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ÖNSÖZ
ARGE insana ve bilgiye uzun dönemli yatırım gerektiren bir
süreçtir. Bu nedenle ARGE yatırımları kısa sürede ticari kar
getirmez ve başlatılan bir ARGE faaliyetinden mutlaka olumlu ticari
netice alınır diye bir garanti de yoktur. Ayrıca günümüzde bilgi ve
teknoloji baş döndürücü bir hızla değiştiğinden bilgi ve teknolojiye
sürekli yatırım yapılması gerekmektedir ki bu da çok pahalı ve riskli
bir iştir. Bu nedenle yatırıma ayıracak kaynakları kıt olup
sanayileşmeye de geç başlayanTürkiye'de bir ARGE geleneği
oluşamamıştır. Bunun en belirgin ispatı Türkiye'de tescil edilen
patent sayısının ve ARGE'ye ayrılan kaynakların gelişmiş ülkelerle
karşılaştırılması halinde ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan şimdiye kadar yapıla geldiği gibi teknoloji açığını
yabancı ortaklıklar, teknoloji transferi veya geriye dönük
mühendislik çalışmaları ile gidermeye devam etmek, iyi bir teknoloji
kullanıcısı ve alıcısı olmak, gelişmiş ülkeler kategorisine girmeyi
hedefleyen bir Türkiye için artık geçerli bir yol değildir. Çünkü
gelecek, sanayide iddiası olan ülkeler olarak ancak teknoloji üreten
ve geliştirme yeteneğine sahip olan ülkeleri işaret etmektedir.

Bu konuda düşünenlerin defalarca dile getirdiği gibi; bilim ve
teknoloji konularına hassasiyetle ve bir plan çerçevesinde
yaklaşılması, teknolojik hedeflerin belirlenmesi ve stratejilerin
seçiminde ülke gerçekleri ve imkanlarından yola çıkılması, ARGE'nin
sadece devlet desteği ile üniversiteler bünyesindeki faaliyetler
olmaktan çıkarılıp sanayinin aktif olarak taraf olduğu faaliyetler
haline getirilmesi, bu konuların merkezinde olan üniversite-sanayi
işbirliğinin geliştirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi ve
tarafların buna inanması, hepsinden de önemlisi, artık ARGE'nin
geleceğimiz olduğunu herkesin kabul etmesi gerekmektedir.

istanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
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GİRİş

Sanayileşmiş ülkelerden kaynaklanan geleneksel goruşe
göre; yetişmiş insan gücü, bilgi birikimi ve kaynaklar göz
önüne alındığında büyük ekonomik sıçramalara yol
açabilecek teknolojilerin sadece gelişmiş ülkelerde
üretilebileceği ileri sürülürdü. Bu nedenle gelişmekte olan
ülkelere, teknoloji üretmelerine gerek olmadığı, bunun
yerine teknolojiyi dışarıdan satın alma yolunu seçmeleri
önerilirdi. Gene bu yaklaşıma göre teknoloji, bedelini
veren herkese satılacak bir meta idi. Tıpkı emek ve
sermaye gi bi üretim girdilerinden biri olarak algılanır ama
kısa dönemde sabit olduğu, satın alacak şirketlerin
teknolojinin yalnızca kullanıcısı olacağı düşünülür,
gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ellerindeki
teknoloji üzerinde herhangi bir değişiklik yapma
yeteneğinin ve ihtiyacının olmadığı varsayılırdı. Ayrıca
teknoloj inin içerdiği bilginin sarih olduğu bu nedenle
sorunsuz olarak herkese aktarılabileceği düşünüldüğünden
teknolojinin, içerdiği her türlü bilgi ile birlikte transfer
edilebileceği anlayışı yaygındı.

Bu görüş doğrultusunda hareket eden gelişmekte olan
ülkeler teknolojiyi üretmek yerine satın alma yoluna
gittiler ve zaman içinde yukarıdaki savlar da pratiğin
testinden geçmiş oldu. Her şeyden önce teknolojinin
alınıp satılan herhangi bir meta gibi
değerlendirilemeyeceği ortaya çıktı. Teknoloji satın alma
işi ciddi bir kaynak maliyetine yol açıyordu çünkü ancak
paket halinde sunulan ek şartların kabulü halinde
satılmaktaydı. Neydi bu paketin içindekiler?

Teknolojinin kullanımı karşılığında lisans alandan talep
edilen komisyonlar olarak özetlenebilecek royalty
ödemeleri vardı. Anlaşma dönemi boyunca satışların
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belirli bir yüzdesinin teknoloji kullanım bedeli olarak
ödenmesi istenmekteydi. Bu gibi durumlarda teknolojiyi
satanın gözettiği temel baz satışlardı. Satın alanın
maliyetleri göz önüne alınmamaktaydı. Maliyetlerin satış
fiyatlarından daha hızlı arttığı durumlarda ne yapılacağı
konusu satanı hiç ilgilendirmediği ıçın özellikle
enflasyonist ortamlarda teknolojiyi satın alan firmalar zor
durumda kalabilmekteydi. Birde luınp suın ödemeler
vardı. Fabrika montaj aşamasında teknolojiyi satanın
personelinin nezaret etmesi, sağlanan çeşitli teknik
hizmetler karşılığında gelen uzmanlara yapılan ödemeler,
dokümantasyon ücreti, know-how ücreti gibi bir defaya
mahsus veya tekrar edebilen diğer peşin ödemeler vardı.
Bu ödemeler de oldukça yüksek tutulabilmekteydi.
Teknolojiyi satan firına, paket içindeki elemanların başka
yerlerden alınmasına izin vermediği için yada bu mümkün
olmadığı için, alınan teknoloji ek maliyetlere sebep
oluyordu. Yapılması gerekenin, teknolojiyi satın alırken
bu tür doğrudan maliyetleri azaltacak, teknolojiyi ucuza
transfer edecek yolların aranması ve bulunması, gerekirse
devletin bu konuda şirketler lehine yardımcı olmasının
sağlanması olarak düşünülüyordu.

Bir de sözleşmeye konan hükümlerden kaynaklanan
dolaylı maliyetler vardı. Neydi bunlar? Teknolojiyi
satanlar sözleşme süresinin uzun tutulmasında ısrarcı
oluyorlardı. Uyuşmazlık konularının lisans veren ülke
mahkemelerinde çözülmesi hükmünü getiriyorlardı.
Üretim ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü
ülkelere ihracat yasağı veya ihracata miktar kısıtlaması
şartı ile izin verilmesi, gerekli makine ve teçhizatın lisans
verenden veya onun belirleyeceği yerlerden alınması,
üretilen ürünün kalite kontrolünün lisans veren tarafından
yapılması, reklam yapılması şartı, teknolojinin başkasına
.devredilememesi gibi bir dizi kısıtlama getiriyorlardı.
Fırsat maliyetleri ile birlikte değerlendirildiğinde
teknoloji satın almak oldukça pahalıya geliyordu.

Sanayileşmiş ülkelerin piyasa büyüklükleri gelişmekte
olan ülkelerdekinden farklıydı. Ölçek ekonomilerinden
yararlanma esasına dayanan ve büyük piyasalar için
tasarlanmış sürekli akışlı ve otomasyon derecesi yüksek
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teknolojiler, gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına
uymuyordu. Bu ülkelerde ıç piyasalar küçüktü,
teknolojinin sürekli kullanımını ve bakımını yapacak
insan gücü eksikti. Atölye tipi üretime uygun teknolojiler
alınması veya ithal edilecek teknolojinin küçük ölçeklere
uyarlanması gerekiyordu. Ayrıca transfer edilen
teknolojinin içerdiği bilgi söylendiği gibi sarih olmadığı
için teknoloji sorunsuzca transfer edilemiyordu. Yerel
şartlara uyarlama amacıyla transfer edilen teknolojinin
üzerinde değişiklikler yapılması gerekiyordu. Bu yüzden
de gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar transfer ettikleri
teknolojinin sadece kullanıcısı olarak kalamıyorlardı.

Yukarıdaki gibi sadece neo-kolonyalizm mantığı ile
maliyetleri ve bağımlılık ilişkilerini ön plana alarak
yapılan bu tür değerlendirmeler, hem yabancı sermayenin
gelmesi hem de yabancı teknolojilerin satın alınması
konularına köktenci bir şekilde olumsuz yaklaşılmasına
neden oluyordu. Gelişmekte olan ülkelergiderek kendi
teknolojilerini yaratma konusunu milli bir dava olarak
görmeye başladılar. Bu konuya kaynak ayrılması, devlet
eli ile bazı düzenlemelere gidilmesi, üniversite-sanayi
işbirliğinin sağlanması için teknoloji üreten ülkelerdeki
benzer kurumların tesisi gündeme geldi. Bu savlar da
zaman testinden geçerken bir başka sonuç daha ortaya
çıktı'.

Gelişmekte olan ülkelerdeki firmaların transfer edecekleri
teknolojileri arasıırına. dünyadaki mevcut teknolojileri
sapıama. içlerinden en uygununu seçme. fiziki tesisleri
inşa ve donanııııı monte etme. işletmeye alma. faaliyete
geçirme ve daha sonra zaman içinde işletme sonrasında
düzenli çalısabilınesini sağ/ama ve arızaları giderme.
bakıııı yapma. üretim süreç/erini yerli girdi/ere uyar/ama.
enerjiden tasarruf etmek amacıyla nıodifikasyoıılar
yapma. ür/in kalitesini iyileştirme ve giderek yeni buluşlar
geliştirme şeklindeki faaliyetleri, sanayi sektörünün
teknolojik düzeyini, verimlilik derecesini ve uluslararası
pazarlarda rekabet edebilme şansını artırarak sonuçta
ulusal teknolojik yeteneğin de artmasına neden oluyordu.
Çünkü ülke çapında atılım yaptıracak, verimliliği
artıracak, maliyetleri düşürecek teknolojik gelişmelerin
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geleneksel goruşun dediği gibi mutlaka "büyük",
"önemli" buluşlara birebir bağlı olmadığı, transfer edilmiş
olan teknolojinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile
=maliyetleri düşürme, altyapı, hammadde ve ara malların
kalite farklılıklanndan kaynaklanan sorunlan giderme,
yerel piyasalardaki tüketici tercihleri doğrultusunda
farklı urun spesifikasyonları geliştirme, kurulu
kapasiteden en fazla yararlanma (kapasite esnetme) gibi-
firma bazında yapılan küçük teknolojik değişimlerin, aynı
derecede olmasa da benzer sonuçlara götürebileceği
ortaya çıktı i.

Yani firmaların kendi bünyelerinde mevcut teknolojiyi
süreçleri ile birlikte anlama,özümseme, iyileştirme amacı
ile gerçekleştirdikleri ARGE faaliyetleri teknolojik
ilerlemelere katkıda bulunabiliyordu. İşe yarar ARGE
demek sadece daha önce hiç yapılmamışı yapmak demek
değildi. Yapılmış olanın üzerine bir şeyeklemek de bir
yoldu. ARGE'nin mutlaka dev şirketlerdeki dev
laboratuarlarda veya devlet tarafından sırf bu iş için
kurulmuş kurumlarda veya üniversitelerde yapılması
gerekmiyordu. Küçük bir işletmede mesela; kalite kontrol,
bakım esnasında ortaya çıkan bir problemi çözmeye
meraklı biri veya malzeme ve enerj iden tasarruf etmek,
yeni ürünler geliştirmek isteyen bir girişimci, mevcut
teknolojide küçük değişiklikler yaparak rakiplerine fark
atabiliyordu. Bilinçli bir şekilde yaklaşılırsa teknoloji
transferinin yerel teknoloji kapasitesine oldukça somut ve
paraya dönüşebilen katkılar sağlayabileceği ortaya çıktı.
Zaman içinde yabancı teknolojilerin satın alınması
konusundaki fikirler değişmeye başladı. Sadece maliyetler
ağırlıklı neo-kolonyalist yaklaşımlar yumuşatıldı.

Teknoloji transferi konusu dışlanmadan gene teknoloji
üretme faaliyetleri için batıdakilere benzer örgütlenmelere
gidilebilir, bu konuya kaynak ayrılabilir, milli teknoloji
üreteme faaliyetlerine devam edilebilirdi.

Teknoloji transferinin maliyeti konusunda oldukça hassas
davranan diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye de

1 A.Kırım. Türkiye Imalat Sanayiinde Teknolojik Değişim, TOBB Yay. Genel
145- ARGE 59, 1990.
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teknoloji transferini dışlarnadan, giderek kendi
teknolojilerini yaratma konusunu milli bir dava olarak
görüp bu konuya kaynak ayrılması, devlet eli ile bazı
düzenlemelere gidilmesi, teknoloji üreten ülkelerdekine
benzer kurumların tesisi gibi konulara ağırlık verdi. Ne
var ki yıllardır seminerlerde, toplantılarda,
sempozyumlarda ne söylendi ve öneriidi ise bunlara
dayanarak Beş Yıllık Kalkınma Planlarınahangi hedefler
kondu ise çoğu rapor düzeyinde kaldı. Bir sonraki
toplantı, seminer, sempozyum ve bir sonraki Beş Yıllık
Kalkınma Planı bir öncekinin yaptığı gibi sadece
olumsuzlukları içeren mevcut durumu ve "meli" "malı"
ile biten cümlelerle ne yapılması gerektiğini özetlemekten
ileri gidemedi. Çünkü; I-Kendine has alt yapı ve üst
yapı olmadan teknolojinin kaynağı olan bilim
üretilemiyordu. 2-Bilim sistemi ile üretim sistemi
arasında bağ kurulamadığı ıçın üniversite-sanayi
işbirliği, eğitim sistemi ile teknoloji arasında
entegrasyon sağlanamıyordu. Bu nedenle yeni kurum
olarak hangi teşkilatlanmaya gidildiyse beklenen köprü
vazifesini göremedi, kaynağını üretimden alan teknolojik
yatırımlar tamamlanamadı, devlet eli ile maddi kaynak
olarak ne ayrıldıysa etkin kullanılamadığı için yeterli
olamadı.

Sonuçta Türkiye belki kabuk değiştirdi, belli bir beyin
gücü potansiyeline erişti, dünyanın her tarafına ihracat
yapan bir ülke haline geldi ama orta/ama olarak 25 DM
birim fiyatlı bir konfeksiyon ıııaınuliinden yapılacak
50.000 adetlik ihracattan elde edilen kar. sadece bir adet
nümerik kontroliii kesici alımı ile yurt dışına geri ödendi.2

Çünkü yatırıma ayıracak kaynakları kıt olup
sanayileşmeye de geç başlayan Türkiye'de ARGE
geleneği oluşamıyordu. Bu konu sadece serbest piyasa
ekonomisi mantığı ile devlet müdahalesi ve desteği
olmadan, uzun vadeli perspektifleri e uzun dönemli
yatırım politikaları olmadan gerçekleşemezdi çünkü
ARGE kısa sürede ticari kar getiremezdi ve başlatılan bir
ARGE faaliyetinden mutlaka olumlu ticari netice alınır
diye bir garanti yoktu. Ayrıca bilgi ve teknoloji çok çabuk

2 Osman Arman. Türkiye Teknolojide Gelilma Yolunda. HEDEF. 1996/35.
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eskidiğinden bilgi ve teknolojiye sürekli yatırırım
yapılması gerekiyordu ki bu da çok pahalı ve riskli bir
isti. Türkiye'deki tüccar-sanayicinin alışık olmadığı bir
mental yaklaşımı gerektiriyordu. Bunun en belirgin
sonucu, tescil edilen patent sayısının ve ARGE'ye ayrılan
kaynakların diğer ülkelerle karşılaştırılması halinde
ortaya çıkıyordu.

1960-199 ıyılları boyunca Türkiye'de tescil ettirilen milli
patent sayısı ı195 iken aynı dönemde yaklaşık 12.000
dolayında yabancı patent alınmıştı. Japonya ve İsviçre de
yıllık patent tescili 40.000 in üzerinde Almanya ve
İsvecte 25.000, Yunanistan'da 5.000 dolayındaydı.
Gelişmiş ülkelerde ARGE'ye GSYİH dan ayrılan
kaynaklar %2 ila %5 civarında iken Türkiye de bu oran
%0.5 civarındaydı. İktisadi açıdan faal 10.000 kişiye
düşen tam zamana eşdeğer ARGE personeli sayısı
Türkiye'de 7.5 olmasına karşılık bu sayı AB ülkelerinde
40, ABD de 80 Japonya da 90 dı.

Seminerlerde, toplantılarda, sempozyumlarda çıkan
sonuçlara göre:' Türkiye'nin bir ARGE politikası vardı
ama bu çoğunlukla kağıt üzerinde kalmaktaydı çünkü
siyasi iktidarlar bu politikaya yeteri kadar sahip
çıkmıyordu. Siyasi partilerin bilim ve teknoloji alanında
ulusal politika tasarımları olmayınca oluşturdukları
hükümetlerin de sürekliliği olan ulusal politika formüle
etmeleri ve bunu kararlılıkla hayata geçirmeleri mükün
olamıyordu. ARGE konusunda oluşturulduğu söylenen
kurumsal yapı istenen şekilde işlememekteydi ve sine qııa
110n şartı olan üniversite-sanayi işbirliği istenen düzeye
bir türlü gelemiyordu. Ortak faaliyet alanları
yaratılamıyordu, yaratılsa bile canlı tutulamıyordu. Ortak
çalışma gurupları oluşturulamıyordu. Var olan ilişkiler
ancak kişisel düzeyde götürülmekteydi. Çoktan
kurumsallaşmış olması gereken bu ilişkilerde devamlılık
yoktu.

Sanayicilere göre bunun sebebi kısaca;

• Bürokratik zorluklar, işbirliğini koordine edecek

3 Türkiye Üniversite-Sanayi Işbirliği Birinci Şurası, 4-5 Kasım 1994 ıTÜ
Ayaıağa Kampüsü. Iso bünyesinde çeşıtli tarihlerde yapılan anketler.
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liazon ofis yokluğu,
• Araç gereç, dökümantasyon olanaklarının sınırlı

oluşu,
• Üniversitelerin ilgisizliği, sanayi kuruluşlarındaki

dinamizme sahip olmaması,

Üniversitelerin çalışma hızlarının düşük olması
sonucunda zamanında beklenen hizmeti verememeleri ve
bu nedenle beklenen hizmetlerin üniversite dışından
temininin tercih edilmesiydi.

Sanayicilere göre üniversiteler,

• Düzenli ve sürekli olarak hizmetlerini pazarlamalı,
• Yaptıkları projelerin tanıtım eksikliğini gidermek

için broşürler hazırlayıp, toplantılar yapmalı,
• Sanayiciyi potansiyel müşterileri olarak görmeli, bir

uzınana ihtiyaç duyulduğunda bunu hemen temin
edebilmeli,

• Araştırma ve tez konularında teorik konuların yanı
sıra özellikle uygulamaya yönelik alanlarda da
araştırmalar yapmalıydılar.

Üniversiteye göre ise sanayıcının üniversiteden
beklentisi çok azdı. Teknoloji, ürün geliştirme, verimlilik
alanlarında işbirliği yapılması gerekirken en yaygın
işbirliği alanları; test-ölçüm hizmetleri, uzman, eksper,
bilirkişi temini, bilimsel yayın temini, sorun analizi gibi
konularda yoğunlaşmaktaydı. Sanayiciler ancak belge,
bilirkişi raporu, teknik zorunluluklar, v.s. gibi yasal
zorunluluklar veya uluslararası yeterliğin kanıtlanması
gibi nedenler çıkarsa üniversitelere müracaat etmekteydi.
Teknolojiyi dışarıdan almaya alışmış, patent, lisans alarak
üretim yapmaya alışmış olan sanayicinin ARGE'ye
ilgisizliğinden şikayet ediyor, sanayıcının çerçevesi
çizilmiş sorunlarını üniversiteye aktarmasını, eleman
yetiştirmek ıçın sanayi kuruluşları veya sektörel
örgütlerin fon oluşturarak maddi destek ve katkıda
bulunmasını, burs ve staj olanağı yaratıp tez ve araştırma
konularının seçimine yardımcı olmalarını bekliyorlardı.

İşte bu çalışma, bu iki sorunun yani Türkiye de ARGE
faaliyetlerinin neden yetersiz kaldığı ve üniversitelerle
sanayicilerin neden bir türlü istenen düzeyde işbirliğine
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gidemediği sorularının, birde bu çalışına açısından
konunun gerçek sahipleri olarak kabul ettiğimiz ARGE'ci
girişimci bir grup tarafından irdelenmesi için yapılmıştır.
Bu çalışma için konurıun gerçek sahibi olarak kabul
ettiğimiz girişimci grup şu 3 kriterin hepsini birden
sağlamaktadır.

• KOBİ olup kendi kaynakları ile risk alarak bizzat
ARGE yapmış veya yapıyor olmak,

• ARGE faaliyetlerinde bulunurken üniversite ile
işbirliği yapmış veya yapıyor olmak,

• Devletin köprü kuruluşlarından biri ile irtibata
geçerek devletin ARGE için ayırdığını ifade ettiği
bir kaynaktan yararlanmış veya yararlanıyor olmak.

Bu kriterleri neden seçtik?

Yukarıda da değindiğimiz gibi, Türkiye de ARGE
faaliyetlerinin neden yetersiz kaldığı ve üniversite-sanayi
işbirliğinin neden bir türlü istenen düzeye gelemediği
konusu yeni bir konu değildir. Bu konuda çeşitli
tarihlerde önde gelen sanayicileri, eski-yeni politikacı ve
bürokratları, üniversite temsilcilerini bir araya getiren
seminerler, toplantılar, sempozyumlar, şuralar
düzenlenmiş, çeşitli tespitler yapılmış, önerilerde
bulunulmuştur. En son hazırlanan Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı (1996-2000) tüm panaromayı
sergilemektedir. Belki de sadece bu nedenle bile bu
konuda yeni denebilecek hiçbir şeyin ortaya çıkamayacağı
ve bu yüzden de bir başka araştırma yapılmasının gereksiz
olduğu düşünülebilir. Hatta belki de öyledir. Ama biz
böyle düşünmedik.

Önde gelen sanayicilerin, eski-yeni politikacı ve
bürokratların, üniversite temsilcilerinin dışında, bizzat
ARGE yaptığı için yaratıcı olduğunu, KOBİ olduğu için
de yaratıcı KOBİ girişimci olduğunu kabul ettiğimiz
kesimin belki farklı noktaları veya aynı noktaları belki
farklı önceliklerle irdelemeleri mümkündü. Kendileri
bizzat ARGE yaptıkları için Türkiye'deki ARGE ortamını
tarif edebilirlerdi. Üniversite ile işbirliği yaptıkları için
üniversite-sanayi işbirliğinin neden istenen düzeyde
olmadığını kendi deneyimlerine dayanarak
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anlatabilirlerdi. Devletin ARGE için ayırdığı kaynaktan
yararlandıkları için bu kaynakların nasıl kullanıldığını,
yetersizse neden yetersiz olduğunu açabilirlerdi. Konuyu
bir de onların gözü ile değerlendirmek istedik.

Sıra bu şartları sağlayacak şirketleri bulmaya geldiğinde
İstanbul 'da yukarıdaki şartları taşıyan KOBİ'lerin İTÜ
kampüsünde faaliyet gösteren KOSGEB Teknoloji
Geliştirme Merkezi (TEKMER) kanalı ile bulunabileceği
ortaya çıktı. KOSGEB bir kamu kuruluşu idi. Elimizdeki
tanıtım broşürüne göre TEKMER'ler de "bir üniversite-
sanayici işbirliği ürünü" idi.

- İleri teknoloji ile ekoııoıııik nitelikte ıııal üreten,
istihdam sağlayan girişimcilere kurulus yıllarını
kolay geçirmelerini sağlayacak destek veren,

- İleri teknoloji ve iireıinı metotları kullanarak yeni
iiriiıı yaratmak isteyen girişimcilere odeyecekleri
kaıılıııı paylan karşılığı nda bilgisayarıt telefoıılu iş
yerleri sağlayan, büro hizmeti veren,

- Üııiversiıe danışmaıılığındaıı yarar/andıran

bir organizasyondu. Risk yüklenen bir gırışimcinin
TEKMER' den yararlanabilmesi için İcra Komitesince
uygun görülen bir projeye sahip olması gerekiyordu.
Gelecek olan projeleri de şu iki kritere göre seçiyordu: 1-
Yeniliğin kullanılan teknolojide ya da iiretilen ürünün
oziiııde olıııası, 2-Üretilen ıııalın rekabet gücünün
buluıııııası.

Bunlar bizim araştırmaımza bir boyut daha kazandırdı.
KOSGEB-TEKMER'den yararlanan KOBİ'lere ulaşınca
Türkiye' de ARGE faaliyetlerinin neden artırılamadığını,
üniversite-sanayi işbirliğinin neden istenen düzeye
gelemediğini, devlet eli ile köprü vazifesi görmesi için
tesis edilen kurumların (en azından birinin) nasıl
işlediğini veya işlemediğini ARGE'ci KOBİ'ler gözü ile
göreceğimiz gibi birde daha sonra neler oluyor konusuna
geçe bi lecektik.

Yani; bir girişimci kamu desteği ile finanse edilen
TEKMER 'den yararlanabiliyorsa, ticari değeri olan yeni
bir ürün üreteceğini kanıtlamış sayılmaktadır. Proje
baştan bir seçici kurul tarafından değerlendirilmiş olduğu
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ıçın urunun piyasadaki başarı şansı yüksektir. Bu ürünü
üretmek için kendi kaynaklarının yanı sıra devletin
sağladığı maddi olanaklardan da yararlanmış, ayrıca
üniversite hocalarından danışmanlık hizmeti almıştır.
Sonra. piyasaya çıkınca Ile o/muştur? ARGE yapaıı bir
girişimci devletin sağladığı destek/erden ve iiııiversiteden
yararl aıııııca Ile olmaktadır? Kendi emeğinin, kullandığı
devlet kayııağıııııı, iiııiversiteden gelen bilgi desteğinin
seııı ere siııi alıııakta ııııdı r? Giriş iıııc i-iiııivers ite-biirokras i
iicgeııi Ilasıl işlemektedir? Biz bu soruların cevabını masa
başında aramak ve vermek yerine konunun gerçek
sahipleri olarak tanımladığımız grupla karşılıklı
görüşmeler yaparak aldık. Bu çalışma da bu yaklaşımın
bir ürünüdür.
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TERMİNOLOJİ

1 Haziran 1995 Tarih ve 22300 Sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan ARGE Yardımına İlişkin Karara Göre
Bazı Tanımlar

ARGE; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya
standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart
yüksel tici mahiyetteyeni tekniklerin uygulanması,
üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya
yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda
bilimsel esaslara uygun ve araştırma-geliştirme
faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette
hazırlanmış ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme,
urun, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine
dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye
yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasını ifade eder.

ARGE Faaliyet Aşamaları:
- Kavram geliştirme
- Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
- Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer

alan laboratuar çalışmaları vb. çalışmalar
- Tasarım ve çizim çalışmaları
- Prototip üretimi.
- Pilot tesisin kurulması
- Deneme üretimi
- Patent ve lisans çalışmaları
- Satış sonrası sorun giderme hizmetleri

• Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması
ile ilgili alet, makine, ve malzemeleri geliştirebilme
bilgisidir.

• Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş
bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan

- if -



Giri~

yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek
demektir. Bu açıdan teknolojik yenilik yapma/yaratma
süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve
ticari etkinliği içerir. Bütünüyle estetik alana yönelik
değişiklikler (renk ya da dekorlamadaki değişiklikler
gibi) ile ürünün yapı yada niteliğini (performansını)
teknik açıdan değiştirmeyen, küçük tasarım yada da
görünüm farklarından ibaret basit değişiklikler yenilik
sayılmaz .

.. Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki
ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları
ve yerine getirdiği işlevler açısından, öze ilişkin
teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.

.. Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim
tesislerinde üretilmeyen, yeni ya da geliştirilmiş
ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan
ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan bir
yöntem teknolojik açıdan yeni sayılır.

Yukarıdaki tanım çerçevesinde baktığımızda ARGE'nin
yalnızca üniversitelere veya büyük laboratuarlara has bir
iş olmadığı, büyüklüğüne bakılmaksızın özel sektör
sanayi kuruluşlarınca da yürütülebilecek bir faaliyet
olduğu anlaşılır. Türkiye'de ise yapılan toplam ARGE
harcamaları içinde özel sektörün payı azdır (% ıs,'.
Buradan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkündür. Demek ki
doğası itibarı ile kar amacına yönelik şirketler ARGE'yi
karlı bir yatırım alanı olarak görmemektedir. Halbuki
dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıldığında bunun böyle
olmadığı, ARGE'ye kaynak ayıran şirketlerin büyük
karlar elde ettiği görülür. O zaman Türkiye' de özel sektör
kuruluşlarının ARGE yapmaması için başka nedenleri
olmalıdır. Araştırma grubumuzla yaptığımız görüşmelere
göre birbirinin sebebi ve sonucu olarak kategorize
edebileceğimiz nedenler ve ARGE ile ilgili diğer görüşler
bundan sonraki bölümlerin konusudur.

1 Fikret Yücel TTGV Başkanı (Üniversite-Sanayi Işbirliği Birinci Şurası).
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ILARGE YAPAN KOBİ'LER
AÇısıNDAN TÜRKİYE'~EKİ ARGE
ORTAMı VE BAZI TESPITLER

ı. EGİTİM-ÖGRETİM SİSTEMİ VE ARGE

1.1 ARGE'nin doğası

ARGE'de en önemli unsur insan faktörüdür. ARGE her
şeyden önce merak, sezgi ve yaratıcılık isteyen, kendi
başına iş yapabilecek ve kendi kendini denetleyebilecek
kişilikte olanların ilgileneceği bir uğraştır. Bu nedenle
herkes ARGE' ci olamaz ve sadece fizikselortamın uygun
hale getirilmesi ile ARGE'ci sayısı artırılamaz.
Bireylerdeki merak ve yaratıcılığın bilimsel merak ve
bilimsel yaratıcılığa dönüşmesi ıçın önce eğitim
sisteminin daha sonra da içine girilecek çalışma ortamının
kişilerin bu özelliğini törpülemeyecek şekilde
düzenlenmesi gerekir. Özellikle bu kişilerin ruhen rahat
bir ortamda çalışmalarının sağlanması, bunun için de
maddi sorunlarının halledilmesi gerekir. Ayrıca ARGE
esneklik, disiplinli çalışma ve süreklilik isteyen, yetişmiş
uzmanlardan oluşan bir ekip işidir. Ekip çalışması ise
ancak geleneksel hiyerarşik yapılanmanın olmadığı
şirketlerde gerçekleştirile bilmektedir.

ARCE çok ZEvkli biR SAHA OlMASıNA RAqMEN EkoNOMik VE SOSYAl

IIAYAT AÇıSıNdAN biR SÜRÜ SORUNU dA bERAbERiNdE CjETiRiYOR.

iNSANlAR MIRAkliYSA ARGE'ci OlUYOR. O dA TEk Tük. ÇÜNkü bu iş

IIEM UZUN vxdelt HEM dr bu iŞTEN YETERiNCE PARA kAZANllMIYOR.



A I~GE y,'p"n KOBİ'!e,. Açısln.J'1n Tiirkiye'.Jeki
,-\ I~GE O"I,"n i uc B"zı Tespit!er

HeR ŞEy yARIM kAlAbiliYOR. YıllAR SONRA NE OIACAql brllı dEqil.
Bir~ SÜRE SONRA ARGE'ciIER dE bAŞkA işlERE kAYIYORlAR. O

yüzdEN YETERiNCE ARGE'ci çıkMıYOR.

ARGE doqUŞTAN qElEN biR YETENEk SANki. BUNU siz TUTAMAZSINIZ.
Biı~ iNSAN ŞARkı SÖylEYECEksE SÖylEYECEkTiR. ARGE'ciIER dr biR

ŞEy YApACAklARSA YApACAklARdiR. OlAYA iki YÖNdEN bAkMAk lAZıM.
iNSANlARıN bEklENTilERi NEdiR ~lAYATTA? BElli biR EkoNOMiYE brllt
biR HızdA MI kAVUŞMAk, YOkSA biR şEylERi UZUN VAdEdE YApARAk

MANEVi OlARAk MI dOYMAk? BENiM TERCiHiM ikiNcisiydi. BEN
MANEVi dOyqUNluqA MAddi şEydEN dAHA sıcsk bAkTıM. BEklENTi

MEsElESi ...

BAŞIANqlÇTA bURAdA btzlr çAliŞAN ARkAdAŞlARıN bAZılARı AYRıldılAR,
dAI1A AZ sıkıvnh dAHA AZ kAfAlARINI MEŞqul EdECEk, bEliRli

SAATlERdE bAŞlAYıp biTECEk işlERE qiRdilER çünkü ARGE işiNdE
SEkiz-bEŞ ';IANTICıI ptk qiTMiYOR, ONU AÇıkçA SÖylEMEk lAZıM. Şu

ANdA bEN sosYAl HAYATIM olduöunu söylEYEMEM.

ARGE işi SAbıR iSTEYEN biR iş, sıkır-nh biR HAdisE. ARGE işi

iNSAN işi. iNSAN qRubuNU biR ARAdA TUTMANız qEREkiYOR. TuqlAYI
Alıp ÜST ÜSTE kovduöuwuz dx dUVAR olun. ORTAYA biR ŞEy çıkAR,

biR iş qÖRÜR AMA Ekip OlUŞTURMAk ONU bUNU roplsvıp MAAŞ VERip
biR ARAdA TUTMAk dEqildiR. O iNSANlAR ARASINdA UYUM

sAqIAYACAksINIZ, ONlARıN şEvk~E çAIIŞAbilMElERiNi sAqIAYACAkSINIZ,
sıkıNTılARıNı tzolt EdECEksiNiz, ANCAk böyle biR iNSAN csubuvu biR

ARAdA TUTAbiliRSiNiz.

1.2 Eğitim-öğretim sisteminin ARGE'ye yansıması

Türkiye'de ARGE yapanların sayısını artırabilmek için her
şeyden önce kendi kendine bir şeyler öğrenmeye meraklı
insanların yetiştirilmesini hedefleyen bir eğitim sistemine
geçilmesi gerekmektedir. Bunun için ilk ve orta dereceli
okullarda yetenekleri göz ardı edip herkesi aynı mantıkla

- 14-



ARGE r,'pan KOBİ'ler Açısln,lan Türkiye'Jeki
ARGE Ortamı ve Bazı Tespitler

değerlendirdiği için tek tip insan yetıştıren, ezber üzerine
kurulu, hem öğrenciyi hem öğretmeni mutsuz eden, pasif
öğrenciler - aktif öğretmenler şeklindeki eğitim sisteminden
vazgeçilmesi, teorik olarak verilenlerin pratiğe uygulanması
için laboratuarların kuvvetlendirilmesi ve gerçekçi hale
getirilmesi, uygulama derslerinin ciddi tutulması, seçmeli ders
sistemının geliştirilmesi gerekmektedir. Bütün bunların
olabilmesi için de sadece bugünü değil, ilerisini, otuz yıl, elli
yıl sonrasını göz önüne alacak eğitim vizyonuna sahip
politikacılar olması gerekmektedir. Keza üniversitelerde de
aynı şekilde değişikliğe gidilmesi, hocanın ağzından çıkanı
olduğu gibi almadan, kendi başına kitap karıştırarak bir şeyler
öğrenebilme formasyonuna sahip insanlar yetiştirmek
gerekmektedir.

EzbER, kAlıplARA SOkMA, bURUNlARı SÜRTME, kişiliklERi

lAyıfIAŞTlRMA. Bu SÜREÇ Ilkokulls bınltkrt bAŞliYOR. TÜRkiYE'dE

YARATıcı iNSANlAR E~iTiMiN bASkısıNdAN kopxbıldtklret ORANdA

YARATıcıdiRIAR. BEN ATOM fiZi~iYIE U~RAŞIRkEN fizik fAkülTESiNE

(jiTMEMENiN AVANTAjlARıNı YAŞAdıM. BiR ElEkrRikçi bAkış AÇısıNdAN

bAkrlCjlM içiN YENi bAkış AÇılARı GETiREbiliYORduM kONUYA.

iNSANlAR ÜNiVERSiTEYE GiRiYOR ORAdA dA iNSANlARA biR şEylERi

pAkET HAliNdE çxbuk çxbuk SUNMAYA çAlıŞıYORlAR. SONUÇTA

ÜNiVERSiTEdEN MEZUN oldu~uNuzdA HiÇbiR şEyi bilMiYOR

OlUYORSUNUZ, SAdECE GENEl biR fikRiNiz OlUYOR VE ÇO~U kiMSE dr
kENdi MEZUN olduöu işi YAPMıYOR.

ÜNiVERSiTElERdE AsiSTANlAR brklr s ki biR koxu GElSiN, biR

RESEAı~dı VERilSiN. KENdili~iNdEN biR ŞEy YApMAZ. NiYE? BUNUN

ANlAMı ŞUdUR; Hiç ORTAdA OlMAYAN biR şEyi YApACAkSıN, YANi NE

YAZılMıŞ NE çizilMiş, bAkACAkSIN GÖkYÜZÜNE, TAbiATA, ilHAMIA biR

ŞEy YAkAlAYACAkSIN. Bu TÜRkiYE'dE yok. AdAM AÇıYOR liTERATÜRÜ

bAkıYOR kiM NE YAPMıŞ SONRA TARAMA YApıYOR, fAlANCA şövlr
YApMıŞ, filANCA ŞU fORMÜlE ŞUNU EklEMiş, bENdE şu fORMÜlE ŞUNU

EklERiM. Biz TÜRkiYE'dE biR dokTORA TEzi YAZARIZ, ONdAN SONRA iki

TANE dAHA MAkAlE YAZARIZ dOÇFNT olusuz . ZATEN ÜNivERSiTEYE
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rll~GE Lıp"n noen: rlçısınJ"n Tü,.ki!fe'</eki
rll~C_;E O,.I"ml ve B"zı Lsseitlsx

AllAŞTlllMA cönrvltsl C;iRdiqiN ZAMAN çok AqlR biR suç işlEMEdikTEN
~ONRA dEVlETiN SENi ORAdAN ATMASINA iMkAN yok. ÜNiVERSiTENiN

dURUMU bu. HAlbuki AMERikA dA AdAM pRofESÖR OlUR HAlA SENEdE
biR kONTRAT iMZAlAR.

BiR kERf ŞU dÖRT SENElik ÜNiVERSiTE EqiTiMi bOYUNCA biz krrsdl
kfNdiMiZE biR şEylER ÖqRENEbilMEyi öqRENMEliyiz. Bu TÜR EqiTiM
AlAN kişilERiN ÖNÜ AÇıkTıR. AMA bUNA SAHip OlAMAYANlAR kENdiNE

CiÜVENSizlik YAŞAYACAkTıR cünkü. iNSAN bilMEdiqi biR şEyi küçük dr
OlSA c;öZÜNdE bÜYÜTÜR, işlERi ZORA SOkAR. ÖqRENMEyi bilEN biRiSi
içiN Hiç biR ŞEy pROblEM OlMAZ. BiR iŞE bAŞlAR VE biTiRiR. ŞiMdiki
SiSTEM kESiNliklE bUNU YApMıYOR. BEN ÜNiVERSiTE 4.SINıfTAN MEZUN

OlANA kAdAR bu fORMASYONA SAHip dEqildiM. MESElA biR
bilC;isAYAR pROC;RAMINI kENdi bAŞıMA ÖqRENMEyi dÜŞÜNEMEZdiM.

MUTlAkA biR kURSA C;iTMEM C;EREkiR dlvr dÜŞÜNÜRdüM.

TÜRkiyE' dı' dOÇENT OlUYOR pRofESÖR OlUYORlAR AMA ORTAYA
kovduklsnıvl«. ÜNivERSiTEyi dAHA iyi bıs NOkTAYA C;ETiRMElERiyIE
drqil. RUTiN, kANUNEN biR YERlERE CiEliYORIAR. Hiç kiMSE SAHip
olduöu pOZiSYONA YApTıklARıylA C;ElMEdiqi içiN, O C;ÜNE kAdAR
YApTıklARıylA MERdiVENi TıRMANARAk O kolruö« OTURMAdıql içiN

pOZiSYONLIM SARSılMASıN diYE dÜŞÜNÜYOR. NE ZAMAN biRiSi NORMAl
YAPMASı C;EREkEN işiN dıŞıNdA biR şEylER ARAŞTIRSA ONUN işiNi
kAYTARdıql düşÜNülÜYOR VEYA diqERIERi TARAfiNdAN biR TEHdiT

UN SU RU OlARAk AIC;IIAN IYOR.

DÜNYANIN IjER TARAfıNdA biliM dAllARıNdA TARikATÇılık VAR
dtvrbıluuz . TARikAT ŞEYHlERi VAR VE ONlAR YÖNIENdiRiYORIAR.

BUNUN yok EdilMESiNiN TEk ÇARESi MulTi,disipliNER çAliŞMA, çt ştrll
biliM dAllARıNdAN iNSANlARıN biR ARAyA qtltp bAŞkASıNıN dAlıNA

bURNUNU SOkMASı. MESElA biR Tip kONCiRESiNdE elrkrsrk
MÜH~NdisIERi, MATEMATikçilER, fizikçilER kONC;RE kATIliMCıSı OlMAlı.

YokSA O kONCjREdEN fAZlA YARATıCı biR ŞEy çıkMAZ. BiRilERiNiN
ORIAlıql kARIŞTIRMASI IAlIM. AMA bu yok. BATI dA bu kONUdA O

kAdAR bAŞARilı dEqil. Kulüpçülük NEdENiylE AMERikA'dA dA biRiNiN
fANINMAdAN biR kONUdA çıkıp lAf ETMESi MÜMkÜN dEqildiR.
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TÜRkiYE'dEki dURUMU dEGERIENdiRiRkEN bUNlARı dA dÜŞÜNMEk
lAZıM Muln-dlstpltrer« çAliŞMA, ÜNivERSiTElER, fAkülTElER ARASI

çAliŞMAlAR, TOplANTılAR YApılMAlı. TEMEldE bUNlARIN HiçbiRiSi PARA
kONUSU dEGil. KONqRElER ZATEN YApılıYOR VE kONQRElERi

kARıŞTıRMAk iSE Hiç kiMSEYE Hiç biR MAliYET QETiRMEZ. SAdECE fikiR
MESElESi VE bu fikRi kAbul EniRME MESElESi, EN büyük ZORluk dA

bURAdA ZATEN.

1.3 Üniversite elemanlarına uygulanan ücret
politikasının ARGE 'ye etkisi

Üniversiteler dünyanın her yerinde bilimsel araştırma
yapan kuruluşlardır. Türkiye'de bu kuruluşlarda
çalışanlara sıradan bir devlet memuru mantığı ile
yaklaşılmakta, öğretim üyelerine uygulanan ücret
politikası da bu gerçeği yansıtmaktadır. Ücretler düşük
olduğu için üniversite elemanları yazılı bilgi kaynaklarına
ulaşamamakta, dış dünyada kendi konuları ile ilgili
yayınları takip edememektedir. Bu nedenle üniversite iyi
yetiştirdiği insanı tutamamakta, öğretim üyelerinin
kalitesi giderek düşmektedir.

BuqÜi\ bU'dM HER MEZUN olAN ÖGRENCiM bENdEN fAZlA MAAŞ
AlıYOR. BEN MESElA 600 dolxn AlıYORUM AMA piYASAYA çıkSAM

'1000 dolAR AlAbiliRiM. Bövlr oldUGU SÜRECE ÜNivERsiTEyi

dÜZılTEMfZsii\iz. Biz ABD dt dokTORA YApARkEN bllt AldlGIMIZ
ücsrr 1500 dolxadr.

ABD dr pOST-dokTORA OlARAk çAlıŞıRkEN yıllık MAAŞIM ~OOOO
dolxn CiVAI~INdAydl. O ZAMANlAR, bUqÜN TÜRkiYE dr çok öNIERdE

OlAN biR poltrtkxcıv« iSTANbul'dAki ÜNiVERSiTElERdEN biRiNdE
çAlıŞMAk iSTfdiGiMi SöylEdiqiMdE o dA bANA "SiziN qElMENiz O

kAdAR ÖNEMli dEGil ki, siz ORAdA kAlSANIZ btzr lobi fAAliYETi
YApARSıNıZ" dEMişTi. SORUYORUM bEN AMERikA'dA, MI OlSAM
MEMIEkETE dAHA fAydAlı OlURUM voks« TÜRkiYE'dE Mi? Bu

AdAMlARıN TUTUMU bu iŞTE.
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BEN bEŞ SENE ÖNCE YURT dıŞıNdAN dÖNERkEN biR IAP-TOP AlMıŞTIM

HAlA ONU YENilEYEMEdiM. NElER çıkn PENTiuMlAR fAlAN AMA bEN

HAlA >86 ilE çAlıŞıYORUM. DURUM bövlr OlUNCA NE kAdAR

MEMlEkETiNi SEVERSEN SEV iNSAN yıpRANIYOR VE dAYANAMıYOR. AilEN

VE dt çocuklARıN diYORlAR ki SAdECE biR ETikETiN VAR. Çocuklxs
bÜYÜMEYE bAŞliYORlAR AMA ÇOCUqUNA iSTEdiklERiNi AlAMıYORSUN.

Bu ÜCRETlE bıRAk kolEjE qÖNdERMEyi ÇOCUqUNA AYAkkAbı AlıRkEN

bılr dÜŞÜNÜYORSUN. Bu bANA ZUlÜM.

ÜNivFRSiTElERdE ÜCRETlER buqür.kü qibi dEVAM ETTiqi SÜRECE biz

iNSAN kAybıNı VERMEYE dEVAM EdECEqiz. Bu kESiN AMA NE içiN

VERECEqiz ONU dA bilMiYORUM. YANi bEyiN TAkiMINI SEçiYORUZ,

YURT dıŞıNA qÖNdERiYORUZ, çok iyi biR EqiTiM Alıp qEliYOR VE

ONdAN SONRA iNSANlAR bURAdA dURMAk iSTEMiYORlAR. Bu NASil

TERSiN~ ÇfVRiliR? POliTikACılARıMIZ qAlibA bUNU bilEREk

YApıYORlAR. SÜREkli ÜCRET POliTikASıNı düşük TUTUYORlAR ki

qiTSiNIER dlvr: BEN YAbANCılARA TÜRkiYE'dE ŞU kAdAR MAAŞ

AlıYORUZ dEdiqiMdE sızı» bu POliTikACtlARINIZ Ei/iTiM SiSTEMiNiZi,

ÜNiVERSiTElERiNizi bOZMAklA MI ({ÖREVii, bu kAdAR HATA ({AfIETIE

YAptlMAZ AdAMıN HAiN OlMASI lAZıM diYORlAR. ÖqRETiM qÖREVlisi

SıRAdAN biR MEMUR dEqil ki. MEMURA %>5 ZAM VERiYOR, ÖqRETiM

C;ÖREVlisiNE dr AYNI ZAMMı VERiYOR. DURUM içlER ACıSı.

1.4 İş dünyasının eğitime olan yaklaşımından
kaynaklanan sorunlar

Türkiye de sorunların çözümü için her şeyi devletten'
bekleme mantığı her kesimde yaygındır. Bu, küçük boy
işletmeler için ne kadar geçerli ise büyük boy işletmeler
için de o kadar geçerlidir. Halbuki Türkiye'deki eğitim
sorunu şirketlere kalifiye eleman açığı şeklinde doğrudan
yansımaktadır. Bu nedenleşirketler eğitim sorununu
kalifiye eleman açığı olarak değerlendirmekte ama çoğu
bu sorunun çözümü için ne kendiliğinden eğitime maddi
kaynak ayırarak destek olmakta ne de öğrencilere pratik
yapma olanağı sağlayacak staj konusuna ciddi
yaklaşmaktadır.
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TÜRkiYE'dE işçisiNdEN YÖNETicisiNE kAdAR HER ölçüde iyi ElEMAN
AÇıql VAR, pnolesvonrlltk yok. TAMAM dOqRU. FAkAT bUNdAN

YAkiNAN iNSANlARA qıdıp SORMAk lAZıM NE YApTıN dıvr. SANAyiCiNiN
çok PRATik bilE OlSA, pRoblEMlERiNi e;ETiRip ÜNivERSiTEYE

ÇÖZdÜRMESi lAZıM. BiR SÜRÜ TEkNik RESiM ctztltyos. BUNUN btll:
MikTARıNı ÜNivERSiTEYE e;ETiRMESi lAZıM. ÜNivERSiTEYE YApTıRACAk

biR SÜRÜ işi VAR. BElki ONA ANe;ARYA e;ElECEk AMA bUNU YApTıRMAk
ZORUNdA ki ElEMAN YETişSiN, kApısıNA diploMAYI Alıp e;ElEN AdAMA,

"bu AdAM HiçbiR ŞEy bilMiYOR HiçbiR şEydEN HAbERi yok"

diYEMESiN. Biz bue;üN btltvosuz ki STAj içiN e;idEN biR ÖqRENCi
dOqRU düze;üN STAj YApAMıYOR. Bövlr oldukrx« SONRA iyi ElEMAN

YETişMiYOR dlvr YAkiNılAMAL.

SANAyici HENÜZ EqiTiMIE biR şEylER YApllAbilECEqiNi ANlAYAbilMiş
dFqil Özrtltklt ÜNiVERSiTElERiN dURUMU çok VAHiM. Büyük

lıoldtr«; SAHiplERi ku .. di ÜNiVERSiTElERiNi AÇıP ORAdA bile;i biRikiMi
OlUŞTURMAk YERiNE ŞU ANdAki büyük btlcı biRikiMiNiN OIUŞTUqU
üNivrRSiTEIFRE isiM VERip SAHip çıkSAlAR dAHA cxbuk VE dAHA

HAYıRlı olun. MESElA e;ElSiNIER iTÜ'NÜN MASRAflNIN ÜÇTE biRiNi
kARŞIIASINIAR, AdıNA dA MESElA, iTÜ,KOÇ ÜNiVERSiTESi, iTÜ,

SABANCı ÜNiVERSiTESi dESiNlER. Bu, bARAkAlARdA ÜNiVERSiTE
kURMAkTAN çok dAHA iyi VE UCUZ olun. AMA bEN yiNE dt özrl

ÜNiVERSiTElERiN dURUMU biRAZ kURTARACAqlNI dÜŞÜNÜYORUM.

DEVlET ÖqRENCi YOiŞTiRECEqiM dtvr VARıNı YOqUNU HARCAYACAk
VEYA Milli EqiTiM BAkANlıql YURT dıŞıNA bunslu ÖqRENCi

(jÖNdERECEk AMA büyük ŞiRkETlER bANA iyi MÜHENdis YOllAYıN diYE
ORAdA bEklEYECEk VEYA buaslu e;idENIERE YURT dışı dÖNÜŞÜNdE

VERECEk biR 2500 dolAR MAAŞ, kApACAk. Övlt ştv olaxz , EqER iyi

ElEMAN iSTiYORSA ONU OTURUP YETi~TiRECEk. MAddi OlARAk kxrkıd»
bulUNACAk, okullARA lAbORATUAR kURACAk. STAjYER ÖqRENCi kxbul

EdECEk. FAbRikASINA HER e;ElENiN YETişMiş, kAbiliYETli iNSAN
OIMAYACAqlNI kxbul EdECEk, iyisi dr e;ElECEk kÖTÜSÜ dt e;ElECEk.
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2. TÜRKİYE'DEKİ EKONOMİK ORTAM VE
ARGE

Bir ülkenin uluslararası alanda prestiji evrensel bilim ve
teknolojiye katkısı ile, rekabet gücü ise büyük ölçüde
şirketlerinin rekabet edebilir ürünler üretip üretemediği
ile ölçülmektedir. Dünyanın her yerinde hükümetler,
şirketlerin faaliyette olduğu makro ekonomik ortamı
önemli ölçüde etkileyecek kararlar almakta, talebi
genişletici veya daraltıcı para politikaları, hammadde,
aramalı, yatırım malı ithalatı için getirilen teşvikler veya
sınırlamalar, kamu ihaleleri, korumacı veya liberal dış
ticaret politikaları v.s. ile ekonomik hayata müdahale
etmektedirler.

Bütün bunlar doğaldır. Ama seçilen politikalar ve yapılan
müdahaleler eğer bir ülkedeki şirketleri ve onların
ürünlerini dünyanın diğer ülkelerine göre daha rekabetçi
bir konuma getiremiyorsa, toplumun teknik kültürünü ve
eğitim düzeyini yükseltip bilim ve teknolojiyi cazibe
merkezi haline getiremiyorsa bir şeyler yanlış yapılıyor
demektir.

Ayrıca bugün dünyaya ayak uydurmak ıçın kamu
sektörünün ekonomideki ağırlığını azaltıp özel sektöre
yönelme mantığı revaçta ise de Türkiye' de özelleştirme
yolu ile üretici kamu kesimi tasfiye edildiğinde -yüksek
öğrenim kurumları dışında- ARGE'nin hangi oranlara
ineceğini de düşünmek gerekmektedir'.

TÜRkiYE'dL özrl SEkTÖRÜN qEliŞMESiNi sA~lAYAcAk biR EkONOMik

SiSTEM yok. ÖzEl SEkrÖR YATIRIM YApMAk iSTEMiYOR çÜNkü PARASıNı

işllTEREk kAlANACA~1 PARA. ARGE ilE kAZANACA~1 PARAdAN dAI~A

fAZlA.

1 DIE 1996 yılı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki ARGE harcamalarının
%62.2 si yüksek öğretim, % 11 kamu, %25.9 sanayi kesimi tarafından
gerçekleştirilmektedir. Kamu kesiminin ARGE harcamalarının büyük bir kısmı
ise yatırım harcaması değil personel harcamalarıdır.
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TÜRkiYE'dE EkoNOMi YENi GElişEN biR EkoNOMi, O YÜZdEN

iN5ANlARIN çok ŞEyE Acil iHTiYAÇlARı VAR. EllERiNE NE GEÇERSE

AlIYORIAI~, kullANıYORlAR. TÜRkiYF'dE GERÇEk biR REkAbETÇi pAZAR

EkoNOMisi yok. ARAŞTıRMANıN GEliŞEbilMESi içiN REkAbETÇi piYASA

EkoNOMisiNf i~lTiYAÇ VAR. PiYASAdA, dÜNYAdA bÜTÜN YApılANlAR

OlSUN ki siz ONlARı GEçip ÜSTÜNE çıkAbilMEk içiN MOTivE OlUN.

TÜRkiYf dE ~U ANdA piYASAdA buluNAN ŞiRkETlER ARAŞTIRMA

YApMAdAN biR şEylER SATARAk YAŞAYAbiliYORlAR. BUNUN NETiCESiNdE

AliAŞTıRMAYA OlAN iHTiYAÇ kısrrh. ARAŞTıRMAYA VERdiklERi TEşvik dr
kısrrlı.

Önl ŞiRkETlERiN YATıRıMlARı ARTIRAbilMElERi içiN PARA

poliTikAIAI~ININ YATıRıMlARA dönük OlMASI lAZıM. YANi kAZANdıql

pARAYı D/ılAkA YATlRdıql ZAMAN Aldıqı dÖNÜŞ dAHA fAzlA OlMAMAlı

ki ARCE YApSıN. PARA pOliTikAlARıNıN, YATIRIM pOliTikAlARıNıN

dEVlET TARAfiNdAN ARCE'YE vövrllk dÜZENlENMESi HAliNdE

YATıRıMlAR ARTAbiliR.

FiNANSMAN büyük bıs SORUN. ARCE fiNANSMANINI TÜRkiYE/dEki

bANkAlARclAN 5AqlARSANIZ PROjENizi bATIRIRSINIZ. YURTdıŞıNdAN

kREdi bulMANıZ lAZıM. YURTdıŞıNdAN çok UYGUN ŞARTlARdA kREdi

bulMAk MÜMküN AMA ONUN içiN dE TEMiNATA iHTiYACıNıZ VAR ONU

dA 5AqIAYAMIYOR5UNUZ. KREdiYE TEMiNAT VERECEk kURUM

bUlAMIYOR5UNUZ. BURAdA EliNiz kolur-uz bAqıl. MÜCAdElE ETMEYE

çAlıŞıYORSUNUZ. BiR PROjENiZ VAR AMA GERÇEklEŞTiRECEk PARA

bUIAMIYOR5UNUZ. YURTdıŞıNdA bövlr biR AÇMAZlNIZ OlSA YATIRIM

bANkASIM GidERSiNiZGEREkli dE5TEqi 5~qIARIAR. BiZE iSE NE ÖZEl NE

dr kAMU bANkAlARı dE5TEk sAqIAMIYOR. Bu dURUMUN AŞılMASı

lAZıM.

iş dÜNYASıl\dA GENEl OlARAk iş AHlAkiNIN OlMAMASı çok ÖNEMli biR

fAkTÖR. TÜRkiYE biR GEçiş dÖNEMiNi YAŞıYOR. HER ŞEY YENi

GEliYOR. ilk GETiREN PARA kAZANıYOR. ÇAbuk VE HıZlı PARA kAZANMA

ModASI VAR. TAbi bu ZAMANlA OlAMAYACAk. HER ŞEy YERli YERiNE
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OTURdukçA (ıERÇEk REkAbET ORTAMı OlACAk, O ZAMAN iş AHlAkı biRAZ

dAHA C;EliŞECEk.

Biz TicARET YApıYORUZ dÜNYA kAdAR bORCUMUZ VAR C;ECE qüxdüz
dr çAlıŞıYORUZ. HAlA bonclu YAŞAMAYA dEVAM EdiYORUZ. BENZERi

iş yApAN biziM dURUMUMuzdAki iNSANlAR dA AYNI dURUMdA. BiR

C;ARip MEMlEkET, bORÇ içiNdE YAŞAYıp C;ENE dr YAŞAMıNı SÜRdüREN

biR MEMlEkET. BUNUN AÇıklAMASıNı bEN YApAMAM, NEdEN

kAYNAkIANdl~INI dA SÖylEYEMEM, AMA bu ŞARTlARdA ARAŞTIRMAYı dA

biR ARAdA YÜRÜTÜp PARA kAZANdıRACAk iş yAPMAyA çAlıŞMANıN

oldukes ZOR olduöur.u SÖylEYEbiliRiM.

3. EKONOMİK ORTAMıN
ŞEKİLLENDİRDİcİ GİRİşİMCİ PROFİLİ

VE ARGE
Türkiye de her fırsatta iftihar edilerek söylenen
girişimcilik ruhu vardır. Bu girişimcilik ruhunun içinde
cesaret, değişime bilinçsizce direnmeme, dışarıdan gelen
yeni fikir ve ürünleri kolay kabul edebilme, esneklik,
kapasiteyi ve mevcut imkanları esneterek genişletme,
vakit-nakit ilişkisini görüp çabuk karar alabilme, merak,
sorumluluk ve risk alma, müzakere ve pazarlık edebilme
gücü, şikayet etme yerine çare bulabilme, saatlere bağımlı
olmadan çalışma, kendinden bir şeyler katarak iş yapma,
bir şeyleri başlatabilme isteği vardır. Bütün bunlar
Türkiye de ARGE yapılması için uygun bir hayata bakış
felsefesi olduğuna işaret etse de glrişimcilerin çoğu
ARGE 'ye gereken önemi vermemektedir. Çünkü pek çok
kişinin iftihar ettiği girişimcilik ruhu çoğunlukla tüccar
girişimciliği düzeyinde kalmaktadır.

Türk girişimci iş hayatında kısa vadeli yaklaşımlarla
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hareket etmektedir. 2 Kısa vadeli olmaları ise çoğunlukla
ekonomik ortamdan kaynaklanan sorunlarla ilgilidir.
Ekonomik ortamda çok fazla belirsizlik olduğu için
ileriye dönük tahminler, orta ve uzun vadeli planlar
yapılamamaktadır. Bu nedenle Türk girişimciler planlı
davranma, uzun vadeli düşünme nosyonuna sahip
olmayan, her şeyi son dakikada yapan kişiler görünümü
vermektedirler. Özellikle enflasyonist ortamlarda
fırsatçılar, vur-kaç yapanlar bir gecede
zenginleşebilmekte veya fakirleşebilmekteyken, yani para,
bir gecede el değiştirebilmekteyken doğalolarak ARGE
gibi orta ve uzun vadeli plan gerektiren işler yapma
motivasyonu ve gerekliliği kendiliğinden yok olmaktadır.

Girişimcilik ruhunun öğelerinden biri olan esneklik ve
çabuk karar alabilme Türkiye'de mutlaka olumlu anlamda
bir esneklik ve hız değildir. Kurallar sık değiştiği için çok
önemli bir meziyet olarak kabul edilebilecek bu esneme;
ilkesizliğe de dönüşebilmekte, çabuk karar alma ise
tepeden inmeci zihniyetin bir yansıması olarak
kurumsallaşamama sorunlarını da beraberinde
getire bilmektedir.

Türkiye' de finans kaynakları sınırlı olduğu için özellikle
KOBİ'ler için uygun şartlarda kredi bulmak çok zordur.
Ayrıca enflasyonist ortamlarda şirketler yatırdıkları
parayı kısa dönemde geri almak zorundadır ve bu nedenle
uzun dönemde karlı olabilecek işlere girmekten
çekinmektedirler. Bu da giderek kısa yoldan para
kazanma kültürünün dominant hale gelmesine sebep
olmaktadır.

3.1 Şirketlerdeki geleneksel yöneticilerin yönetim
zihniyetinin çalışma ortamına yansımasından

kaynaklanan sorunlar

Türk şirketlerinde karar verme pozisyonunda olan
yöneticilerin ortak özelliklerinden biri yönetimde
hiyerarşiye azami dikkat göstermeleri, çalışanlarla birlikte
karar almak yerine diktacı tutumu tercih etmeleridir.

2 Bu konuda Iso da yapılan bir araştırma için bkz. Oktay, M. Turkish Business
Life GBDO Yay. No. 199715
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Bunun sebebi, bu tür bir yönetimle gücü her zaman
ellerinde tutabileceklerine inanmalarıdır. Disiplinin ancak
çalışanlara korku vererek sağlanabileceğine inanan
yöneticiler, şirketlerdeki çalışma ortamını anlamsız bir
stres ortamına dönüştürmektedir. Bu tür ortamlarda yeni
bir şeyler yapma isteği yok olmakta, çalışanlar sadece
aldıkları emirlerin uygulayıcısı haline gelmektedirler.
Buna rağmen çalışanlar işsizlik oranı yüksek olduğu için
işlerine dört elle sarılsalar da yöneticilerin bu yaklaşımı
onların yaratıcılığını yok etmekte, işe kendilerinden bir
şeyler katarak çalışmalarına olanak vermemektedir.
Çünkü emirle yaratıcı olunamayacağı, emirle ARGE
ya pılamayacağı açıktır.

Bu tür zihniyette olan yöneticilerin, şirketlerde ARGE
ortamı yaratmalarına imkan yoktur. Para verip
ARGE' cileri toplasalar da onları takım halinde bir arada
tutacak, uyumlu çalışmalarını sağlayacak motivasyonu
vermeleri mümkün değildir.

BUCjÜN biR fiRMAYA MÜHENdis OlARAk qiRdiqiNizdE öylr işlERlE
bOC'jUŞUR"lINUZ ki, dEqil kENdiNizi qEliŞTiRMEk, MESIEqiNizlE ilqili

işlER bıle YApAMAzSıNız. BiR fiRMAdASINIZ, HAfTAlık iş plANI
YApıyoRSUNUZ. DiYORSUNUZ ki bEN HAfTAdA bte GtlN MAkAlE, dERGi
OkUYACMjl,W. AdAMı kAPıNıN ÖNÜNE kOYARlAR. MÜHENdisE MEMUR

qibi bAkıYORlAR. YÖNETicilERiN MESlEk içi EqiTiME ÖNEM VERilMESi
lAZıM.

HEM ÖlÇEklER HASSAS dEC'jil, HEM dr YApılAN işi TARTACAk olANlAR
EI~iI dEqil. HAlbuki iNSANlARıN YAPTlql işiN kxllrtstvle TARTılMASı

lAZıM. BiR işiN NE kAdAR ZAMAN VE EMEklE ORTAYA çıkACAqlNI
dEqERIENdiREMiYORIAR. Biz iş AHlAkiNI SAbAH 9 dA MASAYA OTURUP

AbAM 5 lE kAlkMAk OlARAk AddEdiYORUZ. BiR bilqisAYARcıyı biR
OdAYA koyup illE bURAdA SAbAH 9 AkşAM 7 çAlıŞACAkSIN OlMAZ.

AdAM MASASıNdA OTURUR, çAlıŞıYOR dA qÖZÜkÜR AMA Hiç biR ŞEY
YApMAYAbiliR. TÜCCAR kAfAlı iş AdAMlıqlNdAN kURTUlMAMıZ lAZıM.
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)ıRGE Y,'pa" KOBİ'ler )ıçıs m,l,ın Tiirkiye'Jeki
ARGE Ortamı ve Bazı Tespitler

ŞiRkETlERdEki YÖNETiCilER iNSANA NASil YATIRIM YApllAbilECEGiNi VE

iNSANlARıN NASıl YÖNlENdiRilMESi CjEREkriGiNi bilMiYORlAR.
DolAyısıylA bAZI kONUlARdA NE kAdAR PARA HARCANSA bOŞA

qidtvo«. Biz rtksril SEkrÖRÜNdf dikiş MAkiNESi, kUMAŞ MAkiNESi,
ÖRME MAkiNESi olsun ciddi OlARAk HiçbiR AlET CiHAZIN TÜRkiYE'dE

YApılMAYıp HfpsiNiN YURTdıŞıNdAN Cjddii'tiNi CjöRdüi'tÜMÜZdE, O
lAMANlAR çAII~TlGIMIZ ŞiRkETiN YÖNETiCiSiNE biz burcu YApAbiliRiZ

çok 5A(jIA'11 REfFRA/V5IARIMIZ VAR dt dlk AMA biR TÜRlü ikNA
[dfMfdik. HAlbuki ORAdA CjERÇEkTEN bu işi YApMAk iSTEYEN

iNSANlAR biR ARAYA CjETiRilEbilsEydi, USUlÜNE CjÖRE iyi biR
ModElIEMf ilf bAŞkASı NASil YApMıŞSA biz dr OTURUP AYNıSıNı
YApAbiliRdik. YÖNETicilERdE TÜRkiYE'dE YApılAMAZ iMAjı VAR.

3.2 Maddi gücü olan şirketlerin ARGE
yaklaşımından kaynaklanan zihinsel engeller

İstisnalar dışında sanayici ARGE 'ye tüccar zihniyeti ile
yaklaşmaktadır. ARGE, parası olanlar tarafından genelde
hazır para yiyen, çekilen zahmetin geri dönmediği, negatif
risklerle yüklü bir saha olarak algılanmaktadır. ARGE
böyle kavranmaktadır ve ARGE'ye böyle bir önyargı ile
yaklaşılmaktadır. Öte yandan teknoloji üretimi konusunda
özel sektörün rolü tayin edicidir. Bu mantıkla
bakıldığında Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke haline
gelememe ve dünya pazarlarında yarışacak ürünler
üreterneme ve ekonomide bir sıçrama yapamama
nedenlerinden en belli başlısı özel sektörün konuya
yaklaşımı olmaktadır.

ARGE kONUSUNdA büyük bAzdA düşÜNüldÜGüNdE bAZılARı, qucu
diNdE TUTANlAR, RAlMl olANlAR, HiçbiR sıkıNTılARı OlMAYANlAR

ARCE işiNF qiRMEk srkıwnlı YARATıR dtvr dÜŞÜNÜYORlAR. BUNlARIN
dÜZENlERi VAR, PARA dA kAZANllıYOR, NEdEN bövlr SıkiNTilı biR iŞE

CjiRECEi'tiz dive dÜŞÜNÜyoRlAR. Böyle biR MANTık VAR. EliNizdE qüc
dt VARSA, ARGE'yi ENCjEllEME dURUMUNUZ dA VARSA ENGEllENiR bu

liAdiSE. ÖNCE ZiHNiYETlER dEi'tiŞM Eli.
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Okuldxkı EGiTiM çok ÖNEMli. iNSANlARı dAHA okuldxvkrr-
ARAŞTıRMACı OlAMAYA iTMEk lAZıM. O ZAMAN SANAyidEkilER bANA

PARA VER ARAŞTIRMA yApAyıM dEMEZlER. ZATEN kENdilERi dÜNYANIN
PARASıNı kAZANıYORlAR. TÜRkiYE'dE ÇOGU AGIIYOR AMA çok dA iyi

PARA kAZANıYOR. BAkTIGINIZ ZAMAN biR SÜRÜ lüks ARAbA ORTAlıkTA
qtztvon BiRçok AVRUPA ülktsisde qÖREMEYECEGiNiz kAdAR lüks

ARAbA AMA I~EPSi ARCE içiN dEVlETTEN biR şEylER btkllyon. BiRAZ
ikiyüzlülük qÖRÜYORUM. KENdi kAYNAklARI VAR SANAyiciNiN AMA bu
kAYNAklARI bAşkA YERlERE HARCAMAYı TERCiH EdiYORlAR. Bövlr biR

ciFlENEk yok, kAfASINdA bövlı biR NOSYON yok. PARAMı NE

yApAyıM, YENi uode! ARAbA çıkMıŞ ONU AlAYıM diYOR. HAlbuki O
ARAbANıN fiYATı bla ARCE PROjESiNiN ciddi fiNANSMANı olAbiliR
AMA öylr' biR NOSYON yok kAfAlARdA çürekü. yıllARdıR TicARETE

kONSANTRE OlUNMUŞ.

PARA CjENEldE SANAyicidE AMA ENTERESANdıR, MESElE ~IERHAldE
bURAlARdA bAŞliYOR TÜRkiYE'dE AdAM AVukATTlR biRikMiş PARASı

VARdıR, bAkAR, TÜRkiYE'dE rrksrtl SEkTÖRÜ çok iyi PARA
kAZANdıRıYOR dER, rrksrtle PARA YATıRıR. YANi TÜRkiYE'dE böylr

SANAyici kAVRAMı. FiRMAlARıN çok AZI qERÇEkTEN bu kONU dA
EftiTiM qÖRMÜŞ ÜRETiM YApMAkTAN kEyif dUYAN, SANAyici OlMAk

iSTEYEN iNSANlARdAN olUŞUYOR. Böyle olducu ZAMAN biR şEylER
YARATMANıN şEvkiNi TANıMAYAN bilMEYEN iNSANlARıN bu TÜR şEylERE

dr UZAkTAN bAkMASı bANA çok NORMAl qEliYOR.

ESAS SÖZÜM TÜRk SANAYiCilERiN EliT VEYA ZENqiN kıSMıNA.
AlMANYA'dAN AldıqlM biR MAlıN ÜZERiNdE Hiç JApON vi dASı

qÖRMEdiM. iNCjiliz kRAliçESiNiN FRANSIZ bUTiGiNdEN qiyiNdiqiNi Hiç
işiTMEdiM. NE KHRUSCHEV'iN NE BREjNEV'iN Moskovıç'rrs bAŞkA

ARAbAYA biNdiftiNi OkUMAdıM. JApONYA ikiNCi dÜNYA SN/AŞINI blzt
ljÖRE TENEkE dENilEbilECEk uçAklARlA AMERikA'YA kARŞI AÇTı. BiR

JApON MAlı ÜZERiNdE YAbANCI biR MAl Hiç qÖRMEdiM. PEki AlMAN
ENdÜSTRiSi dEli Mi MÜkEMMEl JApON PARÇAlARıNı kullANMIYOR,

iNqiliz kRAliçESi fAkiR Mi FRANSIZ bUTiqiNiN EN ZEvkli ElbisElERiNi
qiYMESiN. Biz dt TÜRkiYE "Iebetk» diYE fAbRikANıN MERdiVENlERiNi

bi/E iTHAl ETMişil. BUNUN AlTINdA kENdi Milli SANAyi VE qÜCÜMÜZÜ
kullANMA ANA fikRiNiN Eksikliqi qÖRÜYORUM.
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rı I'::GE l)rl'"/11 ue B,uı Isssuls:

ARCE kOr\lISUNclA YApılACAk ilk iş Milli SANAyi fikRiNi fANTEZi VEYA
ÖlF~Ti olAl~Ak dE(jil, EkOl"oMik MECbuRiyEl OlARAk ~liSSECjECEk biR

fılsEfEyi OIU'ılUIlMAkllR, Bu fElsElEyi dEVlET kAdEMElERi, SANAyi
OclA(,\RI VE işçi su"dikAIATlI ORTAk biR pourlk« olMAk

ol U~TUIlAbil i RiER

Büyük SA:\Ayici ARCE'YE ZORluk olducu ZAMAN ilCji dUYUYOR
YANi IiilMA OIAIlAk piYASAdA AYAkrA dURMAk iSTiYORSA ZORA qrlixcr
biıı 'll Yı III YAPMASı CjEREkiYOR Vf iSTER iSTEMEZ ARCE'YE YÖ\iEIMEk
ZORUNdA kAIIYOIl çü"kü ARTIk büyük biR fiRMANıN dÜNYA PAZARıNA

cjiınbilMrsi, piYASAdl\ YAŞAYAbilMESi içiN YENiliklER YAPMASı
(ıEREkiYOR,

KolAY kA/AVv1AYA çok AlıŞıık bu ülkrdr ŞiRkETlERdEki YÖNEıicilFR
ARe E' yı \ F (IERd VAR şh1di biirı), bUNlARA, «t dt» IIÇRAŞACAGIZ

didhıcujiz, \AsllsA kilZAMYORIIZ dıvt bAkıYOR,

Tüııkiyı CiL OrLJIlMUş ŞiRkulERiN PARASAl kAYNAklARI VARdıR,
çAlıkli\l~1 dÖNÜYORduR, ARCE'YE PARA AYıRAbiliRlER AMA

YApMIYORIAIl, Kxow-İrow AlARAk, liSANS AlARAk ÜRETiM YApıYORlAR
IIAk YEl\i biR ÜRÜ" cjdişTiREN ŞiRkET prk yok,

TÜRk )A"'(Wicisi ARGE'YE YENi YENi YÖNEIMEYE bAşlAdı. Bu 10
yıllık biıı YÖ,,,EliM Büyük ŞiRkETlER, kENdilERi ARCE yApAN

'ıiRkrıluı dE(jil, bUNA dAHA YENi bAŞlAdılAR, ARTık uluslARARASI
PAlAııiARdA RAkip HAliNE ejddiklERi içiN kiMSEdEN liSANS PATENT
A1AMIYORI,\R, o YÜZdEN MECbURIAR, EllERi MAHkUM olduqu içiN

ulxk ufAk ARCE'Yf: bAŞlAdılAR ONlAR bu işiN ÖNEMiNi dAHA YENi
yıl\i kAvr~AdllAR VE O işiN ORejANizASYONUNU YAPMAYA bAŞlAdılAR,

ŞiMdi ARÇELiK ARCE YApıYOR, çür-kü ARTIk TÜRkiYE PAZARıNı
kAplAMıŞ, dÜNYA PAZARıNdA REkAbET ETMEyE bAŞlAMıŞ, o ZAMAN dA

BOSCH O~IARA liSANS SATMIYOR, bu NEdENlE ARCE YApMAk
LORUNdA kAlMıŞ AMA ARÇELiK c;ibi kAÇ ŞiRkET VAR TÜRkiYE'dt'?

ARCE YAılRIMIARI ANCAk ŞiRkETlERiN bÜYÜMESiylE ARTACAk,
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20-70 SENE SONRA işlERiNi ARCE ŞiRkETlERiNE YAPTIRMAYA

bA~IAYACAkIAR. ÇÜNkü kENdi bÜROkRATik SiSTEMlERi içiNdE ARCE
YApMAk çok PAHAlı VE Hızlı SONUÇ AIINAMIYOR_ HAlbuki küçük

ARCE ŞiRkETlERi xln AydA, biR SENEdE ONlARıN bEŞ SENEdE

YApAMAYACA~1 işlERi YApARlAR. O ZAMAN çok dAHA UCUZA ARCE
ÜRÜNI[I~iNi AlAbilECEklER. 20-70 SENE SONRA SANAyi şiRkETlERi

ARCE içiN NEREyE PARA VERECEklERiNi ZATEN Ö~RENECEkIER_

4. BÜROKRASİ VE ARGE
Türkiye' de ARGE 'nin önündeki en büyük engellerden biri
de hem kırtasiyecilik anlamındaki hem de olumsuz bir
zihniyeti temsil eden sınıf anlamındaki bürokrasidir.
Bürokrasi sadece işlerin yavaş gitmesine neden olmakla
bile kaynak israfı yaratmaktadır. ARGE'ye ayrılan kaynak
%0.5 civarında olsa da bu miktarın uygun projelere,
olması gereken zamanda, olması gereken miktarda tahsisi
ve etkin çalışacak köprü kuruluşlar aracılığı ile
kullandırılması halinde bile yapılabilecek pek çok şey
vardır. Hem kırtasiye hem de sınıf anlamındaki bürokrasi
özellikle KOBİ'lerin finansman sıkıntısının
giderilememesi sonucunu yaratmaktadır.

PiYA~AdA TEkNOlOji CjEliŞTiRMEYE YöNElik bAZI çAbAlAR VAR AMA

drvlr r ENyEllERi dE VAR. MEsElA dEVlET iHAlE AÇıYOR AMA

dıŞARıdAN AlMAYA dAHA çok MEyilli. BEN bUNU cdıştıedı»,
AYNısıNı yApTıM diYORSUNUZ dEVlET sizi dESTEkIEYECE~iNE ENCjEllER

koyup dıŞARıdAN dlnrkr MAlıN CjElMESiNi dAHA çok dESTEkliYOR. O
ZAMAN dA ZATEN U~RAŞMıyoRSUNUL

BiR i'liN bÜROkRASisiylE U~RAŞTI~IMIZ kAdAR TEkNi~iYIE

U~RAŞM ıvosuz . ÜNiVERSiTEdE ARCE YApıYORSUNUZ 10 MilYON AVANS

AlıYORSUNUZ. HAdi qlr fATURASıNı CjETiR. Pulu YAN YApıŞMIŞ, iMZA

lHS OlMUŞ, bUNlARlA OlAMAZ. 10 MilYON NEdiR ki? BEN şu
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ARGE Ortamı ve Bazı Tespitler

ÜNivERSiTE SAYMANliGINA kAÇ kERE GidER GEliRiM, iŞTE HOCAM GiT
fATURA bul. qir ŞUNU YAp, bUNU YAp. YÜRÜMEZ bu işlER. BiR

MEblAGA kAdAR ARAŞTıRMACıNıN iMZAYı ATıP MAl AlMASıNA iMkAN
VERMENiz lAZıM. ARGE dEdiGiNiz ZAMAN ÜNivERSiTEdE dı' OlSA biR
erk dEfTERi VERECEksiNiz ARTık. NAMUSSUZ AdAMA iSTEdiGiNiZ kAdAR

bÜROkl~ATik ENGEl CjETiRiN, NAMUSSuzluk YApACAksA yApAR.

ÜNiVERSiTElERiN ÖZERklEŞMESi ARGE'NiN dı' MERkEZiYETÇilikTEN

çıkARılMASI lAZıM. Blzdr HAlA MERkEZiYETÇi ZiHNiYET dEVAM ETTiGi
içiN I~ER ŞEy ANkARA'dAN TEk biR MERkEZdEN kONTROl rdtltvos.

DıŞARıdA IHR ÜNiVERSiTENiN kENdi bÜTÇESi VAR VE PROjElER
AIIYORI!\l~, dıŞARıYA PROjE YApıYORlAR. ÜNiVERSiTENiN biR TEşvik

bÜTÇESi OlUR, siz bu bÜTÇEyi dAGITIRSINIZ ÜNiVERSiTElERE. BiR kERE
CklNMfYE bAşlAdı MI bu ÇARk, ZATEN ÜNiVERSiTE SANAyidEN AldlGI

PRojrlERIE bu kARTOPUNU bÜYÜTMEYE dEVAM EdEbiliR.
ÜNivEI~5iTEIERi ÖZERk kılMAk lAZıM ki bu HANTAllık VE HIMblllık

ORTAdAN kAlbiN. AMA bu dÜGMEYE bASTIGINIZ ZAMAN OlACAk biR
ŞEY dEC~il çÜNkü ORAdAki iNSANlAR bUGÜNkü EGiTiM SiSTEMiNdEN

YETişMiş GElMiş iNSANlAR.

TÜRkiYE dE ARGE YATIRIMlARlNIN ARTIRılAbilMESi içiN fiNANSMAN
pRoblEMiNiN HAllEdilMESi GEREkiR. Biz KOSGEB'dE biR ARGE

ARAŞTlRMA~1 YÜRÜTTÜk. BUNUN EN AZ iki yıl SÜRdÜGÜNÜ
c!ÜŞÜNÜRSENiz NE kAdAR MASRAflı olduöu ORTAYA çıkAR. iki üç

kişiNiN dfVAMlı OlARAk ARA VERMEdEN PROjEdE çAliŞMASI GEREkTi VE
I1EM MAkiNE HEM TEÇHiZAT, NE IAZIMSA O ARAŞTIRMA SıRASıNdA
fiMNSE FTMEMiZ GEREkTi. BÜTÜN bUNlAR KOBi'lER içiN kolAY

dEqil.

ARGE içiN dEVlETiN YASAlolARAk YApACAGI çok ŞEy VAR. BATıdA
buqü« bÜTÜN kRiTERlER ARGE'yi dESTEklEMEYE dÖNMÜŞTÜR.

BURAdA dA bu dESTEqiN dÜNYANIN kAbul EdECEGi kRiTERlERdE
YApılıp MAkSiMUM VERilMESiNE çAlIŞIIMAlr. Biz VERGilERlE

boquvoeuz . ARGE YApACAk ŞiRkETlERi EN kıs» ZAMANdA PERSONEl

VERGilERi dAHil OlMAk ÜZERE (ARGE MAliYETiNiN EN AZ %50'si
PERSONEl MASRAfıdiR) bu VERGiyi VERMEYE MECbUR EdiYORSUNUZ.
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'\1~ı;EL'th1n KOBi'!"r ,'\Ç1s,nJ"n Türkiyc'Jcki
;-\I~CE (h/ı11111 L'Q Bazı Tespit/er

BUNUN kAldll~IIMASI YA dA AZAlTılMASı lAZıM. VERC;i AlMAk c;ibi
u,ydIJ~ICI uYljulAMAIAR kAldıRılMAlı. BEN biR ARCE'YE bAŞliYORSAM

cFbiMelEN çıkAN ıOOÜN "77-40'INI VERC;i OlARAk VERMEk YERiNE
hNdiMI MAi\~ YAZAbiIMEliyiM. KENdi CEbiMdEN çıkAN pARAYı

kENdiM IIARCAMAIIYIM AMA biziM SiSTEMdE bUNU VERC;i OlARAk
VERMEk ZOIWNdASINIZ. PiYASAdA TUTUNMAk iSE çok ZOR VE ZAMAN

AlıYOR VE bu ARAdA PAI~A kAybEdiYORSUNUZ.

HAlk BANkA~1 KOBi'IFRE kJ~Edi AÇıYORMUŞ fAkAT iPOTEk c;ibi şEylER
iSTFNiyol~. BElli biR SEViYEYE C;ElMiş SANAyici ıporrk VEREbiliR AMA
YENi biR C;iRişiMCi-AI~AŞTIRMACI içiN iPOTEk ZATEN iMkANSıZ. MESElA

AdAMıN PARASı YOkrUR, ŞiRkETi YOkTUR AMA cüzr! şEylER
ljElişriRMi'lTiR. PiYASAYA SÜREbilMESi içiN PARA lAZıM. PARAYı

'NlindE" bulxcxk? HAlk BANkASıNA C;iTSE HAlk BANkASI iPOTEk
(/ÖSTFN dER, ONUN iSE iPOTEk ljÖSlERECEk Hiç biR şEyi yok. HAlk

BANkASıNıN VIRdi~i kREdilER brlll biR SEViYEYE cıElMiŞ SANAyici
içiN (jfÇ[I~li KREdi bulur-s« bllr UYC;UN ŞARTlARdA bulMAk çok

7OR. EliNi7dE iyi biR PROjE ilE c;irSfNiz bANkAlAR ltztbrlrrrvr dE~il
kl~FdiNiN (jERi dÖNÜp dÖNMEYECE~iNE bAkıYOR.

5. ÜNİvERSİTE - SANAYİCİ /ARGE'Cİ
GİRİşİMCİ İŞBİRLİGİ

5.1 Üniversite - sanayicilARGE'ci girişimci
işbirliğinin önünde hem üniversiteden hem de

sanayiciden kaynaklanan engeller

Üniversitenin üniversite gibi çalışması ıçın üeret
politikasının yeniden gözden geçirilmesinin yanı sıra
bütün hevesleri kıran, üniversite elemanına memur
zihniyetiyle yaklaşan hiyerarşik yapının kırılması gerekir.
Üniversitenin sanayiye dönük ARGE 'ye yönelmesi
demek, üniversite elemanlarının sanayıeının istediği
konularda ARGE'ye yönlenmesi demektir. Bunun için de
hem üniversite kanununun böyle bir işbirliğine uygun
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Al~GE o-ı.ı; ve 8.12/ Tcsı,ider

olması, hem de sanayıcının üniversiteden bir talebinin
olması gerekmektedir. Sanayicinin üniversiteye iş
getirmesi, üniversite ile işbirliği içinde olması için hem
üniversiteye güvenmesi hem de piyasada, ARGE
gerektiren ürünlere talep olması gerekmektedir.

hlRkiyl dE ÜNivERSiTE-SANAyi işbiRliqiNdE biR AdıM ATılACAk SA Asıı
i'i ~,\NAyidEl' çok üNivERSiTEYE dÜŞER AMA TAbii ki böylr biR

[iAYRET cıdMiyaR üNivERSiTEdEN, SANki ÜZERlERiNdE ölü TOpRAql
VAR. LJi'<iVfRSiTEdEkiIER I~AfTAdA brlll biR SAAT dERS VERip ClERisiNi
dÜ'iıiNMÜYOI~IAR ÇÜNkü kENdilERiNE VERilEN RUTiN, klxslk işlERiN

cll'lINclA bövlt biR CliRişiMdE bulusdukhsı lAMAN ONU,N
dECjfl~lfNdiRil[CEqi, kENdisiNE ARTı dEqER OlARAk ClERi dÖNECEqi
iliR MEkANizMA yok. AdAM üNivERSiTEdE biR ARCE YApSA, MAAŞI

MnAcAk MI, iki kATıNA MI ÇıkACAk? HAYıR. liYAkATA, çAlıŞMAYA
CiÖRF biR dfQERIENdiRMENiN OIMAdıql SiSTEMdE biR ŞEy

YApılAMıYOR.

BÜTÜN dÜ"YAdA AsliNdA üNivERsiTElER ARCE'NiN YAplldıql ANA
Aell~15lrR dECtildiR. SANAyieliR ARCE'NiN YApıldlCtI ANA AdRES

ciii'<kü ARCE'yi YApACAk PARA kAYNACtI ORAdAdıR. Siz ARCE'yi
PA/ARIAYAhilrcEqiNiz biR ÜRÜNlE SONuçIANdIRc!lqINIZ ZAMAN siziN

kAYNAljır-m sürnkli dOCtURUR. BEN bUNU iSVEÇ'n YAŞAdıM. SizdE"
YFNi hiR PROjf qEtiŞTiRMENiZ iSTFNiYOR. O ÜRÜNÜ cıdiŞTiRiRkEN

Aldıi'il"'l] AVANSIA ARCE YApAbiliYORSUNUZ, Ayr~lcA ŞiRkETir-,
kASASINdAN PAI~A çıkMıYOR, MÜŞTERiNiN AVANSlNdAN cıkıyo« Çok

özr l bir~ ŞEy isrEYEN OlURSA "TA,I1AM AMA sn de %25'/11/ VFR

b/ıkA/tM, bu kOM/'YI/II liNAiVSMAN/YC/A YARdıMCı ol" dENiR Y"'Ni
ARCE'''i'N fiNANSMANı piYASAdAN kARŞılANıR. ÇARk övlr dÖNER.
ARCE k,\YNAql, ÜRÜNlE bERAbER dÖNEREk kENdiNi YüRüTüR, Bu
AY1I1~ikA'cJA CiA bövlr dts. AMA AMERikA'dA SANAyi ÜNiVERSiTENiN

içiNI (ıiım~, Ü",iVFRSiTE dr kATılıMdA bulUNUR, blnltkrt çAlıŞıRlAR.
Bu y,\pılAI~ MAAIESEI yok TliRkiYE'c!E. Bu YApılANMANIN kusulup

Ü"iVfRSilTNiN SANAyi ARGE'5iNiN içiNE çEkilMESi lAZıM.

ÜNiVFRSiTEdEkilER çok TEORiklER, piYASAYA YöNElik çAliŞMA
YApMıYORlAR. SANAyici dt ÜNiVERSiTEYE TAM CiÜVENMiYOR.
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ÜNivERSiTEylE SANAyici ARASINdA kUVVETli biR bAq, biR ZEMiN yok.
MESElA biR kONU CjETiRdiNiZ üNivERSiTEYE. ONU blellkrt

CjEli~TiRECEksiNiz. DiyEliM O PROjE lıukukss! voll« biR pRofESÖR
YAdA dOÇENTE qirrt O PROjENiN bAŞkA biR YERE AkTARılMAMA

CjÜVENiliRliqi NE dERECE VAR? NE doönu dÜRÜST PATENT HAkkı VAR,
NE dt TAkibi VAR. Bu bAkıMdAN dA SANAyici YENi biR PROjEyi

dıŞARıYA qÖTÜRMEkTENSE kENdi bÜNYESiNdE YApMAYı TERCiH EdiYOR.
ÜNivERSiTE ilE biR PROjE YApACAksA yENEldE biR TANıdıql OlUYOR,

SONRA dA ONU kENdi bÜNYESiNdE ÖZElolARAk çAlıŞTıRıYOR

BiR HOCA ÜNivERSiTE HASTANESiNdE AMEliYAT YApARkEN AMEliYATıN
TAM ORTASıNdA PARdON btr« ÜNiVERSiTE REkTÖR/ER kURU/UNA

ÇMjlRdlfAR dEMEk AklıNdAN bıle CjEÇMEZ. PEki NEdEN TEkNik biR
kor-ud« ElE Aldıqı biR MESElEYi Tıbbi AMEliYAT fElSEfESiNdE
biTiRMiYOR? ÇÜNkü ORAdA iNSAN HAYATI Riski yok, VAR AMA

qÖZÜkMÜYOR. BiR Risk VAR AMA O dAkikA CjöRülMEdiqi içiN ARCE
kONUSUNdA dANıŞMANlık AldıqlNIZ biR HOCA, ÖNCE pRofESÖRlER
kusulu TOplANTıSıNı SONRA TElEfON kONUŞMASıNı blrlnlp ONdAN

SONRA kONUYA dÖNÜYOR. HAlbuki ARCE kONSANTRASYON iSTEYEN
biR iŞTiR. YANi RUTiN TOplAMA çıkARTMA YApMıYORSUNUZ. ARCE'NiN
bÜNYESiNdE kONSANTRASYON VE ZAMAN fAkTÖRÜ VAR. BiliNMEYEN biR

kONUYU ARAŞTIRIRkEN ÖNÜNÜZE dAHA NE ÇıkACAk ONU
bilMiYOI~SUNUZ. BÜTÜN PERdElERi kAPATıP yoquNlAŞMANIZ, ZAMANI
VERMENiz lAZıM. KONUYA 15 dxkık« AYıRMAklA ARCE dANIŞMANlıql

OlMAZ. ÖTE YANdAN ARCE dANIŞMANlıql YApACAk ~ıocAlARIN
dOQRudAN EkONOMik çıkARıNı ÇÖZMEk lAZıM. ÜNiVERSiTE SANAyi

işbiRliqiNiN TEMEl ANAHTARlARıNdAN biRiSi bu OlMAlıdiR.

Biz ARCE'cilER bAşkA biR şEylERlE UqRAŞIYORUZ ÜNiVERSiTE bAŞkA
biR şEylE uQRAŞIYOR. ÜNiVERSiTEdE CjüNlük HAYATIMızdA iHTiYACıMıZ

OlAN şEylER YApllMIYOR, çok dAHA bAŞkA AkAdEMik çAlıŞMAlARlA
MEŞCjullER. OYSA AMERikA'YI YENidEN kEŞfETMEMiziN CjEREQi yok.

işbiRliqi YApılAMAMASı HEM SANAyicidEN HEM ÜNiVERSiTEdEN
kAYNAklANıYOR. HER HAldE ikiMizdE bECEREMiYORUZ bu işi. Bövlr

biR CjElENEk yok. BElki de iNSANlAR bilMiYOR NASil biR ilişki
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kURUlMASı C;EREkTi~iNi, bu ilişkidEli AHlAkiN NElER OlMASI
C;[REkTi~iNi,dAHA bUNlARı TAM OlARAk bilEMiYORUZ.

ÜNivERSiTE kANUNUNdA çok ciddi biR HATA VAR. MUTlAkA dÖNER
SERMAyEli biR yApi kURAlıM dENiYOR. ÜNivERSiTENiN lAboRATUARlARI

VAR. PAIIAII CiHAZlARI VAR, AydA biR kEZ çAlıŞıYOR, C;ERi kAlAN
ZAMANdA dA ilniYAcı OlANlAR dE~ERIENdiRSiN, C;EtSiN PARA VERSiN
bu AlETlERi kullANSıN dENMiş. UZMAN dA VAR, HOCAdA VAR. AMA

SONRA dEMi~IER ki, dEVlETiN MAAŞ VERdi~i pROfESÖR biR kıSıM
MESAisiNi bu iŞE SARf EdiYOR, O HAldE bu dÖNER SERMAYENiN 60

liRASı dEVlETiNdiR 40 liRASı HOCANINdiR. Çok ciddi biR psikolojik
VE rrkntk YANlıŞ çünkü dEVlET, O 60 liRA llt kOCA kOCA drltklrs

YANır--dA biR Hiç rldr EdiYOR AMA AYNI ZAMANdA biR psikolojik
YARA AÇıYOR. HEVES kAÇIYOR.

ÜNivFRSiTEdEki AkAdEMiSYENIE fAbRikAdAki MÜHENdisiN ARASıNdAki
diYAIOlj kURuIAMIYOR. TÜRkiYE'dE bUNU kESiNliklE YApAMıYORUZ. EN
büyük AÇık bURAdA. NEdEN? MÜHENdisE C;ÖRE AkAdEMisYEN UkAIA,

AkAdfMisYENE CjÖRE MÜHENdis işçi. Biz TÜRkiYE'dE bu
AkAdEMisYEN-MÜHENdis diYAloC;UNU kURMAk ZORUNdAYız.

ÜNiVFR')iTENiN bAlı bölÜMlERi dıŞARıYA iş YApAbiliRlER, dANıŞMANlık
YApAbiliRlER AMA dEVlET MEMURlARININ dıŞARıdA çAliŞMASI,

IWCAIARIN dıŞARıdA çAliŞMASI YASAk.

ÜNivERSiTEYE CO-OPT Ö~RENCilik dEdi~iMiz SiSTEMiN C;ElMESi lAZıM.
BlJi"UN A:"IAMI; Ö~RE,,,ci biR dÖNEM OkUR, biR dÖNEM SANAyidf

çAIIŞII~.

ÜNiVERSiTE YENiliklERi TAkip ETMESi CjEREkEN biR kURUM, SANAyi dr
AYNI srktldr. Bu NEdENlE bA~IANTlII çAliŞMAlARI CjEREkiR.
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BuIuş\1AMIl lALIM. BENCE biR ~ANAyici'CjiRişiMCi (iNivEı~siTEYE
hA'ıVlJIHIUCiUI",dA bt:« şUNlARı şUNlARı YApMAk iSTiYORUM, ŞU

bovııtı» fiNA/ISE EdERiM, YApılAbiliRliçiNi kOYUN ORTIIYA, IIAYATA
({EçiREliM dEMeli. Bu blz dt Eksik.

I<A\1l1 llr ozr l SEkTÖRÜ dAIIA YAkıNlAŞTıRMAk VE dEVlET VE MillET
kAVRA'\1INI YENidfN şEkillENdiRMEk lAZıM. Ozr! SEkTÖRIE kAMUYU
dAllA YAkı,,,, rUli\biIMEk, dAilA çok biRbiRiNdEN YARARlANdiRMAk,

kAYNAŞTI RMAk lAZıM.

Drvlt ı dFm~i özt l SEkTöRü üNivuısin ılr ilişkidE OlMAYA, ARCE
yA))M/WA zonluvon AMA özr! SEkTÖRÜN dESH~iNi ZORlA

~ACiL\yl\Mı\ZSINIZ. ÖZEl SEkTÖR, ÖZEl SEkTÖR biliNciNiN CjEliŞMEsiYIE
OlUR.

ÜNivLRSin'SAıNAyi işbiRlicii ANCAk iki rARAfTAki iNSANIAI~IN biRbiRiNi
rI\NIMASlYIA ARTII~IIAbiliR. BEN IoI<lAMA CjETiRilMESi (i[REkıi~iNi

clü'ı(i'diYORlJM YANi biR dÖNFM, üç bEŞ SENE HER SANAyici biı~
Ö{;IHTiM (jYISiNi brlll dÖNEMlERdE iŞE AlMAk ZOW"dA kAlsıN. HER
(i\ivIRSin dr bil,VllM kAç yıllık SANAyi TECRÜbFSi oIMU'ı bil~ilERiNi

öCıl~ETiM (iYISi olAf~Ak AlMAk ZORUNdA kAlsıN. Bu ıip kOTAlAR
kO\\1ASI CiIR1kiYOR. MESElA yüz kişiNiN ÜSTÜNE çıkAN HER SANAyi

kımulusu br ll: dÖ'-'EMIERdE iki Ö~RETiM üYFsi AlSıN. Bu TÜR
wıılAMA SONUClJ iNSANlAR biRbiRlERiNiN NE YApTIC;INI ANIAıılAR.

hhiRli~iNiN SAc;IANAbiIMESi içiN HER iki TARAhA dA çAlıŞMıŞ
iNSA"'IAlıA ilniYAç VAR, çÜNkü iNSANlAR biRbiRlERiNiN NE YApTI~INI

bil.vıiyolılAll. ONUN içiN işbiıılic;i YApIIAMıyolı.

5.2 Üniversite-sanayici/ARGE'ci girişimci
işbirliğinin kolaylaşması için devlet eli ile kurulmuş

köprü kuruluşlardan kaynaklanan engeller

ARGE'nin gelişmesi için bir bayrak yarışı söz konusu ise
Türkiye' de devlet ve kamu kuruluşları tüm yetersizliklere
karşın en azından sağlam bir başlangıç için gerekli olan
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altyapının oluşturulması gayretleri ile -ODTÜ
Teknokenti, TÜBİTAK-MA M Teknoparkı, İTÜ
Teknoparkı , Üniversite bünyelerinde açılan KOSGEB-
TEKMER'ler V.S.- bu bayrağı özel sektörden daha önde
götürmektedir. Öte yandan bu kuruluşların varlığı ayrı bir
gerçek, işleyişleri ise ayrı bir gerçektir. Bu nedenle
ARGE bilgisi, görgüsü, tecrübesi olup parası olmayanlara
kolaylık sağlamak için sadece söz konusu kurumlarla
yetinilmerneli, işin ürün geliştirmeden sonraki safhası da
göz önüne alınarak risk sermayesi konusuna işlerlik
kazandıracak düzenlemelere ağırlık verilmelidir.

TLJBiTAK,TTGV CJibi bÜROkRATik kusuluşlxe AyRI biR pnoblr a.
Yi\ll~MA çizi~ME ZAMAN kxvbr Bi7 iSTiYORUZ ki HiçbiR ENQEl

çıkMAdl\:\ kApılARı AÇAlıM (iiRdiM biR YERlERE UlAŞAliM. BiR CiHAZ
IAIIMSA IIIMIN AlAlıM kullANAliM. BURAdA biziM ÖNÜMÜZE biR SÜRÜ

FN(jlllFR cıkıvos. BÜROkRASi çıkıvo« dAHA dO~RUSU

BüıwkRA~i(h büyük AbAklıklAR VAR. ÖZEl Qir~işiMci MANTlCıIYIA
IIAı~[k[1 ,elu" biR kiMSE Im is rivo«. DEVlET bÜROkRASisi iSE A~IR

Y,\lIŞMı\IAI~ CJEREbiRiYOR. BiR qüxdr 1IIAŞACA~INIZ biR iŞE biR AydA
UlAŞıYORSUNUZ. Bu biR ZAMAN kxvl».

TC! B nAK çok polırız E oldu. Dı\ICjAIANdl, fAZlACA biR YARARı
olAlıildiCti\1 dr ŞAHiT OlMAdıM. AVlA KOSCEB/TEKMER PROjESi

(ok iyi biR PROjEydi, iyi dr oldu fAkAT çok UZUN ÖMÜRıÜ olMAdı.
DilERiM O ilk CiüNIERdEki I~EYEcANlA biR şEylER YApılAbilsiN.

Dr srr klr« elAHA iyi SArılANSIN, fiNANSMAN kISIIMASIN. BÜROkRASi
YUMUŞAıılsIN. ÜNiVERSiTElERE işbiRlirıiNdEki O [N(jdIER, bÜRokRATik

11\\>1I\N kl\yıplARl, bUNlAR kAldiRılSIN, SORUNlARI dl\~lA ciddi
eliNIISiNIER, ÇÖlÜMIERi dA~IA ~ıızlı bulSUNlAR. BiR ATEŞ YAkıp

IlERkESiN bu I\TEŞ ETRAfıNdA TOplANMASI lAZıM.

TıkNoPARklAR biR PROjENiN HAYArA CiEÇiRilEbilMESi içiN ÖNEMli biR
I\cll'VI OI.,A dA PROjENiN YA dA fiRMANıN YAŞAMASı içiN CiEREkli

AITYApıyı SACıIAMIYOR. TEkNOPARk AlTYApısı ilE PROjENiz dÜŞÜNCf
bWr\dA fiiliYATA CiEÇiyoR. EN büyük özdli~i bu. TEkNOPARk
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dESTE~i ilE SAdECE ÇOCU~U dO~URMUŞ OlUYORSUNUZ. ONdAN SONRA
ÇOCU~U YAŞATMANIZ lAZıM. BUNUN içiN fiNANSMAN lAZıM. Risk

SERMAYESi YATIRIM ORTAkll~1 lAZıM. TEkNOPARklAR kuzuldu AMA Risk
SERMAYESi YATIRIM ORTAkll~1 kURUlMAdı. YANi OlAYıN ikiNCi

AŞAMASıNA C;EliNEMEdi. HAlbuki TÜRkiYE içiN çok küçük biR bÜTÇE
ilE bu SA~IANAbiliRdi. KOSGEB dESTE~i ilE VAkıflAR BANkASı Risk
SHMAYESi YATIRIM ORTAkll~1 kusuldu fAkAT TÜRk ENdüSTRisiNE biR

Hi7METi OlMAdı. KURUMUN SAdECE Adı VAR. işlERli~i VE fiziki

kAbiliYETi yok.

Şu VAR; biziM c;ibi iNSANlAR bu Tip çAliŞMAlARI dESTEklEMEk içiN
(itREkli OlAN YAZMA ÇiZME işlERiNiN pEşiNE dÜŞMÜYOR. Biz ONdAN

sıkrlıvonuz. O TÜR şEylERi SEVMiYORUZ. BÜROkRASi RAHATSızlık
VERici. O YÜZdEN boş VERiYORUZ. BElki ÜZERiNE C;iTSEk PARA AlıRıZ

AMA OTUIWP çAlıŞMAk VARkEN bu ZAMANdA bu Tip şEylER btzr
RAIIATSlZllk VERiYOR. ONCA AdAMıN pEşiNdE kOŞMAk, kENdiMizi

ONIAI~A ANlATMAk ZOR. TÜBiTAK VAR, brlkı TTGV VAR, V.S. VAR
AMA bUNlARlA OTURUP U~RAŞMAk sıkıNTı VERiYOR.

TÜBiTAK'A c;iniM. ORAdA doldueulaxsı C;EREkEN fORMlARı
okudua. O kAdAR çok bÜROkRASi VAR ki. ANkARA'YA qtdılrctk.

ONlAR ORAdA biR şEylER diYECEk, ORAdAN C;ElECEksiNiz, O fORMAlARI
doldunxcxkstrnz v.s. Bu işi TAkip ETMEk içiN NEREdEYSE ÖZEl biR
AdAM AYıRMAk C;EREkiYOR. BUNUN içiN bu işi bınxknk AMA biziM

PALARIAMA bölÜMÜNdE biı~ ARkAdAŞıMız VAR kENdisi SıRf bu işlERlE

U~RAŞMAk iSTiYOR çÜNkü I~AkikATEN iyi dESTEklER VAR VE O
dESTEkIEI~ içiN HAkikATEN biRiNiN TETikTE OlMASI C;EREkiR diyr

dÜŞÜNÜYORUM.

TÜBiTAK piYASAYA, HAlkA HilAP ETMiYOR. PAHAlıdiR ONlARlA
çAlıŞMAk. TÜBiTAK, KOSGEB c;ibi kURUMlAR dO~RUduR AMA çok

polmzr OlMUşlARdıR.

TÜBiTAK'TA bENiM TAkdiR kAbiliYETiMi AŞAN ÇAPTA MÜTHiş
PROjElERlE ilC;iIENiYORIAR AMA TÜRkiYE'NiN iHTiYACı O kONUlAR
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olducu kAdAR HENÜZ ElEMANTER MESElElERiNi ÇÖZME bilCjisiNE
kAVUŞMAMIŞ OlAN SANAyi kESiMiNiN dr TÜBiTAK'TAN AIACAGI çok

bilGi OlMASI lAZıM. TÜBiTAK'IN bıs ÜNivERSiTE EGiTiM MERkEZi
dEetil PI~ATiGE YöNElik biR MÜESSESE OlMASıNdA, Hiç dE~ilsE

kAYNAklARıNıN biR bölüvüvü bURAYA AYıRMASıNdA büyük fAydA

VAR.

TÜBiTAK'TAN ARCE'yi dAHA cıddıvr AlMASıNı bEkliYORUM. YANi
kENdi içiNdE bARINdIRdl~1 ARCE'ciIERi, kENdi YAp'TlGI ARCE'yi

dAIM crddıvr AlMASı CjEREkliGiNi dÜŞÜNÜYORUM. BAZI YERlERi
SAdfCE ÖlÇME lAboRATUARlARI şEkliNdE kullxrnhvo«. SAdECE SERVis

VEREN YERlER VAR. SERVis VEREN YERlERi OlMASıN dEMiYORUM AMA
bu kAdAR OlANAk VARkEN ORAlARdA ciddi ARCE'IER dr vxpıls:«.

BEN MARMARA'YI biliYORUM. MARMARA'dAki ARAŞTıRMACılAR
CjENEtliklE ÜNiVERSiTElERdEN GElEN ARAŞTıRMACılAR, ORAdA prk

SMAyidEN AlıNMıŞ kiMSE yok. ORAdA dA biR ÜNiVERSiTE AGıRIlGI
VAR. BElki SANAyicilERiN dr ORAdA bulUNMASıNdA fAydA VAR.

TÜBiTAK, Tl Cv. SANAyiYE PARA VEREN YERlER. TÜBiTAK'IN kENdi
YApTiCiı ARAŞTıRMAlARıN biRAZ dAHA ciddi, dAHA kAliTEli OlMASıNı

bEkliYORUM. BElki ZOR GiRilEN biR kusuluş OlMASI lAZıM, btlkı
MAAŞlARıNıN yükstk OlMASI GEREk ki ZOR GiRilEN biR kusuluş olSUN.

BiRAZ dAHA SAYGıN OlMASI GEREkTiGiNi dÜŞÜNÜYORUM. MESElA
AMERikA'dAki NATiONAl SCiENCE FOUNdATiON ORAdAki TOplUMdA

çok dA!.ıA "AYGıNdiR. TÜBiTAK'TA pOliTikANıN VERdiGi biR GÖlGE
VAR. HER dÖNEMdE bAskı olduGuNA dAiR şikAYETlER VAR.

ÜZlRiNdEN ONUN kAldıRılMASı lAZıM. SAdECE biliMSElliGiylE
SAYGıNlık kAZANMASı GEREkiR.

TÜBiTAK biR şEylER YAPMAYA çAlıŞıYOR AMA O dA dEVlET
polmkxsrvl» SINIRlı biR kımulus SONUÇTA. BiliM AdAMlARıNA

YöNElik biR kusulus. DAHA bAGIMSIZ ols« HERHAldE bAŞARıSıNı
ARTıRAbiliR. ncv biR VAkıf VE dAHA çok GiRiŞiMCilERE dESTEk

VERiyoR. NASil Çt<IIŞTıql ilE llqlll ÇEşiTli RiVAYETlER VAR.

ARCE YApACAk OlANlARıN dESTEk AlAbilMESi lAZıM. BiRTAkıM
kURUluşlARdAN MEsElA ncv dEN kREdi AIIYORSUNUZ AMA bUNlARIN
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IHrdisl OlMAYAN biR TARAfı VAR. PROjE biTTikTEN iki AY SONRA
sizdEN PARANıN %40ININ CjEıd CjdMESiNi iSTiYORlAR. Siz iki SENEdE

pıwjEyi biTiRdiNiz ONdAN SONRA ÜRÜNE CjEçiş VE ONUN PAZARlAŞMASı
SAI~I/\SI VAR. MÜMküN dE~il. iki AydA dE~il biR iki SENEdE

olxbtlrcrk işlER bUNlAR. ÖylEYSE PARANıN CjERi ÖdEME SÜRESiNiN
PROjE biTTikTEN biR iki yıl SONf~A bAŞlAMASı lAZıM. AMA iki AY

SONfiA bAŞliYOR. BÜTÜN bUNIAli iyi dÜZENlENMEMiş, REViZE EdilMESi,
dE~işTiRilMESi lAZıM.

TÜBiTAK'IAN AlMAYA kAlkSANIZ, ARGE dESTE~iNi ilk YATıRıMıNIZI
YApııkrAN bif~ yıl SONRA AlAbiliYORSUNUZ. YANi MiNiMUM biR SENE
kENdi fiNANSMANlNIZ OlMAlı. ARCE yApAN KOBi'lER ZATEN büyük

PARAlARı OlAN ŞiRkETlER dE~il. BiR SENE SONRA qrlrcrk pARAylA
lAW" bif~ ~EY YApAMAZsıNız. () YÜZdEN bu YÖNTEMiN dE~işMESi

lA/IM. AYRıcA bu kURUluşlARIN iyi dE~ERIENdiRMElER YApARAk
clO(ıIW PROjElERi dESlfklEMdERi CjEREkiR.

BUI~AdA OlAN NEdiR? BENiM dEVlET olARAk biR ARCE kURUMUM VAR
bEN ARCE PIWjElERi içiN biR MikrAR PARA AYIRACA~IM SONRA O

(i[Ri dÖNECEk. Bu stklldt YÜRÜMESi ZATEN MÜMküN dE~il.

6. ARGE YAPAN KOBİ'LER AÇıSıNDAN
SANAYİNİN TÜRKİYE'YE ÖZGÜ

GELİşMİşLİK DÜZEYİNDEN
KAYNAKLANANSORUNLAR

ARGE yapmak isteyen KOBİ'lerin önüne Türkiye'nin
kendi alt yapısının gelişmişlik düzeyinden kaynaklanan
bazı dezavantajlar çıkmaktadır. Bunların önemi özellikle
teknolojik bir ürün üretme aşamasında ortaya çıktığı için
ARGE yapmayanlar önemini anlamamakta ve sorun olarak
görmemektedir. Alt yapı eksiklikleri ARGE yapan
KOBİ'lerin rekabet gücünü azaltmakta.
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Tüskıvr dr kiTAP olsun. kAYNAk olsun. HERHANCji biR bilqıve
UIA~MAk çok ZOR, kiTAP çok pAIIAl1 VE yok ZATEN. HAlbuki

YURTdıŞıNdA iNSANlAR çok kolxv UlAŞıYOR bilCjilERE. TÜRkiYE'dEki
ARCE yuındışlNdAkilEı<dEN çok dA~IA fARklı. BURAdA ARGE' dEN

kA7MAbilECECtiNiZ kAR MikTARl yuındışıNA ORANlA çok dAHA AZ.

BlJ(jüN su CilMZI YAPTıNıZ, içiNiN dEkTRONiCti NE kAdAR iyi OlURSA
olsu-, 'ılı kuruvu YApAMAZSANIZ bu ciljAZI SATAMAl5INIZ. BUNU!\ dış

kutusu bENiM UZMANlık AlANIMIN dıŞıNdA biR OlAY. BEN
dEkıRONikçiyiM AMA kAlıpÇIYA qıdlp kxlıp YApTıRMAk ZORUNdA
kAlıYORUM. ZiNCiRiN biR çok HAlkASI kopuk. ŞiMdi bEN kENdi

MrkANik ATÖlYEMi OlUŞTURduM, ufAk TEfEk kENdi YApTICtIM
Cil,,\ıIAI<IN kUTUlARINI kENdiM YApıyoRUM. NiYE bEN UCtRAŞAYIM ki

kuru hiyl!? AlMANYA dA AÇıYORSUNUZ TElEfONU, 20 TANE fiRMA
buluvonsuvuz. AdAMlARıN TEk i~i kuru YApMAk. BEN iSE

AIMANy,,'dAN o kUTU yu CjETiRTTiCtiM ZAMAN VE ciHAZı o kUTUNUN
içil\~ kovduöu» ZAMAN çok DAHAlılAŞIYOR.

Buc,liN ılFkmo""ik biR ÜRÜN YApıyORSANız bxskr]: dEVRE dECliCtiMiz
ılEMANIAI<IN lim<iNE dizildiCti biR 'ıEY VAR. BUNU TÜRkiYE'dE dAHA

'>().', iki lıç ,>ENEdiR dOCtRU düz qü« yApAN fiRMAlAR çıkn. iki üç
5Hi[ ÖNCf yokru. NETAŞ'TA, ASELSAN'dA VARdı, AMA ORAYA

(iidip kARr YApiıRMAk AylAR SÜRÜYORdu. O ZAMAN NASıl ARAŞTIRMA
YApACAksıNız? ARAŞTıRMANıN EN ÖNEMli kıSMI, fikRiN HızlA

UYCjUlAMAYA qrçllıp CjEçilMEYECfCtiNiN CjöRülMESidiR. FilMiNi
çıkAınMI')IM bEŞ ~IAhA SONRA AlıYORUM kARTı, bEN :"E YApACACtIM o
bış IIAlTA bOYUNCA, MASA bAŞıNdA bEklEYECEk MiyiM? Biz ONU dA

br klr dik HAlbuki ÜNiVERSiTENiN bı« ATÖIYESi OlSA, bu kARTlAR
psoro np dÜZEyiNdE YApıiSA NA'''I olus? BiR SÜRÜ bövlr bölük

pöncük Eksik NOkrA VAR. ZATEN bUNlAR TOplANdlCtI ZAMAN ORTAYA

biR ŞEY çıkMAMASıNIN "EdENlERi çıkıvos.

Tüsktvr dr ARGE YApılMASı kONUSUNdA ÖZEl ZORluklAR VAR.
ENdü'>TRi çok C;EliŞMiş OIMi\dICtI içiN bUli\MAYi\CACtINIZ şEylER VAR.

MısılA AMERikA'dA ARAŞTIRMA YApTıqlNızdA bUIAMAYACACtINIZ ŞEy
çok AZdıR. BURAdA bulAbilECECtiNiz şEylERiN MikTARlORAdAkilERdEN

çok dAlji\ kısrrh. ORAdA ARAşııRMACı OIi\RAk ENdüSTRidE
bulAbilECECtiNi? kAYNAklAR çok dAHA (jENiş olducu içiN
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YApAbilECEklERiNiziN ÇApı dAHA C;ENiş.

YiNE AYNI şrkılde bilC;iYE UlAŞMA AÇısıNdAN; ORAdA YERiNizdEN

kAlkMAdAN SARI sAyfAlARı EliNizE Alıp iki C;ÜN TElEfON AÇARSANIZ biR

YERlERdEN ARAdıqlNIZ MAlzEMEyi MUTlAkA buluRSUNUZ. illA doqRU

TdEfONdAN bAŞlAMANIZ dA C;EREkMEZ. ARkA ARkAYA yiRMi TElEfON

AÇARSANil SAdECE TElEfON kONUŞMASıylA bllr dOqRU kAYNAql

bulURSUNUZ. BURAdA övlt bıs ŞEy YApAbilMENiZ iÇiN C;ECE c;üNdüz

dolAŞMANIZ C;EREkiR. ORAdA MAlZEME bulMA, bllcı sAqlAMA

AÇıSıNdAN iki c;üNdE YAPTlqlNIZ işi bURAdA biR AydA YApARSıNız.

ARAŞTIRMA YApMAk TÜRkiYE'dE HEM dAHA ZOR HEM dr dAHA AZ

dEqERli.

Biz KOSGEB'dEykEN YAPTıqlMIZ CiHAZlARıN kAlibRASYONUNU

YApTıRMAk içiN EkipMAN iSTEMişTik, AliNMAdi. TÜBiTAK'TA VAR

dfNdi AMA ORAdA dA YAPTIRAMAdık. ŞU kAdAR PARA AlıRıZ dedtlrn.
ZATEN PARAM OlSA bEN C;idECEqiM AlACAqlM AlET EdEVATI. BEN

CiHAZ YApıYORUM ONUN ÜZERiNdE ÖlÇME YApACAqlM, bURAdAN

GEbZE'YE C;idECEqiM, ÖlÇMEMi YApACAqlM, C;ElECEqiM böylr
(jE!iŞME sAqlANMAZ. YANi rtkntk biR kONUdA YOqUN biR çAliŞMA

izlERkEN MASA bAŞıNdA OlMANıZ C;EREkiYOR, kAlkıp dıŞARı biR crltp
C;iTTiNiz Mi kAfANIZ dAqlllR. "ÜNivERSiTE'dE bt» SÜRÜ CiHAZ VAR,

cıdı» kullANıN" diYORlAR. KAqIT ÜZERiNdE PROSEdüR OlARAk HEpsi

VAR AMA bUNlAR UYC;UIANMIYOR. UYC;UIANAMAZ dA bu ŞARTlARdA.

ÜNiVERSiTElERdE övlr HikAyElER dUYUYORUZ ki HOCAlAR biRbiRlERiNi

yiYORlAR. BUNUN kAYNAql NEYSE iŞTE SORUNUN kAYNAql OdUR. AdAM

brlkı lAbORATUVARı biN biR zoslukh kENdi kURMUŞTUR, biRi

C;ElECEkTE ONU kullANACAkTA bOZACAk dÜŞÜNCESi VARdıR. BElki

övlrdle. BElki ORAdAki CiHAZ ÖMRÜ HAYATıNdA iki kERE

kullANılMıŞTıR AMA O kAdAR ZORluklARlA TEMiN Edilip AlıNMıŞTıR ki

kullANdiRılMAk iSTENMiYORduR.
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7. ARGE YAPAN KOBİ'LER TARAFINDAN
ÜRETİLMİş ÜRÜNLERE TÜRK

ŞİRKETLERİNİN YAKLAŞıMıNDAN
KAYNAKLANANSORUNLAR

e
M ~ SElA biz i M qEliŞTi RdiGiMiZ CiHAl PAHAlı bi R ci HAZ olduöu içi N
çok MikTARdA SATılACAk biR ŞEy dEGil. ÇÜNkü bu PAHAlı VE bElli

biR sıNıfıN ÜSTÜNdE CiHAZ olducu içiN AlıcılAR kARAR VERMEkTE
zoRlANıYORlAR

SANAyicielEN NASıl dı srrk AlAbiliYORSUNUZ? YAP "ETiR şEkliNdE.
HAlbuki SiZE bUNUN biR MAliYETi OlUYOR, siz biR MAkiNE

(iEli~TiRiYORSUNUZ, siz bUNUN biR YERdEN PROjElERiNi Alıp
YApMIYOıöUNUZ. TAMAMEN kENdiNiz YApMAkTAN HoşlANdlGINIZ içiN
oRijiNAl biR ŞEy YApMAk iSTiYORSUNUZ. ONUN biR MAliYETi OlUYOR

AMA SANAyici qENEldE O MAliYETE kATılMAk iSTEMiYOR. BAk SEN
OniM YERiMde bt« TANE kUR, bU'dM YERiMdE çÖRdü MÜ HERkES
tsıe« IAnN dtvtp bUNA btlr biR ŞANS qibi bAkıYORlAR. SEN eel

bURAYA kUR bsk bEN iziN VERiYORUM cıbt bAkıYORlAR.

TÜRk ÜRÜNlERiNE kARŞI bEN ONU dıŞARdAN HER ZAMAN tçi«
!tIRkiYfdE YApACAÇIMdAN çok dA/IA UCUZA AlAbiliRiM şEkliNdE

IATEN biR ÖNYARCjI VAR. MESElA biR fAbRikA MüdüRÜNE qidiN biz bu
ctksrı knvdiMiZ TASARIAdık YApTık dEyiN, AdAMıN yüzü HEMEN

dEGişiR. GETiR bAkAlıM bıe kUSURU VAR MI, iyi YAptiMIŞ MI? Bu
bozıık kAliTESiz bteşevdi«, bıe kONTROl ıdtvı« ONdAN SONRA AitRIZ

(jibi biR YAklAŞıM. YAbANCI MAllARıN HER ZAMAN içiN dAIM ÜSTÜN
olduöu dÜŞÜNCESi kıRılMıŞ dEGiL.

Yuın dıŞıNdAN qElEN CiHAZlARA bu PARAlAR ÖdENiYOR, dolAyısıylA
biziMki dE O SEViYEYE qElMişSE biziMkiNE dr AYNI PARA ÖdENSiN

dtvr biR qÖRÜŞÜMÜZ VAR AMA TÜRkiyE'dE MAAlEsEf bu bövlt OlMAZ.
ZiHNiyn bozukluöu. Ülke MENfAATlERiNE olduöu HAldE biRilERiNiN

iyi ~EYlfR YApMASıNı HAZMEdEMEYEN biR ZiHNiyEl. Bu bincok
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kAdEMl:dF liAkiM biR ziliNiYET. NFdiR? "TÜRkiYE'dE YAptllYORSA bu
cIIIM ıyı dn'jlldIR, ÇA!tŞMAZ", BENiM bURAdA ÜRETMEYE çAIIŞTI~IM

'1[YIEı~iN ~IFpsi dıŞARıdAN C;Elip SATılıR AMA bEN ÜRETTi~iM şEylERi

~ATAMAM, DEZAVANTAjlMIZ bu. ikiNcisi CiHAZ SATılACAksA bılr "bır
bUNU UCUZA r11MAYf1çAlıŞAlıM, TÜRkiYE 'de ÜRETilENE YURT dışı

IIYMIN Y!If?l51 ÖdENMd!' fikRi yAYC;IN, ONdAN SONRA bAkiYORUZ

~ANAyici biR dt blzdt« AYRıcA lıizMET brkhvon " C;ElIN bskı«,
kURUVENIN, YApIVENIN'CliYORIAR, Biz CiHAZı qidip kURUYORUZ

AdAMıN lAboRATUVARıNA. HAlbuki YURTdıŞıNdAN AdAM C;ETiRTSE

OdASINI VERiR, UÇA~INI VERiR, c;üNlük OTEl PARASıNı VERiR.

TÜRkiyı'dE NE YAzık ki SANAyicilERiMiz bu C;ÖRÜŞTE YANi"

VIJIUdl51NclAN C;dEN AclAM AdAMdıR, bt: AdAM dn'jlliz".

MESElA YAI~I ilErkEN biR TRANSisTÖRÜ biz ŞU ANdA TÜRkiYE'dE

YApAbiliRiz AMA YApMAk MARifET dE~il ki SAlAMIYORSUNUZ. Siz

dıŞARıdAkiylE AYNI TEkNOlOjiYE SAlıip OlSANıZ btlr SATAMAdl(jINIZ

LAMAN ZARARA C;iRiYORSUNUZ.

Biı~ 5Ür~Ü biılikiM VAI~, IIARCANMIŞ ZAMAN Vf EMEGiN ÇÖpE C;iTMEdEN

dı (jıl<iı.'iR ~IAIE (fdECE~i ORTAMıN OlUŞMASı C;EREkiYOR. Kt şkr
YApTICtIMIZ çAII'lMAIAI~ ZiYAN OlMAdAN dEGERIENdiRiIEbilsE.

ARCE SONUCU biR ÜRÜN ÜRETildibEN SONRA SATılMASı, PARA

kAlANııMASı lAZıM. işTE ONU dEVlET ORC;ANizE EdECEk ki bURAdA

ÜI~ETilEN ŞEy SATılslN dAHA çok PAI~A C;ElSiN, dAHA çok çAliŞMAlAR

YApılSıN. YA KOSGEB c;ibi kURUluşlAR AlıN SiZE dESTEk olUYORUZ
bu pARAylA OTURUN çAlıŞıN dER çÜNkü bu TÜR biR ÜRÜN C;EliŞTiRMEk

ZAMAN VE PAf~A C;EREkriRiYOR HEM dt biz biR YANdAN dA YAŞAMAk

lORUNdAYIZ, YAdA iş sAqIARIAR, YANi ONlAR kANAlıylA biRilERi C;EliR

iŞTE be« şu CiHAZdAN üç rANE isriyoRuM bEŞ rANE tstıvoeo»
c;ibilERdEN.

BENiM (iEliŞTiRdiGiM ENdüSTRiyEl ÖlÇÜM kONTROl CiHAZlARI

PAZARIANIR.,A SANAyidE klJIlANIIII~. AMA ŞUNU C;ÖRÜYORUM. ISO

9000' dEN dolAYı YURTdıŞıNdAN dÜNYA kAdAR CiHAZ AlıYORUZ.

SANAyicilERE biRilERiNiN bizi VEYA biziM c;ibi iNSANlARı VE ÜRÜNlERi

ANlATMASı lAZıM. BEN TANITIRIM AMA KOSGEB clb: YERlER VARkEN
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bUNU :-.ndEN biz YApAlıM? ÇÜNkü biz kENdi ZAR ZOR kAZANdl~IMIZ
PAlV\dAN biR ~EYIER AkTARARAk ARGE YApMAYA çAlıŞıYORUZ.
TANıTıM biziM işiMiz OlMAMAlı AMA OlUYOR. AMA biz YETERli

IANITI"1A Cjil~EMEdik çÜNkü kATAloCjUNUN HAZıRlANMASı,
dOkü\1ANIAr~ININ IIAZIRIANMASI, bROŞÜRIERiNil\ HALIRIANMASI vs,

Bu dA yüklü biR pARA.

TÜRk ı;"clÜQRiSiNiN qüclü kıSMI Milli SANAyi fikRiNi kAVRAMAMıŞTıR
Btlkı YETERiNCE kAVRAMAMıŞTıR. OdAlARıMiliN şAI-ısiYETiNdE, işçi
'>FNclikAIARININ şAIISiYfTiNdE bu ŞUUIW C;ÖRMÜYORUM. BiıiM işçi

c,E"clikAIAI~IMIZIN ~IANC;isi kENdi fAbRikAlARıNA CjiREN YAbANCI
\'lAkiNdERiN AlTERNATiflERi NiYE TÜRkiYE'dE yok diYE HANCIi TOplu

sözlrş\1[clE qrlrcrk bEŞ SENE SONRA TÜRk TElCjAHIARI kullANılACAk
cliYf bAskı kURUYOI~? DEMEk ki fAIEP YÖNÜNdEN qüclü OlAN

SANAyil\i" Ü.,] kıSMI ARAŞTIRMA CjrliŞTiRMEyi zoRlAYACAk biR bxsk:
kURMUYOI~ TESAdüfE" AI~AŞTlRMA cıdişTiRMEylE biR MAlı OlANıN

ÜI~ilNıi i,E bAŞTAN TÜRk MAlı OlMAk dolxvısıvl« HANdikApE.

8. ARGE YAPACAK GENÇ
GİRİşİMCİLERE BAZI ÖNERİLER

e
Kısrrh dı'. OlSA KOSGEB'iN iMkANlARıNdAN YARARIANlP YENi şEylER
(iElişıiRMEyr çAlışsıNlAR. ÇÜNkü dAHA SONRA biR bANkAYA fiNANSAl

dESTEk içi:" cıidildi~iNclE "bEN KOSCEB'dE ŞUNU ÇEliŞTiRdiM"

dn-rbtlrvo« Vf bAZEN bu olualu c,oNuçlAR VEREbiliYOR. AMA CjENE
dr ksr di AlMAk biRAl ZOR OlUYOR çünkü bANkAlAR PROjEYE
bAkMIYOR. PROjE fiıibiliTESiNE bAkMIYOR dAHA çok VERdi~i

kREdiNiN CjERi dÖNÜP dÖNMEYECE~iNE bAkıYOR.

ARCE'ci OlMAk dEMEk iNSANIN (IENiş biR yElPAZEYE YAyılıYOR
OlMA'>! dE\1EkıiR. BiR kERE" bt« PÜR TEORik çAlIŞAN bte iN5ANIM
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rlill/I roN\/lvıdA ~1/Al1AM" dEMIMdL BiR ARCE'cil'<i", dA~IA
çocukluk YIIIAI~INdAi\ Ei bFCElıhiNE, kAfA bECEIdsiNI SAHip

OIVlASı,çok iyi biıı i/IEyici 0lVlA51 IA/IMdIR. ÇÜNkü i)NCF kAlASlNdA
OlAYı SiMıdı ıdEbilMESi, YANi OlAYıN kAfASINdA OlMASI lAlIM.
ikiNcisi MAIIMATik fiıik qihl TFiMtI biliMlERi çok iyi bilMrsi,

disipli,,,,li, ITınipli çAliŞMASI lAZıMdıR. BiR i'ii YApARkEN ACılE
IlMI dı", I\Mı\ SAVSAklAMAdAN YANi br ll: biR IııılA YApMASı

CiEREkMEkTEdiR,

(,1 "Çl,ııı Ö"IRılıillClCıiM, Tüuktvrv: OlSUN YURT dıŞıNı OlSUN, bol
Iıol (ILl'Mllllli. Cöın\ (IÜL YAkAlAıe AMA duııduqu YERdE iN);\.'" NE

kAC[,"1 kAbiliyırli OlURSA olsu« bAZI YUENFklERiNi (ıtliŞTiREMEl.
()CıRI'iClIIRf TAvsiye ıclEbilFClqiM diqER biR kONU dA çok iyi ıkip

(,I\II)MA51 YApAbilMfk. Tüııkiyr'oı TAkiM işi yok. HilMIT
i ",cliIS1Risi"l bu kAVIIAM Ciddi AMA ARCE dr (irlMFMiş YANi bt:

bı« ekıbır. btelıkrc Ç!llı~,1cA(jız,Sf\ bt« ÇARkıN dişlisisiv 'ıl kı i N dr
biR biliNCiN OIU,:?lURUIMASI lAZıM,

YılMı\SI"IAII, SAblıılı OlSUNlAR tAll,\ dA PARA MERAklısı OlMASıNıAR,
P,\RA bı klrxnstvlr bu iş YApılMAL, çok çAII~51\IAII. HANC,i AIAI\A

yöl\lllClklFlıi brklENTilElliNF bAQlı PARA kAZANMAk iSTiYORSA lAHN
pı.k ARCE YApAMAL PARA kAZANMAk iSTEMiYORSA, ARCE YApMAk
hriyolöA \!YS! ÇAlIŞTI(II kONU ORAdA çAlışsıN, kENdi iMkMH VARSA

kENdi y,\psll\.

CINe.. ARCE' cilElI[ SAbıR dilERiM, ÇÜNkü bu ülkEdE ARCE
MI YVFsi",i AlMAk çok lAMAN iSlEYEN VE çok MEşAkkMli biıı iş.

BiRçok lillVlA bu iŞı kAlklŞIYOR AMA dAYANAMıYOR VE PAIIÇAIANıyoR
"'SM,I'" (jIRÇıkıEN biR SıNıRı VAR, VERilEN I'IEII EMEqiN SONUNdA

biR klıll'ıılıclI VAli, SiZE (iERi dÖNÜYOII, Siz SAMiMiysFNil O EMrqir\iz
dr biR SÜRÜ SONRA Cjl Ri dÖNÜYOR.

Cı",c; biR ARCE'ci içiN [QFII fiNAN')Al biR pRoblEMi voks« o
ZAMM I<OSCEB çok dt srrkltvtc: biıı ORTAM OlUR. NE dr ols«
ÜNivlllsiırlERdEr-.. UZMAN CjETiREııık fARklı biR pslkolojlk OIITAM

SACilIYOH. I<OSCEB'iN SAc,IAdIQI UZMANlARıN YApıSıNA çok dikkAT
IlMESi I,\/IM. ECiER pRofFSÖll dANIŞMAN ARCE'ciNiN ufkUNA
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(jilı,MiYOR.,A Ç/'\I i ';ı ,MAYA ZAMAN kAybETTiRiCi biR ZARARı dokuxue.
Hou,lAıılA cok iyi ilişki kURUlMAlı VE bUNU SÜRATlE c;EliŞTiRMEliIER_
l<iMi,~11 U/MAN OlARAk ilişki kURMU~~A ONUN ilC;i sEviYESiNi SElMESi

ilk bASAMAk OlACAkTıR.

Bil(ii5AYI\lll biR bın çok iyi ÖCjR~i\5iNIER bAŞkA TÜRlü I~iç şANslARI
yok. BiI(jiS,\YAR bilMEYEN ARCE'ci OlAMAZ. BiRTAkıM işlERi

koL'\Yli\'ılIRACAk APARATlARdiR bUNlAR. Okullxad» ÖdEVlERiNi
IJUNL\lıIA YApsıNlAR. ŞEMATik dÜŞÜNMfyi ÖqRENSiNlER Okusu",IAR,

ulku CjENişluMEk içiN OkUMAk çok ÖNEMli.

;\RCE çok kryifli biR iş_ Çok zrvklı. SÜRPRizlERIE dolu bıs olAY
Vi ONU YApTICilNil, biR şEylER bAŞARdıqlNIZ ZAMAN C;URURU çok
büyük ~l! ANdA YApılACAk TEk ŞEy TÜRkiYE dE ARGE YApılAN
hil~kAç kuıwlUŞ1AN biRil\iE qıdıp bu iŞE bAŞlAMAk, üNivERSiTE

IIARiciNdE, ENdüSTRidEki kURUluşlARA CjiRMEk.

;\RCE YApMAk iSTfYENlfR YApAhilECEklERiNE iNANIYOIllAllSA bu iŞE
(,iıöiNIER. BiııkAç SENE PARA kAZANAMAYACAklARINI (,ÖZE AlSINIAR_
HIR ŞfY IIFMf.\ olup biTMiYOR, sAbRETMElERi GEREkiYOR. TEk TEk

'ıAl-m OlARAk ARCE YApMAk ZOR.

Ö\Cllikll biR PROjEYE bAŞlAdıqlNIZ ANdA ONUr-.: kAqIT ÜZERL'IdE
hiH.-1f5i IMIM. Nı dEMEk kAQIT ÜZERiNdE biTMESi; diyEliM ki biR

ZAMAN ÖN(iÖRdÜNÜ7, PROjE xln AY SONRA biTECEk AMA bfNiM
bAŞIMfıkrAN bı:ş AY SONRA IMN(ji ZORluklARlA kARŞılAŞMAMIN il-niMAI

clf\l-liliNclı olduôur-u VE bUNlARA NE c;ibi CEVAplAR VERECEqiMi
lıilMI \1 {ı' REkiyoR BiR ARCE çAll,/MASINclA -ZATEN bu çAlıŞMANıN

(ii 'Nd kARi\klfRidiR- r-.:ET AYRıNTılı biR srktlds HANC;i AŞAMAdA
ki\R'lIi\IlA NıyiN (idEcEqiNi bilEMEZSiNiz, cüskü SONUÇTA YENi OlAN

biıı şıylr UlillA,/IYORSUNUZ. YEr"d OlMAZSA ARGE çAliŞMASI OlMAZ

1/\11\ o. Bu np sıkıNTılAR olUYOR YANi GENElliklE PROjElER kAqn
(iZlldl'iclr: bhMEdu ... iŞE bAŞlANıYOR. BElli ble MERHAlEYE GEliNCE.

ki\ll'ıI'<llA biR sıkıNTı çıkıNCA (iERi AdıM ATMAk ZORUNdA

kl\lıyolı'>u'<uı, ırkRAR c;rçTiqiNiz YElılERi NOkrAIARI CjEÇMEk ZORUNdA
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kAlıYORSUNUZ. Bu dA ZAMANIN UlAMASINA yol AÇıYOR. PROjENiN
kACıll ÜlERiNdE biTMESi içiN ÖN çAlıŞMASıNıN çok iyi YApılMASı

CıEI~EkiYOR. BiR dEfASıNdA biziM dÖRT AYIMIZ sıfıRlANdı, O şrktlds
biR IIATAMIZ oldu, bu dA PROjENiN kAQIT ÜZERiNdE biTMEMESiNdEN,

ı.kslk OlARAk TASAI~IANMASINdAN, NEyi kiMiN HANqi VASıfTAki

ARkAdAŞIN YApMASı qEııEkriCıiNiN TAM OlARAk bEliRlENMEMESiNdEN,
bA'IIANejIÇlA TAI1MiNi OlARAk (jÖZ kARARI OlARAk YApARız EdERiz

dENMESiNdEN kAYNAklANdı. BUNU, bu SAHAdA UZMAN OlAN biRisiNiN
YApMASı IAlIM. PROjEyi YÜRÜTECEk OlAN ARkAdAŞIN bÜTÜN dETAylARı

çok iyi bilMESi eiEREkiyoıı, bu SAIIAdAki ~IER ŞEyE VAkıf OlMASI
(tEl<Ekiyolı ki böyle PROjENiN kACıIT ÜZERiNdE biTMEMESiNdEN

kAYNAkIANAi\ slklf'\lIlAR ornAYA çıkMASıN. AMA ŞUNU dA SÖylEYEyiM;
ımı Nf kAclAıı PROjE kACıIT ÜZERiNdE biTSE dr PRATikTE kArışılAşılAN
zorıluklAR VJ\I~. TEORi ılr PRATik ARJ\~INdAki fARk dA ZATEN bu. YiNE
pıwbllMIEI< cıkıvo« AMA bUNlARIN ASqARiYE iNdiRilMESi, ESA~ ONUN

sAqlANMASI lAZıM.

i"'SAN \1 isndiqiNi bilMEli, ARAŞTıRMACı olMAk iSTiYORSA ORAYA
YÖNEIMEli,SANAyidE çAlı'lIP YÖNETiCi OlMAk iSTiyoRSA O YÖNdE
YETişTiRiliMdi BiZZAT kENdi iŞiNdE dAHA ilERi qiTMEk iSTiYORSA

ONUNlA UCıRAŞMAlı. HER SEkrÖRdE iNSANA i~niYAç VAR.

ARCE'cillRiN yılMAMAlARı qEREkiYOR, çÜNkü TÜRkiYE/dE ARCE
YApMAk çok LOR, ORTAM SINiRlı. Bu işi SEVEREk, iSTEYEREk

YApMiliARI Cıl Rık ZORluklARdAN biRi TÜRkiYE'dE TAkip EdilECEk,
(tÖRüIECEk. çok fAZlA ModEliN OlMAMASı. YURTdıŞıNdA ModEl vıırı
AMı\ ONlARı dintkt Alıp TÜRkiYE'YE AdAPTE ETMEk HERHAldE biRAZ

YANlıŞ OlUR.

ARCE' CilERiN l,ER şEydEN ÖNn sAbRETMESiNi bilEN. iNSANlAR
OlMASI lAZıM. SONRA iyi biR HEdEf bEliRlEMEk, kAfAYA kOYMAk, o
IIEddE kilirlENip kONSANTIlE OlMAk, EN ÖNEMli ŞEY SAbıR, çÜNkü

kıs« lM11\NdA biıı ŞEy çıkMıYOR ORTAYA. SAbıRlı OlMAYANlAR ~IEMEN
çıkıYORlAR bu iŞTEN.

ARGE'YE (jiRMiş OlANlAR ZATEN kAfASINA TAkMıŞ OlANlARdıR, YANi
YApMAk ZORUNdAdıRlAR. Çok büyük YENiliklERE pAldiR küldün
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LiiRMESiNIER. TÜRkiYE ORTAMINdA AlıINdAN kAlkAMAZlAR. ÖNCE YARI
ARCE biR şEylER YApsıNlAR, işiN PAZARlAMA YÖNÜNÜ qüçlü

TUTSUNlAR, ORTAMıN AlMAYA HAZıR olduöu HiZMETlERi VE ÜRÜNlERi

YAp.,INIAR. BAŞlARıNA YENi ÜRÜNIERIE fAZlA brl« AÇMASıNlAR.

y,\pılAN iş qr scrk biR YENilik, (jERÇEk biR ARCE iSE TÜRkiYE'dE
kxbul EdilME.,i çok ZOR. BEN ARCE'ciIERE yERÇEk YENiliklERIE

lJCıIlA'1MAMAIARINI TAVSiYE EdiYORUM TÜRkiYE'dE. YAZık OlUR. BENiM
biıı biRikiMiM VARdı yEÇMiş PARASAl biR biRikiMiM dE VARdı.

ÇOqUNU yiTiRdiM. Çok ZAMAN yEçiYOR AMA SONUCUNU
AIAMIYOıı.,UNUZ EkONOMik OlARAk. YANi ufAk TEfEk REVizYONIAIlI,

(,EliSTiRMEIfRi YApSıNlAR. BiR ÜRÜN ANCAk TANINIRSA ŞANS bulUYOR.
YINi biR ŞEy YApMAYA çAlıŞANlARıN işi çok ZOR.

9. ARGE ALANLARI
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ARGE açısından
hangi alanların öncelikli alanlar olarak tespit edildiği
belirtilmiştir. İleri teknoloji sanayileri ile yüksek bilgi ve
beceri kullanan sektörlerde öncelikli olmak üzere,
tasarım, urun geliştirme, enformasyon-haberleşme,
nükleer alan, yeni malzemeler, tekno-parklar, uzay ve
askeri teknolojiler, tıp, çevre, robot, bioteknoloji, deniz
bilimleri, ve teknolojisi araştırmalarına ağırlık verilecek,
tıim sektörlerde telematik hizmetlerin yaygınlastırılınası
sağlanacaktır denmektedir. Biz araştırma alanımıza giren
guruba Türkiye'de hangi konularda ve sahalarda ARGE
yapılması gerekir diye sorduğumuzda doğalolarak
kendilerinin ARGE yaptıkları alanları önerdiler ama alan
seçimi konusunda ilginç yaklaşımları olanlar da vardı.

TÜRkiYE/NiN A.,IINdA kiMYAdAN plxsnk SEkTÖRÜNE kAdAR HAMMAddE
YApılMASı kONulARıNdA, kiMYASAl kONUlARdA, ElEkTRONikTE TEk TEk

I\I~A'lTlRMA YAPMASı yEREkiR. CENEl OlARAk bEN kENdi kONUMdA
sÖylÜYORUM, TElEkOMÜNikASYON kONUSUNdA ARCE YApılMASı

HIllkiYE 'y~ lAydAlı OlUR. TElEkOMÜNikASYON dEdiC\iMiz ZAMAN YER
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ı,lrl kxblo ,kiliıiNdEN TUTUNdA dA~ITIM kUTUlARıNdA kullANılAN
IHMiNAI YApılARıNA kAdAR prk çok ÜRÜN VARdııı.

sorwARı'cilik. HiNdisTAN, MESElA, YAzılıM kOI\USUNdA dÜNYANIN EN
cıEliŞMi~ iilkısi OlMUŞTUR. AMERikANıN fN büyük fiRMASı bUCjüN

,;[eliR'? MiClWSofT. YAlNızCA bllqi ÜRETiYOR. YANi TÜRkiYE'NiN bu
kor-uy» çok ÖNEM VERMESi lAZıM. Çok ÖNEMli biR MERkEZ

olusıunxbtlt«. ÇfŞME'dE TEkl\O AlAN YApMAYı dÜŞÜNÜYORlAR.
H/\kikAnN CjETiRiN bÜTÜN SOfTWARE YAZılıMCılARıNı, büyük YAıılıM

fillM/\I/\RINI biı~ yERE kURUN, IjEPSi fATil YApAR Cjibi çAlışsıNlAR.
Çü"kii bUNli\R YARATıCılık iSTEYfN işlEııdiR. TÜRkiYE Y/\ZılIM

kO,Ntl511INd/\ bile;i ÜRErME VE bilqiyr dAYAlı işlER kONusımelA çok
111711yol bu EdEbiliR POTANSiyEl 5AIIAlARI bURAlARdA CjÖRÜYORUM.

BA71 ~rYIER AŞIRI dERECEdE TükETiliYORSA, bu MATERYAllFRiN
Tiil~kiYE'dE üI~ETiMi kONUSUNdA çAliŞMAlAR YApılMASı CiERıkiR,
Elıkrsovtk Tiil~kiYE içiN öNf'vıli. UZAY çAliŞMAlARI iCiN biR ŞEY

diyrMiyoIWM. TÜRkiyı ONUN RÜYA51NI CiÖRÜYOR, I{ENÜZ AIT YApı
yok Kovu bıliRIEl~k[N bAlEN TiCARi AÇıdAN CiA ClFC;ERIENdiRMEk

(iEREkiR,

Br'iiM (IÖRdMiÜM, bilc;i ÇAC;ININ (iÜNCEl kO"luIARINdAN biRiSi
c1l"'fıikMliIHNdisliC;i şu ANdA, biICjisAYAR, r lrkreonık. Tıp ÖNEMli.
Aımk () k/\hı\ 'ı/\bA SANAyi bini. Billl/\SSA (fENDik MÜIIENdi'ılic1iNI

çok il(ii duyuyollUM, iN'ıANIARIN ufkunu CiEliŞTiRECEk biı~ kONUdUR.

GlobAllışMI ModASI VAR. DÜNYAYA bAkıp qlot»! dÜŞÜNME ModASI
VAI~ Bu\ prk bU"A iNANMıyollUM, CdECEC;iN SEkrÖRÜ ilETişiM

IAIAN, lAM/\M çok ÖNEMli ilETişiM SEkıÖRÜ AMA bANA SOI~ARSANIZ
dO(iııd/\ II/\YVANCılık VE TARIM ÜZERiNE çok ciddi AIl/\ŞTIRMA

YApIIM/\'ıI Tünklvt içiN çok ENTERESAN olxbılt«. TÜRkiYE kENdi ÖZEl
koşulIARI"-A (IÖRE bUNA bAkMASı lAZıM, BiRAZ ıdrolojtk biR Şıy,
CLÜNY/\ qlobxlhştvo«, ilETişiM çok ArmyoR AMA biR fARAhAN CiA

kARNıMili doyurlMAk ZORUNdAYıZ. iN'>ANIARIN biR kıSMI ılrkrsovrkn
ARCE Y/\PAR, biR kıSMI TARIM HAYVANCllıkTA yApAR, bUNlARIN

IUP,i bı "Cl f~iT dÜZEydE ÖNEMlidir~. Bu iNSANlARı MOTivE ETMEklE
il(ıili HERkES AYNI dEC;il ki. KiMi ~lAYVANCılıkIA ilc;ili biR
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P()lı\'\~iyl li ORTAYA çıkAllAbiliR kiMi HAYVANCılıklA ilc;ili biıı ŞEY
YApAbiliıı,

Bi/iMki ôvlı biıı SEkTÖR ki biR YfRE qiRdi~iNiZ ZAMAN rtkvolo}i
,>iııır klı cJURMAdl~1 içiN SÜREkli YAbANCI RAkiplERdf biR ~rYI[R

lııli~ıiıuli~i ıçi" biR şEylER IjEli~TiIVv1Ek dURUMUNdASıNıZ. YAııllM
srktönü (liııik(F dAilA fAZlA ÖNIM k/\lANIYOR. Tüekivr'dt ARCEci

cliyrbilın<iiMil fiRMAlAR ciAilA Y,\ZlIIM EvlERidiR. EIEkrRONik
'ıl klöıı(i"r hl\krıqlMIZ ZAMAN çO(ilJNIUkIA MüMfssillik bAliNdA

(,I\II,/ılcll(ıl (iÖRiHüR. ONlARdA biR dE~ER kATıyoR, MAMUl
(ıUiııiYORIAll iilERiNE biR \1üIHNdislik lıizMEli kAlIYOIlIAR, dEVRIYf

,\IIYORI/\I~, () ,hlIMlrRi kONfi(iÜRI rdiyoRIAR filAN. AMA ARCE
A'\I/\\1INclA bAkAilSAk brlk: Tüuktvr'dr U', çok yAy(jIN OlANlAR

y/\/dIM rVIIRidiR. KENdilfRi biZZAT OTURUP YAZıYORlAR, sıfıRdAN biR

~IY c;rli~TiııiYORIAR

/\RCE (ok hilhMu biR ŞfY. ARGE'''iN polrrikxs: d/\ çok bilhMU
hiıı sıv. Bı" lııR kONUdA YApılMASı TARAfTAlllYIM, llER kor-ud«

iiliiYAt, Vi\l~. B.\71 kONUlARdA YApll/\N ARCE'luı dAI~A SONRA bAZI
//\MA\IARcI/\ işiNin YARAYAbiliYOR. BiR ZAMA" biR YERdE YApılAN
hiııikiMlrl~ o kONU kAPANSA, rtkvoloü kAPANSA btlt dAIIA SONRA

dôxüp bl\SkA biR ~EydE işhilf YARAYAbiliRlER Bu YÜZdEN
kONulAfll kımlAMAk MAkul drötl. FAkAT SEçilMESi, TEşvik EdilMESi,

Yı\'\i h,vı özr lltklt ikriYAt; duvulx» kor'ilIlAlllN rr sptr Edilip o
kONuciı,ki TfşviklERii'< YOGuNIA'ılIRıIMASI TARAITARIYIM.

Ö\( ılikli OlARAk BiliM KUIWlu'\UN SEÇTi~i kor,wlARIN dO~RU
oldUGUNA I"'ANIVORUM; UdORMA,YON lEkNolojilERi, MAlZEME

ii kvoloulrı«. ll/AY Il/\VAcılık, (jENEJik biliMlER, V.S. BU'\IAR clO(jRI!
Of'\CE.

HM\(ıi 1\I/\Nlı\IHIA ARCE YApılAbilfCEGiNi SÖylEMEk ETÜT i~i Çok
yiik'ıl k u knolo]t c;tRfkıiRMEYEN Vf AZ pARAylA YApılAbilECEk

kONul/\lıd/\ ARCE YApılMASı c;l:REk çÜNkü TÜRkiyr'NiN fAZlA PARASı
yok. Çok vüksr k rt kreolo]l OlMAYA!';, dıŞARıYA bACjlMII kılMAYACAk

işllR YApılMASı (jEIlEkiYOR. iş(iücii,<Ü, bEyiN CjÜCÜNÜ kullANMAYı
(ılRrkliRlCEk SEkrÖRIERdE ARAŞTIRMA YApMAk <tEREkiYOR, HER
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~FkTÖRdE EksikliklER VAR, ZATEN I~ANC;isi TAM? BElki TAYWAN c;ibi
ılrknwNikTE c;idilMESi C;EREkiYOR. YATıRıMı dAHA kolxv, dAI~A

çAbuk (;Eli~iYOR c;ibi dURUYOR AMA O dA vüksrk rtkr-olo]'. TÜRkiYE
YApAbiliR Mi, yApAMAZ MI bilMiYORUM.

BENCE HER kONUdA ARGE YApılAbiliR çÜNkü HERHAldE
YApılANlARıN HEpsiNiN biR şEkildE biRbiRiylE bACıIANTISI OlUR.

AR CE YApılACAksA, ~IER kESiME YApılMAlı. BEN ElEkrRik SEkrÖRÜNE
YAIII~IM YApAıısAM bUNdAN dAHA çok PARA kAZANIRIM diYE

dÜŞÜNÜYOI<5ANIZ bu olAYA TiCARi bAkMAkrIR. Şu ANdA TÜRkiYE'dEki
büyük fiRMAlARıN HEpsi fiNANSTAN pAI<A kAZANıYOR, O ZAMAN HERkES

[kO"OMi~IMi olSUN? BElki biRAZ I~ATAII bu stklldt dÜŞÜNMfk.
HER kONudA YApılMASı (jEREkiYOR. MESElA bilC;iSAYAR SEkTÖRÜ ilERi

AMA ır.k bAŞıNA bilC;isAYAR çAlıŞAMAZ, ÖbÜR bRANŞIARIA bERAbER
çAlıŞTıRMANız (jEREkiYOR. O ZAMAN ONlARıN dA iyi OlMASI C;EREkli.

BACıIANTlll c;öRüYORUM bEN. YURTdıŞıNdA SANAyidE ilERi C;iTMiş
ülkdER bı ll: biR SEkrÖRdE ilERi olAN ülkElER dECıil, HER kONudA

çAliŞMAlARI (jfREkiYOR.

Elrkrsonık. bilC;isAYAR SAHASıNdA ARGE fAAliYETi YApıp
biıil<diknN SONRA TEkNOlOjiYE YA dA ülke EkONOMiSiNE, SANAyisiNE
kxrkıs: OlMAMASı C;ibi biR ŞEy yok BOMboş biR SAHA, kiMSENiN biR

ŞIY YApMAdICıI, ÜZERiNF yüRÜMEdiCıi biR sAI~A. HANC;i SAHAdA
OlURSA olSUN bulur, biı~ kONU, bEN bu işi TÜRkiYE'dE YApACACilM
dıdiNiZ Mi fAydASı OlMAYACAk kONU yok. BURAdA Hiç kıSıTlAMA
YAPMAYA (iEREk yok, çÜNkü bovbos biR SAHA özr lllkle ARCE

NOkTASıNdA TAMAMEN boş.

TÜRkiYE 20,'70-40,50 SENdik PROjElERi olMAYAN biR ülkr
HAlbuki bövlr' biR SORUNUN C[VAbINI VEREbilMEk içiN 20 SENE

SONRASINI (iÖRMfk lAZıM. TÜRkiYE bUNU YApMAkrAN çok çok UZAk.
BU(iÜ" ÖCiRfNCilER ÜNiVERSiTEYE C;iRdikrEN SONRA VF MEZUN

oldukıxr, SONRA diyEliM '70,'75 YAşIA~INdA kONLJMIAl<ININ NE
OIACACilNI bilMiYORlAR. MEZUNiYETTEN ANCAk 10,15 SENE SONRA

51ÇTiklfRi kONUNUN çok YANlıŞ biR kONU olup OIMAdlCıINI
ANIAYAhiliRlfl~ VE düşÜNdüklERi kONU ÖNEMSiz ENTERESAN olMAYAN

- 50 -



AI;:CE Yapan KOBİ'ler ,'ı,lslnJan Tiirki",/Jeki
A"RGE Ortamı Ve Bazı T~sf'itler

biR kONU I~AliNE cıdEbilill. O ZAMAN çok cıfç OlUR.

ÖTE YANdAN 20 SENElik PROCjRAMI OlMAYAN biR ülktdr kiMSENiN
bURNUNUN UCUNU CjÖRMESi MÜMkÜN df~il. Bu ülkr bövle biR ülkt.
DOIAYI~IYIA TÜRk SANAyiNiN cıdECEkIE HANcıi kONUlARlA ilcıilENMESi

iyi olun SORUSUNU CEVAPIAYAbilMEk içiN çok iyi biR PROCjRAM
CıEIE!\E~i, i'dl~kA!\II~1 cıEREkiYOR. HAlbuki TÜRkiyE'dE işlERiN ÇO~u

IFSAdüllı yÜRÜYOR. Çok özrl kONulAR VAR NüklEER fizik qibt.
bUNIAI~ büyük PARA iSTER AMA bUNUN dıŞıNdA çok küçük pARAylA

YApılAbilECEk MUIHEŞEM ARCE kONulARı VAR.

10. SAVUNMA SANAYİİNİN
TÜRKİYE'DEKİ ARGE ORTAMıNıN

GELİşMESİNE KATKısı
Türkiye bölgesel konumu itibarı ile savunma sanayi
harcamaları yüksek bir ülkedir (Önümüzdeki 20 yıllık
dönemde savunma alanında 150 milyar dolarlık bir tedarik
programı açıklanmıştır). Ne var ki Türkiye, yaptığı
savunma harcamalarına uygun olarak üretim yapan bir
ülke değildir. Halen bu ihtiyacının %79 unu nihai ürün
ithalatı yolu ile karşılamakta ancak %21 ini yurt içi
tedarikten sağlamaktadır. Bu şaşırtıcı bir durum değildir
çünkü savunma sanayi ürünlerinin ne denli yüksek
teknoloji, dolayısı ile ARGE harcamaları içerdiği
ortadaysa Türkiye' de ARGE 'ye ayrılan pay da ortadadır.

Türkiye' de savunma tedariği sistemi ülkenin bilim ve
teknoloji yeteneğinin yükseltilmesini esas almamaktadır.
Sistem büyük ölçüde yurtdışından, kısmen de yurtiçinden
satın alma üzerine kurulduğu için özel sektörü ARGE'ye
dayalı uzun vadeli tedarik programı ile üretime
yönlendirmek de mümkün olmamaktadır.

Bu işi, şimdiye kadar yapıldığı gibi, teknoloji transferi veya
lisans anlaşmaları yolu ile çözmek üzere yüksek ARGE içeren
savunma sanayi ürünlerini yabancı firmalarla işbirliğine
giderek üretme yolu ise beklenen sonucu yaratamamıştır.
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Çünkü yabancı yatırımcılar ARGE birimlerini, çeşitli
nedenlerle kendi ülkelerinde tutmak eğilimindedirler. Bu
durumu tersine çevirmek için devletin özellikle

~ İçeriği ve süresi önceden saptanmış ARGE
faaliyetini de kapsayan projeler için yabancı
yatırıııılara izin vermesi.

~ Lisans veren firmalara ARGE yatırımı ve eğitimi
yapmaları halinde ek transfer imtiyazı tanınması,

ayrıca,

~ Devlet alıınlarıııda, işlev ve kalite şartlarını eş
diizevde yerine getirmiş olıııaları kaydıyla. ARGE
yapan yerli şirketlerin tercih edilmesi
önerilmektedir.

Özel sektör firmalarının savunma sanayii alanına çekilmesi
ve savunma sanayiinin giderek yerlileşmesi ve sivilleşmesi
için devletin özendirici şartlar yaratması gerekmektedir
çünkü savunma sanayii yüksek teknolojiye dayanan, hassas
üretim teknikleri, özel kalite standartları, yetişmiş insan
gücü, yüksek ölçekte yatırım gerektiren, tek alıcıya ve
sınırlı ihtiyaca dayalı üretim yapma zorunluluğu olan,
gizlilik ve güvenlik gibi özel koşulları olması gereken bir
sektördik Bu sektördeki projeler uzun vadelidir ve bu
sektör ürünlerinin alıcısı genellikle devletlerdir.

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında savunma sanayi
ARGE açısından öncelikli alanlarından biri olarak kabul
edilmiş ve savunma sanayii ile ilgili şu amaç, ilke ve
politikalara yer verilmiştir: Ulusal savunma sanayiini
geliştirmeye yönelik girişimlerin. ülkenin teknoloji
yeteneğini viikseltıııenin ana eksenlerinden biri olacak
biciıııde planlanması ve kaynak tahsisinin bu planın
lıedeflerlne göre yaptıması sağlanacaktır. Araştırma
kapasitesinden daha iyi yararlanabilmek için araştırma
uygulama arasındaki işbirliğini güçlendirici bir yaklaşıın
izlenecek/ir. Bıı amaçla kamil saım alma politikalarında
savıuııııa ihtiyaçlarının karşılanması dahil yerli ARGE
çalısıııasıııı teşvik edecek düzenlemeler yapılacaktır.

Biz savunma sanayiinin yurt içinde yapılacak ARGE
açısından öncü rolü olup olamayacağını arastırdrğimızda
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kamunun elinde olan bu sektörün bütçesinin oldukça geniş
olduğunun ama sektörün dışa bağımlı yapısından dolayı
yerli firmaların bu büyük pastadan pay alarnadığının, bu
sektörde yabancı ortaklıklara bel bağlamanın yanlış
olduğunun, savunma sanayi ürünlerinin artık ihracat
boyutu ile de değerlendirilmesi gerektiğinin, sektörün
sivilleşmesi halinde isdihdam yaratmaya katkısının da
büyük olabileceğinin teyidinİ aldık.

Öte yandan şu soru ile de karşılaştık: Dünyanın en büyük
tekstil ihracatçılarından olan Türkiye, hala sıradan bir
tekstil makinesini yurt dışından ithal ediyorsa, savunma
sanayi alanında hangi bilgi birikimi ve teknoloji kültürü
ile ciddi teknolojik ürünler üretebilecektir? Talep
bel irleyici ise Türkiye' de tekstil makinelerine talep mi
yoktur? Varsa, teknoloji üretme becerisi mi yoktur? Varsa
nıade iıı Turkey ibaresini görünce önce Türk sanayicisi mi
kaçmaktadır? Türk malına karşı umursamazlık ve
güvensizlik nereden kaynaklanmaktadır? Acaba
kimilerinin ileri sürdüğü gibi "sera" da büyütülmüş bir
özel sektör bu işin altından kalkamaz mı?

~ıfl/dlık (jITiRSi",luı 5AVUN\1A illAIilEiıi kONUlARıNA, TÜRkiyrıNiN ",r
k,\Chl~ Pı\Rı\'>If\I\ (,iıric'ıi OKrAYA çık'IN. BEN SAVUNMA SANAyi

vıii.,ıı ')1\llII(IINdA <,AIIŞTIM. ORASı çok polınk biR YEI~. ANCAk SiYASi
hiı~ (jlicilNlil VI\I~'>A i'ı AimSıNIZ OllAdM. Bu kONUdA Tüaklv: 'Nh

pıwblfMlrıd rrkr-Ik dlGildiR, siYA~idiR.

Tüukivr lıılli kONull\l~dA ıvrt lrkrür! ORTAMlARdA TARTI~AbilMElidiR.
Tliı~kiyr F4 Moduıı"iZF EdiYORSA ARTIk çEkiVERi'" kUYIW~UNU. F4 '25

'>1 Nrlik lI(,\kTlIl. '2'1 '>INdik UÇ'\GA 500.000 dolAili YATlRıyoR'>A
Tüukivı . (ndAN SO\I~A kol\u~AcAk biR ŞEy yok drMEkriR.'

Tıiı~kiyı\ı'\ \Iliıli biR rt kr-olou. ,>AVUNMA ,ANAyi VE ilıı~i
nkNolojillıı \1ASTEll plANI O (;\ııASI lAZıM. BElli kONSEPTlERi

OIURI\ııA,>1 IAlIM. BUNlARı'" kANlı!'> ÇERÇEVESiNdE OlMASI lAZıM.

3 Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki 34 adet F-5 savaş uçağının
modernizasyonunun yabancı firmaların SSM projeleri kapsamında daha önce
yapmış oldukları ofset taahhütleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. SSM 10. Yıl 1995.
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BiıiM pıwjENiN AGIRlıkll kısMI özr lllklr HAVACılık SEkTÖRÜNdE
AskERi kANAdlMızdA çok kUııANılAN TAHRibATSIZ MUAYENE

MAlZEMflERiNf dÖNÜŞTÜ. GEREk ÜRETiM SAfHASıNdA C;EREk pERiyodik
bAkıM lARdA uçAklARı N brllı PARÇAlARı brlt Rli M ETüTlARlA sökülretk
MAllEME ÜZERiNdE ÇEşiTli HASARlARıN olup OlMAdı Gl ARAŞTıRılıR. Bu

MAlZEMElEr~ dAI~A ÖNCEdEN AskERi TEkNoloji AMERikA'dAN C;Eldiqi
içiN biziM oRduMUZ dA AMERikAN TEkNOlojisiNE UYARlANMıŞ,

ŞARrlANMIŞ. BiziM dEVREYE CjiRMEMiz AMERikAN STANdARTlARıNdA bu
üıüiNIERiN TÜRkiYf'dE ÜRETiMi PROjESidiR ESASıNdA. Bu kONudA ddE

ZATEr\ bilcıi biRikiMi OIAl{Ak, ÜRÜN OlARAk biR şEylER VARdı. Biz
N[I~fY[ bASTlGIMili 5AGlAM C;ÖI{Mfk Isrrdlk. BAkTIk ki ASkERi

AIIMIAI~dA AMERikAN STANdARTlARI kONUYOR ÖNÜMÜZE VE biz bu
INCjrli AŞAMIYORUZ NE YApMAMız CjEREkiR dtvr düşündük. AMERikAN

STANdARTlARINdA biı~ kxlltr kONTROl lAbORATUARı C;EliŞTiRMEMiZ
IAlIMdı. AMERikAN STANdARTlARıNA CEVAP VEI~ECEk ÜRÜNlERi ORTAYA

kOYMAMIZ (IEI~EkiYORdu. PROjENiN ANA TEMEli bURAYA OTURdu
ZATEN. FAkAT ORAdA büyük ENCjEllERIE kARŞılAŞTik. HAlA YAŞıYORUZ.

MısElA F16 PROjESiNE HAlA MAlZEME VEREMiYORUZ. F 16 PROjESiNdE
'lARılANMIş, kullANılACAk MAlZEMElER AMERikANıN YAYINlAMIŞ olduöu

lts rr dr ONAYIANMAMIŞSA, bu ÜRÜNlER bu TÜR ÜRETiMIERdF
kullANılAMAZ. ANlAŞMA bövlt YApılMıŞ. DolAyısıylA biziM

ülıÜNlERiMiziN AMERikA'dAN ONAylANMASı CjEREkTi. Böyle biR
çAbAMIZ oldu fAkAT büyük biR oluwsuzlukls kARŞılAŞTik. Bu TÜR

ür~üNlud ONAylAYAN AMEı~ikAN HAVA kUVVETlERi kAliTE kONTROl
lAb()I~ATUAlll Ilr YAzışnk. Bu lAbORATUAR YETkililERi sirt» tlRÜNIENiN

ıısı [dilFbilMESi iciıv HASSASiYET SEViyElENi VANdiR. ÜRÜNlENiN

côsrteebıtıct ct ÇAr/Ak/ANIIV CjtIVi,ç/iklERiNE CjÖRE 5INJI/AlVdIRJlMIŞTIR.

JO MikNON/f 20 MikRONU LO MikROIVI! CjÖSTEREbilEcEk dÖNT kA/iTE

VF beş sEviYFdEN PENETRAN MA/ZEME VE b/fIV/ANIN SEViYE TESr/ERiNiN

YApilAbiltcEi'ji TEST çubuklANı AMERikAN HAVA KUVVET/ERi KA/iTE

KONTROl /AboRATUANI TARA/INdAN SAÇ/ANMA/ıdIN dEdilER. YANi
bizdf'i AlACAksıNız bu çubuklznı. bUNlARı dENEYECEksiNiz,

MAlZEMENizi blzt CjöNdERECEksiNif, biz dr oktvlrvtcr ôız . DiqER
özElliklun dr bAkılACAk TAbi. Biz bu çubuklARı iSTEdiqiMiz ZAMAN

(ıdEN CEVAP "Bu çubuk/AR AMERikA dıŞıNA ÇdAMIYOR".

AMERikA'dAN TEST çubuqu VERMEdilER. Siı bıre bU/VIARI bilad

YıljJlYORSlIVlJ1 bAGIMI! HAIr CjETiRiYORSUNUZ. F 16 PROjESi

(iETiRiYONSU.'vuı VE doksA/V TA/VE AdAM bAG/IYOR5U/VlJZ VE MÜTHiş

/A/tiş /iylıdANA SATlYORSUNUZ dEdiM VE OlAY ORAdA blrrt. ŞiMdi
YUIH ic,ir\dr bÜTÜN iHTiYACı OlAN fiRMAlAR bizi bulUYORlAR,

PAZARlAMA fAAliYETi dAHi YApMAMilA CjEREk kAlMıYOR, ARTık br lll
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fiRMAlAR kullANMAYA bAŞlAdıkçA kulAkTAN kUIACıA YENilERi dr
UlAŞıYORlAR.

SAVU",MA SANAyii ARCE içiN ÖNEMli biR nol ÜSTlENEbiliR AMA
SAVUNMA ~ANAyiNdE çAIIŞA,\ fiRMAlAR YURT dıŞıNdAN ORTAk

AlıyoıdAıe ORIAk ÜRETiM YApıYORlAR. BURAdA CjdiŞTiRMESi YApılMıŞ
~ılıı~cL"" biR MAl yok, BiR ölü ZAMA,NA iHTiYAÇ VAR. O ölü ZAMANI
l\dATACAbINIZ VI bu ölü ZAMANdA dA çok PARA IjARCAYACAksINIl,

kAyhlTMFyi CjÖZE AlACAksıNız O!\dAN SONRA biR şEylER çıkMAYA
bAŞlAYACAk. BAŞkA TÜRlü OlAMAZ. BEN SANA PARA VEREyiM SEN Üç

(iÜ" SONRA yAp SAT OIMAI. Bu şEkildE CjElişTiRiIMEI. KAybETME
l~iskiNi CjÖZE AlACAksıNız ONdAN SONRA OlUR,

BEN ')AVUNMA '>ANAyiiNiN drvlrre AiT OlMASI (jEREkTiGiNi
dihiiNÜYORUM, ÖZEl sekröar AÇık OlMAMASı CjEREkTiGiNi

dÜŞÜNÜYORUM. Srbrbl dF bUNU.N çok ksrnk biR SEkTÖR OlMASı.
ÇiiiNkü iN~ANIAI!IN IjAYAlINA MAlolAbilECEk biR SEkrÖR VF SAVUNMA
Adı AırlNdA bAŞkA YERlERE NE TÜR silAHlARıN SATlldlGINI biliYORUZ,

NI TÜI~ ülkrlredt NElER YAplldlCjlNI dA biliYORUZ, Dolxvısıvl«
SAVUNMANIN öz elltklt kAR cüdüsüvlr HAREkET EdEN öztl SEkrÖRdE

OlMASıNı bEN SAkiNCAlı bUluYORUM-, AMA dEVlET bÜNYESiNdE
ASELSAN (,ibi kuıwluşlAR olxbtlle. AsliNdA ÖNEMli OlAN dEVlETiN

EliNd( olup OlMAMASı dEGil. YÖNETiMiN NASılolduGuduR. BEN
KirlERiN dEGil KillERiN YÖNETiMiNiN kÖTÜ oldUGUNU

dÜŞÜNÜYORUM. KirlER NiYE kÖTÜ OlSUN? TÜRkiYE'dE btncok
AlTYApıyı KirlfR kURMUŞTUR. HERkES çok btvlık IArtARI çok kolxv
EdiYOR Tünkıvr'dr BUNUN NIYf böyle oldUGUNU biRAZ dÜŞÜNMEk

lAZıM. Dolxvısıvl« SAVUNMA SANAyi ARGE içiN ÖNdER OlAbiliR AMA
dıvlETiN ÇATıSı AlTINdA kAlMASı ŞARTıylA,

SAVUN\1A SANAyi ARGE içiN ÖNdER OlAMAZ çüvkü SAVUNMA

poliTikı\IAI~INA bAqll OlARAk çok fAZlA dEi'jişiM CjÖSTEREN biR
SANAyidiR. A\1ERikA'dA sOGuk SAVA~ olduöu ZAMAN çok fAZlA PARA

xkn, dAI1A SONRA RUSYA dENEN dÜŞMAN kxlkn, bÜTÜN SAVUNMA
SA"Ayi biRdEN kAGIT kult Cjibi yıkıldı. ONUN içiN TÜRkiYE'dE dt

Mmk SAVlIN\1A SANAyiiNiN Ö"dER OlMA dEVRi CjEÇıi divt
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dli'iÜNliYOIWM. BÜTÜN dÜNYAdA Aımk CjlObAlIEŞMf POliTikAlARı
IilIIANıRkı" TiiRkiyr'dF ~AVUNMA SAMyi ARCE'NiN ÖNdERi OlAMAZ.
SAVUNMA SANAyiNi ciElişTiRiRkEN biR süsü C;EREksiz rtknolojtlr« dr

<ii li'ııcrk. Bu uluslARAllA')1 biıı YARıŞ, biziM çok kÖTÜ biR
yrrılrl«lrN bi\'lIAdl~IMIZ biıı YARıŞ Bu YARIŞTA ARkAlARdA NdESiMi?
kısthaı.k kOŞMAkıAN')A, ONU," YERiN[ iyi dış pOliTikAlARlA SAVUNMA

SI\'\Ayi"\i IdAfi EdıbiliRiz. O kAdAR dA kolxv (lE~il ARTık
clrvllllfld" biıı ARAYA qrhp bu AdAMıN SAVUNMA SANAyi yok, ONU

olıwl,\N b\lclIRAIIM dEMElERi. ilERi rrknoloj: bAşkA biR 'iEY, O yiNE
(ı'li'iıiııilsi" AMA SilAljA dönük CiEliŞTiRiIMESi'\.

AMElıikl\\ SAVUNMA SANAyi yıllAııdıR ıopluau O kAdAR rükrrn ki;
AMFııikAN ,kONOMiSiNi bA1ACAk IjAlf CiETiııdi. AMERikAN EkONOMiSi
r,ökÜ'i1l \ ,\\CAk SAVUNMA SAi\Ayii tlr ilcıili bÜTÜN l\llA~rIRMAIArlINI

dlılıdURAııı\k kuerulxbıldr Ozr l srkröer kAYNAk AkıTılVIAYA
h,'\'ıIA:-,dıkrAN SONilA ANCAk YU·;; nkNolojilER CidişTirdlMlYE

b,\şIA\dl ToplUMUN kAYNAklARI (i[[~i dÖNdü, çok fAzlA kAY,NAk

l\kııılMI'ı1l OllAYA. BiR kı st ZATEN dÜNYANIN bAŞkA biR TAI~AfIARINdA
hiııiliRiNi öleliiRMEk içiN HkNolOji ÜRETMEk iNSANCıl dE~il. çok

kö rü biR 'IfY. NıdEN BEııliN duvxuı AŞA~I iNdr~ NE AMERikA NE dt
RII',yl\ kAllŞI dUllAbildi bUNA. ikisi dr bilMEM kAÇ yıl bÜIÜN •

IOpIUMU\ kAYNAklARıNı SAVUNMA SANAyiNE AkrARdılAR. BUllAYA
l\kIAııılM' kAY!\i\k MikrMlI slvtl SEkTÖilE AkTARılSAydı br lk: ŞU ANdA

IIPIA (Ok büyük {iılişMElEll olxcxkn.btlkt AIDS'iN, kANSERiN
(AIHSi IıUIlI\i\CAkrl. O kAdAR çok ÇÖZÜMÜ bulUNMAYAN AMA sivil

51 kıiirH YAllAlll olACAk ~[YIER VAll ki. ONlARı kAÇııııyoıwı SAVUNMA
SA\l\yhl yl\IIRIM yl\lnı~IMIl SÜRICE. UlAŞıM, ENERji TEkNolojilERi
(jllhiYOH Bılki ON SINF SONRA kAybEHi~i lidERIi~iNi kAZMACAk

dli"YAdA.

SAVUNMı\ 'lMAyiiNiN siviltEŞMESi fiNANS OlARAk çok iyi OlUR çÜNkü
~AVlJNMA ~A:\AyiNdı bÜTÇElEIl bAşkA isiM AlTINdA lAI15il EdilEN

bülÇılllH NA/ARAN dAljA (iENiş.~ SAVUNMA SANAyi çok dAHA ciddi
OlMAY,' vııcbuııdlJR HIMFN N[[iCE VERECEk PROjElERlE ilı.;ilENMEk

43238 sayılı kanun çerçevesinde Milli Bütçe dışındaki kaynaklardan teşkil
olunan ve SSM tarafından yönetilen Savunma Sanayi Destekleme Fonu
kaynakları: alkollü içki ve tütün mamulleri satışından alınan pay. at yanşları ,
Spor Toto gibi müşterek bahis oyunları hasılatı üzerinden alınan paylar,Gelir,
Kurumlar ve Akaryakıt Tüketim Vergilerinden, talih oyunları işletmelerinin
hasılatı üzerinden alınan paylar ve bedelli askerlik için ödenen meblağlardan
oluşmaktadır.

- 56 -



suoı: LIf'an xoeiı« ,~ÇlslI"I'111 Türkill,:'Jeki
,-I/;:UE o.c.: vc Rızı T;spider

/olw:\clAcllI~. DolAYıSıylA SAVUNMA SANAyiNil'< kfr\di ilCji SAllASINA
(iiınN iiii~ koxud« ARGE'yi dlsrıklEMEsi MAli porA.NsiyEl VI

MORAlolARAk Müüıiş olxbıltn.

SAVUNMA ~i\N'WiM çok P,\RA IlARCANlYOR. Biı~ SÜRe, PARA dIŞ,\RlYA
(ıidiYOR. ARCE'd[ ÖNCÜ ols« iyi OlUR AMA YApılAbiliR Mi

bilMiYORUM o i~ı TÜRkiYf'!'d" ır kvolojlsl YETER Mi bilMiYORUM.

S,WlINMı\ ~/\"AyiiNcI[ (AlıŞAN h~A,NIARIN bElli biR filmrdu, CjfÇMiş
()IMi\IAI~1 (ııınkli. Hrskr s A.,I,NdA ,>AVUNMA ,>EkTöRÜNd, C,,\IIŞAMA7,

~,\kı\( Alı i\SAi\IAR çAIIŞAMIY()I~ VlYA YllRTd,Ş,i\elAN iN'>AN
(irıiıu\liyol~SllNU7. TiiRkiyr'dF ,>AVUNMA SlkTÖRÜNdE çAlıŞACAk

i\~/\\ Iüsk OlMAk IORUi\elA. MrcbuR5UNUl, YERli iN5AI'< kullANMAk
/oIUlNdASINII. Bu YÜ/dIN YERli işCiÜCÜNÜN dEqERlENdiRilME5i

,\(I,>INdAN Vi i~TiI~dAM AÇISINdAi\ bu iyi bls ŞEY. AMA bu SEkTÖR
ııholoji'\i" (iliişTil~iı.ME5iyl[ çok fAllA bAqIA"ITlII OlAMAl (ÜNkü

(ok IA/IA dl~A bA(i'Vllıl,k VAI~ Vf bUNU dEqişıiREVliYORIAR.

TiiRkiyl ~AVlIN'MA .,ANAyiNE büyük PARA AYII~MAk ZORUNdA OlM biR
ülkı cliı~. Y,\I'\lz PAI~A vrnip dt MAllEMFyi AIM biı~ ülkr olARAk

kt\IMI\\l/\I,d'R. ÜIHTTiCjiVli7i il'IRAÇ ITTiqiMiz lAVIM 5AVU:'-<MA
~'\\i\yi\i\ biR kıSıM i~lliYAÇIAI~1 kARşIIA,:,-<AbiliR. ARGE

dl~Hklr"Mıli ki SAVUNMA ~ANAyii dr df.,nkIEN5iıN.

ıi. TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE ARGE
Araştırma grubumuzdaki ARGE'cilerin teknoloji
transferine yaklaşımları olumludur ve bu konuda giriş
bölümünde ileri sürdüklerimiz teyit edilmiştir:

Firmaların transfer edecekleri teknolojileri araştırma,
dünyadaki mevcut teknolojileri saptama, içlerinden en
ııygııııııııu seçme, fiziki tesis/eri inşa ve donanııııı monte
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etme, işletmeye alıııa, faaliyete geçirme ve daha sonra
zaman içinde işletme sonrasında düzenli çalısabilmesini
sağlama ve arızaları giderme, bakım yapma, üretim
süreçlerini yerli girdilere uyarlama, enerjiden tasarruf
etmek amacıyla modifikasyoıılar yapma, ürün kalitesini
iyileştirme ve giderek yeni buluşlar geliştirme şeklindeki
faaliyetleri, sanayi sektörünün teknolojik düzeyini,
verimlilik derecesini ve uluslararası pazarlarda rekabet
edebilme şansını artırarak sonuçta ulusal teknolojik
yeteneğin de artmasına neden olmaktadır. Çünkü ülke
çapında atılım yaptıracak, verimliliği artıracak,
maliyetleri düşürecek teknolojik gelişmeler, geleneksel
görüşün dediği gibi mutlaka "büyük", "önemli" buluşlara
birebir bağlı değildir ve transfer edilmiş olan teknolojinin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile =ınaliyetleri
düşürme, altyapı, hammadde ve ara malların kalite
[arklılıklarıııdan kaynaklanan sorunları giderme.yerel
piyasalardaki tüketici tercihleri doğrultusunda farklı ürün
spesifikasyonları geliştirme, kurulu kapasiteden en fazla
yararlaıııııa (kapasite esnetıne) gibi- firma bazında
yapılan küçük teknolojik değişimler de aynı derecede
olmasa bile benzer sonuçlara götürebilmektedir.

Yani firmaların kendi bünyelerinde mevcut teknolojiyi
süreçleri ile birlikte anlama,özümseme, iyileştirme amacı
ile gerçekleştirdikleri ARGE faaliyetleri teknolojik
ilerlemelere katkıda bulunabilmektedir. İşe yarar ARGE
demek sadece daha önce hiç yapılmamışı yapmak demek
değildir. Yapılmış olanın üzerine bir şeyeklemek ve onu
geliştirmek de bir yoldur. ARGE'nin mutlaka dev
şirketlerdeki dev laboratuarlarda veya devlet tarafından
sırf bu iş için kurulmuş kurumlarda veya üniversitelerde
yapılması gerekmemektedir. Küçük bir işletmede mesela;
kalite kontrol, bakım esnasında ortaya çıkan bir problemi
çözmeye meraklı biri veya malzeme ve enerjiden tasarruf
etmek, yeni ürünler geliştirmek isteyen bir girişimci,
mevcut teknolojide küçük değişiklikler yaparak
rakiplerine fark atabilmektedir. Bilinçli bir şekilde
yaklaşılırsa teknoloji transferinin yerel teknoloji
kapasitesine oldukça somut ve paraya dönüşebilen
katkılar sağlayabileceği açıktır.
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TEkNoloji TRANSfER EdilMEz. OTURUlup kAZANııiR. TÜRkiYE'dE bu

çok YANlıŞ biR kAVRAM_ MESElA lu ltkoprt a PROjESiNdE kONTRATA

~uNIARI ~uNIARI YAZAlıM, biZE bu TEkNOlOjilERi VERSiNlER dERSiNiZ.

Bövlr biR ŞEY OlMAZ. VERECE~iM dERlER, dÜNYAdA fiYAT ARTIRIMI

YApARlAR,IıiçbiR ŞEy dr AlAMAzsıNız. FA/ANCA TEkNO/OjiYi kONTRATA
y,wltk, ~U kAdAR o/sri YAzdık. Ş/I şu TEhv%/iIER {jEIECEk.

BU,"Ii\R ~ııp oLMAYACAk şEylER, bÜROkRATlARıN GÖZ bOYAMAlARı

BilCJEi\ iSTiYORlAR ki YOklAi'< rtknolo]t VAR EdEliM.

Trkaolotıdr YENilik YApAbilMEk içiN ŞU ANdAki rekxolojıvt oLdUGU

Cjibi TRANSfER ETMEk lAZıM ki ONUN ÜZERiNE biR AdıM ilERiYE

(ıkılAbibiN. DÜNYAdA biRilERiNiN YAPTl~I, ÜREni~i TEkNOlOjiyi

l[kRi\I~ ÜIHTME TARAftARı dE~iliM, ÖNCE ONlARı Alıp kullANMAYı

ÖtjlUNMFMiz IAlIM AMA ONUN ÜZERiNE ARGE YApMANıN dA biR

ştklldr dESTEklENMiş OlMASI CiEREk.

Tıknolo]: IRANSfERi kONUSUNdA YAbANCI SERMAYEyi ÇAGIRMAkrA

MUTlAkA SAYıSıZ EkONOMik fAydA VAR AMA SINIRlı rrkr-oloük fAydA

VAR. YAbANCI SERMAYE ilE CAHilCE: PAZARII~A OTURMAYlp bu kONUYU

'>f"'lf bfi\ bAŞA bAŞA kONUŞAbiliRiM SEN YOkSAN ÖTEki ülke VAR

diYEbilMdilER.

Ttkr-olo]! TRANSfERi dÜNYANIN ~IER TARAfıNdA OlAN bia ŞEY.

Kr,>iNliklF YARARlı. DAIM EVVEl YApılMıŞ, bulUNMUŞ şEylERi biR

dAHA kEŞIETMFNiN ANlAMı yok. AMA HERkESiN TRANSfER EdECEGi

ıEkNolojiyi dÜlGÜN SEÇMESi CiEflfkiYOR. HERkES AIACA~1 şEyiN

PARASINA GÖRE EN iyisiNi AlMAYA çAliŞMAlı

TEkNolojiyi dıŞARıdAN dA AlSANIZ, biREbiR AlAbiliYORSANız çok iyi

biR ŞEY. Trkxolo]! TRANSfERi bÜTÜN dÜNYAdA UYGUlANAN biR ŞEY·

5 otset anlaşması neler içerebilir: "Bize satılan silah kadar siz de sizden mal
alın, ya da bize silah satan şirket Türkiye'nin ihraç mallarının dünya
pazarlarında alıcı bulması için garanti versin."
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T i\iWAN, LJzAkdo~u bUNUN EN Cjüzd MiSAliERi. ONlAR TEkNOlOjiYi
Alıp dAHA dA CjdişTiRiYORIAR. Biz AYNI şekilde MEVCUT rtkr-oloiıvr

bURAdA YApAbilsEk VE dÜNYAYA PAZARIAYAbilsEk O bllt büyük
bAŞARI. LJzAkdo~u, AVRUPA'NIN TEkNOlOjisiNi AlıYOR, dAHA UCUZA

MAl Edip AVRUpA'YA SATıYOR. O A1~AdA dA CjEliŞTiRiYOI~. ÇÜNkü HER
rtkxolo]t Aldl~INızdA biR bllql dr AlıYORSUNUZ. O bllqi ÜZERiNE

bilql EkliYORSUNUZ. ESASıNdA piYASAdA bu YÖNdE TEkNOlOji
(iElişTiRMEYE vöneltk bAZI çAbAlAR VAR.

BÜTÜN MESElE ŞU; siz rekxolo}ı TRANSfERi YApAbilil~siNiz AMA
TEkNOlOji TRANSfERiNi YApTıkrAN SONRA O TEkNOlOjiYE NE CjözlE
bAkrl~INIZ çok ÖNEMli. TÜRkiYE dr CjENElliklE biR AllAÇ OlARAk

bxkıhvo« rt krcolojtve. YANi bEN AlıYORUM MAkiNEyi, bASIYORUM
elüCiMFSiNE, bURAdAN VERiYOIWM ETlERi ORAdAN sucuklxs çıkıvo«.

AMA NASıl Çıkrl~IYIA prk kiMSE iICjiIENMiYOR.

VAROlAN biR şEyi TÜRkiYE'dE ÜRETMEYE çAlıŞMAk TRANSfERdiR. BiziM
şu ANdA YApTI~IMIZ dA o. BAŞkA TÜRlü sıfıRdAN biR ŞEYE

bAŞlAMANIN, O lORlu~A, SıkıNTıYA CjiRMENiN biR ANlAMı yok. Hıçbıa
MÜESSESE dr bUNU kAbullENMiYOR ZATEN. ÖNCE TRANSfER YApıp,

SONRA O ÜRÜNÜ iyi biR ModElIEME ilE SAHiplENip, EkSiklERiNi bulup
(idişTiRil~SiNiz. BUNlAR bulUNMAMıŞ Cjibi U~RAŞlP kEŞfETMENiN

ANlAMı yok.

TÜRkiYE'dE YApılAN ARGE çAliŞMAlARI HiçbiR ZAMAN CjERÇEk

MANAdA ilk dEfA biziM YApTI~IMIZ biR HAdiSE dE~iL. TÜRkiYE de
bUNU YApACAk rtkr-olojtk SEViYEYE SAHip dE~il ZATEN. TÜRkiYE'dE
YApılAbilECEk OlAN VE YApılAN, dÜNYAdA biziM dıŞıMızdA YApılAN

şEylERi bURAYA UYARIAMAkTIR. ilk ÖNCE YApılMASı CjEREkEN ds
budus. ŞiMdi TEkNolojidE YENi biR kONU VAR; iNSAN AklıNıN

çAlıŞMASıNı SiMtHE EdEREk ElEkrRONik dEVRElER YApMAk. Böyle biR
çAliŞMA YApMANıN HiçbiR MANTI~I yok, çür-kü dÜNYAdA kENdiNi

iSPATlAMIŞ YA dA TiCARi CjETiRisi OlMUŞ biR kONU dE~il AMA
CjERÇEkrEN YENi biR kONU. BUNUN ÜZERiNE ARAŞTIRIYORSANIZ

CjERÇEkrEN ARCE'cisiNiz cür-kü YENi biR HAdiSE, borabos biR"SAHA
VAR ÖNÜNÜzdE. AMA biziM bUNUNlA U~RAŞMAMIZIN MANTıklı biR
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TARAfı yok, çÜNkü qETiRisi olMAYACAk bUNUN. Üç bEŞ SENE iÇiNdE
olAbiliR, ki O dA bElli dEqiL. TÜRkiYE'dE HiçbiR ŞiRkET dr üç bEş

SENElik biR pERiYOT içiNdE SONUCU kESiN olMAYAN biRŞEYE qiRMEZ.
ZATEN SONUCU brllı OlAN kARlı OlAN biR ŞEYE btlr ŞiRkETlER kENdi

içlERiNdE çok TERS bAkıYORlAR.

12. GÜMRÜK BİRLİGİ VE ARGE YAPAN
KOBİ'LER

Türkiye 'nin 1960 lı yılların başından beri üç kademede
gerçekleştirmeyi hedeflediği AB ile Gümrük Birliğinin
son dönemi, 6 Mart 1995 tarihinde alınan 1195 Sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca 1.1.1996 tarihinde
başlamıştır. Gümrük Birliği kararını ARGE açısından
değerlen.dirdiğimizde şunları öne sürebiliriz.

~ Ulusal sanayii koruma aracı olan gümrük vergileri
artık ulusal bazda değil AB üyesi ülkelerin müşterek
kararı ile, ve bu ülkelerin hepsinin ortak çıkarlarını
yansıtan bir paydada belirlenecektir.

~ Gümrük Birliği ile yüksek gümrük vergileriyle
korunma yöntemi ve dönemi sona ermiştir. Bu artık
tekelci yapıların da eski rahatlarının kaçacağı
anlamına gelmektedir.

~ GB ile pazar olanakları genişletilmiş, ulusal pazar
ölçeği artık AB ülkelerinin hepsini birden içeren bir
boyuta gelmiştir ama rekabette artmıştır. Yeni olan
bu durum karşısında Türkiye'nin üretim, yatırım,
tüketim, standart, kalite nosyonları ve kalıpları
değişecektir.

~ AB ülkelerinden gelecek rekabet karşısında Türk
firmaları maliyetleri düşürerek daha kaliteli üretime,
tüketiciler de daha bilinçli tüketime yönelecektir.

~ Rekabetçi ortamda daha ucuza daha kaliteliyi
üretebilmek mecburiyeti, mevcut teknolojiyi
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iyileştirme ve geliştirme çabalarını artıracaktır.
Çünkü evvelce hem üretici hem de tüketici
açısından ön planda olan fiyat artık kalite ile
birlikte değerlendirilecektir.

AB normlarına uygun bir şekilde sanayinin desteklenmesi
açısından değerlendirildiğinde, Gümrük Birliği ile artık
önemli bir kalem olarak sadece ARGE teşvikleri
kalmaktadır. ARGE 'nin özendirilmesi ve ARGE alanına
uygulanacak teşvik ve destek sisteminin Gümrük Birliği
koşullarına uyarlanması için Birinci Türkiye Üniversite-
Sanayi İşbirliği Şurasında şu istekler sıralanmıştır:

i. Uyguıı koşullarda ARGE kredisi,
2. ARGE yapan kuruluşlar için vergi kolaylığı,
3. Araştırma donanım ve malzemelerinin ithalinde her

türlü vergiden muafiyet ve giiınrükleıne kolaylığı,
4. ARGE 'ye dayalı yerli ürünlere daha yüksek kal'

haddinin tanınması. pazarlarının korunması,
S. ARGE yatırıııılarına en yüksek teşvik hadlerinin

uygul a II i/l as i.

6. ARGE için kurulan tesisler karşılığı özel kolaylıklar.
7. ARGE sonuçlarının yayılması ve gecikmeden

uygulamaya geçirilmesi için devlet regiilasyonu,
8. ARGE 'de tekerrürü önlemek için devlet regiilasyonu,
9. Yeni buluşlar için fikri mülkiyet ve patent lıaklarının

uluslararası norınl ara göre düzenlenmesi, bu sırada
gerekli geçiş dönemi koşullarının sağlanması.

LO. ARGE için yapılan bağışlarııı vergi indirimi
kapsamına alınmas l.

Gümrük Birliği Türk sanayıının rekabet gucunun
artırılması konusunu öncelikli bir gündem maddesi haline
getirmiş, rekabet gucunun ise ancak firmalardaki
teknolojik gücün artırılması ile gelişebileceği ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle AB ile yapılan Gümrük Birliği hem
ARGE ihtiyacını artıracak hem de üniversite-sanayi
işbirliğini zorlayacaktır. Çünkü bugüne kadar teknoloji
geliştirme ihtiyacını duymadan teknoloji transferi ve
yabancı ortaklı yatırımla yetinen ve ucuz işgücünden
yararlanarak belli bir güç kazanan sanayicimiz bu gücü
yitirmemek için teknoloji geliştirmeye önem' vermek
zorunda kalacaktır. Ayrıca yabancı ülkelerden alınan
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lisanslar ve patentlerle edindiği rekabet gücü sayesinde iç
ve dış piyasalarda yabancı şirketlere rakip olan Türk
şirketleri için lisans almak eskisi gibi kolay olmayacak,"
Türk sanayii de artık kendi ürettiği teknolojilerle hi-tech
ürünler üretmek zorunda kalacaktır.

Bir üst düzey yöneticinin belirttiği gibi "Artık kimse
ARÇELİK 'e teknoloji vermiyor, Hafta bırakın teknoloji
lisans falan vermeyi. taa Kore deki bil' firma ARÇELİK
markası ile üretim yapmayı bile kabul etmiyor. Adı sanı
olmayan bir markanın üretimini istesek yapacak da.
ARÇELİK deyince olmaz diyor .. Pek çok büyük yabancı
beyaz eşya üreticisiyle sonuçsuz kalan ortaklık
görüşmelerinin ardından yolumuza tek başımıza devam
etme kararı alırken bu noktada teknoloji ve marka ön
plana çıktı, 90 'lı yıllara adım atarken anladık ki yabancı
ortaklık kursak da ortak bize teknoloji vermeyecek, Uzun
vadede bu sahada kalabilmek için ekonomik ölçekte
biiyiiıııek ve dış pazara kendi ınarkaınızla açılınaktan
başka çare yok, İşte bu nedenle yurt dışına BEKO
markasını lanse ettik ve eş zamanit olarak teknoloji ve
yeni ürün geliş/irmek üzere giiçlii bir ARGE kurma kararı
aldık. 7"

Bu saptamalar ışığında, araştırma alanımıza giren ARGE
yapan KOBİ' lerden, üzerinden iki yıl geçtikten sonra
Gümrük Birliğini kendileri açısından değerlendirmelerini
istediğimizde ortaya çıkan tablo bizi hiç saşırtmadı.
Çünkü biz bu araştırmaya başlamadan evvel ARGE' cileri
kolaya ve ucuza kaçmadan temel dinamikleri yakalayıp
dünyayı ona göre modelleyerek anlamaya çalışan, başka
tür yaşam biçimine geçebilmek için başka türlü değerlere
sahip olunması gerektiğini bilen, risk alan ve bunun
sonuçlarına katlanan, bedelini ödediği şeylere göz diken,
gerçekçi, çağdaş, aydın Türk girişimciler olarak
görüyorduk ve de haklı çıktık:

i. Hemen hemen hepsi Gümrük Birliğinin felsefesine

6 Türkiye Üniversite Sanayi Birinci Işbirliği Şurası, 5.158-164
7 (Hasan Subaşı FORUM Haziran.1996 5.23); Aykut Göker, TÜBITAK:"Şu da
bir gerçektir ki; hiçbir ülke kendi çıkarlan gerektirmediği sürece bir başka
ülkenin ilerlemesine yardım etmez. Aksine önde giden ülke ardından geleni
engel/emek ıçın elinden geleni yapar. Oyunun kural/an böyledir."
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vakıftı ve Gümrük Birliğinden yorum yapabilecek
düzeyde haberdardı. Bu da bizemasa başında standart
bir şekilde söylenen KOBİ'ler Gümrük Birliğinin ne
olduğunu bilmiyorlar söyleminin ARGE yapanlar
açısından geçerli olmadığını gösterdi. Bilemedikleri
tek şey mevzuattı ki bu konu da bizce zaten başka bir
uzmanlık alanıdır. Onlar hem Türkiye hem de dünya
nereye gidiyor konusunda en az büyük şirket
yöneticileri kadar duyarIıydı.

2. Hiç biri Gümrük Birliğinin yaratacağı rekabetçi
ortamdan korkmuyor, bunu olumlu ve olması gereken
bir şeyolarak görüyordu.

3. Gümrük Birliğinin ARGE 'yi olumlu etkileyeceğini ve
kendileri gibi KOBİ olup ARGE yapan şirketlerin
ayakta kalacağını düşünüyorlardı.

4. Bu süreçte kendi ürünleri açısından sorun olabilecek
şeyin Türk sanayicisinin Türk ARGE ürünlerine olan
güvensizliği olduğunu belirtiyorlar, ama bu sorunun
Gümrük Birliğinden bağımsız olarak zaten var olan bir
sorun olduğunu da ekliyorlardı.

5. Türkiye'yi AB'den gelecek teknoloji ve alınacak
patentler konusunda dikkatli olmaya davet ediyorlardı.

e
BlNCI ljÜMRÜklERiN oınAdAN krdkMASI ilE TÜRkiYE'dE REkAbET

AınAcAk, iNSANlAR YENi şEylER (idişTiRME iHTiYACı dUYACAk. BU
olualu biR ŞEY. ikiNcisi binçok ŞEYE dAHA kolxv UlAŞAbilECEksiNiz.

Bu bilCji olAbiliR, EkiPMAN olAbiliR, qıdıp biR fiRMAylA iş YAPMA
olxbtlt«. HIM EdiNdi~iNiz HAklAR VAR I~EM dı dıŞA AÇılMAk VAR.

Hrnkr s CÜMRÜk BiRli~iNi fAbRikAdA MAl YApıp SATMAk OlARAk
d[~ERIENdiRMEMEli. TÜRkiYE dıŞARıYA ARGE HiZMETi VEREbiliR.
GÜMRük BiRli~i ilE bUNU YAkAlAMıŞTIR. TÜRkiYE sAdECE ÜRETiM

dE~il. çok dE~işik MÜHENdislik işlERiNi. bilq: ÜRETilEN işlERi çok
RAHAT YApAbilECEk HAlE CjElMişTiR. YENi iMkANlAR dO~MUŞTUR.

TÜRkiYE'NiN bUNU çok iyi dE~ERIENdiRMESi lAZıM.

lJRÜNIElli SArıN AlAN iNSANlAR NASılsA UCUZA {{dMEYE bAŞ/Ad!.

(jÜMRÜÇÜ (LE yok dıvr dıŞARıdAN CjElEN ÜRÜNlERi AlMAYA
bAŞIARIAf~SA bizlERi kÖTÜ ETkilER çÜNkü biziM ARAŞTlRlP
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CjdişliııdiCjiMiZ şEylERi ZATEN ŞiMdi AlMıYORlAR O ZAMAN Hiç
1\IMAYAcAkIAıı, DI~ARıdAN CıdEN vükstk rtknolo!t ÜRÜNÜ

(j(jVENiliıüic~i kANıTlANMıŞ CiHAZIAR OlACAk, Biz iSE bURAdA biR

?EylrR YApVlAYA çAliŞAN AMATÖR iN'>ANIAR GÖRÜNTÜSÜNdE OIACA~ll.
O (jdECEk OlAN CiHAZlA biziM CiI-IAZIMIZ REkAbET EdEMEZ, Bu
ko,,,ucIA kAl~ANlık biR TAblo VAR, GENE dr bu dURUM GÜMRük
BiRli{;iNE bA~IANMAMAII çÜNkü dAI-IA ÖNCE dt iNSANlAR ZATEN

YAbANCI MAlı TERCiH edtvondu.

CiiMlüik BiRli~i ÜRETici OlARAk bızdt kAliTEYE dO~RU bxsk:
OIU'inIRuYOR, Biz ARTIk bell: biR kAliTEyi TAŞıMAk ZORUNdAYız,
DIŞAI~IYA AÇılACAksAk ARTık YAIAMACA yunuRMACA bini, Bu biR

cılRÇık AMA bAZI kONUlARdA, özt llıklt küçük SANAyici çok
IIAIIRllkslz YAkAlANdı, BUNlAR ORCjANiZE EdilMEliydi,

dI51EkIE\MEliydi BATI çok UZUN yıllAR bOYUNCA SERMAYE
biRikiMiNi OIU'ıfUIlMUŞ, rrkvolouk dEVRiMiNi TAMAMlAMıŞ, brll: biR
YEIlE (IElMi'ı, REkAbET GÜCÜNÜ rlds ETMiş, TÜRkiYE çok cıhz dıe bu
kONudA, ELilE:' ... fiRMAlAR OlUYOR, yok OlAN fiRMAlAR OlUYOR, HAlA
dA OlACAk, BilMiyoRUM ÖZEllEŞTiRMEdEN EldE EdilEN PARAlAR bu

işlETMFIERi dAHA iyi ~jAIE CjETiRMEk içiN IIARCANAbiliR Mi? Bu
i'ılfTMElEı~i dA~IA ORCjANiZE HAlE GETiRMEk içiN HARCANAbiliR Mi?
YAlık oluvon. Bu iNSANlARıN btlct düzrvt VAR, çAliŞMA CİAYElERi

VAI~. ON »ln 'ı!\AT çAlıŞıYORlAR AMA SERMAYE yok. biR ŞEy yok, O
AÇıdAN Elilip yok OlMA AŞAMASıNdAlAR, Bu öZEllEŞTiRMEdEN rldr

EdilFN PARAlAR bu TEŞEbbüslERi YENidEN ORGANizE ETMEk içiN
kullANılMAlı, LJ/lJN VAdEli olAbiliR. biR biçiMdE o iNSANlARA RAHAT

NdES AldlRAbilECEk ZAMANI TANıMAk kxvdıvl« C;ERi ÖdEMEli
olxbtl!e. OlMAYAbiliR

CiiMRÜk BiRliC;iNE (iiRilMiŞ dURUMdA, BEN TÜRkiYE'yi OlUMSUZ

ANlAMdA FTkilEYECE~iNi dÜŞÜNMÜYORUM, GÜMRük BiRliC;i ilE
bialtktr dl'iARıdAN biR TAkiM YATıRıMlAR ARTTıkçA O ZAMAN ARGE
olAYı dA YAVA,? YAVAŞ ARTACAk. pEşiNdEN ONU SÜRüklEYECEk, BiR

inci cüc olACAk çÜNkü TAlEP ARTACAk. MÜŞTERiNiN spEsifik
solwNIARINdAki SAYı ARTACAk VE bUNlARA ÇÖZÜM içiN ARGE

YApANlARA TAlEP ARTACAk diYE dÜŞÜNÜYORUM,
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Biz AVRUpA'YA ÜRÜN SATAMAYIZ ŞU ANdA. BUNUN brllt kRiTERlERi

VAR, ONlARıN SA~IANMASI lAZıM. STANdARTlARA uYGuNlu~UN

~A~IANMASI lAZıM. BUNlAR d~ pARA. BEN rtkr-tk OlARAk AVRUpA'YA,

AlMANYA'YA ŞURAYA bURAYA SATlIACAk ci HAZ yApARıM AMA YAPTI~IM

cillAZIN ORAYA SATılACAk olup OIMAdl~INI TEST EdEMiYORUM.

Bu ORMAN kANUNU qibi biR ŞEY. KUVVETli OlAN kAZANACAk. ONlARıN

çok kUVVETli olduklxaı NOkTAlAR VAR VE btzdr bu ŞARTlAR AlTINdA

kAZANMAYı Ö~ıw~ECE~iz. AdAM biR ÜRÜN çıkARACAk, bu ÜRÜN SENi

sthp SÜPÜRECEksE SENiN uykulARıNIN kAÇMASı lAZıM. SONUÇTA NE

kAUAI~ kOŞAbiliYORSANıZ O kAdAR kOŞACAksINIZ. MESElA bENiM EN

biiyük RAkibiM SIEMENS. BilMEM kAÇ biN TANE MÜHENdisi VAR,

bÜTÇESi dr TÜRkiYE bÜTÇESiNdfN büyük. BiziM SEkTÖRdE

Ti'RkiYf'dE SAfTI~1 fiYATlAR AlMANYA'NIN %,0 AlTINdAYMIŞ. YANi

AIMANYA'UA 100 liRAYA SATIYORSA TÜRkiYE'dE 70 liRAYA SATıYOR. NE

dEMEkTiR bu'? KoskOCA biR dEV SANA SAldıRIYOR dEMEkTiR. Bu TÜR

AÇMAZlAR VAR. Böyle dURUMlARdA ülkElERiN UYANık OlMASI lAZıM.

BUliÜN AVIWPA BiRli~i'NdEki ülkrlr« NE kAdAR biR btsltk kURSAlAR

bılt IlERkES kENdi çıkARıNı çok iyi TAkip EdiYOR. KOMiSYONlARdA

IIAI~11 HARıl çAliŞMAlAR olUYOR. PAIATESiN fiYATı bilMEM NE OlACAk

dE.diCıiN ZAMAN ÖbÜR ülke bAqlRIYOR ÇA~IRIYOR. Dolxvrsıvl« ulusal
dÜZEydE bAZI şEylERiN TAkip EdilMESi lAZıM. ARCE dEsnqi çok

ÖNFMli. ÇAliŞMA çok ÖNEMli, çAlıŞMAdA ORqANizASYON, VE Ekip

MANTlCıI çok ÖNEMli. E~ER iyi biR EkibiNiz VARSA dAQIARI

dEVil~[biliRSiNiz. HEdEfiNiZNE, ONA kARAR VERECEksiNiz, iyi biR

rklp kURACAkSıNıZ VE. bAŞARilı OlACAkSıNıZ. TAbi bURAdA dA Ekip

dERkEN ARAŞTIRMA RUHU çok ÖNEMli. ONUN içiN bu RUHU

YAkAlAdıkrAN SONRA kiMiN NE YAPTıql NE kAdAR YApTI~1 O kAdAR

ÖNEMli dE~il.

CÜMRÜk BirÜi~i POZiTif VE NEqATif TARAflARıylA kovplrks biR MESElE.

Bu biR AIIŞ'VERiş dENqESi MEsElESidiR. E~ER TARAflAR qÜÇIERiNi Akıllı

dENlidER ÜZERiNE OTURTMAYı bAŞARAbilMişlERSE bu iş biRliqiNiN

TÜRkiYE'yi ilERlETECEk biR TESiR YApACACıI kESiNdiR. CÜMRÜk

BiRli~iNiN TÜRkiYE'NiN STANdARTlARıNı ARTIRACACıI kESiNdiR AMA
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TÜRkiYE bUNUN DEdEliNi. TÜRk iMAjıNıN PAZARlAMA OlARAk bEdEliNi
ÖdlMIYI llAZlR dE~ildiR. JApON fiRMAlARı FRANSIZ PARfüM
MARkAlARıNA kAfA TUTAbiliYOR. Bu NE MUHTEŞEM biR qÜVEN
duvcusudus. Biz YAbANCI MARkAlARıN ARkASıNA SAklANARAk

ÜRÜNiiMÜ7Ü PAZARlAMA iHriYAcIMızdAN kENdiMizi AlıkOYAMıYORUZ.
CÜMı~ük BiRlieii MESElESiNdE AŞMAMIZ qEREkEN MESdE budus. Bu

ıCıiTiM ME~ElFSidiR. MEdYANıN kfNARINdAN btlr qEÇMFdiGi biR
kONUdIIR. HAlbuki DU RUHU. ~IAVA RApORUNUN MESAjı kAdAR

işlEYEMn Mi?

BINiM SAilAMdAki biR kONUYU kNOW-HOW HARiç 500.000 dolARA
')ATlYORIMl. BIN ONU TÜRkiYE'dE bESTE biR fiYATA ÜRETiYORUM. ŞiMdi

bu POTAN5iydE 5A~lipSEM NiYE 5 Misli dolAR VEREyiM? Bu fikiRdE

OlANlAll YAI1I\1\CI stRMAYEYE kök SÖkTÜRÜP kApiTAllERi ymiGi ORANdA
eliNCiL kURARlAR. AMA bövlr biR ŞUURA SAHip dE~iııERSE, SERMAYE

AÇI<,INdAN hiıı sıkıNTılARı YOkSA, biRAZI kONfOR. biRAZI bilCii EkSikli~i
biR liRAlık MAlA biRkAÇ Misli PARA ÖdEYEREk ZARARA UGRARIAR.

TÜRkiYE',Ni'- IkONOMik dURUMU GÜMRük BiRliGiNi kAldıRıR MI voks«
bi7i pAZAR OlARAk MI kullANıRlAR bilMiYORUM. BElki GÜMRük
BiRlieıiNiN rtkr-olon TRANSfERi OlARAk YARARı OlUR. Şu VAR ki

GÜMRük Birdieıi ilE REkAbET ARTINCA ŞiRkETlER ARGE YAPMAYA
VlHbUR kAlACAk. çÜNkü rükenct AldlGI MAldAN dAHA iyiSiNiN dr
oldUGUNU CıÖI~fCEk. YUTTURMACA dÖNEMi kAPANACAk. MECbuREN

ILkNolojiyi (ldiŞTiRMEk CifREkECfk. TEkNolojiyi YA dıŞARıdAN
AhCo\k'>INIZ. YA ARCE YApACAb,N,Z. HER TÜRlü TEkNolojiyi

dl'ıAIWIA" AIAMAYACACıINIZA (,ÖRE RFkAbET ETMEk iSTEYfN ŞiRkETlER
ARCE YAPMAYA MECbUR kAlACAklAR.

GÜMRük BiRliGiyll dAHA çok fiRMA CiElECEksE VE REkAbET ARTACAksA
DU-.iCI hiıı SAkıNCASı yok. DiGER fiRMAIARIA REkAbETE qiRiNCE brlkt biR

kıSMI bAlACAk. biR kıSMI qÜÇIENECEk. BAYAGI biR dEGişiklik OlACAk.
KENdi bü"<yrsi,,,dE ARGE YApANlARıN ŞANSı OIACAGINI dÜŞÜNÜYORUM.
Şil~kITI[R ARASI biRlEŞMElER dt ARTACAk. KAliTE OlARAk biR peobltv

YA~AYA(ACiIMIZI ptk dÜŞÜNMÜYORUM. AMA YÖNETicilER YANlARıNdA
ÇAI''ı,'\N iNSANlARı TANıMıYOR Vf. YÖNIENdiREMiYORIAR.
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GÜMRük BiRliqiNiN UZUN VAdEdE ARGE'YE ETkisiNiN POZiTif
OlACAGINI dÜŞÜNÜYORUM çüxkü ARTık bURASı dÜNYA PAZARlNIN biR

pARÇASı OlACAk, ARGE YApAMAYAN biR ŞEY YApAMAYACAk. BiR
AYRICAlıql olSUN iSTEYEN ARGE YApMAk ZORUNdA kAlACAk. Bu

vüzdr« oluulu ETkilEYECEqiNi dÜŞÜNÜYORUM.

liSANSı VERECEk OlAN HANqi bilqiyi NE kAdAR VERECEGiNi plANlAYARAk
VERiR. GÜMRük BiRliGiNdE AVRUPA'NIN YApMAk iSTEMEdiGi MAllARIA
ilqili liSANSlAR ARTACAkTıR. Dolxvısrvl« liSANSı VERilECEk MAMUllER

kESiNliklE TÜRkiYE'YE dEGil AVRUpA'YA bAqll OlACAkTıR. Bu dA
rrkxolojr TRANSfERi dröıl. Siz J.liçH~rEcH ilE UÇRAŞMAYIN,şu çelık
sektoei) pts bi« sEkTÖR, çok dA VERiMli ddiil, ONlARı dA siz yApıN

şEkliNdE AkTARACAklARdiR. Dolxvrstvl« bu kONudA dikkATli OlUNMASı
qE RE ki R.

TÜRk KOBi'lERiNiN GB'dEN ETkilENMEMESiNiN NEdENi GB llt
TÜRkiYE'YE qiREN ÜRÜN yElPAZESi iÇiNdE HEMEN MEMEN ÜRÜN

ÜRETEMEMElERiNdEN kAYNAklANıYOR. YANi TÜRkiYE'dE iHTiYAÇ duyulAN
blaçok ENdÜSTRiyEl ÜRÜN KOBi'lER TARAfiNdAN kARŞılANMIYOR.
Bınçok rrknolojrk ÜRÜN dıŞARıdAN qrltvos. KOBi'lER O AlANdA

ÜRETiM YApMıYOR. Bu NEdENlE fAZlA ETkiIENMEdiIER. KOBi'lER NE
ZAMAN ki kENdi AlTYApılARINI kURAR kENdilERiNE HAS ÜRÜNlER

qEliŞTiRip PAZARA çıkARlARSA O ZAMAN ETkiSiNi ı~iSSEdEbiIRIER.

Objrknl kRiTERlER OlMAMASıNA kARŞıN bENiM ŞAHSi qÖRÜŞÜM ŞU:
BATıdA qidEREk TEkNiSYEN kAPASiTESi kxvbrdıltvoe. DolAyısıylA bEN

m SENE SONRA bATıNıN kENdi TEkNiSYEN kApASiTESi ilE
YAŞAYAMAYACAGINA iNANıYORUM. TÜRkiyE'NiN qENÇ VE EGiTilMiŞ biR

Nüfus VE kAdRosuylA, rrkr-tk kONUlARdA çok büvükqelrceöı
OlACAGINI dÜŞÜNÜYORUM. Biz AVRUPA' dA iNANılMAZ rtkrdk kAdROYA

SAHip biR ülkE OlARAk çıkACAQız. O kAdRO bURAdA TUTUNAMAZSA
bEYiN cıÖÇÜ OlACAkTıR. ONUN dA SAkıNCASı yok. SONUNdA siziN

AdAMlARıNıZ AMERikA'yı, AVRUpA'yı idARE EdiYORSA bu dA fENA biR
ŞEy dEqil.
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PROJESİ KAPSAMıNDA
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(Potansiyel ARGE 'cilere yol gösterici olacağına inanarak
bu bölümde araştırma grubumuzun

KOSGEB/TEKMER 'deki deneyimlerini ôzetliyoruz.)
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Ben normal devlet okullarında eğitim

gördüm. Babamın iş yerinde çeşitli
imalatlar üzerine çocukluktan beri

çalışıyordum. i 976 yılında iTÜ
Gemi inşaat Bölümünü bitirdim. ilk

işimi babadan kalma aile şirketinde
gerçekleştirdim. Daha sonra ıŞı

devraldım. Okulu bitirdikten sonra

bir ara gemi inşaat sektöründe

danışman gibi haftada iki gün
çalıştım. Bu arada yine kendi işirnize

devam ediyordum. Sonra tamamen bıraktım
gemiciliği ve kendi işirnize döndüm. Bizim aile

şirketi plastik ve sac üzerineydi. Uydu antenleri gibi
şeyler imal edip ihraç ediyorduk. italyanlarla, Hollandalılarla
dış ıemaslanrnız vardı. Türkiye'de yabancı bir firmanın

Ortadoğu sorumlusuyduk. Daha sonra bu firma başka bir rakip

firma tarafından satın alımnca bizim temsilciliğimiz iptal edildi.

Biraz da bunun etkisiyle şirkete yeni iş alanları yaratmak, işi

geliştirmek gibi nedenlerle ARGE'ye yöneldim.

ısıyla buzüşen metronom konusunda bir proje hazırlamıştık.
Onun üzerine çalışmalar yaptık. Epey bilgi sahibi olduk.
Yurtdışına gittik. Bu arada biz zaten üniversite ile de devamlı
temas halindeydik. Çünkü telekomünikasyon konularında PTT

ye çeşitli hizmetler veriyorduk. Telefon dağıtım kutuları. yer
altı kablo ek malzemeleri v.s. Bunların muayeneleri oluyordu

ve bunları da zaman zaman iTÜ'de yaptırıyorduk. Bu sayede

KOSGEB'i öğrendik. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağumzı. ne

makineler kullanacağımızı az çok biliyorduk. O şekilde
müracaat ettik ve projemiz kabul gördü.

KOSGEB içerisinde bir zorluk çıkmadı ancak tam o sırada
finansal bir kriz oldu, o yüzden devlet kredileri kesti. Araç
gereçte finansal bir takım problemler oldu. Bu nedenle
projenin bir kısmını kendimiz finanse etmek durumunda kaldık.
KOSGEB'de bize yalnızca bir yer ve danışman verdiler.

Genelde danışmanlar projeye bizler kadar vakit ayıramıyordu.
Ama bizim danışman okuldan tanıdık bir arkadaş olduğu için

bizimle ilgilendi.
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Bu projeyi tamamlamamız 2 yılı buldu. Makineler ve teçhizat
tamamlandıktan sonra hammadde problemi çıktı. Yurt içinden
alınan hammaddeler nedense o kadar kaliteli olmuyordu, bu
yüzden hammaddeyi pahalıda olsa çoğunlukla yurt dışından
almak zorunda kaldık Yine bir 6 ay geciktik.

Proje öncesinde biz kendi bünyemizde daha başka yollardan
üretim yapıyorduk, ama KOSGEB'de hem üretimi
otomatikleştirdik hem de kaliteyi artırdık. En büyük
zorluğumuz kaliteyi tutturmak oldu. Hala kalite ve pazar bulma
problemlerimiz var ve bunları aşmaya çalışıyoruz. Elektrik,
elektronik, otomotiv sektöründe pazar bulduk. Şimdi bizim dış
firmalardan kay~aklanan rekabete karşı fiyat avantajmuz var.

Ortaokuldayken ekibimiz.
arkadaş grubumuz

vardı. Uzay
çalışmalarına

o zamanlar kendi çapımızda
merak duyardık. O

yıllarda bir araştırmacılık
geliştirmecilik ruhumuz vardı.

Sonra elektroniğe karşı merak
_/ /' uyandı. O zamanlar transistörlü

.> radyo montajı yapardık. onları satar bir
gelir elde ederdik. Elektronik merakı daha ileriye gitti. iTÜ de
elektrik-elektronik okudum. Uzun yıllar elektronikle ilgili
çalışmalar sürdürdüm. Televizyon konusunda uzrnanlaştım.
Daha sonra mesleki aşınmalar başladı. Elektronik çok hızlı
gelişen bir sektör. Kendinizi bir defa yeniliyorsunuz, iki defa
yeniliyorsunuz yenilerneye yetişemiyorsunuz.

Benim çocukluk yıllarımda kimyaya karşı da çok büyük bir
merakım vardı ama nedense elektroniğe kaymıştım. Kendi
işletrnernizde elektronikle ilgili çalışmalar yaparken bir yandan
onu bırakıp yeni bir işe başlamak gibi bir düşüneeye girdim.
Daha sonra mesleği bırakıp ne yapabilirim diye düşündüğümde
kimya bana en yakın olan konuydu. Kimyaya yöneldik. Bir firma
kurduk. Bu döneme kadar ilgi alanımız hep elektronikti.
Kimyada ne yaparız sorusu çıktı. Yine elektronikçi gözüyle
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baktığımız zaman elektronikle bağlantılı bir şeyler yapalım diye
düşündük. Elektronik cihazların onarımmda. korunmasında,
bakımında kullanılan sprey halinde ürünler vardı piyasada.
Bunlar dışarıdan ithal ediliyordu. Buradan başlayalım işe, nasıl
olsa konumuzia da ilgili dedik. Birkaç yıl içinde piyasanın
önemli bir ihtiyacını karşıladık. ithalatın önü yavaş yavaş
kesilmeye başladı ve biz piyasada bir yer edindik. Fakat çeşit
olarak ve de gelir olarak bir firmayı ayakta tutacak maddi güce
sahip değildik. Yanına bir şeyler daha yapalım dedik. O zaman
bir kozmetik deneyimimiz oldu, konu güneeldi. Ama teknik
kafa ticari kafa olmuyor hiçbir zaman. Biz ticari yönden
başarılı olamadık. Pazar bulrnada başarılı olamadık yada
bulduğumuz pazar bizim kafaımza yatmadı. Yani teknik kafalar
daha değişik şeyler bekliyorlar- Yaptığınızın mutlaka bir değeri
olmalı diye düşünüyorsunuz ama piyasada ürünürıüz sıradan
bir mal gibi algılanıyor- Bunlara sinirlendik. Onun üzerine
çekildik kozmetikten. Başka bir konu düşünmek gerekti-

Güneelleşen bir diğer konu vardı: Tahribatsız Muayene
Malzemeleri üretimi. Bizim bir özelliğimiz de Türkiye'de
yapılmayanı yapmak gibi bir iddiaydı. MBI malzemelerini
Türkiye'de hiçbir firma üretmiyordu. Konunun içerısıne
girdikçe MBI malzemelerinin çok çeşitli, 25-30 çeşit olduğunu
gördük. Bir iki tanesinden başladık, bazı düzeltmeler yaptık.
Piyasada kabul gördü. Yıllar içerisinde belli yerlere geldik,
ekonomik olarak da bir şeyler kazandık. Çeşitliliği artıralım,
ithalatın önü kesitsin. ülke bağımlılıktan kurtulsun gibi bir
düşünce içindeyken KOSGEB çıktı önümüze.

Bu zamana kadar hep kendi bünyemizde araştırma yapmış,
dışarıdan hiçbir destek almamıştık. Biz de ilk girenlerden olduk
KOSGEB- TEKMER projesine. Projemiz iki yıllık olarak başladı-
Üç yıla uzadı- Üç yıldan sonra bir yıl daha işletme içinde
uzadı- Dördüncü yılını işletmede tamamladık projenin.

KOSGEB 'den benim beklenti m şuydu: Çok spesifik bazı
cihazlara ihtiyacımız var, cihazlar pahalı ve biz bunları belki
birkaç kez kullanacağız ondan sonrada bir daha ihtiyaç
duymayacağız. Elimize para geçmeyecek ama üniversiteyle bir
işbirliği yapacağız ve onların da zaten bir altyapısı var. Ne var
ki beklediğimiz olanaklara rahat ulaşarnadık. Önümüze döner
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sermaye engeli çıktı. Döner sermayede araştırmacıların payı
çok küçüktü. Ülkemizde sanki bilim ortaya dökülecek bir şey
değil de saklanması gereken bir şeymiş gibi davranılıyordu.
Kimse açık ve net değildi, kıskançlık mı diyeyim, tuhaf bir şey.

Danışmanlarla ilgili her şey ıyı niyetle başlıyor fakat
danışmanların sırtındaki yük çok fazla. Onların haftada
ayırabilecekleri zaman bu iş için çok sınırlıydı. Ücretler
yetersizdi. Randıman alamıyorsunuz, rantable çalışılamıyor. Bu
insanlar kendi işleriyle mi uğraşacaklar, eğitim öğretimJe mi
uğraşacaklar, yoksa böyle bir ARGE faaliyetine mi katılacaklar.
Belki bu işler için zamanı olan insanları devreye sokmak
gerekirdi. Böyle bir şey yapılamadı. Bu büyük bir eksiklik.
Danışmanların görevi üniversite ile bağlantıyı sağlamaktı.
Projenin içine girip bilfiil çalışmaları gerekmlyordu ama bunun
yolu açılmalıydı. Biz danışmanlardan pek fazla yararlanamadık.

Projeyi önemli ölçüde kendimiz finanse ettik. Yani i O birime
çıktıysa bu proje, 9 birimini biz karşıladık. i birimini devlet
karşıladı, onu da geri ödüyorduk. Yani sıfıra sıfır. Keşke yine
geri ödeseydik de 9 birimin 4,5 birimini devlet karşılasaydı.

Ben şu an kendim bu yaptığım çalışmalara baktığımda ticari bir
gözle değerlendirilirse bu yspıtmsmssı gereken bir çslışmeymış
derim. Hayatınızın çok önemeli bir kısmını çok zorlu şartlar
altında sağlığınızı etkileyecek şartlarda kötü çalışarak bir
şeyleri ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bunun ölçeği de para
değildir. Altında sadece para yatmıyor, orada bir inanç var, bir
şeyi yapabilme, ülke sevgisi, ülkeye bir şeyler katabilme
duygusu var. Ben başka bir alanda çalışsaydım belki burada
kazandığımın yüz mislini kazanırdım ama para değildi benim
amacım.

Uzun zahmetli bir koşu oldu. KOSGEB bizi bir konuya
yöneltti. Biz belki kendi kendimize de bugün vardığımız
noktaya varabilirdik. Ama ne oldu? Benim mecburi gideceğim
bir yer oldu. Sabah iş yerime değil de kampüse gitmek
durumunda kaldım. işi bırakstım da yarm yapaltm gibi bir
psikoloji içine girmedik, alacağımız clhaz için finansmanı
geciktirmedik. Ötesinde alınanları yapılanları inkar etmemek
lazım. Bazı cihazlar alındı. Bu da önemli ölçüde zamanı
kısalttı. Engeller demeyelim de bürokrasi açısından eksikler var
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bu organizasyonda.

Biz daha sonra proses imalatı gibi konuya girdik. Tank
modernizasyon fabrikasına çatlak tespit fabrikası kurduk.
Ankara'da helikopter üretimi yapılan pervaneli uçakların
bakımının yapıldığı bölüme bir tesis kurduk. Üç tane askeri
labr ikaya tesis kur duk. Özel sektörde ihtiyaçlara göre tesisler
y;ıptık. iki tane supap fabrikasına kurduk. Hem teknolojiyi
y;ıymaya çalışıyoruz hem de kimyasalların üretimini artırıp yurt
dışına açılmak gibi bir projemiz var.

Biz uzun yıllar ARGE ile çok zaman kaybettik. Artık bu ARGE
çalışmalarına biraz son vereceğiz ve eldeki ürünleri tanrtacak.
pazartayacak çalışmalar yapacağız. Kendi içimizde pazarlama
gibi bir sorunu hala haliedebiimiş değiliz. Bizim Ilrmamızda
maalesef pazarlama örgütü yok. Pazarlama kadrosunu
oluşturacağız. Dışarıya açılacak, pazarı genişletecek çalışmaları
yapmamız gerekiyor. Türkiye'den dört kat beş kat daha büyük
tüketimi olan bir pazara girersek rahat nefes alabiliriz.
Yurtdışına açılma gibi bir projemiz var. Şimdi biz Türkiye'den
fazla dışarıya gözümüzü dikmeye çalışacağız. Bakıyorum
laponyadarı bir firma Almanya'da rüzgarlarını estiriyor,
Almanya kanalıyla Rusya'ya malını satıyor. Neden biz
Avrupa'ya mal satmayalırn?

Elektroniğe ortaokulda meraklı
bir arkadaşım vardı, onun
sayesinde başladım. Lisedeyken

amatör meraklıydım
Ben iTÜ elektronikle

başladım, ondan
sonra bilgisayara

geçtim. Üç sene
elektronik okudum

üçüncü sınıftan sonra
bilgisayara geçtim. 6-7 sene askerliği halledebilmek için son
senede okulu bıraktım, ondan sonra da 2 aylık askerlik yaptım.
Askerdeyken bölüm ikincisi olarak mezun oldum. Elektronik-
bilgisayar dışında kimyaya meraklıyım. Bu konuyla
uğraşrnasaydırn kimyayla uğraşacakum. 1984'ten beri
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profesyonelolarak çalışıyorum, fatura kesiyorum v.s., ama bu
tip ticari çalışmaların içerisinde araştırma geliştirmeyi de
yürütmeye çalışıyorum.

KOSGEB'teki proje başlamadan önce zaten firma olarak
mevcuttuk. KOSGEB ile kurulmadık ve bu çalışmalarımız
KOSGEB ile başlamadı. Önerdiğimiz proje üzerinde daha'
önceden de çalışıyorduk. Önerdiğimiz şey laboratuar
seviyesinde doğruluk seviyesi biraz daha yüksek bir ölçüm
sistemiydi. Bunu hedeflernemizin nedeni şuydu: Türkiye'de ıso
9000 gibi, kalite kontrol gibi konularda bir bilinç oluştu.
Bunun yüzünden işletmeler kendi laboratuarlarıru kurmak
zorunda kaldılar. Bu tür kalibrasyona yönelik işlerin yapılmasını
sağlayan ekipman Türkiye'de yapılmıyordu. Yurtdışından
sağlanıyordu ve bunlar çok pahalı ekiprnanlardı. Bunu göz
önüne alarak bu konuda bazı ekipmanlar yapabilir miyiz diye
düşündük ve bunu yapabileceğimizi gördük. Çalışmaya
başladık.

KOSGEB'e müracaat etmemizin birinci nedeni bir destek
alabileceğimizi düşünmemizdi çünkü teknolojik bir ürünü
geliştirmek çok pahalı bir iş. Beklentimiz maddi destek idi.
KOSGEB'e girdikten sonra hiçbir şeyin beklediğimiz gibi
olmadığını gördük. Çünkü belli kısıtlamalarla ancak bir destek
sağlandı. Bazı şeylere olur dendi bazı şeylere olmaz dendi. O
projenin bizim açımızdan yürümesi için gerekli şeyler kurul
tarafından "bugereklidir bu gerekli değildir, bunu almz bunu
slmeyız" diye değerlendirildiği için sonuçta bizim proje
başvurusunda oluşturduğumuz bütçe oluşturularnadı. Halbuki
bir projenin geliştirilmesinin belli kuralları var ve bunlar bizim
kafamizdan uydurduğumuz şeyler değll. Bunların bütün
şartlarnuri yerine gelmesi lazım. Bunların içerisinde en önemlisi
maddi olanaklar ondan sonra ekipman ki bu da maddi olanakla
sağlanacak bir şey. Ondan sonra personel. yetişmiş insan,
danışman kullanılır. Yani gerçek anlamda danışman. Sadece
orada ismi bulunup da rapor yazan imza atan değil.
Konuşulacak, teknik konularda tartışılacak düzeyde
danışmanların bulunması önemli. KOSGEB'de danışmanlar var
ama prosedür olarak var. Kağıt üzerinde her şey çok güzel.
ama bunların ne kadarı uygulanıyor?
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Türkiye de bir sürü problemde olduğu gibi kağıt üzerine her
şey çok güzel geçiriliyor ama günlük hayatta bu yazılanlar
uygulanamıyor.. Ben Teknik Üniversite'de okuduğum için
elektronik ve bilgisayar bölümünde zaten hocalara
danışıyordum. Bu projede olmasaydım da sorular soruyordum.
Kendim meraklı olduğum için bir çok konuda onlar da bana
soru soruyorlardı. Sadece üniversite düzeyinde bilgiyle
yürümüyor bu iş. Üniversite ötesinde de bilgiye ihtiyaç oluyor-
Ben' onu kendi çahşmalarımla sağladım. Kimi konuda hocalara
ben bilgi aktarıyordurn. dolayısıyla bu çalışmamız zaten vardı.
Dökümantasyon mesela, sorunların en önemlilerinden biridir-
Biz bu proje için kitap aldıramadık, ben cebimden finanse
ederek üç dört bin dolarlık kitap aldım. Yani bunlar
sağlanmadıktan sonra bir araştırma yapılamaz.

KOSGEB bize istediğimiz bütçeyi. alet edevatı sağlayamadı-
Benim gözümde bu proje maddi nedenlerden dolayı istediğim
düzeye ulaşmadı- Çünkü KOSGEB'te proje geliştirmek
bazılarının anladığı gibi orada sabah akşam oturup çalışmak
demek değiL. Ben, ortağım, yanımda çalışan insanlar, yaşamak
zorunda olduğumuz için toplam zamanımızın belki % i ini bu
projeye harcayabildik.

Bize sağlanan kolaylık neydi? Bize sürekli söylenen bakın size
yer verdik işte ne güzel yeriniz vardanöteye geçemedi. Benim
zaten oraya gelmeden önce yerim vardı. Şimdi de yerim var o
açıdan o benim için bir kolaylık değildi.

ikinci beklentimiz; bir şekilde bize bir iş olanağı yaratır yani
geliştirdiğimiz veya geliştirmekte olduğumuz ürünlerin satışı
konusunda destek olur, sanayiellerle tanıştırır, pazar yaratma
yolunda bir faydası olur diye düşündük. O da olmadı. Sonuçta
biz hayatta kalmak için kendi çabalarımızia günlük lşlerimlzi
yürütürken oradan kazandığımız paranın bir kısmını bu işe
aktararak belli bir yere getirmeye çalıştık. Sonuçta bir cihaz
çıktı şimdi masanın üzerinde duruyor ama istediğimiz düzeyde
değiL KOSGEB'te geliştirdiğimiz proje bizim açımızdan önemli
ancak belki uzun vadede Türkiye'de kullanılabilecek bir ürün
yarattık.

- 77 -



Araştırmayla ilgim çocuklukta
başlamadı. Ben Ağr ıda doğdum.

Çocukluğum Ağrı'da geçti.
Orası Türkiye'nin en mağdur

olan yerlerinden bir
tanesidir. hala da.

öyledir. 20 yaşına kadar
oradaydım. Daha sonra

iTÜ Elektrik-Elektronik
mühendisliğine

girdim. Üniversiteye
geldiğimizde sosyal

olaylara karşı ilgim vardı.
Bir kere Türkiye'nin çok
önemli bir perspektif

eksikliği vardı. Ne tarafa giderse ülke daha iyiye gidecek diye
genel bir kanı yoktu. Herkesin kafasının dikine gittiği bir
dönemdi. Bu dönemde her şeyi toplumsalolaylara bağladık.
Sosyalizm. v.s. ile toplumun daha ileri gideceği gibi bir tespit
vardı. 4-5 sene üniversitede çok faalolarak çalıştım. O
zamanlar büyük ihtiyaçlarırn olmasına rağmen birşey
istemiyordum. Sinemaya giderken sıkıntıdaydım. kız
arkadaşımla gezerken sıkıntıdaydım. Ne hikmetse kendimiz için
bir şey istemezdik. ülkenin kalkınması için bir şeyler istiyorduk.
insan sevgısı. ülkenin gelişmesi gibi sosyal içerikli
parametrelerle düşünüyorduk. Bunun da getirdiği bir takım
olumlu gelişmeler oldu. Neydi bunlar? Daha çok insanla
diyalog içinde oluyorsunuz. insanları anlamaya başlıyorsunuz.
algılama ve diyalog yeteneğiniz artıyor. insanlardan birşey
isteme v~ alma yeteneğiniz artıyor. Biz tabi çok pahalı bir
biçimde de olsa bu meziyetleri aldık. Ondan sonra kendi iş
kolurula ilgili olarak bir firmada çalıştım. O da altyapımızı ve
mesleki bilgilerimizi oluşturdu. Üniversitede çok iyi bir eğitim
alrnamışurn. Bilgi düzeyim çok yetersizdi. Bunu hızlı bir
biçimde kapattım .. Daha sonra. 4 sene sonra kendi şirketimizi
kurduk.

Firmamız bir elektronik firması. Elektronik teknolojinin son
derece yoğun kullanıldığı. gelişmelerin çok hızlı olduğu. çok
büyük dinamikleri olan bir sektör. Bu sektörde lokomotif güç
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insan. insana bağlı olarak da araştırma yeteneği. Burada iki
tane yol var; ya başkalarının yaptığını siz alıp burada
uygulayacaksınız, hazır cihazları burada sanayiye satacaksrruz.
burada hizmet bilginizi, kültürünüzü ekleyeceksiniz ya da bir
malı sıfırdan imal edip kendi damganızı vuracaksınız ki bu da
araştırma olmadan olmaz. Bunun ise külfetli tarafı çok fazla.
Bizim işletimizde kullanılan malzemeler çok pahalı, şimdi bile
insanın canını yakıyor. Ufak bir transistör 300 dolar SOO
dolar. Tamiri de yok, bozulursa çöpe atıyorsunuz. Şimdi
bizimki 3 milyon mertebesinde bir firma. Belki tekstile
girseydik 20 milyon dolar olmuş olabilirdi. Çok uğraşılıyor.
size daha önce bırakılan toplumsal miras yeterli düzeyde değil
onun bedelini birileri ödüyor.

Şirketimizi kurduğurnuzda kendi teknolojimizi kendimiz
yaratalım iddiamiz vardı. Sürekli bir arayış ve araştırma
içindeydik ve mesafe kat etmeye başlamıştık. Devlet
imkanlarından yararlanmak açısından KOSGEB'e müracaat
ettik. Çok yüksek motivasyon ve çok büyük özveriyle. birçok
imkansızlığa rağmen çok çalıştık. Çok çalışma isteği aslında
çok büyük bir güçtür. KOSGEB'de bunu yakalamarnız zor
olmadı.

Biz bu projeye başladiğmuz zaman firma iş yapan bir firmaydı.
Biz zaten kesintisiz güç kaynağı üretiyor duk. Bu iş bizim
önemli işimizdi. Bu işi biliyorduk. Piyasa da oturmuş bir ci haz
vardı çok satılıyordu, insanlar da para kazanıyordu. Ben daha
yüksek teknolojisi olan bir cihaz düşüneyim dedim. Bir an önce
ürettiğimizi satalım mantığından çok, bunu bir an önce
başanya ulaştıralım da işlerimizin önünü açalım düşüncesi
vardı. Yeni bir model yaptık. KOSGEB de zaten bize çok büyük
yar dımfarda bulunamadı. Başlangıç olarak fena değildi aslında.
Kuruluş amacı çok iyi. Teknopark düşüncesi çok çok iyi.
Girişimeiye para vermiyorsun imkan veriyorsun.

Bugün itibariyle cihazımızdan bayağı memnunuz ve cihaz
piyasada tutulrnaya başladı. Piyasada tutuldu çünkü dünyada
kesintisiz güç kaynağında en son ne varsa biz de bu cihaza
koyduk zaten. Türkiye'de yaptığımız için bunun maliyetleri
daha uygun. ipin ucu da bizde olduğu için o da bize ayrı bir
avantaj sağlıyor.
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Ama benim bunu başannarn tümüyle olağanüstü çalışrnarnla
oldu. Hem araştırmacı hem yönetici olarak olağanüstü
mücadelemle oldu. Bir kere para yok, kaynaklarım yok, yapmak
istediğim şey de öyle sıradan bir şey değiL. Sonra bunun alt
yapısı da çok yok. Her şey çok pahalı. insan çahşnracaksıruz.
insanların fiyatı çok pahalı. Böyle bir ortamda benim tek bir
avantajım vardı. Çok çahşmarn. insanlarla çok iyi geçinmem,
fedakarlık yapmam, kırılmamam küsmemem. Sabır yani. Onu
yaptım aslında. Ama bu her zaman olmaz. Bir dönem batma
noktasındaydım, yine son noktada tekrar topariadım. bu
noktaya geldim.

Bizim şirketimizin kuruluşu
bir robot projesi ile başladı.
Projeyi i 99 i 'de KOSGEB'e
sunduk. Proje kabul edildi.

1993'e kadar araştırma dönemi
yaşadık. 1993 Ağustosunda

başarı ile tamamlanan
robotumuzu Türk sanayiine
sunduk. 1994'de anonim

şirkete dönüşerek iş hayatına atıldık.
Endüstriye katma değer ol uşturabilecek

projeler yapmaya başladık. Bugüne kadar i 6 adet
sistem geliştirdik. 1996 'da Dünya Robot Federasyonu
tarafından Avrupa'nın 28 robot üreticisinden biri olarak kabul
edildik. Biz kendi ismiyle yurtdışında bu teknolojiyi üreten ve
bunu gerçek anlamda Türk endüstrisine hizmet verecek birimler,
haline getiren bir firma haline geldik. Bu gün robot teknolojisi
konusunda Türkiye'de kendi ölçeğinde hizmet veren ilk ve tek
firmayız. Üç kişi ile başladığımız şirkette şimdi 2 i kişiyiz.

Artık anılan amacımız 21. Yüzyılda bu ülkenin ismiyle aılan
teknolojik bir firma olarak kabul edilmek. Başka ülkelerin
lisansı ile üretim yapıp ayakta durmak istemiyoruz. Gerçek
anlamda kendi teknolojisini kendi markasını .üretmiş ve bu
markayı uluslararası alanda kabul ettirmiş yüksek teknoloji
üreten bir firma olmak istiyoruz. Ulusal ama bir dünya şirketi
olmak istiyoruz.
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Ben ortaokulu izmir
Bornova Kolejinde. liseyi
Ankara Fen Lisesinde

okudum. Bizim lisede
kafamızın deneysel

çalışmaya açılması şüphesiz
ki çok farklı oldu. Ondan

sonra iTÜ Uçak Uzay Bilimleri
Fakültesine girdim. Bir ara BÜ ne
gidip fizik okumayı düşündüm. Belki

bir heves vardı içimde ama gitmedim.

Üniversite seçimimi çok bilinçli bir şekilde yaptım. Üniversiteyi
bitirdiğim zaman helikopter üzerine ilgim netleşrnişti. Ondan
sonra Amerika'da Georgia Institute of Technology'e doktora
yapmaya gittiğimde her şey çok net bir biçimde kafamdaydı.
Helikopter. Orada bir helikopter mükemmeliyet merkezi vardı.
Mesela Californiya Institute of Technology yi de kazanmıştırn.
ismi ve şöhreti çok iyi olan, uzay konularına ağırlık veren çok
elit bir okuldu. Sonra düşündüm sırf araştırma açısında çok
güzel bir konu, fakat Türkiye'de daha helikopter yok. O zaman
biraz lüks kaçtı. Yani önemli olan insanın sadece istekleri
hevesleri merakları değil, biraz da ülkenize hizmet etmek
istiyorsunuz, belki çok iyi bir uzay mühendisi olacaksınız ama
Türkiye'de bunun daha bir tabanı yok. Uçak mühendisliğinin
istikbal vadeden bir alanı olarak, hem de memleketimin ihtiyaç
duyduğuna inandığım bir alan olarak çok bilinçli bir seçim
yaptım. Hiç pişman değilim. Bunlar gösteriyor ki başlangıçtan
iyi bir yönlenrne. kararlı bir şekilde gitmek bu işlerde önemli
bir faktör.

Amerika'dan döndüğümde bürokraside çalışma hevesim vardı.
Milli Savunma Müsteşarlığına girdim. Çok politik bir kururndu.
Yukarıdan karar geliyor aşağıda mühendisler bir kılıf
giydiriyordu. Bana göre olmadığını anladım, biraz da şartlar
hızlı gelişti, ayrıldım. Sonra Üniversiteye geçtim. En azından
kendi çapımda araştırma yaparım, öğrenci yetiştiririm dedim.
Çok da iyi etmişim.

Bizim zaten üniversite ile iç içe olan bir projemiz vardı. Bu
projeye KOSGEB'ten de bir destek olabilir mi diye bir arayış
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içinde girdik. Kurmuş olduğumuz şirketin bilgi sermayesi
dışında hiçbir sermayesi yoktu. Projemiz kabul edildi ama
parasız zamanına denk geldiği için KOSGEB bize yapmak
istediğini yapamadı. Bir danışman temin ettiler. Bize vermek
istedikleri maddi desteği veremediler. Oradan bir destek
gelmeyince bizim bu proje ile ilgili çalışmalarımız istediğimiz
şekilde yürümedi.

KOSGEB'in bize en büyük desteği yurt dışına gittiğimiz zaman
oldu. Georgia- Tech'de aynı KOSGEB gibi çalışan çok daha iyi
kurumlaşrnış. üniversitenin bünyesinde, tamamen
profesyonelce çalışan bir kurum vardı. Tabi onlar da doğrudan
öyle bir şey canlandırıyorlar kafalarında. Biz ARCE merkezi
şirkctiyi: deyince özel bir eyrıcsltk; demek ki belli bir kurum
tarafindan seçilip değerlendirilmiş bir şirketsinir diyorlardı.
Çünkü Amerika'da bunlar çok önemliydi. Yani bize maddi
olarak çok büyük bir destekte bulunamadılar. Bir bilgisayar
talebimiz oldu onu karşılayamadılar. Onu karşılasalardı hem bir
yazılımı kullanacaklardı hem de Türkiye temsilciliğini alacaktık.
Kötü zamanlarına denk geldi.

ilkokuldan itibaren liseyi bitirene
kadar Ankara Kolejinde okudum.

Boğaziçi Üniversitesi elektrik
mühendisliğini bitirdim.

Ondan sonra da hemen
askerlik ve şirketin

kurulması geldi.

Kurucu ortak olarak
bakarsanız üç kişi var

ARGE ile uğraşan.
Üçünün de backgrounduna

baktığınızda üçünün de devlet memuru çocuğu olduğunu
görebilirsiniz. Bence bu enteresan bir özellik. Benim babam
şeker fabrikalarının araştırma enstitüsünde çalışıyordu. Yani
yıllar önce kurulan şeker fabrikalarında babam da araştırmacı
olarak çalışmış. Dolayısıyla araştırma kavramı, yeni bir şeyler
geliştirme kavramı, evde en azından bu tip şeylerle uğraşıimış
olduğu için bize uzak şeyler değildi. Ailede böyle şeylerin
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olması, çocukluk yıllarında böyle hobilerle uğraşılıyor olması
sanırım bizi etkilemiştir. Çocuk yaştaki uğraşlar, mesela /ego
ile oynamak, birtakım ilişkileri kurmak. sebep sonuç ilişkilerini
oluşturabilmek, böyle şeyler eğitim açısından çok önemli çünkü
eğitim sistemi bunu vermiyor. Eğitim sistemi çok ezberci. hep
eleştirilen standart laflar bunlar. Buna karşı durabilmek için bir
tek şansınız var: aile içinde enteresan bir habileriniz vardır,
onlar kurtarırsa kurtarır.

Şirketimiz 1984 kuruluşlu ve kurulduğundan beri ARGE
yapıyor. Burada çalışanlar bu işi yapmayı sevdikleri için
çalışıyorlar. Öyle çokta para kazanmanın peşinde değiller. Çok
şeyler tasarladılar, yaptılar ve Türkiye'deki birçok şeyin altına
imza attılar. Mesela bilgisayar denetim ii endüstriyel kontrol
sistemlerini Türkiye'de ilk defa bu firma kurdu. Tekstil
sektöründe boyahanelerde otomasyon kurulması işini
tamamıyla yerli olarak ilk bizim firmamız kurdu. Bizim
arkamızdan gelenler oldu. Gençler bu tür örnekleri gördükleri
zaman onlar da bu tip şeyler yapıyorlar. Cesaretleniyorlar.

Biz bu işe ilk başladığımız zaman hem malzeme bulmak çok
zordu hem de yerli sanayicinin güveni sarsrlrmş durumdaydı.
Yerli ima/at kötüdür imajı vardı. O zaman ne ihracat ne
ithalat.bu düzeyde değildi. Dolayısıyla Don Kişot'luktu
bizimkisi ama biz bunun Don Kişorluk olduğunu fark ederek
yapmadık.

Geriye dönüp baktığımız zaman, eğer bu ekip 13 sene
ticareti e uğraşsaydı bir mürnessillik alıp burada hizmetini veren
bir şirket olsaydı, bugün gelir açısından on katı büyüklükte
olurdu diyorum. ARGE'nin bir bedeli var. Mali olarak çok
büyük rakamlarla dörımüyorsunuz. her şeyi kendimiz
tasarladığınız için böyle bir dezavantaj var.

Pazar bulmada başlangıçta bir zorluk oldu. Ama sonradan bir
süre sonra tekstil sektöründe büyük bir patlama yaşandı.
ihracatın lokomotifi haline geldi. Dolayısıyla tekstile yapılan bu
tip bir yatırım geri döndü. Her seferinde özgün tasarım yapmak
bir süre sonra yorucu olduğu için artık bir iki yıl içinde bir
ürünü tamamlayıp bir standart ürün ortaya çıkartıp, bu ürünü
mümkün olduğu kadar çok satmaya çalışıyoruz.
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KOSGEB ile olan bağlantımız şuydu: Tekstil sektörüne yönelik
bir projemiz vardı. Bunun yabancı örnekleri de yoktu henüz.
Bizim şirketimiz elektronik şirketi olduğu için kimyasallar
konusunda desteğe ihtiyacımız vardı. Marmara
Üniversitesinden iki hoca ile iyi ilişkimiz vardı. Bir süre sonra
projenin ne olabileceğini ortaya çıkardık, bir outline çıkarttık
ve bir sürü teçhizat gerekti- Bunların temini konusunda
KOSGEB'e müracaat ettik. Müdür seviyesinde olay son derece
olumluydu. Hakikaten çok i1giliydiler, ellerinden geleni yapmak
istiyorlardı. Dedik ki biz Marmara Üniversitesinden iki
doçentle bu sreştırmsyı yürüteceğiz. O zaman olmadı bu iş
dediler. Saçmalık işte burada başladı. Hocalar mutlaka
iTÜ'den olacakmiş. Peki dedik. Bize iTU'den bir danışman
verildi. bir de laboratuar seçtik kendimize çünkü bu laboratuar
işiydi ve ciddi bir laboratuar kurulması gerekiyordu ki. o da
bizim işimiz değiL. Şimdi diyebilirisiniz ki. neden Marmara
Üniversitesi laboratuarında bu işi yapmadınız. Çünkü Marmara
Üniversitesi laboratuarında 1960 yılından kalma yarı çalışır
vaziyette bir makine vardı. Yani buradan da üniversitelerimizin
ne kadar sanayi ile işbirliği içinde olabileceğini görebiliyoruz.
iTÜ'deki laboratuar ise olağanüstü durumdaydı. inanılmaz
teçhizat vardı çünkü iTKiB'Ie ortak çalışıyorlardı. Biz dedik ki
bu araştırmayı burada yaparız, bütün cihazlar var. Fakat ilk
ziyaretimizde cihazlarda benim şu dikkatimi çekti; Cihazların
hep üstleri örtülerle kapalı. Kullanılmıyor veya kullanılan
alanlar çok sınırlı. Neyse dedik ve işe girdik. Aradan biraz
zaman geçti, birkaç toplantıya gittik geldik ama bir türlü bir
arpa boyu yol alarnadık. Çok anlamsız vakit harcıyoruz diye
rapor verdik Siz benim Marmara (İntvcrsttest'nden önerdiğim
bocslsrı kabul etmediniz, buradaki hocanın bir dakika zamant

yok. Bu şekilde bizim _yürümemiz mümkün değiL. Dediler ki siz
zorlsmıyorsunuz. Daha nesını zorlayalım. Maalesef
yürüyemedik. Affımızı istedik.

Aslında KOSGEB iyi niyetle başlamış bir organizasyon. On'ı'~r
da çok zorlandılar. Hakikateri çok iyi niyetli davrandılar ama
bizlerin ve üniversitelerin böyle olması sanırım her şeyi bozdu ..
KOSGEB'in kötü tarafı neydi? Marmara Üniversitesi başkasının
üniversitesi miydi? O da bu ülkenin üniversitesi, niye sadece
iTÜ? Son derece anlamsız. Biraz daha özgür. kılmaları
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gerekirdi insanları diye düşünüyorum.

Biz de dedik ki bundan sonra projeyi biz kendimiz finanse
edeceğiz- Bugüne kadar zaten bir ahşkanhğırmz var kendi
bütçemizi ayırıp ARGE'mizi yapıyoruz. Burada harcadığımız
zamanı başka yerde harcasak zaten yol almış oluruz diye
düşünelük. Bunun üzerine biz tekrar döndük Marmara
Üniversitesine. Orada laboratuara teçhizat aldık. Bir de bu
proje ayn olduğu için haklı olarak onlar ayrı birşeyler istediler.
Bütün cam eşyalarını aldık, oraya cihazlar aldık. Tüm testlerin
başlaması için gerekli olan bütün teçhizatı kurduk. Periyodik
toplantılar yapıyorduk, gayet düzenli gid~orduk. Daha sonra
okulda bölüm içi huzursuzluklar ortaya çıkmaya başladı. Bir
süre sonra hadise koptu zaten.

Şöyle bir şey oluyor: Üniversitede hocalar iyi para alamıyorlar.
biz de çok kuvvetli bir firma değiliz, ARGE'ye milyarlar
akıtacak bir firma değiliz, onları ancak belli bir açıdan
destekleyebiliriz_' Oradaki insanlar da ancak belli bir açıdan bu
ıyı niyeti taşıyabiliyorlar. bir süre sonra evine ekmek
götürecek, çocuğu var, okula para ödeyecek, 60-70 milyonla
bunu yapması pek mümkün değil. Dışarıda seminerler
veriyorlar, sanayici çağırıyor oraya gtdlyorlar _ Daha bol para
getiren şeyler var, o zaman o tarafa doğru kanalize oluyorlar.
Bu işi yavaş yavaş unutmaya başlıyorlar. Böyle böyle o iş eridi
gitti- Dışarıda bir tek şey denedik o da maalesef
sonuçlarıarnadı. O projeden sonuç alınamadı ama biz dışarıda
kendi bünyemizde yaptığımız bütün projeleri bitirdik.

Biz doğru ata oynadık ama onun geri dönüşü için biraz daha
zaman var diye düşünüyorum. ilk beş yılımıza baktığımız
zaman bizim bir arada kalabilmemizin tek sebebi bu insanların
tamamıyla iyi niyetli olması, sadece. para bazında düşünmüyor
olması, yaptığı işten zevk alması- Aslında o tuttu bir arada
yoksa bir arada durması mümkün değildi- Bizim şirket öyle çok
başarılı grafikler falan da izlemedi. Son derece temkinli ama
istikrarlı bir yolda yürüdü. Her yıl cirosunu bir miktar arttırdı
ama önüne çıkan en büyük fırsatın üzerine de atlamadı. Biz
kendi içi huzurumuzu korumaya çalışıyoruz. hala sevdiğimiz
şeylerle uğraşmaya devam edebiliyor muyuz, belli ahlak
kurallarını hala koruyabiliyor muyuz yani iş yapıyoruz ama
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insanız da aynı zamanda bunun dengesini korumayı
başarabiliyor muyuz diye bakiyoruz. O anlamda belki
başar ılıyrz denilebilir ama klasik anlamda başarı denen şey
Türkiye'de çok kısa sürede çok paralar kazanıp köşe dönmek
derseniz hayır bu değ!l. Biz temkinle yavaş yavaş ilerleyen bir
şirketiz.

Beni ARGE'ci olmaya iten sebep
çocukluğumdan beri bağımsız

çalışmaktan hoşlarımam. pek
çok olayda kendi çözümümün

daha iyi olduğunu düşünmern.
Çocukluk yıllarında ve okul
yıllarında hep çok başanlıydırn.

bu yüzden hep kolay olana.
standart olana değil de, zor

gelen şeylere yöneldim.
Matematik problemi

çözmeyi severdim, öyle
el becerilerim yoktu ama

bilinmeyen matematik problemi
çözmek gibi meraklarım vardı. ARGE 'nin de böyle bir yanı var.
Herkesin yapamaması, challenging olması beni ARGE'ci olmaya
itti. Her başlad.ğım proje bilinmezliği nedeniyle ilginç geliyor.
ODTÜ Elektrik mezunuyum. Benim mezun olduğum yıllarda
üniversitede kalmak zordu mesela, ben de üniversitede kaldım.
Kolayolan değil de zorolanı seviyordum.

Akademisyen olunca işinizin bir kısmı araştırma yapmak oluyor,
onun için araştırmacı olarak kalmaya devam ediyorsunuz.
Yoksa bir şirkette çalışsaruz şirket bilinen kalıpları acele yapıp
satmaya çalıştığı için araştırma yapmak özellikle Türkiye'deki
şirketlerde zor oluyor. ARGE yapmak akademisyenlikle birebir
ilişkili. Türkiye'de araştırma yapmak her ne kadar zor olsa da
akademisyenler en azından yapılmış araştırmaları takip edip
araştırma yapmaya çalışıyorlar. Motivasyonları çok düşük
çünkü, aldıkları para çok düşük.

KOGGEB deki projemin amacı özel bir trafo fizibilitesi
yapmaktı. KOSGEB'in sağladığı imkan beklenilenden az çıktı.
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Yer sağlıyor,üniversitenin bilgisayar sistemlerine bağlantı
sağlıyor, bir miktar ekipman sağlıyor ama ihtisas kadrosu az.
Ben umardım ki KOSGEB'de bir mekanik atölye olsun, bir
elektronik atölyesi olsun, bilgisayar laboratuarında daha çok
bilgisayar desteği alabileceğimiz insanlar olsun, sekreterlik
hizmetleri olsun. Personel açısından biraz zayıf. Ama yer
sağlaması çok büzel bir şey, yani başlangıç açısından çok
cesaret verici.

sonradan fark ettim.

Liseyi Ankara'da bitirdim. iTÜ
mezunuyum. Üniversitedeyken

o günün İstanbul'u ve insanları
açısından, sinemalar ve prömiyerlere

gitmekte farklı bir ambiyans vardı.
Nasıl gidilecek? iktisat ders/eri

gidi/mese de o/an ders/erden biridir.
lnkıtsp tarihi dersine hiç uğramasanız
da ziyan! 'yok. O ders/ere rast/adı mı
sinema'ya gidelim. Hayatta en ciddi

iki kaybımın üniversitede
bu iki konuda olduğunu, bunların
Türkiye için ne kadar önemli
olduğunu kavrayamarnış olmanın

büyük eksiklik olduğunu

Benim ailern Ankara'nın sosyalolarak tanınmış ailelerindendi.
Ailemde hiç sanayici yok. Osmanlı'dan kalan statü ihtiyacıyla
beni Oğ/um'ya zabi! 0/ 'ya kalib 0/ telkini içinde
yetiştirmişlerdir. Bu, bizim hayatta ne yapacağımız açısından
çok şuurlu bir arayış içine girmemizi beciktirdi. A/em ne der?
endişeleri realist samimi bir hayat yaşamını engelledi. ileride
çektiğim para sıkıntısının en temel faktörü arkamda ailemin her
türlü desteğinin olduğu duygusudur. Bu duygu sanayiye
yönelirken hesap kitap nedir öğrenmemizi geciktiren bir faktör
olmuştur. Şahsi kanaatimi söyleyeyim: maddi imkanları iyi olan
ailelerin çocukları yolunu bulmakta genelolarak zorlanıyorlar.
gecikiyorlar. Maddi durumları çok mütevazı olan ailelerin
çocukları ise hayatın gerçeklerini bir anda görüp ona karşı
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yolunu nasıl bulacağı ve reaksiyonunun ne olacağı şuuruna
erkenden varıyorlar.

Mezuniyetten sonra üniversitede kaldım ama üniversitenin bir
şeyler yapmak. yaratıcılık bakımından yada enerjimi boşaltmak
bakımından uygun bir platform olmadığını hissettim. Sıkıldım
ve Ben Türkiye'de bir şo/ üretcyim diye hangi istikamete
gideceğimi bilmeyerek yola çıktım. Ne ne yapacağımı ne de
nasıl yapacağımı biliyorum. Ne sanayi nedir biliyordum ne
ekonomi nedir biliyordum. hiç bir şey bilmiyorum. sıfır. ama
bildiğimi zannederek yola çıktım. Bir arkadaşım Geleceğin
dünyası plsstıktir. sen plaslik dünyasmda bir şeyler ara. dedi.
Ben de plastik işine girmeye karar verdim. Yurt dışından
hammadde ve makineleri aldık. marley fabrikası kurduk. ilk
marleyler çıktı. Ticari bir yeri kaplayalım dedik ama marleyler
bozuldu yavaş yavaş iyimserlik kayboldu.

Plastik boru yapmayı düşündüm. Boru yapma konusunda
dünyada en ileri teknolojiyi sunan bir Alman firmasından nasıl

, yapılır öğrenmeye gittim. Ancak plastik boruyu Türkiye'de
yapıp nereye satacağız. pazarlama nedir. marketing nedir
bilmiyoruz. Bin bir güçlükle lisans anlaşmasını yaptıktan sonra
bu boruları nasıl satacağız problemi başladı. Almanya'da bu
borular su işlerinde kullanılıyor Türkiye'de de aynı yerde
kullanılır her halde dedik ama özel sektörde hiç bir firma.
hiçbir usta yüzüne bile bakmadı. Köy işlerine bütçeleri aynı
kalmak şartıyla iki ı;nisli köye su götürmenin yolunu gösterdim.
Plastik boruyu kullenırsetıız o/ur çünkü tiysu demirinkinin

ysrısıdır. Bir miktar plastik boruyu o günün Köy işleri
denemeye karar verdi. Ancak köylüler plastik boruya karşı
çıktı. Bu maceraların içinde şirketin geliri gideri nedir. bilanço
nedir. neden iktisat derslerinde sinemaya giHiğime yandım.
Oturdum ciltlerle muhasebe kitabı. finans kitabı okudum.
Neden marketing diye bir dünya varmış da biz bunun farkına
varmadık onu öğrendik Fizibilite etüdü nedir. para nasıl
yatırılır onları öğrendik. Ama bütün bu öğrenmeler para
bakımından sıkıntı içinde olmamıza çözüm getirmedi. iO sene
bu mücadelelerle geçti. Sanayicilik ne demekmiş dayak yiye
yiye ogrenmeye başladık. Derken boru ış: tutundu.
Tutunmasının temel sebebi devlet bütçesinin kısıtlı oluşuydu.
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Az parayla demir borudan daha fazla iş yapma imkanının
ortaya çıkmasındaki politik cazibe. bizim marketing başarımızın
anahtarı oldu. Para kazanmaya başladık. Herkes konuya ilgi
duymaya başladı- Bizim şirkette ise ortaklar arasında felsefi
anlamda problemler başladı- Bir iş çok iyi mi gidiyor. iki
ortaktan biri "Öteki ne yapifor ki bütün işi ben götürü_yorum_
diye ortağını ekarte etmeyi düşünüyor- iş çok mu kötü gidiyor.
Bu adamyüzünden batacağız. bu adamdan syrılshm. iki ortak
iyi giden işte yada kötü giden işte sırt sırta verip de problemi
beraber çözmek yerine kusuru birbirinde aramak ya da
üstünlüğü kendine vermek alışkanlığı içerisinde. Ben kurucusu
olduğum şirketten ayrıldım. Bugünkü şirketime ortak olarak
girdim.

Başarılı faaliyetler gösterirken yabancı bir dev kuruluş Biz
Türkıye'de yepyeni bir özel boru yapacağız. sizinle beraber

yapmak istiyoruz diye bir teklif getirdi- Ben boru konusunu
hakikaten çok iyi biliyorum ama yapmak istedikleri şeyin nasıl
yapılacağını çok iyi bilmiyorum. Yabancı sermayenin teklifini
büyük bir şeref ve lütuf olarak kabul ettik. Sen boru yapmayı
biliyorsun ama bu tip borunun özel bir teknolojisi var. O özel
teknolojiyi Almanya'da bulunan bir başka Alman firması
makineleri ve know-how'ı ile veriyor, onu oradan alacağız.
Varız dedik, biz mütevazi bir ortak olarak %20 seviyesinde bir
sermaye ortaklığıyla işe girdik. ilk damla borularını kendi
şirketimizde üretiyoruz ama borular Alman ismiyle çıkıyor-
Alanlar da bunları Alman ma" diye alıyor. Derken o borular
muvaffak oldu.

Daha sonra yeni tipiyapalim dediler. Bu yeni tip boruyu yaptık
ama olmadı- Borular hatalı çıkınca. çiftçi bağırdıkça bu durum
yabancı ortağın imajını zedeler fikri ortaya çıktı- Bütün imalat
garantilerini biz verrnlşlz. bir de bakıyoruz bir kamyon boru
gelmiş geriye_ Nedir bunlar. hatalı değiştir. Baktık altından
kalkılacak gibi değiL Vazgeçelim bu işten yada bu Alman
firması gelsin buyursun yapsın. Konuya eğilince anladım ki
Almanların getirdiği teknoloji eksik. Bunu izah ettim siz bir
Alman Iirmssmın teknolojisinin eksikliğini bulma mevkiine mi
geldiniz. Haddinizi pek bttmiyorsunuz. dediler Tabi asla bu
kelimeler kullanılmamıştır ama moral imaj budur. Asla bize
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inanmadılar, sonuçta ortaklığı bozma kararı aldık. işte bu bana
çok dokunan bir olayalmuştur. Ma/up olmsyız. niye
yapamayaltm duygularımın hissi reaksiyonu içinde bu işi gece
gündüz çözmeye vakfettik kendimizi. Ama bilmediğimiz
konularda tıkandık. Ben bir elektronik mühendisi değilim öteki
arkadaşım kompüter konusunun mühendisi, değiL. biz küçük bir
firmayız. Ne yapacağız, bize yardımcı olacak bir kurum yok
mu? Üniversiteden hocalara danıştım. KOSGEB'i tavsiye
ettiler.

Biz teknolojik problemimizi çözmek için KOSGEB'e danıştık.
Çözerken denemeler yapmak lazım, en azından hammaddesini
finanse etmek lazım, araştırma hizmetlerine bir kapital ayırmak
lazım. işte moral baskısı, para baskısı. baktık yapamıyoruz.
Süratle netice almamız lazım. Büyük hevesle KOSGEB'e gittik.
Israr ettiler size bir oda verelim diye ama bizim işimiz
fabrikada, üretim üzerinde birebir denemek lazım. Verilen
adayı aldık. Üniversiteden bir kısmı arkadaşım olan hocalar
problemimizi çözmek üzere görevlendiriidi. Ben gözetilen bir
mevki içerisinde işime başladım. KOSGEB'in de ilk kurulduğu
yıllardı. Fevkalade iyi niyetli bir destek felsefesi gördük.
Negatif hiçbir şey yok ama pratik olarak benim için moral ve
fiili sonuçlar arasında bir açmaz ortaya çıktı.

Benim konumda iTÜ de teknik bir tahsil yok Hala
üniversitelerimizde plastik teknolojisi konusunda bir branş yok.
Kimyanın birçok alt branşı var ama makro düzeyde Ievkalade
önemli olan plastikler dünyası hala keşfedllrneyi bekliyor.
Üniversitelerde de bu konu çok gelişmemiş olduğu için hocalar
geldiler ama onlar da bizim korıumuzu anlamıyorlar. Ne
yapalım, biz anladığımız kadarını hocalara anlatalım onlar da
ihtisası olan kısımları bize öğreterek entegre bir biçimde bu
problemi çözelim dedik.

Neticede hocalarımızın yardımlarını aldık ama hocalarımız için
bugün vize var. yarm profesörler kuru/u var. öbür gün
rektör/er toplsnttsı. Hoca bekliyoruz, biz dün bitirmemiz
gereken işi hala yapamıyoruz. Anladım ki arkadaşlarımın
dostane ve iltimas olmamakla birlikte sempatik desteklerine
rağmen KOSGEB gibi resmi platformda herkesin kendi asli işi
önceliklidir. benim lşirn vakit kalırsa yapılacaktır. Felsefe yanlış.
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Ben orta sanaylClyım param yok. bir elektronik mühendisi
tutarnıvorum. geçici olarak bir teknik ressam tutatmyorum.

Burada siz bana bak şurada fizikçi var. bak burada elektronikçi
var hepsi bir arada problemimi çözecekler diyorsunuz ama

profesör bana diyor ki Prensip olarsk bu böyle çozülür. Ben bu

prensibi çözecek kabiliyette olsam burada işim ne? Hocanın

üniversite faaliyetinden vakti yok. oturup ta resim mi çizecek.
iki kere iki dört mü toplayacak. Bir alt yapı lazım. Burada
gördüğüm en ciddi eksiklik budur. Zaten en basit elemanter
izahıara muhtaç olan küçük ve orta ölçekli sanayiye
yönelmişsiniz ama sadece büyük sanayiye hizmet verecek
organtzatif yapı içine girmişsiniz. Büyük sanayi hocanın ana
fikrini alır sorıra onu kağıda da döker. atölyesinde yapar. işler

de. Bu düzeltilmeli.

ikincisi o günün parasıyla 300-500 milyon lira katkı desteği

sağlanacağı söyleniyor. Oysa bir hammadde parasını bana

tahsis edilernlvor. Burada Acaba dev/etin parasını yan"ş mı
harcıvorum? diye mesuliyetten veya korkudan eli titreyen bir
bürokratik ttkanıkhk var. Onu halletmek lazım.

KOSGEB olmasaydı hocalar bana temel ana fikir olarak yardım
edemezlerdi. Hacıların bana açtıkları ufuklardan bir şeyler

sezdirn. Yani KOSGEB bana yol gösterici makro ışıkları açtı

ama projem istediğim şekilde yürüyemedi. Şimdi orada vicdan

çatışması noktasına geldim çünkü onlar da orada raporlar
yazmak. başarılı projeleri kendi hayatiyetinin ve gelişmesinin
unsuru olarak tanıtmak için sağa sola anlatmak zorundalar.

Sonra biz çahşmalarırnrzı kendi şirketimizde sürdürdük.
Başarılı da olduk. Patent için müracaat ettik. Uluslararası

Patent Enstitüsünden sekiz-on ay süren bir araştırma

süresinden sonra evet yeniliktir. verilebilir cevabı geldi. Türk
olarak iftihar duydum demek ki bir Türk'e Avusturya da
uluslararası bir yer bu bir yeniliktir diye mühür basablliyor.

Şimdi Türkiye'de ithal malıyla gelen yabancı firmalar bizim
patentlerimizle başa çıkamayacakları bir noktadalar. Şimdi o
patentlere sahibiz. KOSGEB'e müteşekkirim. bize bir

platformu tamttı.
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iki sene kimya
mühendisliği

okudum. sonra
bıraktım. Boğaziçi

Ekonomiye girdim.
Okul bittikten sonra

bilgisayar işi yaptım.
ARGE 'ye çok özel bir

_ ilgim yoktu. Babam
boya üretimi yapıyordu. Altı yedi sene sonra bende bu işe
girdim. Türkiye'de üretilmeyen mavi pigment projernizle
KOSGEB'e baş vurduk ve kabul edildik. Şimdi biz burada
yapabilirsek dışarıdan ithal edilen maldan daha ucuz olacak. o
yüzden pazarda şansı olacağına inanıyorum. Sadece kaliteyi
tutturma meselesi kaldı.

Bizim için teknik donanım ve araç gereçte başlangıçta sorun
çıkmadı. Zaten biz kendimiz ne yapacağımızı biliyorduk. Ama
bir süre sonra eldekiler yetersiz kaldı çünkü neye ne kadar
ihtiyacımız olduğunu tam olarak bilmlyorduk. Burada belli bir
meblağa kadar yardım veriyorlar. Daha büyük bir şeyolursa
Ankara'nın imzası gerekiyor. bu da uzun sürüyor. Yani
bürokrasi işi uzatıyor. Bir ara alımlar durduruldu. Birkaç sefer
parayı alırken birkaç ay beklettiler. KOSGEB'de bize verilen bir
yıllık süremiz doldu. iki kere uzattılar. Bizim işimiz biraz da o
yüzden uzadı. Devletin parası yoktu herhalde.

Başlangıçta bize bir danışman verdiler. çok faydası olmadı.
Çok bilgisi var fakat vakti yok. işi var. Çok bilgisi var ama bu
hususta bilgisi yok. Ben nasıl kitaptan okuyorsam. o da okuyor.
Ben ondan daha fazla biliyorum konuyu. Ama danışmanların
yan yardımları oldu. Mesela. şu makine şu şekilde olmaz da
şôyk: daha !yi olur gibi fikirler verdi. Daha sonra başka
danışman teklif ettiler. istemedik.

KOSGEB güzel bir proje. Çeşitli imkanlar sağlıyor ve parasını
iki sene sonra alıyor. Ofis. masa. sandalye. yer veriyor. Çok
düşük bir kira alıyor. Elektrik parası almıyor. aletlerin de bir
kısmını temin ediyor. iki sene sonra geri ödemeye
başlıyorsunuz. faiz almıyor. o güzel bir şey. ilerisi için bir
adım. Ama burada bazı ofisler bir süre boş durabiliyor. Talep
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mi yok, gelmiyorlar mı, devlet mi vermiyor, yoksa müracaat
eden mi yok bilmiyorum. insanlar gelip bir şeyler yapmaya
çalışıyorlar. Bir kısmı başarılı oluyor, bir kısmı olmuyor. Çok iyi
bir proje bir süre devam ediyor ama sonra gerek bürokratik
engeller, gerek para çıkmayışı nedeni ile projeler yarım
kalabiliyor. Araştırmacılar ya daha iyi para alabilecekleri başka
işlere gidiyorlar, ya da ürettiklerini satamıyorlar. Belki bir
pazarlama desteğine de ihtiyaç var. Nasılolsa testleri yapılır,
bu yüzden devlet burada geliştirilen ürünlere bu iyi bir
üründür diye garanti verebilir.

ARGE merakını çocukluk yıllarına
dayandırmak belki biraz hatalı
olur. Bu bir yerde üniversite
sırasında oluşan bir merak.
Bende herhalde daha çok
yapmak istediğim işlerle ve

bulduğum işlerle orantılı
olarak gelişti.

Üniversitede son seneye
kadar düz mühendislik

eğitimi görülüyor, son
senede branşlaşrnaya gidiliyor. Benim

son senem bilgisayar ve telekom
ağırlıklıydı. O konuda kendimi
geliştirme imkanı buldum. Orada

kazandığım merak ve ilgi devam etti. Daha sonra mühendislik
çalışmalarımın hepsi ARGE'de geçti. Ben kendimi araştırmacı
olarak görmüyorum, ben geliştirmeciyim. Araştırmacılar
Türkiye'de zaten çok sınırlı sayıda. O kesimin çalışacağı yer de
sınırlı.

i

Ben bir dönem telekom firmalarında çalıştım. Projern başanya
ulaştı, ortaya bir şeyler çıktı ama piyasaya ürün çıkmadı. Belki
bir ARGE'ci açısından başarı sayılabilir ama piyasaya çıkmadığı
için kayıp aslında. Yurtdışında çalıştığım projelerden başarılı
olanlar oldu, bazı politik sebeplerden çöpe atılanlar da oldu,

Biz KOSGEB'e CD üzerinde Web Tabanlı Katalog Geliştirme
için bir proje ile başvurduk. Kabul edildi. Bizim- yaptığımız
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araştırma değil geliştirme. Daha önce CD üzerine katalog

geliştirilmesi yapıldı aslında, bizim buna ek olarak getirdiğimiz,

bir yerde bunu Web tabanlı yaprnaku. Şu anda Internet olayı
yaygınlaşmakta, bu katalogu Web tabanlı yapmanın avantajı
internet le kullanılabilir olması. Birilerinin Türkiye'de bu konuda

çalışması gerekiyordu bizde bu yüzden bu işe girdik. KOSGEB.
bize bir ofis ortamı sundu. Bu, finans açısından oldukça

rahatlatan bir şey. Olmasaydı şu an olduğumuz yere

gelemezdik. KOSGEB'den damşrnanlık hizmeti almayı tercih

etmedik.

Araştırma y<ıpmaya çocukken ilgim olup
olmadığını tam bilemiyorum <ıma aşırı bir

sorgulama ve dikkatlilik vardı. Her şeyi
çok incelerdim, izler dirn. Ama insan

hiçbir zaman çocukken ARGE'ci
olacağım demez. Ben Yıldız

Elektronik mezunuyum. Önce

bir özel şirkette çalıştım.

O O lşe girdikten sonra fark
O 000 O Q ettim ki genellikle

Q "'0 Q şirketlerde daha
çok alma satma işi

oluyor, mühendislik çok az yaprhyor. Daha sonra biz üç beş
arkadaş, büyük hülyalarla. iyi niyetlerle işe başladık. Büyük
işler yapmak gibi özlemlerimiz vardı ama başımızın üstünde de

Demokles'in kılıcı gibi finans meselesi vardı. Mesela

baştıyorsunuz bir projeye, bir noktaya geliyorsunuz finans

noktasında tıkanıyorsunuz, onu bırakıp mecburi başka bir işle
ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki bu verimi çok

azaluyor düzeni bozuyor: insanın şevkini gayretini azaltıyor.
Ekip ortaya çıkartmak bir iki kişiyle olacak hadise değil. Büyük

işler yapmak istiyorsanız büyük adımlar atmak zorundasımz.

Benim yaklaşık üç sene m okuldan sonra o dediğim arkadaş

grubu içinde çok zor ve <ığır şartlarda geçti. Fakat o sıkıntılı
devrelerde [arklı bir şeyler yapmak düşüncesiyle, o g<ıyretle
ayakta durduk. Çok rahat bir şekilde, çok daha iyi maddi
şartlarda başka işlere girebilirdik ama tükenmediğimize
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bitmediğimize daha işin başında olduğumuza inanıyorduk.
Böylece devam ettik. Açık bir şekilde söylemek gerekirse
Ideallsttik fakat hem benim zamanımdaki arkadaşlara bakiyorum
hem de şimdi buraya birkaç senedir giren çıkan insanlara
bakiyorum. idealist düşünce çoğu insanlarda çok kısa sürüyor.
Herkes baştan idealist düşünür zaten ama zorluklar ve
sıkıntılar çıkmaya başlayınca kimse uzun vadede sıkıntı
çekmeye yanaşmıyor. Sorarım bazen kendime bu işyerini
bıraksam başka bir yere girsem. oturmuş bir Iabrikava girsem
ne olur diye. Biliyorum ki orada gerçek manada mühendislik
yapılmaz. Her şeyi bitmiş. yerleşmiş. oturmuş bir fabrikada
mühendislik yapılmaz. Türkiye'nin acı gerçeği bu. Sıradan bir
teknisyenlikten tatmin olacağınıza inanıyorsanız girersiniz.
hayatınızın sonuna kadar teknisyenlik çapında kalırsınız. zaten
otuz kusur yaşına geldikten sonra iş biter. bunu artık
eleştirecek durumunuz bile kalmaz. Ev bark. çoluk çocuk
sahibi olduktan sonra artık böyle şeyleri düşünmezsiniz bile.
Araşurmak. geliştirmek. farklı şeyler yapmak rÜYJ gibi gelir.
Sonuçta dediğim gibi ARGE işi sıkıntılı bir hadise. kolay bir
şey değiL. o yüzden zaten çok az kişi yapabiliyor bu işi.

Endüstriyel ortamlarda genel amaçlı bir bilgi toplama cihazı
projemiz vardı ve bu KOSGEB'den destek gördü ama o da çok
yüksek meblJğbrdJ değildi. KOSGEB teknik donarum olarak
bizim proje için yeterli. Birde şöyle bir faydası VJr: ARGE
yapmak için bir altyapıruzm olması lazım. Bir büro mesela. Üç
beş kişiyi bir Jra)'a getirdiniz. ilk etapta yüklü bir miktar parJ
gitmesi lazım. yaunrnda bulunmanız gerek. KOSGEB o yükü
gerçekten hafifletiyor. Belki o anlamda şirketleri ARGE
yapmaya ısındırıyor diyebilirim. Teşvik edici bir rolü var. O
noktada hakkını vermek lazım. Ama danışmanlık konusuna
gelince danışmanlık yok. Çünkü benim uğraştığım saha
Türkiye'de kimsenin uğraşmadığı bir hadise. Üzerinde ARGE
çalışması yapılmamış bir konu olduğu için danışmanlığını da
ben yapıyorum. Internet geldikten sonra her türlü bilgiye
ulaşma imkanınız oluyor zaten. iTÜ'de ya da başka
üniversitelerde hiçbir hoca bizim konuyla ilgilenmiş değiL. O
yüzden baştan danışmanımız vardı ama onu iptal ettik. gerek
kalmadı. Dışarıdan danışmanlık servisi almadık.
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Şu anda proje hemen hemen bitmek üzere, endüstriyel
ortamlarda fabrika ortamlarında genel amaçlı bir bilgi toplama
cihazı yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili projeler, satışlar
Türkiye'de oluyor, hiçbir şirket, büyük cirolu şirketler dahil. bu
cihazların tasanmrnı. dizaynını kendisi yapmıyor. Dışarıdan
ithal ediyor, üzerine bir PC software yazıp satıyor. Para da
kazandıkları halde, güçlü oldukları halde kendileri yapmaya
yanaşmıyorfar. Biz bu projeyle şu anda piyasada rakipsiziz.
Pazar bulma diye bir derdimiz yok. Bütün rakip şirketlerin para
verip dışarıdan almak zorunda oldukları ürünü biz kendimiz
tasartadık yaptık, ortaya çıkmak üzere. Başkaları bir problem
olduğu zaman stok meselesini gündeme getirir, stoklanmiz yok
derler, iki üç ay bekletirler. Bizde böyle bir durum yok- Bizim
maliyetimiz piyasa fiyatının onda birine geliyor. Şirketler uygun
oldukları halde bu işe girmiyorlar. Çünkü ARGE zor bir iş.

Babam memur. Ben ilkokula
giderken evin banyosurıda
kimya testleri yapardım. O
zaman yanan filmler,

alüminyum silindir kutuları
kullanıp roketler yapardım.

Dolayısıyla araştırma-
geliştirme ile çok eskiden,
kendimi bildiğimden beri

ilgileniyorum. İTÜ Elektrik-
Elektronik Bölümünü bitirdim.

Teknik Üniversitede asistan-
kaldım. Üniversitede pek

ARGE yapılmadığını gördüm. Ayrılıp İsveçe gittim. Orada altı
yıl kadar araştırma geliştirmeyle uğraştım. Sonra Türkiye'ye
döndüm. Daha sonra kendi şirketimi kurdum. Ama bir süre
sonra şirket işleriyle fazla uğraşmak istemedim çünkü daha çok
bürokratik ve ticari birtakım işler beni gerçekten hoşuma giden
şeylerden koparıyordu. Dolayısıyla yönetim kurulu başkan
yardımcılıkları gibi işleri bıraktım. Şu sıralarda bir yandan
biyoelektrik ile ilgili teorik çalışmalar yapıyorum, canlılar
üzerinde elektriksel konularda, carılıda elektriksel
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mekanizmalar üzerine çalışıyorum, bir yandan da eskiden beri
meraklı olduğum otomotiv sektörü üzerine çalışmalarım devam
ediyor.

Cihaz geliştirme konularına girdiğimde Teknik üniversitedeki
kürsü arkadaşlarım veya sınıf arkadaşlarım bana KOSGEB'i
tavsiye ettiler ve müracaat ettiğim proje kabul edildi-
KOSGEB'de çok sınırlı finansal destek vardı. İmkaru sınırlıydı.
KOSGEB'in daha çok üniversitenin içinde oluşu, üniversiteyle
kaynaşrnası ve destek vermesi olayı ilginçti. Orada sinerjik
çalışma imkanı vardı, çeşitli projeler yapan firmalar vardı.
Mesela proje kontrol yapan bir firmayla işbirliği yapabilirdiniz.
iyi bir ortam, uygulamaya dönük, realist. ayağı yere basan bir
ortamdı.

Elektrikle tedavi konusunda bir cihaz. korona tedavi cihazı
geliştirdim. Proje araştırma geliştirme olarak sonuçlandı, ürün
haline geldi. Ürün haline gelince yaygınlaştırmaya çalıştık. işte
o noktada çok büyük zorluklar, inanılmaz zorluklarla
karşılaştık.

Şimdi onun ıçın Türkiye'de ARGE'de en büyük sorunlar
nelerdir denince bir tanesi şudur diyorum: Benim geliştirdiğim
korona tedavi cihazı gibi cihazlar dünyada var, Amerika'da var
Avrupa'da kısmen var, Doğu Bloku'nda var. Dünya tanıyor,
dünyada kullanılıyor ama Türkiye'ye girmemiş. Türk medikal
çevreleri fazla tanışmamış bu tip cihazlarla. Duymuşlar
görmüşler tek tük. Kimse okulunda okumadığı bilgilerle
karşılaşınca pek hoş hissetmiyor kendini- Olmasa ne kadar iyi
olur tavrı var- Türkiye'de ne yazık ki yeniliğe karşı bir kapalılık
var.

Ondan sonra başladık uğraşmaya. tıp fakültelerinde, eğitim
araştırma hastanelerinde testler yapmak, insan üzerinde klinik
çalışmalar yapılması v.s. Bunların iknası zor, yapılması daha da
zor, aylar seneler sürüyor. iki sene sonunda şu sıralarda
bilimsel bir makale çıkmak üzere. Çıktığı zaman cihaz bir çeşit
kabul görmüş olacak. Bununla uğraşıyoruz.

Türkiye altyapı açısından, kurumsallaşma açısından zaten
sorunları olan bir ülke. Mesela Almanya'da olsanız,
Amerika'da olsanız belli kurumlara gider geliştirdiğiniz cihazı
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gösterirsiniz, çalışma yapılır, uzun sürebilir. üç-beş sene
sürebilir ama bu üç-beş sene sonunda iş biter. Alırsınız oradan
onayı ondan sonra bütün dünyaya pazarlarsuuz. Türkiye'de
cihazlarla ilgili böyle bir organizasyon yok, yalnız ilaçlarla ilgili
var. Herhangi bir cihazın nasıl değerlendirileceğini bilen, o
denevime sahip insanlar yok. Türkiye alışmış Amerika'dan
gelir, Fransa' dan gelir, ingiltere' den gelir, satın alırsın,
kullarursın. hiç de soranı edeni yoktur kalitesi nedir diye. Ama
aynı cihazı Türkiye'de yapınca Türk malıdır diye önce akla
olumsuzluk gelir. Bunu ters karşılamıyorum. Türkiye'de falsolu
çok işler yapıldı. Dolayısıyla böyle bir tepki normalolabilir ama
IŞI bilen, IŞI değerlendirebilecek insanı arın da konuyu
kavradıktan sonra ve ciddi bir şeyle karşılaşuktan sonra
tavırlarını değiştirmeleri gerekir, bir şey yapmaları gerekir. Ya
öyle insanlar çok az, ya da etkileri sınırlı, sonuçta çok zor.
Benim dostlarımdan biri Adnan Kahveci'ydi. O da Amerika'daki
eğitimi sırasında medikal elektronik konusunda çalışmıştı. Ben
ona ölmeden birkaç ay önceki son görüşmemizde, bu tip
projelere giriyorum diye bahsettiğim zaman Aman girme. çok
rorlstıtrsm. Türk!J/e'de medikal çevreler hazır değil bu tip
işlere seneler ve perstsr kafbedersin. demişti. Ben aldrrmayıp
yola çıktım, belli bir yol da aldım, geri dönüşü mümkün değil
<ımaAdnan Kahveci kesinlikle haklı çıktı.

Şimdi bu urunu pazarlama düşüncesindeyiz. Medikal
dergilerde makaleler çıkacak, birkaç yerden bilimselonay
alacak, o makaleler sonucu cihaz. kabul edilmiş cihaz
statüsüne girecek. Yani biz böyle bir olayda neler yapılması
gerektiğinin dahi altyapısını kuruvoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin
bu konudaki hamallığını da yapıyoruz ama bunu yapabilmek
için sırtınızın biraz güçlü olması gerekir. Çok para lazım,
zaman lazım. sonuçta büyük yük taşıyorsunuz. Evet kurucu,
öncü oluyorsunuz ama haliniz parlak değil.
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Annex 2. ARGE Yanıımına ilişkin Tebliğ

Madde 1.

Bu destek ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, sanayi
kuruluşlarının sadece Araştırma-Geliştirme projeleri
kapsamında izlenip değerlendirilebilinen giderlerinin belirli bir
oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteği
sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 2.

Bu Tebliğ'de geçen:

Müsteşarlık:

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)'dır.

Uygulamacı Kuruluşlar:

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİT AK) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı (TTGV)'dır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
(KOBİ):

İmalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan; bir
ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı bağlı bulunduğu
meslek kuruluşlarınca tevsik edilen; gerçek usulde
defter tutan; arsa ve bina hariç, mevcut sabit
sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle, iki
milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası'nı
aşmayan işletmelerdir.

Sanayi Kuruluşları:

Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye
yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren
kuruluşlardır.

Araştırma-Geliştirme Projeleri:

Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları,
diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kisilerce
sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları,
sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer
arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir
ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının
yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart
yükseltici mahiyette yeni tekniklerin
geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir
teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel
esaslara uygun ve araştırma-geliştirme



faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette
hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç,
malzeme, urun, yöntem, sistem ve üretim
tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji
ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji
uyarlamasını ifade eder.

Teknoloji:

Teknik üretme ve bu tekniğin
ilgili gerekli alet, makine
geliştirebilme bilgisidir.

Yenilik:

uygulanması ile
ve malzemeleri

Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir
ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan
yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline
dönüştürmek demektir. Bu açıdan teknolojik
yenilik yapma/yaratma süreci, bir dizi bilimsel.
teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği içerir.
Renk ya da dekorasyondaki değişiklikler gibi
bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile
ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik
açıdan değistirmeyen, küçük tasarım ya da
görünüm farklarından ibaret basit değişiklikler
yenilik sayılmaz.

Ürii nde Yenilik:

Teknolojik açıdan yeni urun, önceki urun
kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi. parçaları
ve yerine getirdiği işlevler açısından. öze ilişkin.
teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.

Üretim Yöntemlerinde Yenilik:

Geleneksel üretim tesislerinde üretileıneyen, yeni
ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya
halen üretilmekte olan ürünlerin yeni teknikleri e
üretilmesinde kullanılan bir yöntem teknolojik
açıdan yeni sayılır.

Madde 3.

Bu Tebliğ kapsamındaki destekten faydalanacak ARGE faaliyet
aşamaları aşağıdadır;

a ) Kavram geliştirme
b) Teknolojikıteknik ve ekonomik yapılabilirlik

etüdü
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c) Geliştirilen kavramdan tasanma geçiş
sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları v.b.
çalışmalar

d) Tasarım ve cizim çalışmaları
e) Prototip üretimi
f) Pilot tesisin kurulması
g) Deneme üretiıni
h) Patent ve lisans çalışmaları
i) Satış sonrasında ürün tasarımından

kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri.

Madde 4.

Bünyelerinde veya Türkiye'de bünyeleri dışında ARGE
faaliyetinde bulunan kuruluşların 3'üncü maddede belirtilen
faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında
belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en
fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla %60'a
kadar desteklenir. Destek süresi proje bazında en çok 3 (üç)
yıldır.

Madde 5.

Kuruluşun yapmış olduğu faaliyetin ARGE olup olmadığı,
harcama miktarının söz konusu faaliyet ile uygunluğu ve
destekleme oranı ile destekleme tutarları Dış Ticaret
Müsteşarlığı'nca tespit edilecek kriterler çerçevesinde
TÜBİT AK tarafından incelenip sonuclandır ılır. TÜBİTAK'ın
konuyla ilgili olarak üstleneceği görevin diğer esas ve
ayrıntıları Müsteşarlık ile TÜBİTAK arasında yapılacak
protokol le belirlenir.

Madde 6.

Kuruluşların gerek bünyelerinde yapacakları, gerek bünyeleri
dışında üniversite veya benzeri kurumlara yaptıracakları ARGE
faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların
ölçülebilir ve faturalandmlmıs olması gerekmektedir.

Madde 7.

TÜBİTAK tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, proje
bazındaki ARGE harcamalarına uygulanacak "destekleme
oranı" ile bu oran üzerinden hesaplanan "toplam destek tutarı"
belirlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı'na intikal ettirilir.
Desteklenen projeye ilişkin ödemeler Müstesarhğın uygun
görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından yapılır.

- 103 -



Madde 8.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından firmalara
yapılacak ödeme esnasında ödenecek meblağın %6'sı,
TÜBİT AK'ın bu Tebliğ kapsamındaki izleme ve değerlendirme
faaliyetleri ile temel araştırmalarına destek sağlamak amacıyla
kesilerek TÜBİTAK hesabına aktarılır.

Madde 9.

ARGE desteğinden yararlandırılmasına karar verilen projeler
için proje sahibi kuruluşlar, taleplerini altısar aylık dönemler
itibariyle doğrudan TÜBİTAK'a yapacaklardır. Söz konusu
dönemler;

a) i Ocak - 30 Haziran

b) i Temmuz - 3 i Aralık

şeklinde olacaktır.

Madde 10.

Kuruluşlar taleplerinde önceki dönemldönemlerle ilgili proje
bazındaki ARGE harcamalarını tevsik edeceklerdir. Bu Tebliğ
çerçevesindeki destekleme, ARGE projeleri kapsamındaki;

a) Araştırmacılara ve münhasıran araştırma
faaliyetinde istihdam edilen teknisyenlere
ilişkin personel giderleri,

b) Münhasıran araştırma faaliyet için kullanılan
alet, teçhizat, yazılım giderleri,

c) Münhasıran araştırma faaliyeti için kullanılan
danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet
alım giderleri,

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı
ARGE birimleri, özel sektör ARGE kuruluşları
v.b. ARGE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan
ARGE hizmet giderleri,

e) Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak patent,
faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile
ilgili giderleri,

f) Doğrudan ARGE faaliyetleri ile ilgili malzeme
alımı v. b. alım giderlerini, içerir.

Madde ıı.
Aşağıda belirtilmiş olan koşulları yerine getirmeleri halinde
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sanayi kuruluşlarının yararlanacakları temel destek oranına
ilave destek sağlanır. Temel destek oranı ARGE giderleri
toplamının en fazla %SO'sidir. Toplam destek oranı, ilave
desteklerle beraber %60'ı geçemez.

a) Sanayi kuruluşunun proje bazında desteklenen
ARGE faaliyetinin patentle sonuçlanması
halinde, o proje bazındaki ARGE giderleri için
sağlanan toplam destek miktarının % 10'u
patentin alınmasından hemen sonra, ek destek
olarak ilgili sanayi kuruluşuna ödenir.

b) Sanayi kuruluşunun geçmişteki kendi ARGE
faaliyetine ve/veya bu faaliyet sonucunda aldığı
patente dayalı olarak, bir önceki yıl itibariyle
ürettiği özgün ürünün/ürünlerin satışından elde
ettiği hasılatın toplam satış hasılatına olan
oranına göre, ARGE giderleri için sağlanan
temel destek oranı, aşağıda gösterilen oranlarda
arttırı lır:

Özgün Ürün Satış Hasılatı
/Toplam Satış Hasılatı
%2S'e kadar
%25 - %50
%SO'nin üstünde

Uygulanacak
Artış Oranı
%10
%15
%20

c) Belli bir proje bazında desteklenen ARGE
faaliyeti içinde yer alan ve bu Tebliğ'in 10
uncu maddesinin (a) bendindeki tanıma uyan
personel harcamaları, büyük işletmelerin
projelerinde %60, KOBİ niteliğinde ki
işletmelerin projelerinde %75, teknopark,
inkübatör v.b. kuruluşların projelerinde ise
%90 oranında destekleme kapsamına alınır.
ARGE faaliyetinde doktoralı araştırmacı
istihdam edilmesi durumunda bu personel
harcamasının tamamı desteklenir.

d) Sanayi kuruluşu belli bir proje bazında
Türkiye'deki bir üniversite ve/veya TÜBİTAK'a
bağlı kurumlardan ARGE hizmeti satın
alınmışsa veya söz konusu kuruluş ARGE
faaliyetini anılan Kurumları eksen alan bir
teknopark bünyesinde gerçekleştirmişse, bu tür
hizmet alımları ya da teknoparkta
gerçekleştirilen ARGE faaliyeti giderleri için
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sağlanan destek oranı %30 oranında artırılır.

e) Sanayi kuruluşunun belli bir proje bazında
desteklenen ARGE faaliyetinin;

i) enfonnatik

2) esnek üretim/esnek otomasyon
teknolojileriyle ilgili uyarlama

3) ileri malzeme teknolojileri

4) gen mühendisliği/biyoteknoloji

5) uzay ve havacılık teknolojileri

6) çevreye duyarlı teknolojiler

alanlarında olması halinde sağlanan temel
destek oranı '%20 oranında arttırılır.

Madde 12.

Sanayi kuruluşlarının katıldığı uluslararası projeler, inceleme
ve kabul süreçlerinde ARGE nitelikleri TÜBİTAK'ın da içinde
bulunduğu uluslararası kurullar tarafından belirlenen EUREKA
v.b. uluslararası ARGE projeleri ayrıca TÜBİTAK tarafından
uygulaması yapılan ARGE Proje Yardımındaki hakemlik veya
TTGV tarafından uygulaması yapılan ARGE Sermaye
Desteğindeki alan komi tesi değerlendirme sürecine sokulmadan
ARGE yardımından aşağıdaki esaslar çerçevesinde
yararlandırıl ır:

a ) Söz konusu uluslararası ortak araştırma
projeleri, projede öngörülen süre kadar
desteklenir.

b) Söz konusu projelere katılan sanayı
kuruluşlarının ilgili projeler kapsamındaki
harcamalarına uygulanacak temel destek oranı
%50 olarak alınır.

c) Sanayi kuruluslarıyla birlikte projeye katılan
Üniversite ve/veya araştırma kurumlarının ilgili
projeler kapsamındaki harcamalarının tamamı,
proje süresince her bir proje için i00.000 ABD
Doları'nı aşmamak üzere ARGE yardımından
yararlandırılır.

Madde 13.

Birden çok sanayi kuruluşunun TTGV ve/veya TÜBİTAK ile
birlikte kurdukları şirketlerin ARGE faaliyetleri kapsamındaki
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harcamaları %60 oranında desteklenir.

Birden çok sanayi kuruluşunun birlikte sundukları ARGE
projeleri de ARGE yardımından yararlandırılır. Her bir sanayi
kuruluşuna projeye katkıları esas alınarak ayrı ayrı ARGE
Yardımı yapılır. Proje yürütücülüğü projeye katılan
kuruluşlardan biri tarafından yapılır.

Madde 14.

Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası
cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise
fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz
kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı
Türk Lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nca
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.

Madde 15.

Projenin olumsuz yönde gittiği sonucuna varılması halinde, söz
konusu proje bazında sağlanan desteği durdurmaya
TÜBİT AK'ın önerısı üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığı
yetkilidir.

Madde 16.

Ticari değeri olan yenı urun oluşturulması veya mevcut
ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla
üretim yöntemi sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve
geliştirilmesine yönelik ARGE projeleri ile "Stratejik Odak
Konuları Projeleri"ne, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan
projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek
sağlanır. "Stratejik Odak Konuları Projeleri" ülkemizde mevcut
sanayi yapısı teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası
karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi
alanlarda, teknolojik projeler yürütülmesinde yarar
bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
ülkemizde gelişip yaygınlaşması ıçın alınması gereken
tedbirleri tespit eden projelerdir. Lisans veya "know-how" satın
alınmasını içeren projeler ile bir uru n veya sistem
oluşturulmasına, geliştirilmesine yol açmayan sadece teknoloji
transferinden oluşan projeler bu kapsamda desteklenmez.

Madde 17.

Yukarıdaki amaca uygun projesi olan bir kuruluş, bunun
gerektirdiği ARGE harcamalarının karşılanması için hazırladığı
çalışma programı ve bütçe önerisini Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı'na (TTGV) sunar. Vakıf tarafından
incelenerek desteklenmesine karar verilen ve Müsteşarlığın
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Annex 2. ARGE Y",.}HnlnO İlişkin Teb/i,]

onayladığı projelerin yürütülmesi için projeyi getiren kuruluş
ile Vakıf yetkilileri arasında sözleşme yapılır. Bu sözleşme
koşuIlarına göre projenin uygulanması için gerekli ARGE
harcamalarının %50'sine kadarlık kısmı için Müsteşarlığın
uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan sermaye
desteği tahsis edilir. Projenin tamamlanabilmesi için gereken
miktarın kalan kısmı ise projeyi getiren kuruluş tarafından
karşılanır.

Madde 18.

Projenin değerlendirme ve izleme ile ilgili masrafları DTM'nin
onayı ile her proje döneminde Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu'ndan karşılanır. Her bir projenin değerlendirme masrafı
olarak ı.500 ABD Doları, izleme masrafı olarak da süreleri ı2
aya kadar olan projelerde 3.000 ABD Doları, süreleri i2 ayı
aşan projelerde ise 6.000 ABD Doları her proje döneminde
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan TTGV'ye ödenir.
Ayrıca, önerilen proje bütçesinin %3'ü oranında bir pay,
TTGV'nin konu ile ilgili diğer masraflarını karşılamak üzere
sözlesmede belirtilen şekilde projeyi öneren kuruluş tarafından
TTGV'ye ödenir.

Madde 19.

Sermaye katılımı ile desteklenen projelerin azami süresi 2 (iki)
yılolup, projelere sağlanacak sermaye desteği ımilyon ABD
Dolarını aşamaz. Stratejik Odak Konuları Projeleri için azami
süre i (bir) yıl ve azami destek miktarı ı00.000 (yüzbin) ABD
Dolarını aşamaz. Stratejik Odak Konuları Projelerinin
desteklenmesinde Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Bu tür
projelerin tüm giderleri sağlanacak destekle karşılanır.

Madde 20.

Projenin bitiminde projeye sağlanan sermaye destek miktarı
ABD Doları olarak ve proje sözleşmesinde belirtilen şartlar ve
vadeler esas alınarak, projeyi yöneten kuruluş tarafından
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme
ve Fiyat İstikrar Fonu'na geri ödenir.

Madde 21.

Proje sahibi veya TTGV'nin talebi üzerine, yürütülmesi
imkansız hale gelen projelerin durdurulmasına ve tasfiyesine
Müsteşarlığın uygun görüşü alınmak suretiyle, TTGV Yönetim
Kurulu tarafından karar verilebilir.
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Madde 22.

Projelerin önerilmesi. değerlendirilmesi, desteklenmesi,
izlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili her türlü yazışma ve raporlar
gizlidir. Proje sonucunda alınan patentlerle, ticari uygulama
neticesinde elde edilecek kar ve sair gelirler üzerinde TTGV
tarafından projeye ilişkin sözleşme hükümleri dışında bir hak
ileri sürülemez.

Madde 23.

Projenin yürütülmesinden sorumluların kusur ve ihmalleri
sonucu, projenin olumsuz bir duruma girdiğinin tespiti halinde
Müstesarlığm da olumlu görüşü alınmak kaydıyla TTGV
Yönetim Kurulu Kararı ile proje iptal edilir ve o zamana kadar
sağlanan destek sözleşmede belirtilen faiz oranları ve vadeleri
esas alınarak geri alınır.

Madde 24.

Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesine rağmen
projenin başarısızlıkla sonuçlanması halinde, sözleşme
hükümlerine göre proje tasfiye edilir. Tasfiye gelirleri
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na ve proje sahibine
katılımları oranında iade edilir. Tasfiye sonunda, proje için
yapılan harcamalar la satın alınmış makine, teçhizat ve
malzemeler nakde dönüştürülerek destek oranında anılan Fon'a
iade edilir. Nakde dörıüştürülemeyerı harcamalar, TTGV
Yönetim Kurulu Kararı ve Müstesarlığm onaylaması halinde,
proje zararı olarak kabul edilerek hibe haline dönüştürülür.

Madde 25.

Projenin, bilimsel, teknolojik, idari, mali .ve hukuki yönden
TTGV tarafından kabul edildiği şekilde ve sözleşmeye uygun
olarak yürütülmesinden. projeye ilişkin raporların
verilmesinden, projenin yürütülmesi sırasında gerekli iş
güvenliği ve benzeri gerekli önlemlerin alınmasından proje
yürütücüsü sorumlu olur.

Madde 26.

Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden
dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde "6183 Sayılı
Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümleri
uygulanır.

Madde 27.

Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin
yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların
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sonuclandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 28.

Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 18/511995 tarihli ve
95/6 sayılı Kararı'nın (1) numaralı bendi ile 1/611 995 tarihli ve
22300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/2 sayılı Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 29.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Annex 2. ANCE Yareııınına jJişkin TeMiğ

1 Haziran 1995 tarih ve 22300 sayılı ARGE
YARDıMINA İLİşKİN KARAR'ın TTGV açısından

uygulama sonuçları' (Haziran 1998 itibarı ile):

Başvuran
şirket sayısı:

Proje müracaat
sayısı:

Kabuledilen
proje sayısı:

Alınan toplam
destek:

Proje alanları
(%):

illere göre
dağılım (%):

Başvuru
sayısının az
olması ile ilgili
sebepler:

KOBi BÜYÜK

251 133

320 479

210 334

5.014.000 $ 11.045.000 $

Enformasyon-elektronik 33; makine müh. ve
teknolojisi 26; malzemeler ve metalurjik tekn. 13;
kimya 7; biyoteknoloji 5; enstrümantasyon ve ölçüm.
4; havacılık 4; endüstri müh. ve yön eylem 3; tekstil
1; kontrol müh 1.

istanbul 43; Ankara 15; Kocaeli 10; ızmir 7; Bursa
6; Kayseri 2; Manisa 2; Kırklareli 2; Adana 2;
Gaziantep 2.

- Önceki teşvik uygulamalarında KOBI'lerin
karşılaştığı güçlükler,

- Proje dokümanı hazırlamadaki yetersizlikler,
- Yapılan ARGE çalışmalarının firmalarca teşvik

kapsamı içinde olduğunun bilinmemesi,
- Bürokrasi ile karşılaşılacağı endişesi,
- Üniversite, araştırma kurumları ve danışmanlık

hizmetlerinden yararlanma alışkanlığının
olmaması.

1 DÜNYA, Özel ek. No. 41. Eylül 1998
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EKSİKLİKLER ve YAPıLMASı GEREKENLER2

TTGV den proje desteği alan kuruluşların görüşleri
(Haziran 1998 itibarı ile)

.:. Başvuruların onay süresi bürokratik aşamalardan
dolayı uzundur.

.:. Yüksek yatırım gerektiren projelerde tüm harcamaları
yapıp sonra 2-3 hafta içerisinde vakıf katkısını geri
almak büyük nakit akış problemleri yaratmaktadır.

.:. Destek ödemeleri proje harcamalarının nakden
tamamlanmasından ve proje izleyicilerinin bunları
onaylamasından sonra gerçekleşmektedir. Destek
ödemelerinin harcama yapıldıktan en az iki üç ay sonra
yapılması sorun yaratmaktadır .

•:. Finansman desteğinin yanı sıra bilimsel ve teknik
destek sağlayacak kurumların gelişmesi teşvik
edilmelidir .

•:. Üretim ve pazarlama aşamasında da destek
gerekmektedir .

•:. Yeni urun gelirlerinden çeşitli vergi indirimleri
sağlanmalıdır. Şirketlerin ARGE birimleri vergi dışı
bırakılmalıdır .

•:. Yardımlar dolar veya TEFE endeksli yapılarak geç
ödemeden kaynaklanan değer kayıpları önlenmelidir.

.:. Proje kapsamında satın alınan mal ve hizmetlerin
fatura tarihi yerine ödemelerin tamamlandığı tarih esas
alınmaktadır. Fatura tarihi esas alınmalıdır. Proforma
bazında yapılacak satın almaların avans ödemesine
mesnet teşkil etmesi gerekmektedir.

.:. ARGE çalışmalarının üretime döndürülmesinde teşvik
ve risk paylaşımı sağlayacak mekanizmaların eksikliği,
yatırımcıların çekingen davranmasına sebep

2 DÜNYA. Özel ek. No. 41. Eylül 1998 .
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Annex 2. /ıNCE Y"rJIIIlIna ilişkin Te[,Jiğ

olmaktadır.
geçilmelidir.

.:. TTGV projenin başlarnarrus olması şartını aramaktadır.
Yani daha önce başlamış projeler destek
görmemektedir. Başlamış projelerin de
desteklenebilrnesi, destek öncesi yapılan
harcamalarında desteklenmesi sağlanmalıdır.

Risk sermayesi uygulamalarına

.:. Proje kabulünün belirli tarihte yapılıyor olması proje
fikirlerinin bekletilmesine neden olmakta böylelikle
yeni fikirlerin daha uygulama alanı bulmadan eskime
tehlikesi ortaya çıkmaktadır. TTGV başvuru dönemleri
yılda iki kezdir. Bu proje başlangıcını 6 ay
geciktirebilmektedir. Başvuru dönem sayısı
artın Imalı dır.

.:. Tipik bir proje 1-2 yıl sürdüğü için proje teklifinin
hazırlandığı başlangıç döneminde tüm yatırım
cihazlarının seçiminde ve proje işçiliklerinin
tahmininde % 100 doğruluk mümkün olamamaktadır.
Projeler genelde tahmin edilen bütçelerin üzerinde
taınaınlanabilmektedir. Bu KOBİ'leri çok olumsuz
etkilemektedir. Gerekçeleri haklı bulunması halinde
belirli bir orana kadar ek bütçe talebine olanak
tanınmalıdır.

.:. ARGE yapan kuruluşların yurt içi ve dışında firma
bazında tanıtılmasına yardımcı olunmalıdır.

.:. Patent çalışmalarının da destek kapsamına alınması
gereklidir .

•:. Yabancı sermayenin araştırmalarını
kaydıracak teşvikler sağlanmalıdır.

Türkiye'ye

- "3 -







Bugün !\RGE faalıyetlerınde bulunan
KOBI'ler yüksek teknoloji satmak
için canla başla uğraş~orlar. Çok
yüksek fiyatla bunları satabilirler.

Böyle bir ortam oluşturulabilir.
ARGE'nin adresi de yavaş yavaş belli

oluyor günümüzde. Bunlar da
KOBI'ler, küçük ve orta ölçekli

işletmeler. Bunun en önemli nedeni
buralarda çalışanların ya da

sahiplerinin o firmanın geleceğiyle
çok alakah olmaları. O firmanın
başarısıyla hayat: değişebilecek

insanlar olmaları. Oyle orunca canla
başla çalrşıhyor, Sonra bürokrasisi

de.az. Zaman mevhumu kısıtlı değiL.
Işte 8.30-6.30 gibi bir olay yok.
Gece-gündüz, Cumartesi-Pazar

çalışılan bir sürece giril!yor.

Bilim sistemi ile üretim sistemi
arasındaki bağ zayıf olduğu için
üniversitelerce ya da ulusal veya
fırma bazlı ARGE kuruluşlarınca
gerçekleştirilen ARGE teknolojik

değişim için önemsiz bir rol
oynamaktadır.
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