte olan bu etkinli$i kurumsalla"mı", marka haline gelmi"  
olarak görmek bana büyük memnuniyet veriyor.

Teknoloji Ödülleri ve Kongresi Etkinli$i Ulusal Yenilik (#novasyon) Sistemi içinde bulunan çe"itli 
te"vik araçlarına katkıda bulunmak amacını ta"ıyor. Ulusal Yenilik Sistemi, Bilim-Teknoloji ve 
Sanayi Politikaları ile çok yakından ilgilidir. Teknolojik Yenilik çe"itli aktörlerin rol aldı$ı karma"ık bir 
sosyal olaydır. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “Türkiye’nin  Yenilik Politika E$ilimleri” 
raporunda Türk Yenilik Sistemi’nin gerekli bütün önemli bile"enlere sahip oldu$u belirtiliyor. 
Bununla beraber, ülkenin büyüklü$ü göz önünde tutulursa, bunların sayıca ve i"letme geni"lik 
ve çe"itleri bakımından yeterli olmadı$ı; daha önemlisi, bile"enler arası irtibat ve i"birli$inin zayıf 
oldu$u ifade ediliyor.

Yenilik Sisteminin en önemli yapı ta"larından birisi, ku"kusuz, Üniversite-Sanayi #"birli$i (ÜS#)’dir. 
ÜS#’nden beklenen, üniversitelerde mevcut bilgi birikimini yeni ya da iyile"tirilmi" ürün ve süreç 
elde edilmesinde en geni" ölçüde kullanmaktır. Böylece bu birikimin bir sosyal ve ekonomik faydaya 
dönü"mesi sa$lanır. Bunun için ülkemizde, ba"ka ülkelerdekine benzer, çe"itli mekanizmalar 
olu"turulmu"tur:

�Teknopark, kuluçka merkezi, teknokent, bilim parkı, teknoloji geli"tirme merkezi v.b.g. isimlerin 
verildi$i, tanımlanan misyona göre bazı farklılıklar gösterse de esasında benzer fonksiyonları 
olan kurulu"lar. Buralarda, genelde, bilimsel ve teknolojik bulu"lar ticari ürünlere dönü"türülür. 
Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri Kanunu’nun çıkarılmasından sonra sayıları artan bu kurulu"lara 
üniversitelerle sanayi arasında i"birli$i kurmaya en elveri"li yerler gözü ile bakılmaktadır. 
Ancak, ülkemizde faaliyete geçmi" yirmiye yakın Teknoparkta, de$erli çalı"malar yapılmakta  
olsa da, ba"arılı bir ÜS# sergilendi$i söylenemez.

“
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�ÜSAMP kısaltılmı" ismi ile anılan “Üniversite Sanayi Ara"tırma Merkezleri Programı” içinde yer 
alan, "irketlerle üniversitelerin i"birli$i yaptı$ı kurulu"lar. TÜB#TAK bünyesindeki ÜSAM’lara bir 
hukuki kimlik bulunamamasından kaynaklanan problemler dolayısı ile program tatil edilmi"tir. 
!u sırada bunların bir kısmı "irkete, di$erleri de derne$e dönü"erek rehabilite olmaya 
çalı"maktadırlar.

�Özellikle, TÜB#TAK ve TTGV tarafından uygulanan çe"itli destek programları çerçevesinde, 
projeleri de$erlendirmek üzere te"kil edilen alan ve hakem komiteleri ile projenin 
gerçekle"tirilmesi sırasında görev alan izleyici sistemi, üniversite ve sanayi mensuplarını bir 
araya getirmekte, bu da i"birli$ine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Teknoloji Ödülleri’ne 
yapılan ba"vuruların de$erlendirilmesi için kurulan komisyonlar ve nihai kararı alan jüri de, 
kendi çapında, benzer bir i"levi yerine getiriyor.

�Sanayi ve Ticaret Bakanlı$ı tarafından uygulanan, San-Tez kısaltılmı" ismi ile anılan, Sanayi 
Tezleri Programı sanayinin ar-ge’ye dayalı ihtiyaçlarının üniversite-sanayi i"birli$i ile 
çözülmesini amaçlamaktadır.

�Muhtelif Teknoloji Platformlarında  akademisyenler ve sanayicilerin bir araya gelmeleri 
i"birli$ine katkı yapmak "ansını yaratmaktadır.

�TÜB#TAK ARDEB (Ara"tırma Destek Programları Ba"kanlı$ı)’nın çalı"ma grupları ve #!BAP 
(Bilimsel ve Teknolojik #"birli$i A$ları ve Platformları Giri"imi Projeleri). 

�Bunların dı"ında Teknoloji Transfer Merkezleri, üniversitelerin döner sermaye kapsamındaki 
mukaveleye ba$lı projeler v.b.g. araçlar sayılabilir.  

Bütün bu mekanizmaların sayıca ve i"lerlik bakımından ülkemiz Yenilik Sistemi için yeterli oldu$u 
söylenemez. Bununla birlikte, i" dünyasında hala, üniversitelerdeki bilgi birikimi yeteri kadar 
önemsenmemekte, üniversitelerde de küçümsenmeyecek bir kesim ÜS#’ne üniversitelere destek 
ve yardım aracı gözü ile bakmaktadır. Bu dü"ünü" yolu dı"ında, Yüksek Ö$retim Kanunu ile döner 
sermaye ve katma bütçe ar-ge ödenekleri ile ilgili yönetmeliklerde ÜS#’ye kısıtlamalar getiren 
hususlar vardır. Bu konu OECD ülkelerinde de gündemdedir. Danimarka, Japonya ve Slovakya gibi 
ülkeler üniversitelerin özgürlük alanını geni"leterek sanayi ile i"birli$i yapmada bütün engelleri 
ortadan kaldırmı"lardır.

Bazı olumsuzlukların tespiti ve bunlara dayanan tenkitler daha iyiyi arama iste$inden kaynaklanıyor. 
Oysa, bazı olumlu geli"meleri, bu ba$lamda, Türkiye’nin bilim-teknoloji ve yenilik alanında 
yükselmekte oldu$unu gözardı edemeyiz. Ülkelerin bu alanlardaki konumunu belirleyen bütün 
göstergelerde ülkemiz için önemli iyile"meler, yükselmeler elde edilmi"tir. Bu ba$lamda, özel 

sektörün gerçekle"tirilen yurt içi gayrı safi ar-ge harcamalarının, toplamın %41,3’üne ula"ması 
önemlidir. Bu oranın 1993 yılında %18’den ibaret oldu$unu da belirtmeliyim. Hatırlanaca$ı üzere 
“Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003”ün kabul edildi$i, BTYK’nın ikinci toplantısı bu 
yılda, yani 1993’te yapılmı"tır. Bu sonuç  yenili$in öneminin özel sektör tarafından anla"ılmı" ve 
benimsenmi" oldu$u i"aretini de veriyor. 

Teknoloji Ödülleri ile alakalı toplantıların birinde, bilim ve teknolojinin halka sevdirilmesi amaçlı 
etkinliklerin yetersiz oldu$unu belirtmi"tim. Bilim ve teknolojinin küçük uzman grupların 
tekelinde bulunması günümüz ihtiyaç ve "artları ile uyumlu de$ildir, yaygınla"tırılması için çaba 
sarfedilmelidir. Aksi halde, eski Mısır, Mezopotamya ve Babil medeniyetlerinden bir farkımız kalmaz. 
Bilindi$i üzere, bu medeniyetlerde uzun gözlemler sonucu elde edilen bilgiler ruhban sınıfına 
aitti. Yunan medeniyetinde durum böyle de$ildir ve bu sebeple eski Yunan kültürü bugünün bilim 
zihniyetinin benzerine sahip olmu"tur. Bilim, fikirlerin özgürce tartı"ılmasına dayalıdır. Dolayısıyla 
bilim ve demokrasinin de$erleri birbiriyle uyumludur. Eski Yunan bilim zihniyetinin bugünkü ile 
çakı"masının izahı burada yatmaktadır.

Bilimi sevmek için bilim tarihini ve toplum için önemini ö$renmek gerekiyor. Bilim ve teknolojide 
yeni bilgiler üretilirken  binlerce yıllık çabanın olu"turdu$u birikimden yararlanılır. Bu gerçe$i 
Isaac Newton "u sözleri ile açıklamı"tır: ”Daha ileriyi görebildiysem, bunu omuzlarından baktı$ım 
devlere borçluyum”. Bu itibarla bilim ve teknoloji tarihi ile ilgili ö$renim, ara"tırma ve yayınların 
öneminin altı çizilmelidir. 

KAYNAKLAR:
1. Carl Sagan, Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum I"ı$ı, TÜB#TAK, 2006.
2. Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, TÜB#TAK, 2005.
3. Hal Hellman, Büyük Çeki"meler, TÜB#TAK, 2003.
4. Bilimin 4000 Yıllık Serüveni, NTV, 2007.
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15 Nisan 2009’da 8. Teknoloji Ödülleri’nde finale kalanları açıklamak amacı ile tertiplenen basın 
toplantısında yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

Bugün, 8. Teknoloji Ödülleri Etkinli$i’nin önemli bir a"amasına, finale kalan firmaların açıklanaca$ı 
güne ula"mı" bulunuyoruz. Ho"geldiniz.

8. Teknoloji Ödülleri’ne yapılan ba"vuruların bundan öncekilerin iki katına çıkmı" olması 
memnuniyet verici. Bu sonucun elde edilmesinde ba"vuru sürecinde ve ödül sayısında yapılan 
de$i"ikliklerin etkisi a$ırlıkta olmakla birlikte, özel sektörümüzde inovasyona verilen önemin 
giderek artması da etkendir diye dü"ünüyorum.

Bugün ba"vuru sahiplerinden bir bölümünün finale kalmadı$ını gözlemleyece$iz; aynen, 
daha sonraki a"amada finale kalanlardan bir kısmının ödül almayacakları gibi. Önemli olan, 
Teknoloji Ödülleri etkinli$ine katılmaktır. Çünkü bu katılım, giri"imci ruhunda bulunması gereken 
özgüvenin göstergesidir. Bu ba$lamda,  modern olimpiyat oyunlarının kurucusu Baron Pierre De 
Coubertine’nin “hayatta önemli olan zafer de$il yarı"maktır, aslolan kazanmak de$il iyi mücadele 
etmektir” sözlerini hatırlatmama izin verin.

Genelde ba"arılı olmak büyük ölçüde azim ve sebat ile mümkündür. Bugün size bu yargıya  tipik 
örneklerden birisinden, Lise Meitner’den, bahsetmek istiyorum.

Lise Meitner 1878 yılında Viyana’da bir Yahudi ailesinin kızı olarak dünyaya gelmi"tir. O tarihlerde 
kadınların tahsil için kar"ı kar"ıya bulundu$u kısıtları a"arak üniversiteyi bitirmi" ve fizik dalında 
doktorasını yapmı"tır. 1907 yılında tesirinde oldu$u Marie Curie’nin  yolunda radyoaktivite üzerinde 
çalı"mak üzere Berlin’e gitti. Burada bir kimyacı olan Otto Hahn ile tanı"tı ve birlikte çalı"maya 
ba"ladılar. O tarihlerde kadınlara bilimsel çalı"malar için Almanya’da da ko"ullar hiç uygun de$ildi. 
Akademik ünvanlar almak, hele bilimsel makaleler yazıp ne"retmek bir dizi formül bulmayı 
gerektiriyordu. Çok dü"ük ücret alabiliyor ve ailesinin yardımı ile ya"amını sürdürebiliyordu. Buna 
ra$men, Otto Hahn’la birlikte yeni bir element  buldular. Azmi ve sebatı sayesinde 1926 yılında 
Berlin Üniversitesi’ne Almanya’daki ilk kadın profesör olarak atandı. 1933 yılında Almanya’da 
Naziler’in iktidara gelmesi, Avusturya vatanda"ı olması dolayısıyla, Yahudi olmasına ra$men, onu 
fazla etkilemedi. Ancak 1938’de Almanlar’ın Avusturya’yı i"galinden sonra durum de$i"ti. Meitner 
#sveç’e kaçmak mecburiyetinde kaldı. Hahn, Lise Meitner ile ba"ladıkları uranyum üzerindeki 
çalı"maları sırasında ortaya çıkan baryuma bir anlam veremez, bunu Meitner’e yazar. Meitner 
bunun uranyum çekirde$inin parçalanması sonucunda meydana geldi$i kanısına vararak, gene 

“

bir fizikçi olan ye$eni Otto Frisch ile birlikte 1939 yılında yayınladıkları “Uranyumun Nötronlarla 
Parçalanması” isimli makale ile olayı dünyaya duyururlar. Bu olaya “fizyon” adını vermi"lerdir. 
Oysa fizyonu bulması dolayısıyla 1944 Kimya Nobel Ödülü’nü Otto Hahn alır. Hahn bu yanlı"lık 
veya eksikli$in giderilmesinde sessiz kalır. Bu arada Lise Meitner ABD’nin 1943 yılında ba"lattı$ı 
atom bombası yapmayı hedefleyen Manhattan Projesi’ne katılmayı, bilimsel çalı"malarını askeri 
amaçlar için kullanmayaca$ı gerekçesi ile reddetmi"tir. Buna ra$men bazıları Lise Meitner’i atom 
bombasının anası diye anmaktadırlar; aynı, Albert Einstein’ı babası diye andıkları gibi. Lise Meitner 
1960 yılında #ngiltere’ye ta"ınır ve 1968 yılında vefat eder. Bu ansiklopedik bilgi ile hayatı boyunca 
kadın-erkek  ayırımcılı$ı, Naziler ve bilim hayatındaki nankörlüklerle sava"an ve bunlara ra$men 
büyük bilimsel  ba"arılar elde eden haysiyetli bir bilim insanı örne$i vermek istedim.   

Sayın Konuklar,

Bu fırsattan yararlanarak önemsedi$im bir ba"ka konudaki dü"üncelerimi sizlerle payla"mak 
istiyorum, bunu kısa süre önce bir ba"ka platformda da dile getirmi"tim:

Bilindi$i gibi, 4 !ubat 2009 tarihinde TBMM, Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılmasını onaylamı"tır. 
Bu olay bir yandan içinde ya"adı$ımız küresel ekonomik krizin, di$er taraftan 29 Mart’ta yapılan 
yerel seçimlerin ve ülkemizin gündemindeki di$er bazı konuların gölgesinde kaldı. Oysa Kyoto 
Protokolu yükümlülükleri adeta yeni bir ya"am tarzını benimsemeyi gerektirmektedir, dolayısıyla 
kalıcı ve sürekli bir etkiye sahiptir.

Kyoto Protokolü 1992 yılında Rio’da imzalanan “Birle"mi" Milletler #klim de$i"ikli$i Çerçeve 
Sözle"mesi” kapsamında olup 1997 yılında imzalanmı"tır. Ancak 2005 yılında yürürlü$e giren 
protokol sera etkisi yapan C02 ile birlikte toplam be" gazın emisyonunu azaltmayı amaçlamaktadır.
Küresel ısınma ve iklim de$i"ikli$inden sorumlu kabul edilen bu salımın azaltılması için verilen 
mücadelede ba"lıca iki faktör üzerinde durulmaktadır: Enerji yo$unlu$u ve karbon yo$unlu$u.

Enerji yo$unlu$u toplam enerji tüketiminin GSY#H’ya oranı olarak tanımlanıyor. Enerji 
yo$unlu$unun azaltılmasında yapılması gereken, tasarrufa riayettir. Bununla, ihtiyaçtan daha 
az de$il; bo"a harcanan ve sarfedilenin önlenmesi kastediliyor. Bu çerçevede, enerji verimlili$i 
önlemlerine uyulması da büyük önem ta"ıyor.

Karbon yo$unlu$u, toplam CO2 salımının toplam fosil yakıt tüketimine oranıdır. Bunun 
azaltılmasında en etkili davranı" enerji üretiminde fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları, 
hidroelektrik ve hatta nükleer enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Fosil yakıtların türünün seçimi 
ile de CO2 salımında iyile"me sa$lanabilir.
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Temiz enerji kullanımının en önemli faydalarından birisi, enerji ba$ımsızlı$ını sa$lamasıdır.

Yakın gelecekte ba"ta rüzgar ve güne" olmak üzere temiz enerji üretiminde kullanılan teçhizat 
pazarının en büyük pazarlardan birisi olaca$ına muhakkak gözü ile bakılmaktadır. Bu itibarla; 
rüzgar türbini, güne" pili ve paneli, yakıt pili imalat teknolojilerine ve tesislerine sahip olmanın 
önemi açıktır. #"te bu gerçek, bilim teknoloji ve inovasyon politikalarının saptanmasında ve giri"im 
konularının seçilmesinde önemli bir ipucu veriyor. Ayrıca kamu tarafından desteklenecek ve 
sipari"i verilecek güdümlü projelerin tespitinde de çok önemli bir faktör olu"turuyor.

Bu arada dünyada kimsenin petrol ve do$al gaz rezervlerini kullanmaktan vazgeçmeye niyetli 
olmadı$ı ortadadır. Çabalar enerji üretimi ve transformasyonunda daha az CO2 salımını sa$layan 
teknolojiler geli"tirmede yo$unla"maktadır. Bizim de, benzer "ekilde, büyük rezervlere sahip 
oldu$umuz  dü"ük kaliteli kömürlerimizi de$erlendirecek teknolojiler geli"tirme konusuna da 
önem vermemiz gerekti$ini dü"ünüyorum.  

KAYNAKLAR:
1. TÜ#K Ar-Ge #statistikleri, 2007.
2. Lise Meitner, Vikipedi.
3. Yrd. Doç. Dr. Etem Karakaya ve Ar". Gör. Mustafa Özça$, Türkiye Açısından Kyoto Protokolünün 
De$erlendirilmesi ve Ayrı"tırma Yöntemi ile CO2 Emisyon Belirliyicilerinin Analizi, VII. ODTÜ 
Ekonomi Konferansı, 2003.
4. James Martin, The Meaning of 21th Century, Riverhead Penguin, New York, 2007.           
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16 Nisan 2009 tarihinde Cyberpark Cyberplaza’da yapılan 20. Kurucular Kurulu Toplantısı’nda 
yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

Vakfımız 2009 yılında, di$er yıllardaki gibi, sanayimizde teknoloji geli"tirme faaliyetlerini 
destekleme ve teknolojik inovasyon bilincini artırma çabalarını sürdürmü"tür. Bu çerçevede, yıl 
içinde 6 dönemde 238 inovasyon proje ba"vurusu de$erlendirilmi" ve devam etmekte olan 166 
projenin izleme faaliyeti sürdürülmü"tür. Bu yıl içinde desteklenmesine karar verilen 110 projeye 
38,6 milyon dolar ba$ıtlanmı" ve deste$i süren projelere 19,7 milyon dolar ödeme yapılmı"tır.

Bilindi$i gibi, Vakfımız ekolojik sistemi korumaya yönelik olarak OT#M’in giderilmesi, çevre 
teknolojileri, yenilenebilir enerji ve enerji verimlili$i alanlarında projeler desteklemektedir.

Montreal Protokolü çerçevesinde olu"turulan ve Vakfımızın kullanımına tahsis edilen fonlarla 
yürütülen OT#M’in giderilmesi projesi 2008 yılında tamamlanmı"tır. DB’nin proje kapanı" raporunda 
yürütücü kurulu" olarak TTGV’nin performansı “yüksek derecede ba"arılı” olarak tanımlanmı"tır. 

20 Nolu TTGV Kurucular Kurulu 
16.04.2009, Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu
Bilkent Cyberpark Cyberplaza Ankara

2001-2009 yılları arasında TTGV Genel Sekreterli$i görevini yürütmü" olan 
Prof. Dr. Sahir Çörto$lu’nun görevinden ayrılıyor olması nedeniyle plaket 
takdimi, 20. TTGV Kurucular Kurulu, 16 Nisan 2009 Cyberpark, Ankara

“
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Bu proje vasıtasıyla çe"itli kurulu"lara 24,5 milyon dolar kullandırılmı"tır. Geri dönü"lü desteklerden 
olu"an döner sermaye 8,175 milyon dolar olup yapılan anla"ma uyarınca benzeri amaçlar için 
kullanılacaktır.

2006 yılında ba"latılan “Çevre Destekleri”, 2008 yılında da sürdürülmü" olup bu kapsamda devam 
eden projelere ba$ıtlanan destek miktarı 1,925 milyon dolardır. Edinilen deneyime göre, temiz 
üretim ve eko-verimlilik uygulamalarını hedefleyen Çevre Teknolojileri alanında sanayimizde proje 
geli"tirme kapasitesinin geli"tirilmesi gerekmektedir. 2008 yılında bu amaca hizmet eden bir dizi 
etkinlikte bulunulmu"tur. Bu ba$lamda, küresel çevre fonundan yararlanmak üzere Elektrik #"leri 
Etüt #daresi (E#E#), Birle"mi" Milletler Kalkınma Te"kilatı (UNDP) ve Birle"mi" Milletler Endüstriyel 
Kalkınma Örgütü (UNIDO) ortaklı$ı ile bu fona sunulan “Sanayide Enerji Verimlili$inin Artırılması” 
konulu proje teklifi onaylanmı"tır. Toplam bütçesi 19,7 milyon dolar olan projenin be" yıl sürmesi 
öngörülüyor. Buna ilaveten, Vakfımız UNIDO tarafından tarafından yürütülen “#klim De$i"ikli$i 
Adaptasyon Projesi” kapsamında “Eko-Verimlilik Programı” alt projesine de katılmı"tır.

Ba"langıç sermaye destekleri Vakfımıza ait Teknoloji Yatırım A.!. tarafından yürütülmektedir. 
!imdiye kadar bu "irket tarafından i"tirak ve ba$lı ortaklık "eklinde toplam 2,5 milyon TL tutarında 
yatırım yapılmı"tır.

Türkiye’de faaliyet gösterecek giri"im sermayesi fonlarına yatırım yapmak üzere Vakfımız, KOSGEB 
ve Türkiye Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu tarafından 2007 senesinde kurulan iVCi, 
özel yatırımcıların katılımını sa$lamak çabalarını sürdürmekte ve fonun kapanı"ı sonrası yapaca$ı 
yatırımları de$erlendirmektedir.

2007 yılında ba"latılan “Eski"ehir #li #novasyon Stratejileri #çin Kapasite Olu"turma Projesi” (ES#NKAP) 
2008’de de devam etmi"tir. Bu proje bir bölgedeki firmaların ar-ge, inovasyon ve eko-verimlilik 
yolu ile rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktadır; 2009’da da devam edecektir.

OKÜMKAP kısaltılmı" ismi ile anılan “Otomotiv Kümeleri #çin Kapasite Olu"turma Projesi” 2008 
yılında Bursa’da, çalı"manın tabanını  olu"turacak platform te"kili ile ba"latılmı"tır. ES#NKAP’ın 
amacını sektörel bazda gerçekle"tirmeyi, Bursa ve çevresinde otomotiv yan sanayi firmalarının 
inovatif ve teknoloji tabanlı bir kümele"meye gidebilmelerini hedefleyen proje, 2009 yılında da 
devam edecektir.

TÜB#TAK ve TÜS#AD’la birlikte düzenledi$imiz Teknoloji Ödülleri ve Kongresi etkinli$inin bu yıl 
8.’si gerçekle"tirilecektir. Daha fazla katılım sa$layacak "ekilde ba"vuru süreci de$i"tirilmi" ve ödül 
sayısı artırılmı" olan etkinli$in ödül töreni Haziran ayında yapılacaktır.

“Dr. Akın Çakmakcı Üniversite-Sanayi #"birli$inde En Ba"arılı Tez ve Kurulu" Ödülü”, 2008 yılında 
ikinci kez düzenlenmi" olup bundan böyle iki yılda bir yapılacaktır.

TU#K’in verilerine göre; Türkiye’de 2007 yılında toplam ar-ge harcamalarının GSY#H içindeki payı 
%0,71’dir. Bu harcamaların %48,2’si yüksek ö$renime, %41,3’ü özel sektöre ve %10,6’sı kamu kesimine 
aittir. Özel sektöre ait olan %41,3 oranını çok önemsiyorum. Bu oran, BTYK tarafından Bilim ve 
Teknoloji Politikası 1993-2003’ün tanımlandı$ı 1993 yılında %18’den ibaret idi. Bu sonuç, ar-ge ve 
yenili$in öneminin özel sektör tarafından anla"ılmı" ve benimsenmi" olmasının göstergesidir.

(Konu"mamın bundan sonrasında bir gün önce yani 15 Nisan 2009’da 8. Teknoloji Ödülleri 
finalistlerinin tanıtıldı$ı toplantıda Türkiye’nin Kyoto Protokolünü imzalaması münasebeti ile 
söylediklerimi dile getirmi"im. Bu sebeple tekrarlamıyorum.)”
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25 Haziran 2009 tarihinde Sabancı Center’de düzenlenen 8. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’nde yaptı$ım 
konu"ma a"a$ıdadır:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında de$i"imler devam ediyor. Bu sebeple, “OECD Bilim, Teknoloji 
ve Sanayi 2008 Görünüm Raporu”nda  çizilen manzarayı birlikte gözden geçirelim istedim.

Otuz üyesi bulunan OECD’de, ar-ge harcamalarındaki artı" hızı son yıllarda dü"mü" olmasına 
kar"ın Çin, Hindistan, Güney Afrika, Rusya gibi OECD dı"ı ülkelerde yükselmi"tir. Sonuç olarak; bu 
alandaki global da$ılım da de$i"mektedir. Nitekim, dünya ar-ge harcamaları içindeki payı 1996’da 
%11,7 olan OECD dı"ı ülkelerin, 2005’teki payı %18,4’e yükselmi"tir.

Geli"mi" ülkelerde ar-ge harcamalarının büyük kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Di$er 
ülkelerde de özel sektör payının giderek büyüdü$ü gözlemleniyor. Örne$in; Türkiye’de 1993’te 
toplam ar-ge harcamaları içinde %18 olan özel sektör payı, 2007’de %41,3’e yükselmi"tir.     

“

Birçok ülkede kamu, özel sektörün ar-ge harcamalarına destek vermektedir. Ekonomik kriz, 
abartılan hedefler gibi nedenlerle toplam ar-ge harcamalarında meydana gelen açı$ı kapatmak 
için kamu kurulu"larında yapılan ar-ge faaliyetleri ço$altıldı$ı gibi, verilen destek de artırılmaktadır. 
Bu ba$lamda; 17 Haziran’da toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda küresel  krize kar"ı 
alınan tedbirler arasında Ar-Ge ve yenilik alanında  ilave eylemlere yer verilmesi kararla"tırılmı"tır.
Bu çerçevede sa$lanacak ek imkanların, Kyoto Protokolü’ne katılmamızla üstlenilen yükümlülükleri 
çok söyleyip de bir türlü hayata geçiremedi$imiz fırsata dönü"türme maksadı ile kullanılmasının 
uygun olaca$ını dü"ünüyorum. Bilindi$i üzere; Kyoto Protokolü sera etkisi yapan, ba"ta CO2 olmak 
üzere, be" gazın emisyonunu azaltmayı amaçlamaktadır. Küresel ısınma ve iklim de$i"ikli$inden 
sorumlu kabul edilen bu salımın azaltılmasındaki mücadelede enerji yo$unlu$unun ve karbon 
yo$unlu$unun azaltılmasına çalı"ılıyor. Enerji yo$unlu$unun azaltılmasında yapılması gereken, 
tasarrufa uymak ve bununla ilgili teknolojileri geli"tirmektir. Karbon yo$unlu$u ise, en etkili 
"ekilde, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak azaltılabilir. Temiz enerji 
kullanımının en önemli faydalarından birisi, enerji ba$ımsızlı$ının sa$lanmasıdır. Yakın gelecekte, 
ba"ta rüzgar ve güne" olmak üzere, temiz enerji üretiminde kullanılacak teçhizat pazarının en 
büyük pazarlardan birisi olaca$ına kesin gözü ile bakılıyor. Bu itibarla rüzgar türbini, güne" pili ve 
paneli, yakıt pili imalat teknolojilerine sahip olmanın önemi açıktır.     

Son yıllarda kamu tarafından özel sektöre do$rudan destek yerine dolaylı finansmana do$ru bir 
hareket ba"lamı" bulunuyor. Ar-ge faaliyetleri için vergi muafiyeti sa$layan OECD ülkeleri sayısı 
1995’te 12 iken; 2008’de 21’e ula"mı"tır. Bu ba$lamda; Türkiye’de 2001 yılında, Teknoloji Geli"tirme 
Bölgeleri Kanunu, 2008 yılında da Ara"tırma ve Geli"tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun çıkarılmı"tır.

Bilimsel yayınlar ve patent ba"vurularında önemli artı"lar saptanıyor. Bu alanlarda, ABD, AB ve 
Japonya hala açık ara üstünlüklerini korumakla birlikte global da$ılımda özellikle Uzak Do$u 
ülkeleri lehine bir de$i"im gözleniyor. Türkiye yıllık bilimsel yayın sayısını devamlı olarak artırmakta 
olup, 2007 yılında dünya sıralamasında 18.’li$e yükselmi"tir. Ayrıca yerli patent,  faydalı model 
ba"vurusu ve üçlü (triadik) patent sayılarında da önemli artı"lar kaydetmi" bulunuyor.

Bilgi teknolojilerinin yaygınla"ması ve her türlü etkinli$in bünyesine girmesi  nitelikli insan 
gücüne ihtiyacı da hızla büyütmektedir. Bu olgu, ülkelerin insan kaynakları ile ilgili yatırımlarını 
güçlendirmesine sebep olmakla birlikte ar-ge etkinliklerinin globalle"mesine de katkıda 
bulunmaktadır. 
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Yenilikçi ürün ve hizmetlere olan talep yetersizli$i bunlara yeni talep ve pazar yaratma çabalarına 
ihtiyaç göstermektedir. Tedarik sistemlerinde alınacak tedbirler ve proje sipari"leri bu konuda ilk 
akla gelenlerdir.

Kamu politikalarının sosyo-ekonomik etkilerinin de$erlendirilmesi çok önemli, ama bir o kadar da 
zor bir konudur. Bu ba$lamda kamunun ar-ge faaliyetlerinin ve özel sektöre devlet desteklerinin 
etki analizi de mevcut politikaların düzeltilmesi ve yeni politikalar için veri elde edilmesini sa$lar.
Aynı "ekilde yenilikçilik alanındaki performans ölçümlerinde kullanılan kriterler ve göstergeler 
devamlı surette de$i"ikli$e u$ramakta ve geli"mektedir. Bunlar politikaların daha iyi tasarlanıp 
uygulanmasında önemli rol oynamaktadırlar.

8. Teknoloji Ödülleri’ne yapılan ba"vuruların daha öncekilerin iki katına çıkmı" olması memnuniyet 
verici. Bu sonucun elde edilmesinde ba"vuru sürecinde ve ödül sayısında yapılan de$i"ikliklerin 
etkisi a$ırlıkta olmakla birlikte, özel sektörümüzde inovasyona verilen önemin giderek artmakta 
olmasının da rolü bulundu$unu ümit ediyorum.

Teknoloji Ödülleri sürecinde ba"vuru sahiplerinden bir kısmının finale kalmadı$ını gözlemledik. 
!imdi de finale kalan bazı firmaların ödül almayacaklarını saptayaca$ız. Aslında önemli olan 
Teknoloji Ödülleri etkinli$ine katılmaktır. Çünkü bu katılım, giri"imci ruhunda bulunması gereken 
özgüvenin göstergesidir.

KAYNAKLAR:
1. OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi Görünüm Raporu 2008, OECD 2008.
2. TÜ#K Ar-Ge #statistikleri, 2007.
3. James Martin, The Meaning of 21th Century, Riverhead Penguin, New York, 2007.         
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2010

TTGV tarafından #leri Teknoloji Projeleri (#TEP) isimli destek ba"latılmı"tır.

9. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi düzenlendi.

3. Dr. Akın Çakmakcı Tez ve Kurulu" Ödülleri sahiplerine verildi.
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Balyoz Davası ba"latıldı.

CHP Genel Ba"kanı Deniz Baykal kendisi ile ilgili bir kasetin internette yayımlanması 
üzerine istifa etti ve yerine Kemal Kılıçdaro$lu seçildi.

#nsani Yardım Vakfı’nın #srail ablukasındaki Gazze’ye yardım malzemesini götürmekte olan Mavi 
Marmara isimli gemi #srail Ordusu’nun,  uluslararası sularda, bazı yolcuların ölmesine ve yaralanmasına 
sebep olan saldırısına u$radı. Gemi bir #srail limanına çekildi. Bu olay “one minute” olayı ile bozulmu" 
olan Türkiye-#srail ili"kilerini büsbütün bozdu.

Yılın en önemli olayı "üphesiz “Arap Baharı”nın yıl sonuna do$ru Tunus’ta ba"lamasıdır. Daha sonra 
Libya, Mısır, Yemen, Cezayir ve Ürdün’e sıçramı"tır. Tunus’ta 23 yıldır iktidarda bulunan Zeynel Abidin Bin 
Ali, Libya’da 41 yıllık diktatör Muammer Kaddafi ve Mısır’ı 30 yıldır yöneten Hüsnü Mübarek bir "ekilde 
bertaraf edilmi"lerdir. Bu hareket Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları isteklerinden 
ortaya çıkmı" gibi görünse de, yeni iktidarların radikal #slam taraftarı görünümleri bir tereddüt kayna$ı 
te"kil etmektedir.
     
    

tbmm.chp.org.tr

ihh.org.tr 

dunyabulteni.net

29 Mart 2010 tarihinde 9. Teknoloji Ödülleri etkinli$i sürecinin ba"latılması amacıyla #stanbul Swissotel 
Bosphorus’da düzenlene basın toplantısında yaptı$ım konu"ma a"a$ıdadır:

1998 yılından bu yana üç kurulu", TÜB#TAK, TÜS#AD ve TTGV, tarafından düzenlenen Teknoloji 
Ödülleri ve Teknoloji Kongresi etkinli$inin bugün dokuzuncusu ile ilgili süreç ba"latılıyor.

Teknoloji Ödülleri ve Kongresi ülkemiz #novasyon (Yenile"im) Sistemi içinde bir te"vik aracıdır. Bu 
sistem içindeki bütün çabalar sanayimizin rekabet gücüne sahip olması, bunun sürekli kılınması 
ve bilginin ticare"tirilerek ekonomik ve toplumsal faydaya dönü"türülmesine yöneliktir. OECD 
tarafından yapılan bir çalı"ma geli"mi" ülkelerde ekonomik büyümenin yarısından fazlasının 
inovasyon kaynaklı oldu$unu göstermektedir.

Bugün sizlere Türk Yenile"im Sistemi’nin olu"umunda etken olan olayların bir özetini verece$im:
Türkiye’de bilim ve teknoloji politikaları arayı"ı ve olu"turulması planlı dönemle ba"lamı"tır denebilir. 
1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci Be" Yıllık Kalkınma Planı’nda Bilimsel ve Teknik Ara"tırmalar 
Kurumu  kurulaca$ına dair hüküm yer almı"tır. 1963 yılında o zamanki ismi ile Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Ara"tırma Kurumu’nun kurulması ülkemiz Bilim ve Teknoloji Politikaları’nın olu"turulması, 
uygulanması ve izlenmesi açısından fevkalade önemlidir. O tarihlerde Türkiye, ekonomisi tarıma 
dayalı ve ki"i ba"ına geliri yüz dolar mertebesinde olan tipik bir az geli"mi"  ülke idi.

Daha sonraki Kalkınma Planları’nda konuya giderek daha fazla yer verilmi" olup ikinci Be" Yıllık 
Kalkınma Planı (1968-1972) döneminde bugünkü Marmara Ara"tırma Merkezi yani MAM’ın, o 
zamanki ismi ile Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Ara"tırma Enstitüsü’nün, kurulması önemli bir 
geli"medir.

1983 yılında yayımlanan “Türk Bilim Politikası: 1983-2003”, o zamanki Devlet Bakanı Sayın Nimet 
Özda"’ın öncülü$ünde DPT ve TÜB#TAK’ın i"birli$i ve çok sayıda bilim adamı ve uzmanın katılımı 
ile hazırlanan de$erli bir dokümandır. Ne var ki, ülkemizde çok sayıda örneklerinde görüldü$ü 
gibi, hayata geçirilememi"tir. Gene de bu dokümanda önerilen “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
(BTYK)”, 1983 yılında, bir kanun kuvvetinde kararname ile kurulmu"tur.

Ba"langıçta izlenen politikalar daha ziyade do$a bilimleri alanında yetkinlik kazanmaya yöneliktir. 
Sonraki yıllarda  bilim yanında teknolojide de yetkin olmak amaçlanmı"tır. Böylece bilimsel ve 
teknolojik birikim ve kazanımların ekonomik ve toplumsal faydaya dönü"türülmesinin sa$lanması 
öngörülmü"tür. Bu ba$lamda önemli bir davranı", 1990 yılında, Hazine Müste"arlı$ı’nın, Dünya 

“



264 265

Bankası ile  “Teknoloji Geli"tirme Projesi”nin gerçekle"tirilmesinde kullanılmak üzere, 100 milyon 
dolarlık bir borç sözle"mesi imzalamasıdır. Teknoloji Geli"tirme Projesi üç bölümden olu"maktadır: 

1. Metroloji, standart, test ve kalite sisteminin kurulup geli"mesinin sa$lanması. Bugünkü 
“TÜB#TAK Ulusal Metroloji Enstitüsü” (TÜB#TAK UME) bu çerçevede kurulmu"tur. Gene 
bununla TÜRKAK’ın kurulması zemini hazırlanmı"tır. 

2.Türk Sanayisi’nin teknolojik ara"tırma-geli"tirme etkinliklerinin desteklenmesi. Bunun 
kurulacak bir vakıf eliyle yapılması kararla"tırılmı" ve “Türkiye Teknoloji Geli"tirme Vakfı 
(TTGV)” bu amaçla kurulmu"tur. 

3.Risk Sermayesi !irketinin kurulması. Projenin bu bölümü o tarihte sermaye piyasası 
mevzuatının uygun bulunmaması dolayısıyla projeden çıkarılmı"tır.

Teknoloji Geli"tirme Projesi özel te"ebbüsün teknoloji geli"tirme alanına ilk resmi davet ve 
te"vik giri"imidir. Bunu, 1994 yılında çıkarılan “#hracata Yönelik Devlet Te"vikleri Kararnamesi” 
çerçevesinde sa$lanan ar-ge sermaye deste$i izlemi"tir. Bu destek Destekleme ve Fiyat #stikrar 
Fonundan (DF#F) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararlarına  göre DTM, TÜB#TAK ve TTGV 
eli ile sürdürülmektedir. Daha sonra, 1999 yılında, “Endüstriyel Teknoloji Projesi”’nin hayata 
geçirilmesi için Dünya Bankası ile imzalanan ikraz sözle"mesi ile teknoloji geli"tirme projelerinde 
kullanılmak üzere TTGV’ye yeni bir fon sa$lanmı"tır. TTGV de bunu kendi öz kaynaklarını da 
katarak proje sahiplerinin kullanımına sunmu"tur. Bu projeye, Teknoloji Geli"tirme Projesi’nde rol 
alan kurulu"lar, yani TÜB#TAK, TSE ve TTGV yanında Türk Patent Enstitüsü de katılmı"tır. 

2007 yılı ba"larında çıkarılan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara"tırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik 
Destek Programlarına #li"kin Yönetmelik”’in yürürlü$e girmesinden sonra özel sektör kurulu"larına 
sa$lanan desteklerde önemli artı"lar sa$lanmı"tır. 

Bu do$rudan destekler yanında, ar-ge yaparak teknoloji geli"tiren "irketlere bazı vergi avantajları 
sa$layan kanunlar çıkarılmı"tır. Bunlardan birisi, “Teknoloji Geli"tirme Bölgesi” olarak tanımlanan 
bölgelerde yerle"ik "irketlerin faydalandı$ı, 2001 yılında çıkarılan “Teknoloji Geli"tirme Bölgeleri 
Kanunu”; di$eri ise, münferit olarak bütün "irketlerin faydalanabilece$i 2007 yılında çıkarılan 
“Ara"tırma ve Geli"tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”dur.

Bütün bu geli"meler sonunda özel sektörde inovasyonun ya"amsal önemi ve rekabet üstünlü$ü 
sa$lamadaki vazgeçilmez rolü etkisini göstermi"tir. Deyim yerinde ise; uyuyan dev uyanmı" veya 

uyandırılmı"tır. Öyle ki, ülkemizde toplam ar-ge harcamaları içinde, 1993 yılında sadece %18 
olan özel sektör payı, 2008 yılında, ilk defa yüksek ö$retimin payını geçerek, %44.2’ye ula"mı"tır. 
Beklenen bunun %60’a çıkmasıdır. 

Bu müddet zarfında ülkemizin Yenile"im Sistemi hemen bütün gerekli organları ile kurulmu"tur. 
Kanaatimce, bundan sonra bunları iyile"tirmek, bazılarını ço$altmak, geni"letmek, aralarındaki 
ili"kileri düzenlemek  ve bazı yeni organlar eklemek gerekir.

15 Nisan 2010’da Ankara’da Cyberpark Cyberplaza toplantı salonundaki 21. Kurucular Kurulu’nda 
yaptı$ım konu"ma:

                                                          

2009 yılında, ülkemizde de etkileri kuvvetle hissedilen küresel mali krizden Vakfımızın, özellikle 
asli etkinliklerinde, pek fazla etkilendi$i söylenemez. Yıl boyunca 6 dönemde yapılan toplam 235 
ba"vuruya kar"ılık 6’sı çevre projeleri olmak üzere 119 proje desteklenmi", bunlara yakla"ık 35 
milyon ABD doları ba$ıtlanmı"tır. Aynı yıl içinde yürütülmekte olan projeler için yakla"ık 27 milyon 
ABD doları fiili ödeme yapılmı"tır. Bunun 2,26 milyon doları çevre projelerine aittir.

Hatırlanaca$ı üzere, Vakfımız Teknoloji Geli"tirme Projeleri’ni 2005 yılında Dı" Ticaret Müste"arlı$ı 
ile imzaladı$ı protokola uygun olarak DTM-II adı altında %75 DTM/DF#F, %25 TTGV kaynaklarını 
kullanarak desteklemektedir.

“
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Çevre projelerinde ise, tamamen Vakfın özkaynakları kullanılıyor. Çevre teknolojileri, enerji 
verimlili$i ve yenilenebilir enerji alanlarında yapılan ba"vurular de$erlendirilerek desteklenmekle 
birlikte, Vakıf bu konuda bazı önemli etkinliklere de katılmaktadır. Bu ba$lamda Küresel Çevre 
Fonu’ndan (GEF) yararlanmak üzere Elektrik #"leri Etüt #daresi (E#E), Birle"mi" Milletler Kalkınma 
Fonu (UNDP) ve Birle"mi" Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ortaklı$ı ile hazırlanan “Sanayide 
Enerji Verimlili$inin Artırılması” konulu proje teklifi GEF tarafından kabul edilmi"tir. Bu proje ile 
yakla"ık 6 milyon ABD doları tutarındaki bir kayna$ın Türkiye’ye aktarılması beklenmektedir. 
Di$er yandan #spanya Hükümeti tarafından desteklenmekte olan “Türkiye’nin #klim De$i"ikli$i 
Etkilerine Uyum Kapasitesinin Geli"tirilmesi” Projesi BM Ortak Programı olarak yürürlü$e girmi" 
olup bunun sanayi aya$ı BM Sınai Kalkınma Örgütü’nün sorumlu$undadır. Bu kapsamdaki Eko 
Verimlilik (Temiz Üretim) Programı TTGV’nin yürütücülü$ünde devam etmektedir. Programın 
hedefi, Türkiye’de eko-verimlilik bilincinin ve kapasitesinin geli"tirilmesi, ilgili teknolojilerin 
yaygınla"tırılması, bu amaca hizmet edecek bir Eko-Verimlilik Merkezinin kurulmasıdır. 2011’de 
tamamlanacak olan proje kapsamında, 2009 yılında Pilot Bölge olarak seçilen Seyhan Havzası’nda 
gıda ve metal sektöründeki 3 firmada uygulanması planlanan projelerle %35’e varan oranda su 
tasarrufu sa$lanması hedefleniyor. Uygulamanın kimya ve tekstil sektöründen seçilecek firmalara 
da yaygınla"tırılması planlanmaktadır. Bu önemli iki örnek dı"ında Faaliyet Raporunda, rol alınan 
di$er projeler hakkında bilgi veriliyor.

2009 yılında i"tiraklerimizden Esim Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.!.’nin rehabilite edilmesi için 
çalı"malar sürdürülmü", alınan tasarruf tedbirleri ve ciro artırma gayretleriyle yılın son çeyre$inde 
i"letme sermayesi ve kamu borçları ödemesinin "irket imkanlarıyla kar"ılanması sa$lanmı"tır. 
Gene i"tiraklerimizden Novagenix #laç Ar-Ge Merkezi Sanayi ve Ticaret A.!. global mali kriz ve 
ülkemiz ilaç piyasasında husule gelen olumsuz geli"melerden etkilenerek cüzi bir kârla seneyi 
kapatmı"tır. Yazılım Destek Ticaret A.!.’nin Genel Kurulu’nda tasfiye kararı alınmı" olup tasfiye 
i"lemlerine ba"lanmı"tır.

#"tiraklerimiz içinde bulunan Giri"im Sermaye !irketlerinden Teknoloji Yatırım A.!. sermayesinin 
tamamı Vakfımız’a aittir. TTGV’nin ba"langıç a"amasına ait faaliyetleri bu "irket tarafından 
yürütülmekte olup ülkemizde tek erken a"ama teknoloji yatırımcısıdır. !irket,  kurulu"undan 2009 
yılı sonuna kadar toplam yakla"ık 3 milyon TL mali yatırım yapmı" bulunmaktadır.

2009 yılı, bütün dünyada, yatırım döneminde olan fonlar için yatırımcılarının fon tahhütlerini 
kar"ılamada zorluklar geçirdi$i bir yıl olmu"tur. TTGV’nin yatırımcı ortak oldu$u Turkven TPEF-1 
fonu yatırım dönemini 2008 yılında tamamladı$ı, orta$ı bulundu$u #" Giri"im A.!.’de sermayesinin 

tamamı kurulu" sırasında ödenmi" olması sebebiyle bundan etkilenmemi"dir. Ancak, genel 
ekonomik durumun etkisi ile, portföylerindeki firmaların  faaliyet ve gelirlerinde meydana gelen 
olumsuz durum bunlardan çıkma imkanı vermemi"tir.

TTGV’nin KOSGEB, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve Türkiye Kalkınma Bankası ile ortak olarak kurdu$u 
#stanbul Risk Sermayesi Giri"imi (iVCi), 2009 Mart’ında, fona yeni yatırımcı kabul etme dönemini 
tamamlamı"tır. Son olarak; fona yatırımcı olmayı taahhüt eden Garanti Bankası ve NBG Group 
ile birlikte fonun toplam büyüklü$ü 160 milyon Avro olarak kesinle"mi"tir. iVCi, yatırım ve risk 
yönetim stratejisi gere$i, her fona kendi ve katıldı$ı fon büyüklüklerinin belirli oranlarına kadar 
yatırım yapabilmektedir. Bu sebeple, 160 milyon Avroluk fonun di$er yatırımcıların katılımlarıyla 
en az 800 milyon Avroluk bir yatırım hacmi yaratması beklenmektedir. iVCi  2009 yılında, 
Cisco’nun Do$u Avrupa’ya yönelik teknoloji fonu ile Türkiye’de 15 milyon Avroya kadar bir e" 
yatırım taahhüdünü gerçekle"tirmi"tir.

Bir model olarak 2008 yılından bu yana yürütülen bölgesel kümelenme projesi olan ES#NKAP, 
yani “Eski"ehir #li #novasyon Stratejileri için Kapasite Olu"turma Projesi”, 2009 yılında son iki adımı 
olarak gerçekle"tirilen Proje Pazarı ve Proje Kapanı" etkinlikleriyle sonlandırılmı"tır. Gösterdi$i 
ba"arı ve uyandırdı$ı ilgi dolayısıyla Proje Pazarının Eski"ehir Sanayi Odası’nca periyodik olarak 
tekrarlanmasına karar verilmi"tir. Di$er yandan, ES#NKAP bölgesel aktörlerle etkile"im ve eko-
inovasyonun projede yer alması yönüyle özgünlükler içeren bir faaliyet olarak Eski"ehir Bölgesi 
Sanayi’nde beklenen etkiyi yapmı"tır.

TTGV’nin yer aldı$ı AB 6. Çerçeve Programı çerçevesinde yürütülen VALOR Projesi; 2009 Aralık 
ayında sonlandırılmı"tır. TTGV’nin 14 ortakla birlikte 7. Çerçeve Programı kapsamında sundu$u 
OMC-NET Projesi desteklenmeye de$er bulunmu"tur. Proje kapsamında özel sektör ar-ge 
yatırımlarının ve kamu ara"tırma kurumları ile i"birli$inin desteklenmesi ve bu konularda üye 
ülkeler arasında uyum sa$lanması için öneriler geli"tirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’de üniversitelerde gerçekle"tirilen ar-ge faaliyetlerinin sanayi uygulamalarının te"viki 
amacıyla birincisi 2001 yılında düzenlenen “Dr. Akın Çakmakcı Üniversite-Sanayi #"birli$inde En 
Ba"arılı Tez ve Kurulu" Ödülleri”nin 3.’sü ile ilgili çalı"malar 2009 yılı içinde tamamlanmı" olup 
ödüller bugün Kurucular Kurulu toplantısını takiben verilecektir.

1998 yılından beri TÜB#TAK ve TÜS#AD’la birlikte düzenledi$imiz Teknoloji Ödülleri ve Teknoloji 
Kongresi’nin 2009 yılında 8.’si gerçekle"tirilmi"tir. Bu etkinli$in artık de$erli bir marka haline 
geldi$ini tespit etmek memnuniyet vericidir.
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2008 yılında Kore Cumhuriyeti Strateji ve Finans Bakanlı$ı ile Kore Kalkınma Enstitüsü tarafından 
olu"turulan Bilgi Payla"ım Programı kapsamında Kore Kalkınma Enstitüsü ile Vakfımız’ın ba"lattı$ı 
Devlet Planlama Te"kilatı’nın da destekledi$i ortak çalı"ma 2009 yılında bitirilmi"tir. Bu çalı"manın 
ürünü olan “Türkiye Ulusal Teknoloji ve Yenile"im Kapasitesinin Geli"tirilmesi için Modeller” isimli 
kitap Türkçe ve #ngilizce olarak yayımlanmı"tır. Ülkemizin Teknoloji ve Yenile"im hayatı için çok 
faydalı olaca$ına inandı$ım bu kitabın Türkçe baskısı bugün sizlere da$ıtılmı"tır.

TTGV Yenile"im (#novasyon) Sistemi içinde etkinliklerini devamlı olarak zenginle"tirmekte, 
saptadı$ı ihtiyaçları kar"ılamak ve talep yaratmak üzere,  bazıları ba"langıçta ülkemizde ilk olma 
özelli$i ta"ıyan yeni araçlar devreye sokmaktadır. Sadece yakın geçmi"e göz atarsak; bir fikrin 
ortaya çıkmasından ticarile"erek patentle koruma altına alınmasına kadar bütün a"amaları içeren 
Yenile"im Sistemi kavramını “pipeline” yakla"ımına uygun olarak ele almak dü"üncesi 2005 yılında 
olgunla"tırılarak 2006 yılından itibaren uygulanmaya ba"lanmı"tır. Ön inkübasyon, erken a"ama 
ve ticarile"tirme destekleri bu zincirin halkalarındandır. Gene 2006 yılında Çevre Teknolojileri, 
Enerji Verimlili$i ve Yenilenebilir Enerji alanlarında verilen destekleri kapsayan Çevre Destekleri 
Programı yürürlü$e girmi"tir.

Bu yıl Türkiye için önemli gördü$ümüz bazı alanlarda teknoloji geli"tirme projelerine ayrıcalık 
tanıyan uygulamayı ba"latmak kararını almı" bulunuyoruz. Böylesi projelerin Vakfımıza ula"masını 
kolayla"tırmak üzere mevcut Teknoloji Geli"tirme Projeleri Destek ko"ullarının, bu tür projelerle 
sınırlı kalmak üzere, boyut ve kapsam olarak daha esnek yapıda tasarlanması öngörülmektedir. 
Bu uygulama di$er projelere uygulanan destekleri etkilemeyecektir. Öncelikli alanlar, dönemsel 
olarak de$i"tirelebilece$i öngörülerek ülkemiz ve uluslararası ko"ullar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle "öyle saptanmı"tır:

1. Tohumculuk ve ileri tarım teknolojileri,

2. Nanoteknoloji dahil çevre dostu ileri malzeme teknolojileri,

3. Yenilenebilir enerji ba"ta olmak üzere dü"ük emisyonlu enerji üretim, depolama, da$ıtım ve 
enerji tasarrufuna ili"kin teknolojiler.

Bu giri"imin ülkemizde sadece arz yönlü olan desteklere talep yönlü politikaların da eklenmesi 
için bir ça$rı te"kil etmesini bekliyoruz.

Yenile"im Sistemi içinde üniversite ve ara"tırma kurumlarından endüstriye teknoloji akımını 
sa$lamada arayüz i"levini gören uzman yapılanmalar ülkemizde eksikli$i hissedilen kurulu"lardır. 
Teknoloji Transfer Ofisi, Teknoloji Transfer Merkezi gibi isimler ta"ıyan Teknoloji Transfer 
Arayüzlerine artan ilgi kar"ısında Vakfımız bu konu ile ilgili çalı"malarını sürdürecektir.

Bu ba$lamda Vakfımız ara"tırma arzı ve ekonomik talebi, ara"tırma çalı"maları sırasında biraraya 
getirmek üzere uygun ortam yaratmayı hedeflemektedir. Kıvılcım Merkezi olarak isimlendirilen bu 
ortamda ara"tırma çalı"malarını yürüten akademisyenlere ticarile"me süreçleri konusunda gerekli 
bilgi, teçhizat ve ili"ki a$larına ula"ım imkanı sa$lanacaktır.                        
             
                                    

24 Kasım 2010 tarihinde 9. Teknoloji Ödülleri’nde finale kalan firmaların tanıtıldı$ı basın toplantısında 
yaptı$ım konu"ma:

   

Bugün 9. Teknoloji Ödülleri’nin önemli bir a"amasına, finale kalan firmaların açıklanaca$ı güne 
gelmi" bulunuyoruz.

9. Teknoloji Ödülleri’ne ba"vurular sayısında meydana gelen büyük artı" memnuniyet verici. 
Yapılan de$erlendirmelerle, bu ba"vurular arasından finale kalanları biraz sonra ö$renece$iz. Ben 
bütün ba"vuru sahiplerini kutluyorum.

Bilim ve teknolojideki geli"meler insan ya"amını, bazen da olumsuz yönde, giderek artan "ekilde 
etkiliyor. Konuya bilinen bir fıkrayı anlatarak girmek istiyorum:
Bir giri"imci insansız fabrikasını tanıtmak için yaptı$ı toplantıda bazı foto$raflar üzerinde 
açıklamalarda bulunuyormu". Foto$raflarda robotların hammadde ta"ımaları, çe"itli süreçleri 
yerine getirmeleri, mamulü götürmeleri vs. gösteriliyormu". Foto$rafların sonuncusu bir siyah 
kare imi". Bu nedir diye soruldu$unda giri"imci, robotların ı"ı$a ihtiyaçları olmadı$ının farkına 
vardık, ı"ıkları söndürdük diye cevaplamı". Bundan 20-25 yıl önceye ait bu tür fıkralar artık 
anlatılmıyor. Bunda hayatımıza giren yeni teknolojiler ve araçların bir alı"kanlık meydana getirmesi 
önemli bir etkendir ku"kusuz. Bunun sonucu olarak insanlar yeni bulu"ları, eskisi gibi, hayretle 
kar"ılamıyorlar. Di$er yandan, de$er yaratan unsurlar giderek maddi ve fiziki varlıklardan maddi 
olmayanlara do$ru bir de$i"im gösteriyor. Öyle ki, bilimsel ve teknolojik ara"tırmalar ve yenile"im 
sonucunda meydana gelen bilgi birikimi, emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin yanında, 
onlardan daha tesirli olarak, yer almı"tır. Bazı dü"ünürler; bu arada Carl Sagan, bu durumu kendi 
ülkesi için sakıncalı buluyor ve "öyle diyor: ”Çocuklarımın ve torunlarımın Amerikası için ciddi 
endi"e ta"ıyorum. Onların Birle"ik Devletler’in yalnızca bir hizmet ve bilgi ekonomisi haline geldi$i 
hemen hemen tüm üretim sanayilerinin ba"ka ülkelere kaydı$ı ........... bir dünyada ya"amalarından 
korkuyorum.”
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Di$er yandan çocukların do$a ile temasları ve yakın ili"kileri giderek kayboluyor. San Diego’da bir 
ilkö$retim okulu dördüncü sınıf ö$rencisi "öyle demi": “Evde oynamayı daha çok seviyorum, çünkü 
bütün elektrikli aletler orada”. Bu TÜB#TAK yayınlarından “Do$adaki Son Çocuk” (Richard Louv) 
isimli kitaptan bir alıntı. Bugün 7-8 ya"ındaki çocukların ceplerinde mobil telefonla gezdiklerini, 
bilgisayar oyunlarına önemli zaman ayırdıklarını görüyoruz. Bunların bütün yeteneklerini ba"arı 
ile kullanabiliyorlar. Oysa ben, ilk telefonu gördü$ümde sanıyorum on-onbir ya"larında idim. Bir 
arkada"ımdan dinlemi"tim, o da benim gibi, hiç telefon görmedi$i ya"larda, babasının ofisine 
gitmi", masanın üzerinde önemli yer i"gal eden bir alet duruyormu". Ne oldu$unu merak ederek 
yakla"tı$ında, birden telefon çalınca ödü kopmu".

Bazıları bir kısım bilim adamının bilimi kötü amaçlar için kullandıklarından "ikayet etmekte ve 
bunu bir ahlak sorunu olarak de$erlendirmektedir. Mesela, Carl Sagan “Bilim ve teknolojinin 
dünyaya yalnızca arma$anlar da$ıtan Noel Baba torbası oldu$unu dü"ünüyor de$ilim. Nükleer 
silah fikrini ortaya atıp “ilk yapan biz olmalıyız” diyerek siyasetçilerin yakasına yapı"anlar da 
bilim adamlarıydı” demekte ve tıp alanında insanları denek olarak kullanan ara"tırmalardan söz 
etmektedir. Teknolojinin üretti$i bir çok maddenin insan sa$lı$ına zarar verdi$ini ve küresel 
ısınmaya sebep oldu$unu belirten Carl Sagan, dünyadaki bilim adamlarının yarısının tam veya 
yarı zamanlı olarak   askeri projelerde çalı"tı$ını ilave ediyor. Bilimin ahlakı konusu bana, daha 
önce yaptı$ım bir konu"mada sözünü etti$im Lise Meitner’i hatırlattı. Çok ba"arılı bir bilim 
insanı olan Lise Meitner ya"adı$ı dönemde ve bölgede kadın ve Yahudi olmanın bütün engel 
ve zorluklarını  ya"amı";  haksızlı$a, nankörlü$e maruz kalmı"tır. Lise Meitner ABD’nin nükleer 
bomba geli"tirmeyi hedefleyen Manhattan Projesi’ne katılma teklifini, bilimsel çalı"malarını 
askeri amaçlar için kullanmak istemedi$i gerekçesi ile, geri çevirmi"tir. Ne var ki, buna ra$men, 
atom bombasının anası diye anılmaktadır. Ku"kusuz, bu isim kendisine projenin geli"tirilmesinde 
bulu"larından faydalanıldı$ı için verilmi"tir. 

Bilim ve teknolojideki geli"melerin hızı ve  insan ya"amına etkisi giderek artıyor. Ba"langıçta, 
insan do$ada buldukları ile yetinmeyip alet yaptı, ate"i buldu. Beslenme, korunma, hastalıklarla 
mücadele için yeni teknikler ve araçlar geli"tirdi. Bunların hepsi do$anın içinde kalıyordu. Sanayi 
devriminden sonra hızlanan geli"meler bazıları önceden kestirilemeyen, hatta kontroldan çıkan 
sonuçlara sebep oldu: hava ve su kirlili$i, iklim de$i"ikli$i, radyasyon gibi. Dahası, teknojinin 
geli"me ve de$i"me hızı insanın onu özümseme, yorumlama hızından fazla. Di$er yandan bilgiye 
ula"ma teknikleri, sanal gerçeklikler gibi teknolojileri kullanmayı ba"aramayan ki"ilerin ne zarar 
görece$ini kestirmek güç. Memnuniyet verici olmakla beraber bu konuda endi"eyi artıran bir 
husus; tıptaki geli"meler ve ya"am ko"ullarının iyile"mesi sonucu ortalama ya"ın oldukça hızlı 
bir "ekilde büyümesidir. Öyle ki, 1920’lerde 50 yıl olan bu ya" 1950’lerde 70’e, bugün ise 80’lere 

çıkmı" bulunuyor. Örne$in; Japonya’da 65 ya"ın üstünde olanların toplam nüfus içindeki payı 
%25’i a"maktadır. Bizde ise; %7’yi biraz geçiyor. Dolayısıyla giderek ya"lanan dünyamızda ya"lı 
nüfusun ya"am konforunun sa$lanması bugünden çözülmesi gereken bir sorun.    

Gerçekte bilim ve teknolojinin do$urdu$u sorunlar do$rudan onlara ait olmayıp kullanmaya ve 
uygulamaya aittir. Bu mahzurlar da gene bilim ve teknoloji vasıtasıyla giderilecektir.

Finalistlerin açıklanmasının sabırsızlıkla beklendi$i "u sırada lafı uzatmadan katılımcılara te"ekkür 
ediyor ve biraz sonra ö$renece$imiz finalistleri "imdiden kutluyorum. Hepinize saygılar sunarım.

17 Aralık 2010 tarihinde #stanbul The Marmara Oteli’nde düzenlenen 9. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’nde 
yaptı$ım konu"ma:

 
TÜB#TAK, TÜS#AD ve TTGV tarafından düzenlenmekte olan Teknoloji Ödülleri ve Kongresi’nin 
birincisi 1998 yılında yapılmı"tı. Geçen zaman içinde uygulamada bazı de$i"ikliklere u$rayan 
etkinli$in bugün sonuçlandıraca$ımız dokuzuncusuna yapılan ba"vurularda önemli bir artı" 
olmu"tur. Bu sıçramadaki en önemli etkeni sanayimizde ar-ge ve yenile"im kültürünün artık 
yerle"meye ba"lamı" ve öneminin kabul edilmi" olması "eklinde yorumlamak istiyorum.

“

”

9. Teknoloji Ödülleri Töreninde Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve 
TÜB#TAK Ba"kanı Nüket Yeti" ile Ödül kazanan kurulu"larla , 17.12.2010 The Marmara Taksim, #stanbul
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Ülkemizde bilim, teknoloji ve yenile"imin geli"tirilmesinin bir politika olarak benimsenmesi 
ba"langıcı olarak, TÜB#TAK’ın kuruldu$u, planlı dönemin de ba"langıcı olan, 1963 yılını kabul edersek 
bugüne kadar 47 yıl geçmi" bulunuyor. Nerede ise yarım asır. Bu 47  yılın bir de$erlendirmesini 
yaparak gelece$e yönelik atılan adımların daha do$ru ve gerçekçi olması sa$lanabilir. 

Bir ödül töreni öncesi yapılan konu"maya böyle bir de$erlendirmeyi sı$dırmanın imkansızlılı$ı 
ortada. Ama, hiç de$ilse, yukarıda de$indi$im ba"langıçtan beri bu ortamda bulunan bir ki"i olarak 
önemli saydı$ım bazı tespitlerimi özetleyebilirim:

Geçen süre zarfında, çe"itli bilim ve teknoloji politikaları saptanmı", bunlar uygulanmaya çalı"ılmı"tır. 
Sonunda Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenile"im Sistemi olu"mu"tur. Avrupa Komisyonu tarafından 
yayımlanan “Türkiye’nin Yenile"im Politika E$ilimleri” isimli raporda Yenile"im Sistemimizin bütün 
önemli bile"enlere sahip oldu$u belirtiliyor. Bununla birlikte, ülkenin büyüklü$ü göz önünde 
tutulursa, bunların sayı, i"letme büyüklü$ü ve çe"itlili$i bakımından yeterli olmadı$ı, daha önemlisi, 
bile"enler arası i"birli$i ve irtibatın zayıf oldu$u ifade ediliyor.

Son yıllarda ülkenin bilim, teknoloji ve yenile"im alanındaki durumu, çe"itli uluslarası göstergelere 
göre, yükselen bir gidi" gösteriyor. Hayata geçirilen do$rudan ve dolaylı te"vik tedbirlerinin de 
etkisiyle, özel sektörde göze çarpan teknoloji geli"tirme ve yenile"im etkinlikleri gözlemleniyor. 
Ancak, uluslararası piyasalarda, aranan, markala"mı", bize ait, özgün, yüksek teknolojili, yüksek 
de$erli  ürünlerimiz mevcut de$il henüz. Geçenlerde Sayın Maliye Bakanı’nın söyledi$i bir sözü 
çok önemsiyorum: Klasik ürünler yerine ileri teknolojili, yüksek katma de$erli ürünler ihracı cari 
açı$ın kapanmasına yardımcı olur. Bu sözler, Demokles’in kılıcı gibi ba"ımızın üstünde duran cari 
açıkla mücadelede, TL-dolar paritesi dı"ında araçlar bulundu$una da i"aret ediyor. 

Bilim, teknoloji ve yenile"im politikaları saptanıp zaman zaman günün "artlarına uydurulmu" 
olmakla beraber, özel sektörün  dinamizmi ile beslenen, kamunun teknolojiye dayalı ulusal 
kalkınmaya sıkı sıkıya ba$lı oldu$u bir ortam ve model olu"turulamamı"tır. 

E$itim bir toplumun yeni bilgi ve teknolojiyi özümseme yetene$ini de in"a eder. Bir ekonomi 
yüksek seviyelere çıktıkca, teknolojik yetenek de kritik bir etken haline gelir. Bu sebeple, insan 
kayna$ına ve e$itime büyük yatırımlar yapmak gerekir. Uzun soluklu böyle bir politikanın ülkemizde 
izlendi$ini söylemek zordur. Yıllardan beri yüksek ö$retimin gündemini i"gal eden konuları 
birlikte izliyoruz. #lk ve orta ö$retimdeki durumumuzun da, uluslararası de$erlendirmelere göre, 
pek iç açıcı olmadı$ı, OECD’nin PISA, yani “uluslararası ö$renci ba"arısını belirleme programı”, 
raporlarından açıkca görülüyor. 

Bilim, teknoloji ve yenile"im sisteminin ülkemizde en üst kurulu"u Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’dur (BTYK). Bu kurul, 1983 yılında bir kanun kuvvetinde kararname ile kurulmu"tur. 
Kararnamede, BTYK’nın kurulu" amacı "öyle tanımlanıyor:

“Bilim ve teknoloji alanındaki ara"tırma ve geli"tirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal 
geli"me ve güvenlik hedefleri do$rultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun 
sa$lanması amacıyla Ba"bakan’a ba$lı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmu"tur”.

Bu ifadeye ra$men, uzun süre Kurulun i"letilmesi süreci tam bir ihmal ve önemsemezlik 
örne$idir. Bununla ilgili bilinenleri bir kez daha yineleyece$im: Kanun kuvvetindeki kararnamede 
Kurulun yılda en az iki kez toplanması öngörülmü" olmasına kar"ın, ilk toplantısını 1989’da, yani 
kurulu"undan altı yıl sonra, yapmı"tır. Bundan sonraki toplantıları uzun aralıklarla devam eden 
BTYK, 2004 yılında 10. kez toplanabilmi"tir. O tarihten bu yana kararnamesindeki hükme uygun 
olarak yılda iki kez toplanıyor.

BTYK, kanun kuvvetindeki karanameye göre; Ba"bakan’ın ba"kanlı$ında ilgili Devlet, Milli Savunma, 
Maliye, Milli E$itim, Sa$lık, Tarım ve Köy #"leri, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanları ile YÖK Ba"kanı, DPT Ba"kanı, Hazine ve Dı" Ticaret Müste"arları, TÜB#TAK 
Ba"kanı ve bir yardımcısı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ba"kanı, TRT Genel Müdürü, TOBB 
Ba"kanı ve YÖK’ün belirleyece$i bir üniversitenin seçece$i üyeden olu"ur. Ayrıca ilgili kurum ve 
kurulu" temsilcileri de BTYK’da davetli sıfatı ile yer alırlar.

Görüldü$ü üzere, bu kurulda özel sektör do$rudan sadece TOBB Ba"kanı tarafından temsil 
edilmektedir. Oysa, GSH’nın %2’sine çıkması hedeflenen toplam ar-ge harcamalarının en az %50’si, 
tercihen %60’ı özel sektörden beklenmektedir.

Bu itibarla, esasen çok eskimi" olan BTYK kanun kuvvetinde kararnamesi kanun haline getirilirken 
günün ihtiyaç ve "artlarına uyan yapısal de$i"ikliklere tabi tutulması faydalı olacaktır. 

Üniversite–sanayi i"birli$i, her ne kadar di$er ülkelerde de tatmin edici olmaktan uzaksa da, 
ülkemizdeki seviyesi çok dü"üktür. Üniversite kampüslerinde kurulan teknoloji geli"tirme 
bölgelerindeki teknopark, teknokent gibi kurulu"lara yerle"ik "irketlerin üniversitelerle kurdukları 
i"birli$i örnekleri çok yetersizdir. Teknoloji transfer arayüzleri bu arada teknoloji transfer merkezleri 
henüz emekleme ça$ındadır.
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Kamu-üniversite-özel sektör "eklindeki üçlü i"birli$ine nadir olarak rastlanıyor. Oysa, ulusal 
kalkınmayı  etkileyecek büyük projelerin yaratılması ve gerçekle"tirilmesinde bu enstrümana  
ihtiyaç vardır.

Bilim, teknoloji ve yenile"im alanındaki geli"melerden tatmin olmak hiç bir zaman mümkün 
olmayacaktır, olmamalıdır da. Ama bazı göstergeleri kullanarak iyimser bir tablo da çizilebilir. 
Mesela, 1993 yılına ait bazı önemli göstergelerle bugüne yakın olanlar kar"ıla"tırılabilir. 1993 yılını 
seçmemin sebebi o yılın ba"larında Sayın Süleyman Demirel ba"kanlı$ında ikinci toplantısını yapan 
BTYK’da ilk olarak “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003”ün kabul edilmi" olmasıdır. 1993 
yılında GSY#H içinde ar-ge harcamalarının payı %0,33 iken; 2009’da %0,85’e yükselmi" olup bunun, 
yakında, %1’i a"ması  beklenmektedir. Gene 1993’te 7 olan onbin çalı"an nüfus ba"ına tam zaman 
e"de$er ar-ge personeli sayısı 2009’da 34,6’ya çıkmı"tır. 1993’te toplam ar-ge harcamalarındaki özel 
sektör payı %18 iken; 2009’da, %40’a ula"mı"tır. GSY#H içinde ar-ge harcamalalarındaki payı itibarı 
ile yüksek ö$retim hala %47,4 ile ilk sıradadır. Ancak, özel sektör, ar-ge harcamaları fonlamasının 
%41’ini kar"ılayarak birinci sırada bulunmaktadır. Di$er yandan, ilk olarak 2009 yılında, istihdam 
edilen tam zaman e"de$er  ar-ge personel sayısı itibarı ile özel sektör ön sıraya geçmi"tir.

Bu tablo, önümüzdeki yıllarda geli"menin daha da hızlanaca$ı hususunda ümit veriyor. Ta ki, ba"ta 
kamu olmak üzere, tarafların teknolojiye dayalı ulusal kalkınma modeline inanması ve ba$lılı$ı 
sa$lansın.

Sözlerime son verirken artık markala"mı" bulunan bu etkinli$i birlikte düzenledi$imiz TÜB#TAK 
ve TÜS#AD’a örnek i"birli$i, Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu’na ba"arılı yönetimleri ve Jüri 
üyelerine özverili çalı"maları için te"ekkür ediyorum.

Biraz sonra ödül kazanan proje ve firmaları birlikte ö$renece$iz. Kazananları "imdiden kutluyor, 
hepinize saygılar sunuyorum.        ”

IX. Teknoloji Ödülleri Töreni açılı"ında TTGV adına yaptı$ım konu"ma,  17.12.2010 The Marmara Taksim #stanbul
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Bu yıl TTGV’nin 20. Kurulu" Yılı olup, bu olgu çe"itli ortamlarda hatırlatılmı"tır.

Japonya’da meydana gelen 8,9 "iddetindeki deprem ve ardından olu"an tsunami çok sayıda insanın 
ölümüne, büyük maddi hasara sebep olmu" ve bunun etkisinde kalan nükleer santral radyasyon tehlikesi 
do$urmu"tur.

Kurucular Kurulu sonrası TTGV kaynaklarından desteklenen ilk projelere verilen 20. Yıl TTGV Ödül Töreni, 
21 Nisan 2011, Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu , Cyberpark Ankara
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Yapılan 2011 genel seçimlerinde "u sonuçlar alınmı"tır:

�AKP oyların %49,83’ünü alarak 327 milletvekili,

�CHP oyların %25,98’ini alarak 135 milletvekili,

�MHP oyların %13,01’ini alarak 52 milletvekili,

�Ba$ımsızlar oyların %6,5’ini alarak 35 milletvekili 
çıkarmı"lardır. 

Genelkurmay Ba"kanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanları istifa etmi", istifa etmeyen 
Jandarma Genel Komutanı Genelkurmay Ba"kanı olmu"tur.

Van’da meydana gelen 7,2 büyüklü$ündeki deprem, büyük can ve mal kaybına sebep olmu"tur.

trthaber.com

21 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da Cyberpark Cyberplaza’da yapılan Kurucular Kurulu Toplantısı’ndaki 
konu"mam a"a$ıdadır:

Bu toplantının bir özelli$i Vakfımız’ın kurulu"unun 20. senesine rastgelmesidir. Bu münasebetle 
toplantı sonrası tertipledi$imiz etkinli$e katılmanızı bir kere daha rica ederim.

Bilindi$i üzere TTGV, kuruldu$u 1991 senesinden itibaren Hazine Müste"arlı$ı’nın Dünya 
Bankası’ndan temin etti$i kredilerden tahsis etti$i fonları kullanarak ülkemizde teknoloji geli"tirmeyi 
desteklemek amacı ile birbiri ardı sıra iki projeyi tamamlamı"tır. 1996 yılından bu yana DF#F’den 
sa$lanan ar-ge sermaye deste$ine Dı" Ticaret Müste"arlı$ı (DTM) adına uygulayıcı kurulu" olarak 
aracılık yapmaktadır. TTGV tarafından verilen destekler, kâr gayesi güdülmeden sadece TTGV’nin 
masraflarını kar"ılamak üzere alınan ücretler kar"ılı$ı geri dönü"lü olarak sa$lanmaktadır. Zaman 
içinde, ba"ta TÜB#TAK olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlı$ı, KOSGEB gibi kurulu"lar tarafından 
giderek artan miktarlar ve çe"itlerde hibe "eklindeki ar-ge destekleri verilmeye ba"lanmı"tır. 
Bu, ku"kusuz ar-ge etkinliklerinin te"viki açısından memnuniyet verici ve önemlidir. Ancak, 

“

22. TTGV Kurucular Kurulu, 21.04.2011 Cyberpark Cyberplaza Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu, Ankara
Soldan sa$a: Divan katibi Enver #bek, Divan Ba"kanı Fikret Yücel, divan katibi Naci Nacar
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TTGV’nin benzer faaliyetleri bu durumdan olumsuz yönde etkilenmi" ve geri ödemeli destek 
sorgulanmaya ba"lanmı"tır. Di$er yandan Sayı"tay tarafından yapılan denetlemede geri dönü"ü 
mümkün olmayan bakiyelerin “kamu zararı” olarak tefsirinin DTM’de meydana getirdi$i sorumlu 
olmak endi"esi TTGV tarafından taahhüt edilen desteklerin ödenmesini geciktirmi" ve sonra da 
tamamen durdurmu"tur. Bunun sonucu olarak TTGV desteklerini çekici kılan, ihtiyaca uygun 
"ekilde, zamanında yapılan ödemelerin hızlı ve güvenilir olma özelli$i de kaybolmu"tur. Bu 
sebeplerle, 2010 yılında, desteklenen proje sayısında ve projelere yapılan ödemelerde hedeflerin 
çok gerisinde kalınmı"tır.

Geçen yıl yaptı$ım konu"mada önemli gördü$ümüz alanlardan gelecek teknoloji geli"tirme 
projelerine ayrıcalık tanıyan uygulamayı 2010 yılı içinde ba"lataca$ımızı belirtmi"tim. Bu konuda 
yapılan çalı"malar sonunda Vakfımız yeni bir destek türü olu"turmu" bulunuyor. ”#leri Teknoloji 
Projeleri Deste$i” (#TEP) ismi verilen bu program ile ilgili olarak yapılan çalı"malar ve düzenlenen 
çalı"taylar sonucunda, 2010 yılı için destek kapsamına alınan a"a$ıdaki alanların detaylı tanımları 
ve içerdi$i teknojiler saptanmı"tır:

�Tarımsal atıklardan yüksek katma de$erli biyoürün üretim ve teknolojileri,
�#leri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri,
�Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve da$ıtıma yönelik teknolojiler.

#TEP Program Destek Raporu’nun kesinle"mesinden sonra gerekli duyuru ve bilgilendirmeler 
yapılarak yılın son çeyre$inde proje kabulüne ba"lanmı"tır. !u sırada her üç alandan da 
incelenmekte olan projeler bulunmaktadır.

2011 yılı için Gıda Teknolojileri, #leri Tıp, Sa$lık, Biyomedikal Teknolojiler ve #klim De$i"ikli$ine 
Uyum Teknolojileri #TEP kapsamına alınmı"tır.
 
2006 yılından beri sürdürülen çevre projelerinde üç yıllık uygulamaların de$erlendirilmesi 
sonucunda, gerek destek konularına, gerekse de$erlendirme kriterlerine ilaveler yapmak gere$i 
ortaya çıkmı"tır. Bu ba$lamda, Çevre Teknolojileri Projeleri Deste$i kapsamına “atıklardan yeni 
ürün/yakıt/enerji üretimi”, “çevre dostu ürün üretimi”, “endüstriyel simbiyoz15” ve “karbon tutma ve 
depolama sistemleri” konuları da dahil edilmi"tir.

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına #li"kin Kanunda 
De$i"iklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2010 yılında çıkarılamaması bu alandaki TTGV deste$ine 
olan talebin geli"mesini engellemi"tir.

15. Simbiyoz, bir biyolojik terim olarak iki canlının tek bir organizma gibi yardımla"arak birlikte ya"amaları olayıdır. Endüstriyel 
simbiyoz ise, iki farklı endüstriyel kurulu" arasında madde ve enerji payla"ımını ifade eder.

“Türkiye’nin #klim De$i"ikli$i Etkilerine Uyum Kapasitesinin Geli"tirilmesi” isimli projenin sanayi ile 
ilgili bölümü, Birle"mi" Milletler Sınai Kalkınma Te"kilatı sorumlulu$unda olup bu kapsamdaki Eko-
verimlilik (Temiz Üretim) Programı TTGV tarafından yürütülmektedir. Bu programla, Türkiye’de eko-
verimlilik bilincinin ve kapasitesinin geli"tirilmesi, temiz üretim teknolojilerinin yaygınla"tırılması, 
pilot bölge olarak seçilen Seyhan Havzası’nda demonstrasyon projelerinin uygulanması ve bir 
Ulusal Eko-verimlilik (Temiz Üretim) merkezinin kurulması amaçlanmı"tır. Eko-verimlilik (Temiz 
Üretim) alanında uzman yeti"tirilmesi amacıyla 2010 yılında kamu, özel sektör ve üniversitelerden 
ki"ilerin katıldı$ı iki a"amalı bir e$itim programı uygulanmı"tır. Bu maksatla, Orta Do$u Teknik 
Üniversitesi ve Almanya Duisburg’daki Eko-verimlilik Merkezi ile i"birli$i yapılmı"tır. Eko-verimlilik 
alanında su tasarrufu öncelikli uygulamaların olu"turulması amacıyla demonstrasyon projeleri 
gerçekle"tirilmektedir. Projenin 2011 Haziranı’nda tamamlanması bekleniyor.

TTGV, Avrupa Birli$i 7. Çerçeve Programı kapsamında Wuppertal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim 
Merkezi’nin liderli$inde yürütülen Action Town Projesi’nin orta$ı ve  “ulusal odak noktası”’dır. 
Bu çerçevede, Türkiye’de “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim” kavramının temellerinden biri olan 
“ya"am döngüsü de$erlendirilmesi” yakla"ımının yaygınla"tırılması amaçlanmaktadır. Proje 2011 
yılında tamamlanacaktır.

Küresel Çevre Fonu (GEF) #klim de$i"ikli$i alanında hibe fonundan yararlanmak amacıyla Elektrik 
#"leri Etüt #daresi, KOSGEB, Türk Standartlar Enstitüsü ve TTGV i"birli$i içinde “Sanayide Enerji 
Verimlili$inin Artırılması” projesini 2010 yılı içinde tamamlamı"lardır.    
    
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı !irketi’nin (BTC Co) sosyal sorumluluk projesi olarak BM Kalkınma 
Programı ve Adana Sanayi Odası ile i"birli$i içinde yürüttü$ü Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin 
fizibilite fazı 2010 yılında  tamamlanmı" olup, projenin uygulanması adı geçen "irketle  Vakfımız 
arasında imzalanan protokole göre TTGV tarafından yürütülecektir. Çalı"manın iki yılda 
tamamlanması öngörülüyor.

Teknoloji Hizmet Merkezi olarak kurulan i"tiraklerimizden “Yazılım Destek Ticaret A.!.”nin tasfiye 
i"lemleri sürdürülüyor. ”Esim Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.!.” yıl içinde yapılan sermaye 
tezyidi ile borçlarından arındırılmı" olup; 2011 yılı içinde cirosunu artırarak ba"a ba" noktasına 
ula"ması beklenmektedir. ”Novagenix #laç Ar-Ge Merkezi Sanayi ve Ticaret A.!.” Hıfzıssıhha 
Merkez Ba"kanlı$ı’nca yapılmakta olan bazı analizler ile bitkisel ilaçlara ait analizlerin kendi 
laboratuarlarında yapılması için Sa$lık Bakanlı$ı nezdindeki temaslarını sürdürmektedir.



284 285

Giri"im sermayesi "irketlerinden #stanbul Risk Sermayesi Giri"imi (iVCi), 2009 yılında fona yeni 
yatırımcı kabul etme dönemini tamamlamı"tı. Bu defa toplam 160 milyon Avro’luk fonunun 
tamamını ba$ıtlamı" bulundu$unu belirtmek isterim. Vakfımız, 2010 yılı sonuna kadar 40 milyon 
Avro olan taahhüdünün 3.2 milyon Avro’sunu iVCi’ye ödemi" bulunmaktadır.

Sermayesinin tamamı Vakfımıza ait olan “Teknoloji Yatırım A.!.” Türkiye’de geni" odaklı erken 
a"ama teknoloji yatırım faaliyetlerinin  bir örne$ini te"kil etmektedir. !irket halen 5 erken a"ama 
yatırımını portföyünde bulundurmakta ve buna iki ilave yapmak suretiyle TTGV tarafından 
sa$lanan ilk sermayenin tamamını kullanmayı planlamaktadır.

“#" Giri"im Sermayesi Yatırım Ortaklı$ı A.!.”nin portföyünde ise 7 "irket bulunmaktadır.

Yakla"ık 3,3 milyon ABD doları taahhüdümüz bulunan “Turkven”e; 2010 sonu itibarı ile yakla"ık 
3,16 milyon dolarlık ödeme yapılmı" olup "irket portföyünde 5 "irket bulunmaktadır. 

2010 yılında “Dr. Akın Çakmakcı Üniversite-Sanayi #"birli$inde En Ba"arılı Tez ve Kurulu" Ödülü” 
üçüncü kez verilmi"tir. Bilindi$i üzere; birincisi 2001 yılında düzenlenen bu etkinlik üniversitelerde 
gerçekle"tirilen ar-ge faaliyetlerinin sanayide ticarile"tirilmesinin te"vik edilmesini amaçlamaktadır.
TÜB#TAK ve TÜS#AD’la birlikte düzenledi$imiz “Teknoloji Ödülleri ve Kongresi”’nin 9.’su da 2010 
yılında yapılmı"tır.

2011 yılında Vakfımız geleneksel hale gelmi" faaliyetlerini büyütüp kuvvetlendirerek sürdürecektir. 
Bu ba$lamda ülkemizde entelektüel sermayenin geli"tirilip yönetilmesine a$ırlık vermeyi  
planlamaktadır. Evvela kendi içinde olu"turaca$ı birikimle içinde  bulundu$u co$rafi bölgedeki üç 
üniversite ve çok sayıda yenilikçi firmanın meydana getirdi$i büyük bilgi birikiminin bir bölgesel 
entelektüel sermaye çalı"masına dönü"türülmesi dü"ünülmektedir.

Gene bu yıl Kalkınma Ajansları ile ili"kiler kurarak ortak çalı"malar yapmak amaçlanmaktadır.

15 Aralık 2010 tarihinde yapılan Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı’nda 2011-2016 Ulusal 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi kabul edilmi"tir. Bu stratejide üç alan grubu tanımlanıyor:

�Ar-ge ve yenilik kapasitemizin güçlü oldu$u, özel sektörün yenile"ime kaynak ayırdı$ı, ihracat 
yetene$inin bulundu$u ve rekabet gücüne sahip alanlar. Buna otomotiv, makine ile bilgi ve 
ileti"im teknolojileri dahil ediliyor.

�#htiyaç odakları olarak isimlendirilen alanlara ülkemizin jeopolitik konumu ve ihtiyaçları 
do$rultusunda ar-ge ve yenile"im faaliyetlerine ivme kazandırılması gereken alanlar alınıyor. 

Daha önce bu grup için tespit edilmi" bulunan savunma ve uzay teknolojilerine enerji, su ve 
gıda ilave ediliyor.

�Tabandan yukarı yakla"ımlar sanayi kurulu"ları, üniversiteler ve ara"tırma enstitülerinin kendi 
belirledikleri konularda proje üretimine olanak sa$lanmakta olan alanlar. Bunlara temel ve 
öncül ara"tırmalar da dahil edilmektedir.

Birinci ve üçüncü gruptaki alanlar arz "eklindeki projelerle besleniyor. #kinci gruptaki alanların 
ise; talep tarzının büyüyüp geni"lemesine yardımcı olması beklenebilir. Vakfımız tarafından 
uygulanmasına ba"lanan #TEP Programı’nın bu grupla çakı"makta oldu$unu belirtmek isterim.

Konu"mamın ba"ında da belirtti$im gibi, bu yıl TTGV’nin 20. Kurulu" yılı. Bu münasebetle, 20 yıl 
etiketi ile çe"itli etkinliklerde bulunulması kararla"tırılmı"tır.

Daha nice ba"arılı 20 yıllar dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum. ”
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TTGV’nin 20. Kurulu" Yılı dolayısıyla Kurucular Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen toplantıda yaptı$ım 
konu"ma a"a$ıdadır:

Türkiye Teknoloji Geli"tirme Vakfı’nın 20. Kurulu" Yılı dolayısıyla düzenledi$imiz törene ho" 
geldiniz.

Bugün uygulanacak programda sizlere bazı ilkler tanıtılacak. Ben de bu çizgiye uyarak TTGV’nin 
kurulu"unun ilk zamanları ile ilgili bazı bilgiler sunmak istiyorum.

Bilindi$i gibi TTGV, Hazine Müste"arlı$ı ile Dünya Bankası arasında imzalanan bir ikraz sözle"mesi 
çerçevesinde hayata geçirilen “Teknoloji Geli"tirme Projesi” kapsamında kurulmu"tur.

(Buraya 2012 tarihinde yayımlanan Yenilikçinin Defteri’ndeki Sunu" yazımdaki bir bölümü eklemek 
ihtiyacini duydum:

TTGV’nin 1991’de kurulması, özellikle sanayide yenile"imin öneminin anla"ıldı$ı, bununla ilgili 
tarama kriterleri için çalı"maların arttı$ı bir döneme rastlaması açısından önemlidir. Kurulu"undan 
kısa bir süre sonra; bilhassa OECD ülkelerinde kurulan yenile"im sistemlerine benzer olarak, 
Türkiye’de olu"turulmaya ba"lanan sistemin önemli yapı ta"larından birisini te"kil etmi"tir.

Vakfın kurulmasını sa$layan Türkiye’de “Teknoloji Geli"tirme Projesi”nin uygulanması fikri Dünya 
Bankası’ndan gelmi"tir. Ba"ta, Müste"ar Sayın Namık Kemal Kılıç olmak üzere o tarihteki Hazine 
Müste"arlı$ı yetkililerinin öneriyi olumlu kar"ılamaları ve desteklemeleri önemlidir. Bu kadro, 
sadece projenin uygulanmasının kabulünü de$il, DB’ndan alınan borcun önemli bir bölümünün 
özel sektörün kontrolündeki bir kurulu" eli ile kullanılmasını ve daha sonra bunun geri dönü"lerinin 
aynı kurulu"a, yani TTGV’ye hibe edilmesini de sa$lamı"lardır).
Vakıf kurulu"unu 1 Haziran 1991 tarihinde tamamlamı"tır. Vakfın kurulu"una büyük katkı sa$layan 
"u üç "ahsı "ükranla anıyorum: O tarihte TÜB#TAK Ba"kanı Sayın Kemal Gürüz, KOSGEB’den Sayın 
Atilla Sö$üt ve Dünya Bankası’ndan Jeremmy Openheim.

Vakıf, ilk Kurucular Kurulu Toplantısı’nı 21 Haziran 1991 günü TÜB#TAK binasında TÜB#TAK 
Ba"kanlık odasının biraz ilerisindeki küçük toplantı salonunda yaptı. O tarihte geçerli olan Vakıf 
Senedi’ne göre bir Vakıf Ba"kanı seçmek gerekiyordu. Sevgili Kemal’in önerisi ile Kurucular Kurulu 
Ba"kanlı$a beni seçti, o tarihten bu yana buradayım. Üye sayısı pek az oldu$u için Kurucular 
Kurulu Yönetim Kurulu üyelerini seçmeyi erteledi. !irketler, kurum ve kurulu"lardan olu"an yeni 
üyelerin kaydından sonra Kurucular Kurulu 17 Temmuz 1991’de Yönetim Kurulu üyelerini seçmek 

“
üzere #stanbul’da o tarihte mensubu oldu$um "irketin toplantı salonunda ikinci kez toplandı. Vakıf 
Senedi’ne göre, Yönetim Kurulu’nun üç üyesi Hazine Müste"arlı$ı, TÜB#TAK ve KOSGEB’i temsilen 
tayin edilen, altısı ise Kurucular Kurulu tarafından seçilen dokuz üyeden meydana geliyordu. 
Toplantıda yapılan seçim sonucunda ilk Yönetim Kurulu "öyle olu"tu:

TÜB#TAK: Kemal Gürüz
Hazine Müste"arlı$ı: Murat Ata Kudat
KOSGEB: Sadettin Karaerkek
Seçilenler: Feyyaz Berker, Bülent Eczacıba"ı, Rona Yırcalı, Cefi Kamhi, U$ur Yüce, Fikret Yücel

Vakıfa bir de Genel Sekreter tayin etmek gerekiyordu. Kemal Gürüz uygun birisi bulununcaya 
kadar Genel Sekreterli$i bila maa" yürütmeyi teklif etti, böylece TTGV’nin ilk Genel Sekreteri oldu. 
Yürüttü$ü Genel Sekreterlik boyunca bizleri hacimli dokümanlarla besledi durdu. Proje destekleriyle 
ilgili hazırladı$ı usul ve kaidelerin bugün kullanmakta oldu$umuz yönetmeliklerde hala izleri 
bulunmaktadır. Bir kaç ay süren Genel Sekreterli$i’nden sonra bir gün Kemal yanında Metin Ger’i 
getirdi ve Genel Sekreter olarak önerdi. Böylece Metin Ger Vakfın ikinci Genel Sekreteri oldu. O 
tarihlerde Metin Ger ve Hukuk Mü"avirimiz Sahir Çörto$lu ile birlikte bir çok sanayi kurulu"unu 
ziyaret ederek kendimizi tanıtmaya, teknolojinin, yenile"imin önemini, gere$ini anlatmaya çalı"tık. 
Aynı "eyi "emsiye kurulu"larda da yaptık. Metin Ger’in ayrılmasından sonra rahmetli dostum Akın 
Çakmakcı, onun vefatı ile de Sahir Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Ba"arılı bir görev dönemi 
sonrasında ayrılan Sahir’in yerinde ise "imdi, Akın’ın o$lu Mete bulunuyor.  

Burada ismini saydı$ım zevat ba"ta olmak üzere; Vakfın kurulu"undan bu yana eme$i geçmi" 
ve hizmet etmi" herkese huzurlarınızda te"ekkür ederim. Benden sonra söz alacak olan de$erli 
konu"macıların bu alandaki yeteneklerini bildi$im için sözlerime burada son veriyorum. Hepinize 
iyi vakit geçirmenizi diler, saygılar sunarım. ”
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Soldan sa$a: Divan katibi Enver #bek, Divan ba"kanı 

Fikret Yücel, Divan katibi Naci Nacar

19 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da Bilkent Otel’de düzenlenen 23. Kurucular  Kurulu Toplantısı’nda 
yaptı$ım konu"ma:        

Bilindi$i gibi, 1991 yılında kurulan Vakfımız büyük ölçekli üç ulusal programı, TGP, ETP ve OT#M, 
Hazine Müste"arlı$ı-Dünya Bankası deste$ini kullanarak ba"arı ile tamamlamı"tır. 1996 yılından bu 
yana da özel sektöre Dı" Ticaret Müste"arlı$ı ("imdi Ekonomi Bakanlı$ı) adına DF#F’ten sa$lanan 
Ar-Ge sermaye deste$ini yürütmektedir. Ancak, geçen yıl yaptı$ım konu"mada da belirtti$im gibi, 
Sayı"tay denetlemesinde geri dönü"ü mümkün olmayan bakiyelerin kamu zararı olarak kabul 
edilmesinin yarattı$ı sorumlu olmak endi"esi, iki yıla yakın  süredir bu deste$in kullanılmasını 
engellemi"tir. Vakfımız Dı" Ticaret Müste"arlı$ı tarafından onaylanarak destekleme sözle"mesi 
imzalanmı" ve devam etmekte olan projelerin ödemelerini kendi öz kaynaklarından yapmı"tır. Bu 
kapsamda, 2011 yılındaki ödeme tutarı 11,1 milyon ABD dolarıdır. Dolayısıyla 2011 yılında program 
yönetimi faaliyetlerimiz 2010 yılında ba"latılan #leri Teknoloji Projeleri (#TEP) Deste$i ile 2006 
yılından beri sürdürülen Çevre Projeleri Deste$i içinde kalmı"tır.

Hatırlanaca$ı üzere, 2010 yılında #TEP Deste$inde öncelikli alanlar olarak tarımsal atıklardan 
yüksek katma de$erli biyoürün üretim ve teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve hassas üretim 
teknikleri, yenilenebilir enerji üretim, depolama ve da$ıtımına yönelik teknolojiler seçilmi"ti. 2011 

“
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yılında bunlara gıda teknolojileri, ileri tıp, sa$lık, biyomedikal teknolojileri ve iklim de$i"ikli$ine 
uyum teknolojileri eklenmi"; bu alanlara ili"kin olarak yapılan Sektörel #nceleme Çalı"ması (#TEP 
Raporu) 2011 yılında yayımlanmı"tır.

#TEP kapsamında 7’si 2011 yılında olmak üzere 9 proje ba"vurusu alınmı"; 3 proje ile toplam 6,9 
milyon ABD doları tutarında sözle"me imzalanmı"; bu projelere yakla"ık 2,5 milyon ABD doları  
ödeme yapılmı"tır.

Bilindi$i gibi, çevre destekleri programı ile çevre teknolojileri, enerji verimlili$i ve yenilenebilir 
enerji alanlarındaki uygulama projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu program dahilinde 
2011 yılında 9 proje ba"vurusu alınmı"; bunlardan 5’i ile sözle"me imzalanmı"tır. 2006 yılında 
ba"lamasından bu yana  program dahilinde 18 proje ile sözle"me imzalanmı"; bunlara yakla"ık  8 
milyon ABD doları ba$ıtlanmı" ve  yakla"ık 7 milyon ABD doları ödeme yapılmı"tır.

2011 yılında Vakfımız, sahip oldu$u entelektüel sermayeyi kullanarak, çe"itli danı"manlık 
hizmeti ve proje uygulama faaliyetlerinde bulunmu"tur. Bu ba$lamda Ankara’da teknoloji 
geli"tirme bölgelerindeki potansiyelin tesbit edilip harekete geçirilmesi, bunlar arasında i"birli$i 
ve koordinasyonun artırılarak bir sinerji yaratılmasını amaçlayan proje Ankara Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenmektedir. Bilkent, Ankara, Gazi, Ortado$u, Hacettepe Üniversiteleri teknopark 
yönetim "irketleri ve Ankara Sanayi Odası projede payda"tırlar.

Ekonomi Bakanlı$ı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçili$in Geli"tirilmesinin Desteklenmesi 
Tebli$inin “Yenilikçilik ve Kümelenme”  ba"lı$ı kapsamında Polatlı #" Makineleri ve Polatlı Tarım 
Makineleri kümelerinin ihtiyaç analiz çalı"maları gerçekle"tirilmi"tir. Bu maksatla; Vakfımızca 
geli"tirilen YENKAP (Yenile"imKapasitesi Ölçüm Modeli) kullanılmı"tır.

#zmir Kalkınma Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Vakfımız arasında imzalanan bir i"birli$i protolü 
ile #zmir’de Sürdürülebilir (Temiz) Üretim Projesi ba"latılmı"tır. Bu proje kapsamında bölgede 
temiz üretim ile ilgili çerçeve ko"ulların belirlenmesine ait analizler, sektörel öncelikler ve kapasite 
belirlemeye yönelik çalı"malar yürütülecektir.

2010 yılında ba"latılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı !irketinin (BTC) sosyal sorumluluk 
projesi olarak finanse etti$i “#skenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi” 2011 yılında da 
sürdürülmü"tür.

AB 7. Çerçeve Programı kapsamındaki projelerde üstlenilen yükümlülükler ba"arı ile yerine 
getirilmi" ve Küresel Çevre Fonu (GEF)’dan yararlanan “Sanayide Enerji Verimlili$inin Artırılması 
Projesi” ortaklarla birlikte ba"latılmı"tır.

Teknoloji Geli"tirme Projesi kapsamında kurulan Teknoloji Hizmet merkezlerinden Yazılım Destek 
A.!.’nin bir süredir devam etmekte olan tasfiye i"lemleri 2011 yılı içinde tamamlanmı"tır.

Esim Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.!. 2011 yılında EMC aktreditasyonunu almı" olup, alçak 
voltaj direktifleri (LVD) aktreditasyonunu bu yıl içinde alması beklenmektedir.

Novagenix #laç Ar-Ge Merkezi San ve Tic. A.!. ise; Sa$lık Bakanlı$ı’nca yıl içinde uzun süre çalı"ma 
müracaatlarının kabul edilmemesi sebebiyle bekledi$i ciroya ula"amamı"tır. Durum "u sırada 
düzelmi" bulunuyor.

Vakfımızın tek sermayedarı oldu$u erken a"ama yatırım aracı Teknoloji Yatırım A.!.’nin sermayesi 
2011 yılında 7.5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarılmı"tır. Portföyünde 5 "irket bulunmaktadır.

Kurucu orta$ı oldu$umuz #" Giri"im Sermayesi Yatırım Ortaklı$ı A.!.’den 2011 yılında 837.777 TL 
kâr payı alınmı"tır. !irket son defa Aras Kargo’ya ortak olmu"tur, "u sırada portföyünde 6 "irket 
bulunuyor.

Vakfımızın katılımcısı oldu$u Turkven Yatırım Fonu’nun 6 "irkete i"tiraki bulunmaktadır.      
 
TTGV’nin 40 milyon Avroluk taahhütle ortak oldu$u #stanbul Giri"im Sermayesi Giri"imi (iVCi), 2011 
yılı sonu itibarı ile yönetimindeki fonun tamamını, yani 160 milyon Avroyu, 9 fona ba$ıtlamı"tır. 
Vakfımız bugüne kadar bu fona 5,62 milyon Avro tutarında ödemede bulunmu"tur.

Bilindi$i üzere, 2011 yılı Vakfımızın ya"amında 20. senesini doldurdu$u yıl idi. Bu münasebetle 
2011 yılı içinde, görünürlük sa$lamak amacı ile, basılı ve görsel medyada daha fazla yer alma 
hususunda çalı"malar yapılmı", toplam 60 haber yansıması ve 6 TV kanalında ekonomi haber 
ku"a$ında canlı yayın gerçekle"tirilmi"tir.

TÜB#TAK ve TÜS#AD’la birlikte düzenledi$imiz Teknoloji Ödülleri ve Kongresi etkinli$inin onuncusu 
2011 yılında basın toplantısı ile ba"latılmı" olup kongre ve ödül töreninin bu yıl Mayıs ayında 
yapılması kararla"tırılmı"tır.
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#ki yılda bir tertipledi$imiz Akın Çakmakcı Tez Ödülleri’nin 4.’süne ait çalı"malar 2011 yılında 
sürdürülmü" olup; Ödül Töreni bugün Kurucular Kurulu Toplantısı’ndan sonra yapılacaktır.

2012 yılında "u sıralarda çalı"maları devam etmekte olan “Uluslararası Pazarlara Yönelik Ürün 
Geli"tirme ve Ticarile"tirme Deste$ine #li"kin Karar” uyarınca Ekonomi Bakanlı$ı adına aracı 
kurulu" olarak özel sektöre sermaye deste$i vermeyi ümit ediyoruz. Bu destek konu"mamın 
ba"ında belirtti$im DF#F’ten ar-ge deste$inin yerini alacak ve muhtemelen hibe "eklinde olacaktır.
Ayrıca, politika ve program geli"tirme konusuna a$ırlık vererek yenile"im sistemini ilgilendiren 
konularda mevcut sistemin iyile"tirilmesine yardımcı olacak çalı"malar yapmayı ve  öneriler 
üretmeyi hedefliyoruz.

Bilim, teknoloji ve yenile"imde geli"me sa$lamak, ba"arılı sonuçlar elde edebilmek için kurulacak 
sistem ya da sistemlerin üzerine oturaca$ı ve faydalanaca$ı sa$lam bir altyapıya ihtiyaç vardır. Bu 
altyapıda, bana göre "u özellikler bulunmalıdır:

�Özgür bir ortam: Her ne kadar insan her ortamda üretken olabilir ve yeni  fikirler geli"itirebilirse 
de ekonomik özgürlük ba"ta olmak üzere her türlü özgürlü$ün geli"tirilerek sa$lanması 
insanların yaratıcı gücünün ortaya çıkmasını önemli surette kolayla"tırır ve yaratıcılık seviyesini 
yükseltir.

�Uygun bir e$itim sistemi: E$itim, bir toplumun yeni bilgi ve teknolojiyi özümseme yetene$ini 
de in"a eder. Bir ekonomi yüksek seviyelere çıktıkca, teknolojik yetenek kritik bir etken haline 
gelir. Bu sebeple insan kayna$ına ve e$itime büyük yatırımlar yapmak gerekir. Bu alanda 
Kemal Gürüz’ün “Yirmi Birinci Yüzyılın Ba"ında Türk Milli E$itim Sistemi” isimli eserini tavsiye 
ederim. Kitapta, Türk e$itim sistemi dı"ında, dünyada mevcut e$itim sistemleri kar"ıla"tırmalı 
olarak incelenmektedir.

E$itimin yaygınlı$ı "üphesiz çok önemlidir, ama onun niteli$i, kalitesi de en az onun kadar 
önemlidir. Bugünün dünyasında e$itim çok yöne ve disipline açık olacak "ekilde yapılmalı, 
meslek sınırlarıyla daraltılmamalıdır. Ö$rencilerin ille de e$itimin ismini ta"ıdı$ı alanda i" 
bulup çalı"aca$ı ve böyle sürdürece$i "eklinde bir beklentisi ve garantisi olamaz. Esasen 
insanlar ömürleri boyunca bir kaç kez meslek de$i"tirmektedirler. Bugünün aranan meslek 
ve meslek dalları bundan on yıl önce mevcut de$ildi. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 
toplantılarının birisinde bir davetlinin “ders kitabından ba"ka bir kitabın sahifesini açmayan, 
ömründe hiç roman okumamı" insanlardan yenilikçi fikirler üretmelerini nasıl bekleyebiliriz” 
diye yakındı$ını hatırlıyorum.

Di$er yandan, son yıllarda üniversitelerden, e$itimle nitelikli insan yeti"tirme ve ara"tırma 
geleneksel rollerine ilaveten, üçüncü misyon olarak, ürettikleri bilginin yenile"im alanında 

ekonomik katma de$ere dönü"türülmesi rolünü de üstlenmeleri beklentisi giderek 
yaygınla"ıyor. BTYK’nın Aralık 2011 toplantısında alınan “üniversitede yenilikçili$in ve 
giri"imcili$in tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının geli"tirilmesi” kararı ülkemizde bu 
konuda atılan bir adımdır. Bu de$i"im ku"kusuz, akademik ba"arının a$ırlıklı olarak yayın ve 
atıf sayısı ile ölçülmesi e$ilimini sorgulanır hale getirecektir.  

Türkiye’de  uluslararası alanda kabul gören performans kriterleriyle de$erlendirilerek objektif 
"ekilde yansıtılan orta ö$retimin durumu kaygı verici. OECD’nin PISA (Programme for 
International Student Assesment: Uluslararası Ö$renci Ba"arısını Belirleme Programı) ölçümleri 
okuma, fen ve matematik olarak üç dalda, 15 ya"ındaki ö$rencilere uygulanan testlerle 
yapılıyor. 2009 yılında Türkiye 34 üyeli OECD ülkeleri arasındaki sıralamada her üç dalda da 
32. sıradadır. 2003 ve 2006 yıllarındaki  durum da pek farklı de$ildir. Bu itibarla temel e$itimde 
yaratıcılık, yenilikçilik ve ara"tırma becerilerine sahip ve sorgulayan ö$renciler yeti"tirme 
amaçlanmalı; bütün bunların üstünde, uygun yeteneklere sahip kaliteli ö$retmenlere sahip 
olmak hedef olarak alınmalıdır. 

�Özel Sektörün Konunun #çine Çekilmesi: BTYK’nın yukarıda sözünü etti$im toplantısında 
alınan “Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı hedefleri” isimli karara göre;  2023 yılında ar-ge 
harcamalarının GSY#H içindeki payı %3 (2010’da % 0.84), özel sektör ar-ge harcamalarının 
GSY#H içindeki payı %2, (2010’da % 0,36), tam zaman e"de$erli ara"tırmacı sayısı 300.000 
(2010’da 64.341), özel sektörün tam zaman e"de$erli ara"tırıcı sayısı 200.000 (2010’da 25.342) 
olarak hedeflenmektedir. Bu hedeflere göre; özel sektörün 2023’te toplam ar-ge harcaması 57 
milyar/yıl TL’ye ula"acaktır (2010’da 4.172 milyar TL).

Bu kararı alan BTYK, 1983 yılında bir kanun kuvvetinde kararname ile kurulmu" olup  Ba"bakan’ın 
ba"kanlı$ında ilgili Devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli E$itim, Sa$lık, Tarım ve Köy #"leri, Çevre 
ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları ile YÖK Ba"kanı, DPT Ba"kanı, 
Hazine ve Dı" Ticaret Müste"arları, TÜB#TAK Ba"kanı ve bir yardımcısı, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu Ba"kanı, TRT Genel Müdürü, TOBB Ba"kanı ve YÖK’ün belirleyece$i bir üniversitenin 
seçece$i üyeden olu"ur. #lgili kurum ve kurulu" temsilcileri BTYK’da davetli sıfatı ile yer alırlar. 
Görüldü$ü üzere, bu kurulda özel sektör sadece TOBB Ba"kanı tarafından temsil edilmektedir.

Böyle bir zemin üzerine oturan sistemde, BTYK’da alınan kararlarla kurulan ve çe"itli konularda 
görevlendirilen çalı"ma gruplarında ve komisyonlarda, yükümlü ve ilgili hedef kitle özel sektör 
olmasına kar"ın, kendilerine temsil imkanı verilmemektedir.   

Bütün bu ve benzeri etkinliklerde özel sektörün "emsiye kurulu"lar, hatta "irket ve ki"i bazında 
dengeli bir "ekilde temsil edilerek kuvvetli bir i"birli$i ve sinerji yaratılmasının çok fayda 
verece$i dü"üncesindeyim. Bu itibarla, öncelikle çok eskimi" olan BTYK kanun kuvvetinde 
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kararnamesinin kanun haline getirilirken günün ihtiyaç ve "artlarına uyan yapısal de$i"ikliklerin 
yapılması gerekmektedir. Bunun sa$lanması için her seviyeden özel sektör kurulu"unun bunu 
bir hak olarak talep etmesi luzumludur diye dü"ünüyorum. 

�Topluma Sevdirme: Toplumun, insanlı$ın kar"ıla"tı$ı pek çok problemin ancak bilim ve 
teknoloji eli ile çözülebilece$ine inanması, her "eyin tanrısal takdirle izah edilemeyece$ini 
anlaması, en azından bilimin farkına varması önemlidir. Bilimin halka sevdirilmesinde de$erli 
hizmetleri bulunan Carl Sagan bilim için kullanılan kaynakların büyük bölümünün halktan 
geldi$ini, dolayısıyla halk, bilim hakkında heyacanlandırılabilirse bu deste$in artaca$ını ileri 
sürmektedir. Sagan’a göre, bilim ve demokrasinin de$erleri birbiriyle uyumludur. Zira bilim, 
fikirlerin serbest alı" veri"ine dayalıdır, "e%aflıktan ve payla"maktan yanadır. Bu ba$lamda 
Sagan bütün dünyada sahte bilim üretiminin yaygınla"masından "ikayet ediyor ve bunun 
ku"kucu yakla"ımı ya"amın dı"ına iterek halkı bilimden so$uttu$unu belirtiyor. Sagan, di$er 
yandan, medyanın bu konuda yeteri kadar sorumlu davranmadı$ını, bazı resimli roman 
kahramanlarının yeteneklerini, kocakarı ilaçlarını, sihirli suları, büyücülük ve falcılı$ı sahte 
bilim listesi içinde gösteriyor.

Bu paralelde, OECD’nin 50. Kurulu" yıl dönümünde yayımlanan “Bilim, Teknoloji ve Sanayi 
Görünüm Raporu 2010”un giri"indeki “Bilim ve Teknoloji Herkesin #"idir” ba"lıklı yazıda  özetle 
"öyle deniliyor:

Bilim ve bilimsel çalı"malar hakkında medyada çıkan haberler "u üç sınıfın birine dahil 
edilebilir: Korkutucu, gülünç ve atılım yapan. Korkutucu hikayeler, ara"tırmaları insan ve çevre 
için tehlikeli olan bilim adamının altını çizerek bilim için zararlı bir görünüm yaratmaktadır. 
Gülünç bilgiler ise; önemsiz ve saçma konulara de$inmekte; örne$in, dondurmanın nasıl 
yenmesi gerekti$ini açıklayarak veya eksantrik bilim adamlarından ya da onların i"e yaramaz 
ara"tırmalarından bahsederek bilimi alçaltmaktadır. Atılım yaratan bilimsel çalı"malar bir 
pozitif imaj verse de, dü"ünme yolu ve sezgi yetene$ini yansıtmayı ihmal etti$i için yanıltıcı 
olmaktadır. Genel inanç bir bilimsel çalı"manın hipotez, deneme, do$rulama, revize etme veya 
reddetmekten ibaret bir kalıp oldu$udur. Bu da bilim adamına hissiz, mekanik bir görünüm 
vermektedir.

Medyadaki yanlı" mesajlar ve ihmaller bazen zararlı sonuçlar do$urabiliyor. Örne$in, 1998 
yılında #ngiltere’de medyada kızamık, kabakulak, kızamıkcık a"ısı, otizm ve çocuklarda ba$ırsak 
hastalıkları ile ilgili çalı"malar geni" "ekilde haber yapılmı" ve haberlerde, anla"ılan sap ile 
saman karı"tırılarak, bilim çevrelerinin a"ıların güvenli$i konusunda ikiye bölündü$ü intibaı 
yaratılmı"tır. Bunun sonucunda çocuklarda a"ılanma oranı %95’den %83’e dü"mü" ve kızamık 
vakalarında önemli bir artı" kaydedilmi"tir. Bu medyanın kuvvetini göstermesi bakımından da 
ilginç bir örnek.

Türkiye’de bilim ve teknolojinin halka sevdirilmesi yolunda pek az çaba harcanıyor. Bu amaçla 
yapılan yazılı ve görsel yayınların, bilim ve teknoloji müzelerinin eksikli$i dikkat çekicidir. Burada 
TÜB#TAK’ın popüler bilim kitapları ne"riyatının faydalı bir istisna te"kil etti$ini belirtmeliyim. Bu 
ba$lamda çe"itli alanlarda amatör u$ra"ların yaygınla"tırılmasına  yönelik gayret gösterilmesi, 
bu çerçevede kulüp ve dernekler kurulmasının desteklenmesi hatıra geliyor.

Bu son bölümde söylediklerim çe"itli platformlarda yazılı ve/veya sözlü olarak dile getirdi$im 
dü"üncelerimden seçilmi"tir. Bugün yapılacak seçime aday olarak katılmıyorum, yönetim kurulu 
üyeli$im devam etmeyecek. Bu sebeple giderayak  bir kez daha tekrarlamak istedim.

Ço$unuzun bildi$i gibi, Vakfımızın kurulu"undan itibaren yakla"ık yirmibir yıl Yönetim Kurulu 
Ba"kanlı$ı yaptım. Vakfın ilk yıllarında, aynı zamanda, Vakıf Senedi’nde yapılan ilk de$i"ikli$e 
kadar (Kasım 1993) geçerli olan hükme göre, Kurucular Meclisi Ba"kanlı$ı’nı da yürüttüm. Yapılan 
de$i"iklikle Kurucular Meclisi Ba"kanlı$ı kaldırıldı.

Mensubu oldu$um nesil, ba"ka nesiller gibi, olumlu ve olumsuz tesirlerine maruz kaldı$ı çok 
sayıda olaya "ahit olmu"tur. Bunların içinde,  ku"kusuz, çocukluk ve gençlik dönemimizi derinden 
etkileyen II. Dünya Sava"ı’nın çok önemli bir yeri vardır. Hava hücumlarına bir tedbir olarak 
uygulanan karartmaları, ekmek ve di$er ihtiyaç maddeleri için kullanılan karneleri, fırınların 
önündeki ekmek kuyruklarını, "eker yerine kuru üzüm kullanı"ımızı, #stanbul’un bo" halini hep 
hatırlarım. Buna  ülkenin geri kalmı"lı$ı, fakirli$i dolayısıyla teknolojik imkanlardan yararlanma 
yaygınlı$ının çok sınırlı kalmı" olmasını da  eklemeliyim. #stanbul ve Ankara verici radyo istasyonları 
1927 yılında kurulmu" olmasına kar"ın, okula ba"ladı$ım yıllarda evimizde radyo yoktu. Radyoya 
ilk defa yanılmıyorsam ben be"inci sınıfta iken sahip olduk. 6 lambalı bir Sandart Electric Lorenz. 
Salonun en mutena yerine konulmu"tu ve 30 kg a$ırlı$ında idi. Radyoların kalitesi lamba sayısı ile 
ifade edilirdi, saatlerinki de ta" sayısı ile. 

Ortaokul son sınıfında iken, fizik ö$retmenim benden radyo verici ve alıcılarıyle ilgili bir sunum 
hazırlamamı istedi. Buna hazırlanırken “galen”le tanı"tım ve amatör radyoculu$um ba"ladı. II.Dünya 
Sava"ı içinde idik, 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı “Telsiz Kanunu” yürürlükte idi. Zaman içinde 
önemli de$i"ikliklere u$rayan Telsiz Kanununun o zamanki haliyle kısıtlayıcı ve cezai hükümlerinin 
ve bunların uygulanmasında sergilenen sertlik ve acımasızlı$ın  ülkemizde amatör radyoculu$un 
geli"ip yaygınla"masını engelledi$i kesindir. Bırakın benim gibi kayıtlı olmayan bir alıcı yapmaya 
kalkı"mayı, sahibi oldu$u radyo alıcısına yüksek ve uzun bir anten ba$layarak yabancı, özellikle 
komünist, ülkelerin radyo ne"riyatını dinlemek tehlikeli idi. Sık sık bazı kimselerin casusluk "üphesi 
ile tutuklanarak i"kenceye maruz kaldıkları hususunda hikayeler duyardık. Sonradan arkada"ım 
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olan Sadrettin Sinman’dan dinlemi"tim: #kimizin de çocuk denecek ya"ta oldu$umuz kırklı 
yılların ba"larında Kadıköy’de Rıhtım Caddesi’nde otururlarmı". O tarihlerde #stanbul’un Anadolu 
yakasında fayton; tramvaya ilaveten, taksi yerine, sık kullanılır, önemli bir nakil vasıtası idi. Rıhtım 
Caddesi bu faytonların sahiplerinin yo$un olarak oturdukları bir yerdi. Evlerinin alt katı atların ve 
arabanın konuldu$u bir ahırdı, üst katını da kendileri kullanırlardı. Sadrettinler’in evi de bunların 
arasında bulunuyormu". Yaptı$ı osilatörün yaydı$ı ultrasonik sesler ahırlardaki atları sinirlendirip 
ki"nemelerine sebep olur; ailesi de birilerinin "ikayet etmesi halinde ba"larının derde girece$i 
endi"esi içinde bulunuyorlarmı".

Oysa, amatör radyoculuk yeni elektronik devreler gerçekle"tirilmesine, kısa dalgaların 
propagasyonunda  bulu"lara sebep oldu$u ve amatör elektronikçili$in ba"langıcını te"kil etti$i  
gibi, o tarihte bugünün sosyal payla"ım sitelerine benzer bir görevi de ba"armı"tır. Kurulan bir çok 
bölgesel amatör radyo kulübü aralarında da ba$lantılar tesis ederek sohbet, bilgi alı"veri"i yanında 
hasta ve yaralılara zamanında ula"ılabilmesi gibi hizmetlerin görülmesinde de önemli faydalar 
sa$lamı"lardır. #çinizde anlattı$ım hikayeyi daha önce benden en az bir kez dinlemi" olanların 
bulundu$undan eminim. Ne yapalım ki, insan böyle uzun ya"ayınca söz bitiyor; hep susmak da 
olmaz, bu defa tekrarlar ba"lıyor. Çenesi dü"mek deyimi bu olsa gerek.

Sonraki yıllarda, galen dı"ında, ba"ka elektronik bile"enler kullanarak devre te"kiline ba"ladım. 
Bu u$ra" bana #TÜ’deki asistanlık dönemimde radyo tamircili$i yaparak geçimime katkı sa$lama 
imkanını vermi"tir. Amatör radyoculukla ba"layan hobim zamanla amatör elektronikçili$e ve 
nihayet profesyonel elektronikçi ve habercili$e dönü"tü. Özellikle bile"en teknolojisinde meydana 
gelen geli"meler mesle$imle birle"tirdi$im amatör elektronikçilikteki i"imi zorla"tırıyordu. Bu 
ba$lamda komponent boyutlarının giderek küçülmesini söyleyebilirim. Mesela, ba"langıçta 
karbon dirençlerin üzerindeki direncin de$erini gösteren renk kodlarını okumak sorun te"kil 
etmezdi. Giderek bunlar küçüldü ve metal film dirençlere geçildi$inde renk kodlarını çıplak gözle 
görmek zorla"tı. Tabii burada birbirinden farklı iki de$i"imi göz önünde bulundurmak gerekiyor. 
Komponentler küçülüyor, ben de ya"lanıyordum. Birlikte çalı"tı$ım rahmetli arkada"ım Celal’in 
burnunun üstündeki gözlü$ü ile, söylenerek elindeki direncin de$erini okuyabilmek için aydınlık 
bir yer arayı"ı hep gözümün önüne gelir. Emekli olduktan sonra kendisine bir tekne alıp ömrünü 
burada geçiren Celal’in teknesindeki tekne çapası için “bu meret de her sene biraz daha a$ırla"ıyor” 
demesi ile bu olay arasında bir ba$lantı kurarım. 

Amatör radyoculuk ve elektronikçilik derken Apple’in önemli kurucusu Steve Jobs’un hayatının 
hikayesi olan aynı ismi ta"ıyan kitabı anımsadım. Radyo amatörlü$ünden sonra elektronik 
ba$ımlılı$ı ABD’de gençler arasında çok yaygın. Bazı kimselerde bu amatör zevk meslek sahibi 

olduktan sonra da devam ediyor. Steve Jobs’un Apple’ı birlikte kurdukları orta$ı Stephen Wozniak 
gibi. Kitabı okurken bu ba$ımlılı$ın yeni ürün geli"tirmede e"siz bir altyapı olu"turdu$unu 
hissediyorsunuz.

Benim için bu "ekilde ba"layan elektronik, ar-ge ve ürün geli"tirme ili"kisi bütün ömrüm 
boyunca sürdü. Çe"itli a"amalarda ve "ekillerde devam eden bu ili"kinin bugün bir kapısını daha, 
muhtemelen sonuncusunu, kapatıyorum.

Bu fırsattan yararlanarak bugüne kadar bana gösterdi$iniz sabra, güvene ve verdi$iniz deste$e 
te"ekkür ederim. Bu ba$lamda 21 sene boyunca  birlikte çalı"tı$ım bütün yönetim kurulu üyelerine 
örnek i"birli$i anlayı"ı içinde ortak hedeflere ula"mada yaptıkları katkılar ve güven duyguları için 
"ükranlarımı sunuyorum. Nihayet, TTGV’nin bugün bulundu$u yere gelmesinde en büyük paya 
sahip olan Vakıf çalı"anlarının  gösterdikleri ba"arının bende hayranlık uyandırdı$ını belirtmeliyim. 
Burada hepsine te"ekkür ediyor ve sevgiler sunuyorum.

Saygılarımla.”

22 Nolu TTGV Kurucular Kurulu 21.04.2010, Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu, Bilkent Cyberpark Cyberplaza Ankara
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De$i"ik zaman ve platformlarda yapılan konu"malarda tekrarlanan mesaj, bilgi ve dü"ünceler, bunları 
birbirini takip eder "ekilde sıralayınca sırıttı. Bu sebeple bazılarını ayıkladım. Ancak bir kısmını ufak 
de$i"iklikler içerdikleri için korudum.

TTGV’nin Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenile"im alanına getirdikleri ve etkilerinin saptanması ve 
incelenmesine, yani bir etki analizine ihtiyaç vardır. Dünya Bankası’ndan temin edilen kredilerle 
uygulanan iki proje, Teknoloji Geli"tirme Projesi ve Endüstriyel Teknoloji Projesi için bu inceleme bir 
ölçüde yapılmı" ve sonuçlar birer raporla yayımlanmı"tır. Bunlara göre;

�TTGV tarafından sa$lanan destek, özellikle KOB#’ler için, önemli bir mali kaynak sa$lamı"tır.

�Desteklenen projenin ilerlemesi sırasında  izleyiciler tarafından yapılan denetim ve öneriler projenin 
ba"arılı bir "ekilde bitirilmesinde önemli rol oynamı"tır.

�TTGV’nin ba"vurudan itibaren yaptı$ı inceleme, öneri ve denetim firmaların ar-ge ve yenile"im 
yönetimi ve etkinliklerini  iyile"tirmeleri hususunda  çok etkili ve faydalı olmu"tur.

�Firrmalar için projelerinin TTGV tarafından desteklenmesi prestij kazandıran bir husustur.

Gene Türkiye’de TTGV ile uygulanan OT#M’in kullanılmasının giderilmesi projesinin tamamlanması ile 
OT#M tüketimi sıfırlanmı" ve Dünya Bankası hazırladı$ı kapanı" raporunda projeyi ve TTGV’yi “yüksek 
seviyede  ba"arılı” olarak derecelendirmi"tir.

Bu ve benzerleri, TTGV’nin yaptı$ı i"lerdeki ba"arılarını gösteriyor. TTGV’nin en büyük ba"arısı "üphesiz, 
kurumsalla"arak yenile"im sistemi içinde güvenilir ve saygın bir kurulu" olarak yerini almasıdır. Bu 
çerçevede sistemin bazı eksiklerinin giderilmesi, yaygınla"ması için bazı ilklere de örnekler vermi"tir. 
Söz konusu kaynaklarca olu"turdu$u mekanizma DB tarafından “en iyi uluslararası uygulama” olarak 
seçilmi"tir.

Yenile"imde bir faydalı fikrin bu a"amadan ba"layarak bir ürün ve hizmete veya sürece dönü"mesi, 
ticarile"tirilmesi ve koruma altına alınmasına kadar geçen süreçte “pipeline” yakla"ımı ile bir bütün olarak 
ele alınıp her a"amanın desteklenmesi önerisi ve uygulanması bunlardan birisidir. Bu a"amalardan birisi 
olan ba"langıç (start-up)’ın desteklenmesi için evvela TTGV Giri"im Fonu olu"turulmu";  daha sonra bu 
görev #stanbul’da kurulan Teknoloji Yatırım A.!.’ye devredilmi"tir. Tamamen TTGV’ye ait olan bu "irket 
ba"langıç a"amasında destek veren ilk kurulu"tur.
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Çevre ile ilgili projelere ayrı bir destek kulvarı açılması da bu ilklerden birisidir. Payda"ların ekolojik 
sistemi korumaya yönelik faaliyetlerini desteklemek üzere açılan bu kulvarda çevre teknolojilerine 
ilaveten yenilenebilir enerji ve enerji verimlili$i konularındaki projeler de desteklenmektedir.

Türkiye’de arz yönlü destek ba"vurularına talep yönlüleri de ekleyerek seçilmi" alanlara proje gelmesini 
sa$lamak amacı ile evvela BAY kısaltılmı" ismi ile anılan “Belirli Amaçlara Yönelik Sınai Ara"tırma ve 
Geli"tirme Programı” uygulanmaya ba"lanmı"tır. Daha sonra da #TEP olarak isimlendirilen “#leri 
Teknoloji Projeleri Deste$i” devreye girmi"tir. Bu desteklerle amaçlanan, Türkiye’nin kalkınmasında 
ivme sa$layacak ve jeopolitik konumundan kaynaklanan ihtiyaçlara cevap verecek konulara öncelik 
vermek ve özel sektörü bu alanlara yönlendirmektir.

#" Giri"im A.!.’nin kurulu"una i"tirak, Turkven’e katılmak suretiyle Türkiye’de risk sermayesi hareketlerinin 
öncülerinden birisi olmu"tur. Daha sonra kurucu ortak olarak katıldı$ı  #stanbul Risk Sermayesi Giri"imi 
(iVCi) vasıtasıyla ülkemizde giri"im sermayesi pazarının geni"leyip büyümesinde önemli bir rol 
oynamaktadır.

TTGV ku"kusuz, özel sektörde yenile"imin firmaların rekabet gücü kazanma ve hatta ya"amını sürdürmek 
için ne denli önemli oldu$unun anla"ılmasında çok etkili bir rol oynamı"tır. Özel sektörde bir yenile"im 
kültürü olu"masında ve bir ortak lisana sahip olunmasında TTGV’nin payı büyüktür.

Bir taraftan bu amaçla düzenledi$i etkinlikler, di$er yandan destekledi$i projeler için olu"turdu$u alan 
komiteleri ve izleyiciler vasıtasıyla üniversite-sanayi i"birli$ine katkıda bulunmu"tur.

Eski"ehir’de bölgesel (ES#NKAP) ve Bursa’da Otomotiv Sektöründe sektörel (OKÜMKAP) kümelenmelere 
ilk örnekler vermi"tir. 

TTGV zaman içindeki geli"me sırasında konu ile ilgili mevzuat de$i"ikliklerinde de rol almı"tır. Bu çerçevede 
1994 yılı sonlarında ne"redilen “#hracatı Te"vik Kararnamesi” kapsamındaki “Ar-Ge Te"vikleri”nin, “Türk 
Akreditasyon Kurumu Kurulu" ve Görevleri Hakkında Kanun”un (1999), 4691 sayılı “Teknoloji Geli"tirme 
Bölgeleri Kanunu” (2001) ve 5746 sayılı “Ara"tırma Geli"tirme Faaliyelerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun”un (2008) hazırlanması ve çıkarılmasında önemli katkıları olmu"tur.

TTGV bazı önemli önerilerin uzun süre takipçisi olmu"tur. Bunlardan birisi Devlet #hale Kanunu’nun gerçek 
bir tedarik kanunu haline getirilmesi ve bu ba$lamda kamu alımlarından ayrılacak %1’lik payın yenile"im 
fonu olarak kullanılmasıdır. Bu öneri BTYK’da kabul edilmi" olmasına ra$men gerçekle"tirilememi"tir. 10. 
Kalkınma Planı (2014-2018)’nda, hala 2012 yılında 94 milyar TL tutarında olan kamu alımlarında Ar-Ge 
ve yenilik faaliyetlerine katkı sa$layacak yakla"ımların benimsenmemesinden yakınılmaktadır. 

Ba$ımsız yetkili kurumların teknoloji geli"tirme deste$inde kullanılmak üzere fon olu"turmaları önerisi 
pek fazla ilgi çekmemi"tir.

Bir ba"ka öneri ülkemiz ihtiyacı olan bazı temel ve jenerik teknolojilerin KÖSO’lar vasıtasıyla kazanılması 
olup bundan da bir sonuç alınamamı"tır.

Bu noktada  1993 ve 2011 yıllarına ait Bilim-Teknoloji-Yenile"im  (BTY) ba"arımını belirleyen bazı önemli 
kriterlerle ilgili de$erleri kar"ila"tırma amacı ile verece$im.1993 yılı “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 
1993-2003”ün BTYK tarafından kabul edildi$i yıldır. Bu aynı zamanda TTGV’nın teknoloji geli"tirme 
projelerini fiilen desteklemeye ba"ladı$ı tarihe çok yakındır. 2011 ise, TÜ#K ve TÜB#TAK tarafından verilen 
son de$erlerin ait oldu$u yıldır:

Tablo 4

Göstergeler 1993 22011

Ar-Ge harcamalarının GSY#H’ya oranı (%)                                                     0,33 0,86

Ar-Ge harcamaları içindeki özel sektör payı (%)              18 43,2

#stihdam edilen onbin nüfus ba"ına ara"tırıcı sayısı 7 30

Bilimsel yayın sayısının dünya sıralamasında yeri        40 18

Yukarıdaki tablo geçen 18 yılda önemli artı"lar sa$landı$ını gösteriyor. Ancak bu artı"lar, üstelik de 
AB üyesi olan bazı ülkelerin önüne geçilse bile, Türkiye’nin içinde bulundu$u bandı de$i"tirmesine 
yetmemi"tir. Özellikle ar-ge harcamalarının GSY#H içindeki payının 2003 hedefi olan %1’e ula"amamı" 
olması dikkat çekicidir.

E$er bugün hala Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ar-ge ve yenile"im etkinliklerinin desteklenmesi 
için bütçesine konan ve önemli bölümü hibe olarak verilen fonların kullanılamadı$ından yakınıyorsa 
konunun ciddi olarak gözden geçirilmesi gerekir.
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Bu ülke birinci #zmir #ktisat Kongresi’nden ba"layarak Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden bu yana giri"imci 
yaratmak için elinden geleni yapmı"tır. Bunun gereklili$i ve faydası yadsınamaz fakat bununla yetinmenin 
kafi gelmedi$i de açıktır. Devletin kendisine muhatap alabilece$i büyüklükteki firmalarla üniversitelerin 
de i"tiraki ile, büyük çapta i"birlikleri kurması gerekmektedir. Böylece birlikte kararla"tırılacak güdümlü 
projeler ve proje sipari"leri yolu açılarak geli"melerdeki yava"lı$a çare bulunaca$ını dü"ünüyorum.

TTGV eliyle ba"latılan özel sektör sanayi ve bili"im kurulu"larının ar-ge ve yenile"im etkinliklerinin 
ve giri"imlerin desteklenmesi son yıllarda baya$ı yaygınla"mı" bulunuyor. Bu memnuniyet verici bir 
durumdur. Yenile"im ve giri"im kültürü ve ikliminin olu"ması ve yerle"mesi için çok faydalıdır. Ancak 
bunların tespit edilmi" politikalara uygun "ekilde yürümesini teminen aralarında e"güdüm sa$lanması, 
yönlendirilmesi ve denetlenmesi zamanının geldi$ini dü"ünüyorum. Aksi halde, bazı yatırım 
te"viklerindeki gibi,  kaynak israfına u$ranılacaktır. Kaynaklardan bir kısmının ekonomik kalkınmanın 
ve refahın sa$lanmasında etkili olacak bazı temel teknolojilerin kazanılmasına tahsis edilmesi gerekir. 
Gerek bu teknolojileri seçmede, gerekse bunların uygulanmasında özel sektörle i"birli$i esas alınmalıdır. 
TTGV sahip oldu$u bilgi ve deneyim birikimi, entellektüel sermaye, ve de$erli kadrosu ile ülkemize ar-
ge, teknoloji ve yenile"im alanında önemli hizmetler vermeye hazır bir kurulu"tur. Kamu, üniversite ve 
özel sektörün bu kurulu"tan daha fazla faydalanmaya özen göstermesi ülke çıkarları için gereklidir.

SONUÇ

Son zamanlarda sık sık, özelikle geli"mekte olan ülkeler için, bir orta gelir tuza$ı’ndan bahsediliyor. 
Bununla ülke ekonomisinin muayyen bir ki"i ba"ına milli gelir düzeyine ula"tıktan sonra dar bir bant 
içinde kalmaya mahkum olması kastediliyor. Türkiye için de böyle bir tehlikenin var oldu$u çok ki"i, bu 
arada hükümet mensupları tarafından da dile getiriliyor (1,2,3,4).

Türkiye ki"i ba"ına milli geliri 10.000 ABD dolarını biraz a"mı" durumu ile DB tanımlamasına göre üst 
orta gelir sınıfında bir ülkedir. Bilindi$i gibi DB, ülkeleri dü"ük gelir, orta gelir ve yüksek gelirli ülkeler 
olarak sınıflamakta ve orta gelir seviyesini de alt ve üst olarak ikiye ayırmaktadır .

Yapılan bazı çalı"malarda (5,6) Türkiye’nin 1960’tan bu yana orta gelir tuza$ı içinde bulundu$u ifade 
ediliyor. Gerçekten, rakamlar de$i"mi" büyümü", örne$in ki"i ba"ına milli gelir 80 ABD dolarından 
10.000 ABD dolarına çıkmı"tır ama di$er ülkeler arasındaki pozisyonu de$i"memi"tir. Türkiye’nin 1955’te 
ula"tı$ı alt orta gelir seviyesinden üst orta gelir seviyesine çıkması 50 yıl sürmü"tür. Dolayısıyla tuza$a 
dü"memek yerine tuzaktan çıkmak deyimini kullanmak daha do$ru olur.

Dü"ük gelirli ülkelerin ucuz emek gücü, yüksek gelirli ülkelerin ise yüksek teknoloji avantajları vardır. 
Orta gelir seviyesinde bir ülke genelde bu iki avantajdan da mahrumdur. Dü"ük gelirli bir ülke  dü"ük 
maliyetli insan gücü avantajını ve ithal teknolojiyi kullanarak gelir seviyesini yükseltebilir. Fakat artan 
gelire paralel olarak emek gücü pahalanaca$ı için bu avantajını kaybeder. !ayet bu arada teknoloji 
üretir duruma gelememi"se orta gelir düzeyinde çakılır kalır. Orta gelir grubuna giren ülkelerin, 
birkaç istisna dı"ında, tamamının 30-50 yıl bu grupta kaldıkları ve yüksek gelir grubuna geçemedikleri 
gözlemlenmektedir. Orta gelir tuza$ı deyimi bu sebeple kullanılıyor.

DB raporlarına göre orta gelir tuza$ından çıkmak için "u dönü"ümlerin gerçekle"mesi gerekiyor:

�Üretim ve istihdamda çe"itlenmenin önce yava"layıp uzmanla"ma arttıkça hızlanması,

�Sanayide kapasite arttırıcı yatırımlar yerine yenile"im yatırımlarına a$ırlık verilmesi,

�#"gücünün yeni teknolojiye adapte olacak "ekilde e$itilmesiyle yetinmeyip yeni teknoloji yaratacak 
yetenekte yeti"tirilmesinin sa$lanması.

GSY#H’nın yükselmesi refah seviyesinin yükselmesi anlamını ta"ımaz. Önemli olan bunun vatanda"lar 
arasında mümkün odu$u kadar e"it payla"ımıdır.
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Türk Giri"im ve #" Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) yaptırdı$ı bir çalı"ma (6) Türkiye’de 
bölgeler arasında bu bakımdan büyük farklar oldu$unu gözler önüne seriyor. #stanbul, Kocaeli-Sakarya, 
Ankara, #zmir vs. gibi bazı bölgelerde orta gelir tuza$ından çıkma hususunda bir tehlike mevcut de$ildir. 
Buna kar"ın, Van-Mu"-Bitlis, A$rı-Kars-I$dır vs gibi bazı bölgeler ise, orta gelir "urada dursun, dü"ük 
gelir tuza$ı içindedirler.

Orta gelir tuza$ından çıkmak için teknoloji transferi, tersine mühendislik (reverse engineering) ile 
yetinmeyip yeni ve ileri teknolojileri ve bunlara taban olu"turan bilimsel bilgiyi üretmek gerekmektedir. 
Devlet, giri"imcili$i ve yenile"imi elbet desteklemelidir, bunu zaten yapıyor da. Ama bu destekler a$ırlıklı 
olarak KOB#’lere yönelik. Oysa Türkiye büyük hedeflere bu yol ile ula"amaz (7,8,9). Arman Kırım’ın da 
belirtti$i gibi, “Zengin "irketleri olmayan ülkeler zengin ülkeler olamazlar” (9). Bunun için, “Bitirirken” 
bölümünde de de$inildi$i gibi, büyük "irketleri desteklemek ve/veya onlarla i"birli$ine gitme yolunun 
kullanılmaya ba"lanması gerekiyor. Bu destek ve i"birli$i özel sektör, sanayile"me, yenile"im, bilim ve 
teknoloji politikalarının tespit, izleme ve yönetiminde söz sahibi yapılarak peki"tirilmelidir. Bu çerçevede 
belirli amaçlara yönelik KÖSO’lar yanında Kore’deki Korea Development Institute (KDI)’e benzer bir 
kurulu" da sisteme dahil edilebilir.

Yenile"imin sürdürülebilir olması bilimsel bilgi üretmeyi gerektirir. Bu üretim  sadece kamuda ve 
üniversitelerde de$il özel sektörde de yapılmalıdır. Bu da ancak büyük "irketler eliyle sa$lanabilir. Bu olgu 
üniversitelerdeki temel bilim bölümlerinin çekicili$ini de arttırır. Bugün Türkiye’de sanayide çalı"arak 
gerçek mesle$ini yapan matematikçi, fizikçi ve kimyacı sayısı son derece azdır.

Her "eyden önce özel sektörün dinamizmi ile beslenen, kamunun teknolojiye dayalı ulusal kalkınmaya 
inandı$ı ve sıkı sıkıya ba$lı oldu$u bir ortam olu"turulmalıdır.
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F!KRET YÜCEL; B!R H!ZMET ADAMI
Prof. Dr. Duran Leblebici, #TÜ Emekli Ö$retim Üyesi

#TÜ de dördüncü sınıftan be"inci sınıfa geçti$im yıl yaz stajının bir bölümünü 
“kuranportör” stajı” olarak PTT de yapmam gerekiyordu. Bu stajı Büyük Postahane’de 
yapmanın biraz sıkıntılı ama çok ö$retici oldu$u biliniyordu. Mühendis çıkmaya 
çok yakla"mı" olmanın verdi$i sorumlulukla bu “sıkıntıyı” göze alarak birkaç 
arkada", Büyük Postahane binasındaki Kuranportör Ba"mühendisi’ne ba"vurduk. 
Ba"mühendis, adı Fikret Yücel olan ufak tefek, biraz mesafeli ve ciddi görünü"lü 
bir genç adamdı. Daha ilk anda bu stajın daha önce yaptı$ımız stajlara pek 
benzemiyece$ini farkettik. Staja ba"ladı$ımızda, filtrelerle ilgili bilgi birikimimizi 
biraz yokladıktan sonra bize karakteristik özelliklerini verdi$i bir band geçiren 
filtrenin tasarlanması ve gerçekle"tirilmesi ödevini verdi. Filtreler konusunu Tarık 
Özker’den etraflı olarak almı", frekans karakteriti$i ile transfer fonksiyonunun 
ili"kilerini ve transfer fonksiyonu parametrelerinin kullanılan endüktans, 
kondansatör ve dirençlerin de$erlerine nasıl ba$lı oldu$unu ö$renmi"tik. Derste 
ö$rendiklerimizden yararlanarak devre yapısını belirledik ve eleman de$erlerini 
hesapladık. Gerekli olan "u-"u de$erlerdeki endüktansları istedi$imizde Fikret Bey 
bize “oturun, sarın” dedi. O güne kadar endüktanslar bizim için "emalarda spiral 
biçiminde çizilen, L ile gösterilen ve kaç milihenrilik oldu$u yanına yazılan devre 
elemanları idi. Bu vesile ile, istedi$imiz bir endüktansın ne tür ve ne boyutta bir 
ferritin içine, ne kalınlıkta bir emaye telle kaç tur sarılması gerekti$ini, sonucun 
bir seferde alınmayabilece$ini, sonunda yaptı$ımız endüktansın Q’sunun filtre 
karakteristi$ini nasıl etkiledi$ini..... çabucak geçen iki hafta boyunca ö$rendik. Staj 
bitti$inde kendimizi mühendisli$e çok daha fazla yakla"mı" hissediyorduk. Fikret 
Bey hâlâ mesafeli idi. Ama gözleri, bizleri takdir etti$ini ve sevmeye ba"ladı$ını 
ele veriyordu.
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Kuranportör stajı vesilesi ile ba"layan tanı"ıklı$ımız ve olu"maya ba"layan sevgi- saygı ili"kisi, daha 
sonraki yıllarda çe"itli vesileler sayesinde süreklilik kazanan ili"kilerimiz boyunca geli"erek devam etti.

Mezun olduktan ve #TÜ’de Yüksek Frekans Tekni$i Kürsüsü’ne asistan olarak girdikten bir süre sonra 
Fikret Bey’in AR-LA’yı kurdu$u duyuldu. O tarihe kadar mühendislikte ara"tırma- geli"tirme gündemde 
de$ildi. Mühendisler yurt dı"ından ithal edilmi" olan cihazları ve sistemleri “i"letir”, olsa olsa bozulan 
lambaları de$i"tirmek türünden müdahalelerle tamir ederlerdi. Aslında #TÜ’de yıllardan beri “zayıf akım 
kolunda” “diploma travayı” konusu olarak mühendis adaylarına uygulamalı projeler veriliyor, tanımlanan 
bir cihazın tasarımının yapılması ve gerçekle"tirilmesi isteniyordu. Ancak i" hayatında, kazanılan bu 
deneyimin de$erlendirilebilece$i bir ortam yoktu.

AR-LA bu bakımdan, Türkiye için bir çı$ır açtı. O zamana kadar yurt dı"ından ithal edilen transmisyon 
cihazlarının tasarımı ve üretimi AR-LA’da yapılmaya ve PTT tarafından kullanılmaya ba"landı. AR-
LA’nın bu ba"arıları, kurulu"un bürokrasinin getirdi$i kısıtlardan kurtularak daha özgür ve daha dinamik 
çalı"abilmesine olanak vermek üzere bir "irkete dönü"mesinin, TELETA!’ın kurulmasının yolunu 
açtı ve TELETA! Fikret Bey’in dirayetli yönetimi altında gerek teknolojik altyapı, gerekse tasarlanıp 
üretilen sistemlerin teknolojik düzeyi ve çe"itlili$i bakımından çok hızlı ve sa$lıklı bir geli"me gösterdi. 
TELETA!’ın –bana göre- bir olumlu etkisi de, Ümraniye’de kom"usu olan ve yabancı lisansla mekanik 
telefon santralları üreten NETA!’ı da ara"tırma-geli"tirme yapmaya ve özgün elektronik cihazlar geli"tirip 
üretmeye özenmesine vesile olmu" olmasıdır.

TELETA! transmisyon cihazları alanındaki ürünlerinin yanına Türkiye için yepyeni olan ve heberle"me 
altypısının geli"mesini çok hızlandıran bir ürün kattı; Sistem-12 sayısal telefon santralları. Kısa süre sonra 
NETA! ve SIEMENS de bu alana girmi" ve teknolojisi yurt dı"ından alınan bu büyük telefon santrallarının 
yanısıra hem bu firmalar, hem de bunların dı"ında ba"ka küçük firmalar kendi tasarladıkları sayısal 
santralları üretmeye ba"lamı"lardır.

TELETA! geli"me süreci boyunca ürün türlerini sürekli olarak geni"letmenin ve geli"tirmenin yanısıra 
üretim teknolojileri bakımından da Türkiye’de çok sayıda “ilk”e imza atmı"tır. Çok katlı baskı devre üretimi, 
kalın film tümdevre üretimi bunlardan bazılarıdır. Teknoloji bakımından çok daha önemli bir atılım 
olarak, üretilmekte olan Sistem-12 sayısal santrallarında kullanılan CMOS ve BiCMOS tümdevrelerin 
Türkiye’de üretilmesi amacı ile Fikret Bey 1986 yılında, o yıllarda #TÜ’de doçent olarak görev yapmakta 
olan Dr. U$ur Çilingiro$lu’na bir fizibilite çalı"ması yaptırmı" ve Ba"bakan Turgut Özal’dan, gerekli olan 
kayna$ın yarısının devlet tarafından kar"ılanaca$ı vaadini almı"tır. Ancak bir yandan Sistem- 12 lisansını 
vermi" olan BTM firmasının, sözle"mede olmasına ra$men tümdevre üretimi ”know-how”unu vermekte 
gönülsüz davranması, bir taraftan da Turgut Özal’ın iktidarı kaybetmesi nedeni ile, belki de Türkiye’nin 
teknolojik geli"me ufkunu de$i"tirebilecek bu çok önemli giri"im sonuçsuz kalmı"tır.

Fikret Yücel’in bir önemli özelli$i de sadece kendi sorumlulu$u altındaki kurumun geli"mesi ile yetinmeyip 
Türkiye’deki ba"ka sanayi kurulu"larının, üniversitelerin ve ara"tırma kurumlarının geli"mesini de kendine 
dert edinmi" olmasıdır. TES#D’in kurulu"undaki öncü rolü ve kurulu"u izleyen yıllarda Yönetim Kurulu 
Ba"kanlı$ını üstlenerek derne$in do$ru yönde kurumsalla"masını sa$laması ve TTGV Yönetim Kurulu 
Ba"kanı olarak 20 yılı a"kın bir süre verdi$i hizmetler ba"ta olmak üzere; #TÜ-ETA Vakfının kurulması ve 
geli"mesi süresince ba"ka sanayi kurulu"larına örnek olarak üstlendi$i sürükleyici rol ve TÜB#TAK- MAM 
bünyesinde kurulmu" olan Yarıiletken Teknolojisi Ara"tırma Laboratuvarının (Y#TAL’in) teknolojisinin 
yükseltilmesi amacı ile NATO SfS programından verilecek destek için "art ko"ulan yerli sanayi katkısının 
sa$lanmasında yaptı$ı öncülük ve katkı, yakından gözlemleme fırsatını buldu$um e"ine az rastlanır 
hizmetlerdir.

Fikret Yücel Türkiye’de bir elektronik sanayiinin olu"ması ve geli"mesi için bu hizmetleri verirken bir 
yandan da çe"itli üniversitelerde elektronik ve telekomünikasyon teknolojileri ile ilgili çe"itli dersler 
vererek meslek hayatına akademisyen olarak ba"lamı", ancak hayat "artlarının zorlaması ile bu yoldan 
ayrılmı" olmanın olu"turdu$u duyguyu tatmin etmeye çalı"mı" ve çok sayıda mühendisin, bu dersleri 
ba"ka bir hocadan almaları halinde asla kazanamıyacakları bir “mühendislik bakı" açısı” ile yeti"melerine 
katkıda bulunmu"tur.

Geçenlerde ö$rencili$i sırasında Fikret Bey’den ders almı" olan bir meslekda"ım (ve eski ö$rencim) ile 
konu"urken “acaba Fikret Bey üniversitede kalsa daha mı iyi olurdu” diye dü"ündük. Üniversite’de kalmı" 
olsa idi bulundu$u kurum muhakkak ki bugün oldu$u oldu$u yerden daha ilerde olurdu dedik ama 
sanayiye yönelmi" olmasının Türkiye için daha hayırlı olmu" oldu$u de$erlendirmesini yaptık. Bunun 
üzerine “Türkiye elektronik sanayiinde on tane daha Fikret Yücel olsa idi Türkiye çok daha ba"ka bir 
yerde olurdu” dedim. Meslekda"ım itiraz etti; “bir tane daha Fikret Yücel olsa bile Türkiye çok daha ba"ka 
bir yerde olurdu” dedi.
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Cengiz Ultav, Vestel Yönetim Kurulu Üyesi ve TTGV Yönetim Kurulu Ba"kanı

ODTÜ Elektrik Mühendisli$i’nde ö$renci oldu$umuz dönemlerde, hocalarımız bize 
Türkiye’de telekomünikasyon endüstrisinde devrimsel i"ler yapan bir mühendisi 
örnek verirlerdi. 70’li yılların zor "artlarında, tek çözüm yolunun ithal ikamesi olarak 
dü"ünüldü$ü bir dönemde ara"tırma geli"tirme yolu ile katma de$erin artırılması 
gibi o zaman için herkesin destek vermesi zor bir hedefe nasıl büyük bir ivme ile 
ilerledi$i hepimizi çok etkilemi"ti. Daha sonra i" hayatına atıldı$ımızda Teleta" 
gibi farklı kurumsalla"maların da mimarının aynı mühendis oldu$unu ve müthi" 
ivmeyi devam ettirdi$ini gördük. Bu de$erli mühendis Fikret Yücel Bey idi. Daha 
sonraki dönemlerde Fikret Bey sadece telekomünikasyon de$il, elektroni$in di$er 
alanlarında da Türkiye’nin söz sahibi olmasında gerek ticari kurumların ba"ında 
gerekse sivil toplum örgütlerinin kurucu ve koordinatörü fonksiyonları içinde hep 
lider pozisyonda oldu. Bu dönemlerde kendisini "ahsen tanıma imkanım olmadı 
ama gerçekle"tirdiklerinden ilham almaya çalı"an bir profesyonel olarak çok 
ki"iden daha iyi tanıdı$ımı söyleyebilirim.

Daha sonra 2005 yılında Fikret Bey’in Yönetim Kurulu Ba"kanı oldu$u TTGV 
gibi de$erli bir kurumun yönetim kurulu üyeli$ine seçildi$imde ne kadar büyük 
bir heyecan duydu$umu tahmin edebilirsiniz. Kendisinin ba"kanlı$ındaki ilk 
toplantımızda bildiklerim çerçevesinde hayal edebildi$imin çok ötesinde bir 
birikim, entellektüel güç, icraatçı bir i" adamı ve mentor ile beraber çalı"acak 
olmanın mutlulu$unu tattım.

Yakla"ık 7 yıl, bu sefer mikro seviyede tek tek küçük ve orta boy firmaların teknoloji 
yolu ile dünyaya katma de$er üretecek yüzlerce projesini en ince detayına kadar 
nasıl kucakladı$ını, destek oldu$unu, neticeye yönlendirdi$ini yakından izledim 
ve çok "eyler ö$rendim.
 
Yönetim Kurulu Ba"kanlı$ı görevinde Fikret Bey’in yerini doldurmanın ne kadar 
güç oldu$unu zannederim herkes takdir edecektir. Ancak ben "anslıyım, çünkü 
tüm içtenli$iyle hala yanımızda ve bize destek ve güç veriyor. Kendisinden 
ö$rendiklerimizi de$i"en i" ve sosyal "artlar içerisinde uygulamaya gayret 

ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, bili"im ve di$er teknoloji alanlarındaki son 40 yıllık geli"menin çok 
daha net ve somut bir "ekilde gerçek hayatın e$itim, sa$lık, ula"tırma vb alanlarına, yeni devrimsel 
verimlilik ve kolaylıklar sa$layacak "ekilde gömülece$ini görece$iz. Bu yeni paradigmaları sahiplenen 
toplumların tüm kurumları ile ilerlemenin liderleri olaca$ı bir dizi kav"aklardan geçece$iz. Fikret Bey’in 
tuttu$u ı"ıkla Türk firmalarının bu alandaki ba"arı örneklerinin arasında yo$unluklu bir "ekilde yer alması 
için çalı"malarımıza devam ediyoruz.
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A. Mete Çakmakcı, TTGV Genel Sekreteri

Modern elektronik sanayimizin kurucularından Dr. T. Fikret Yücel 1980’lerde 
Türkiye’yi telekomünikasyon alanında teknoloji ihraç eden, altyapısı ile Avrupa’da 
lider konumuna ta"ıyan atılımın önemli aktörlerinden biridir. O günlerde Fikret 
Bey’le birlikte çalı"an genç mühendisler daha sonraları ülkemizin bilim ve teknoloji 
faaliyetlerinde lider roller üstlenmi"lerdir. Bilim ve teknoloji yetkinliklerinin 
tanımlayıcı oldu$u modern medeniyetin iddialı bir parçası olmak, Türkiye için 
büyük dü"ünen, cesur ve yaratıcı projeleri uzun soluklu kalıcı yatırımlar olarak 
tasarlamak Fikret Bey ve ait oldu$u ku"akların en önemli özelli$i. Bu ku"aklar 
tarafından, 1991 yılında Türkiye Teknoloji Geli"tirme Vakfı’nın kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin bir araya gelerek uzak görü"lü yenilikçi bir projesi olarak kurulması 
elbette ki bir tesadüf de$il. 

Kurulu"undan 20 yılı a"kın bir süre geçmi" olmasına ra$men bugün teknoloji 
geli"tirme ve yenilik alanında güncel bir kamu ve özel sektör ortaklı$ı modeli 
sunan TTGV’nin ba"arısında kurulu"undaki tasarımın payı büyük. TÜB#TAK’ın 
içinden Hazine Müste"arlı$ı’nın deste$i ve i" dünyasının inisiyatifi ile kurulan 
TTGV’nin kurumsal DNA’sı, kamu misyonunun süreklilik ve etki odaklı önceliklerini 
özel sektörün giri"imci refleksleri ile sentezleyebilecek özellikler ta"ımaktadır. 
Kurulu"undan bugüne, kurucularının temsilcileri olarak TTGV yönetim kurulunda 
hizmet yapmı" kamu ve özel sektör temsilcisi tüm yönetim kurulu üyelerinin 
TTGV’nin bu istisnai özelli$ini geli"tirmek ve desteklemek konusunda gösterdi$i 
çaba TTGV’nin ba"arısında önemli bir paya sahiptir.

TTGV kamu kaynakları ile özel sektörün teknoloji geli"tirme ve yenilik faaliyetlerinin 
desteklenmesine yönelik ilk ulusal programın yürütücüsü olarak kurulmu", o 
günden bugüne ülkemiz için pek çok ilkin uygulayıcısı veya parçası olmu"tur. 
TTGV bugüne kadar yarım milyar ABD Doları’nı a"an bir kamu kayna$ını "e%af 
ve hesap verilebilir süreçlerle yönetmi"tir. TTGV modeli kamu kaynaklarının 
yönetiminde  kaynak etkin bir model oldu$unu performansı ile kanıtlamı"tır. 
Bugün uluslararası düzeyde bir iyi uygulama olarak TTGV markası uluslararası 
düzeyde bilinen ve saygı duyulan bir noktaya gelmi"tir.

Kamu ve özel sektörün farklı özelliklerini sentezleyen bir yapı olarak TTGV, misyonuna olan 
sorumlulu$unu de$i"en ihtiyaçlara uygun güncel ve geçerli çözümleri sürekli geli"tirerek, ba"arı ile 
uygulayarak kar"ılamak zorundadır. TTGV’nin vizyonu tasarımları ile nakit ve be"eri yeni kaynakları 
harekete geçirmek, her anlamda sürdürülebilir modelleri do$rulayarak ekosisteme kazandırmaktır. 
2011’den itibaren TTGV geçirmekte oldu$u ‘TTGV 2.0’ de$i"im süreci ile geli"en ekosistemimizin ihtiyaç 
duydu$u farklı modelleri destekleyebilecek açık bir çözüm platformu olma vizyonunu hayata geçirmeye 
ba"lamı"tır. Bu süreçte TTGV’nin kurulu"undaki tasarımdan kaynaklanan giri"imci ve yenilikçi özellikler 
önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. 

Dr. T. Fikret Yücel kurulu"undan itibaren 2012 yılına kadar TTGV’nin yönetim kurulu ba"kanlı$ı görevini 
yürütmü"tür. TTGV’de çalı"maya ba"ladı$ım 2003 yılından itibaren kendisi ile çalı"mak ayrıcalı$ını 
ya"amı" bir ki"i olarak, “Fikret Bey, çevresinde her zaman genç insanları bulundurarak fikren ve 
zihnen genç kalmayı ba"armı" ender bir ki"idir” belki de tek bir cümlede benim için Fikret Bey’i en iyi 
tanımlayan ifadedir. Bir Elektrik Mühendisi olarak kendisi ile çalı"mı" olmak "üphesiz bugüne kadarki 
mesleki hayatımın en heyecan verici anılarından biri. Gerekti$inde bir yönetici, gerekti$inde bir baba ve 
gerekti$inde ise bir arkada" sıfatıyla benim için e"siz bir ö$renme tecrübesini ustalık ile yönetmi" olmak 
Fikret Bey’in büyük saygı duydu$um yönetici dehasının küçük bir parçası. 

Bir serinin ilki olarak hazırlanan bu yayın ile Türkiye’ye en az Fikret Bey kadar gönül vermi" pek çok 
gencin ülkemizin bilim ve teknoloji alanında önemli de$i"imler geçirdi$i bir döneme dair Fikret Bey’in 
görü" ve tecrübelerinden faydalanma "ansına kavu"masını diliyorum. Bu yayının yepyeni genç fikirlere 
vesile olması umuduyla...
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44 Nolu TTGV Yönetim Kurulu Toplantısı , 28.03.1997, TÜB#TAK, Ankara
Soldan sa$a: 

Tunca Dingilo$lu, Aydın Karaöz, Tosun Terzio$lu, U$ur Yüce, Mehmet !uhubi, Mahmut Esat Yalçın, Ahmet Arkan

45 Nolu TTGV Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Vakfın stratejik hedefleri ile ilgili Sn. Bülent Özgün, Metin Durgut, 
Nesim Erkip ve Erol Taymaz tarafından hazırlanan TTGV’nin 2.Teknoloji Geli"tirme Projesindeji Rolü çalı"masının 

üzerine görü"ürken, 09.05.1997 Polat Renaissance Oteli, #stanbul
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TTGV’nin kurulu"undan itibaren göstermi" oldu$u katkı ve hizmetlerden dolayı Sn. Feyyaz Berker’e te"ekkür plaketi 
takdimi, 09.05.1997 Polat Renaisaance Oteli, #stanbul

Sn. Feyyaz Berker’in 2013 yılında TTGV tarafından hazırlanan belgesel çekimleri sırasında göndermi" oldu$u yazı
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TTGV Yönetim Kurulu Üyeleri ile 46 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında 
ESBA! (Ege Serbest Bölgesi A.!.) Teknoloji Merkezinin ziyareti , #zmir 09.07.1997

47 Nolu TTGV Yönetim Kurulu Toplantısı, 18.09.1997 Polat Reniassanace Oteli, #stanbul
Ayaktakiler soldan sa$a: Sami Gözde, Medar Ökte, Sahir çörto$lu, Genel Sekreter Akın Çakmakcı, Refik Üreyen, 

Tunca Dingilo$lu, Ahmet Arkan
Oturanlar soldan sa$a: Mahmut Esat Yalçın, Dinçer Ülkü, Fikret Yücel, Tosun Terzio$lu, U$ur Yüce

TTGV Yönetim Kurulu TÜB#TAK Üyesi Sn. Tosun Terzio$luna TÜB#TAK Ba"kanlı$ından ve dolaıyısıyla TTGV Yönetim 
Kurulundan ayrılması nedeniyle katkıları için plaket takdimi, 18.09.1997 Polat Renaissance Oteli, #stanbul

52 Nolu TTGV Yönetim Kurulu Toplantısı, 13.05.1998, #SO #stanbul
Soldan sa$a: 

U$ur Yüce, Ahmet Arkan, Mehmet !uhubi, Fikret Yücel, Dinçer Ülkü, Refik Üreyen, Genel Sekreter Akın Çakmakcı
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52.TTGV Yönetim Kurulu Toplantısı, 13.05.1998, #SO #stanbul
Soldan sa$a: Sahir Çörto$lu, Sami Gözde, U$ur Yüce, Ahmet Arkan, Mehmet !uhubi, Fikret Yücel, Dinçer Ülkü, 

Refik Üreyen, Genel Sekreter Akın Çakmakcı, Medar Ökte

Prof. Mustafa Parlar E$itim ve Ara"tırma Vakfı Bilimsel Jürisi tarafından layık görülen 
1982 yılı Hizmet Ödülü ile ilgili resmi bildirim, 14.12.1982
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#TÜ Senatosu tarafından layık görülen Fahri Doktora ünvanı takdim töreninde 
#TÜ Rektörü Prof. Kemal Kafalı ile 19.06.1987 #TÜ Ta"kı"la ,#stanbul 

TÜB#TAK Ba"kanlı$ı tarafından layık görülen 1999 yılı TÜB#TAK Hizmet Ödülü yazısı, 02.12.1999
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ODTÜ Üniversite Senatosu tarafından layık görülen Üstün Hizmet Ödülü Töreni’nde 
Rektör Prof. Ahmet Acar tarafından Ödül takdimi, 29.05.2009 ODTÜ Ankara

ODTÜ Üniversite Senatosu tarafından layık görülen Üstün Hizmet Ödülü yazısı
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ÜS#MP tarafından layık görülen Onur Odülü, 2013. (Düzce Üniversitesi)

21. TTGV Kurucular Kurulu öncesinde Yurdakul Ceyhun tarafından baskıya hazırlanan ve TMMOB 
Elektrik Mühendislieri Odası tarafından yayımlanan “Fikret Yücel’in anıları ya da elektronik 
sanayiimizin bir kesitinin anıları” kitabını imzalarken 15.04.2010, Bilkent Cyberpark, Ankara
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TTGV Yönetim Kurulu Üyeleri ile Teknoloji Yatırım A.!. ‘nin orta$ı oldu$u Microsens firmasını ziyaret, 15.12.2011 Ankara

22. Kurucular Kurulu Toplantısı’nda TTGV’nin 20. yılı münasebetiyle TTGV personeli ile birlikte

23. TTGV Kurucular Kurulu sonrası TTGV Yönetim Kurulu Üyeleri  ve TTGV Personeli ile birlikte, 19.04.2012, Bilkent Otel ve Konferans Salonu Ankara
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Teleta" A.!. Yıllarından TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet !uhubi ile 24-25 Haziran tarihlerinde TTGV tarafından gerçekle"tirilen 
belgesel filmlerin hazırlık çalı"maları sırasında, 28.05.2013 TTGV #stanbul Ofisi Ayaza$a #stanbul
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Ay"e Yücel Anaokulu, Marmaris Ay"e Yücel Anaokulunda çocuklarla birlikte, Marmaris
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