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BĐLĐM VE TEKNOLOJ Đ YÜKSEK KURULU 
4. Toplantısı 
 
GÜNDEM 

1. BTYK’nın 25 Ağustos 1997 Kararları’na ilişkin uygulama sonuçlarının gözden geçirilmesi; uygulamada karşılaşılan sorunları çözmeye yönelik tasarıların 
görüşülmesi ve karara bağlanması; aynı Kararlar çerçevesinde yapılmış olan araştırmaların sonuçları değerlendirilerek, getirilen önerilerin görüşülmesi ve 
karara bağlanması:  
   

1 Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı’nın Hazırlanması 

2 Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin Kurulması 

3 Türkiye’de Elektronik Ticaret Ağı  Kurulması 

4 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın Çıkarılması 

5a 
Beyin Gücü Kaynaklarının Yönetimine Đlişkin Mevzuat Düzenlemeleri: Yüksek Öğretimde ve Bilimsel Araştırmada 
Evrensel Kaliteyi Yakalamış Bir Üniversite 

5b Beyin Gücü Kaynaklarının Yönetimine Đlişkin Mevzuat Düzenlemeleri: Araştırmacı Personel Mevzuatı Hazırlanması 

5c 
Beyin Gücü Kaynaklarının Yönetimine Đlişkin Mevzuat Düzenlemeleri: Üniversitelere Öğretim Üyesi Sağlanması; 
Araştırmacılığın Özendirilmesi; Doktora Burs Sisteminin Geliştirilmesi 

6 Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanındaki Araştırmaların Desteklenmesi ve Teşviki 

7 Türkiye Akreditasyon Konseyi Yasası’nın Çıkarılması 

8 Kamuya Bağlı Araştırma Kurumlarının Yeniden Yapılandırılmasına  Đlişkin Düzenlemeler 

9 Ulusal AR-GE Bütçesi Oluşturulması 

10 AR-GE’ye Devlet Yardımı Kararı ile Đlgili Yeni Düzenlemeler 

11 Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Yaygınlaştırılması 

12 KOS’lara Verilecek Teknoloji ve Đnovasyon Desteği 

13 Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Kurulması 

14 Kamunun Orta ve Uzun Vadeli Satın Alma Politikasına ili şkin Düzenlemeler 

15 Operasyonel Uydu Yer Đstasyonu Kurulması 

16 Genelkurmay Başkanlığı’nın ‘Türk Savunma Sanayii’nin Geliştirilmesi, Desteklenmesi ve Önünün Açılması’ yönündeki 
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görüş ve önerileri 

17 Ulusal Uzay ve Havacılık Konseyi’nin Kurulması 

18 
Uluslararası Ortak Araştırma Projelerinde Türkiye’nin Yer Alabilmesi için Gerekli Fon Desteğinin Sağlanması ve Yol 
Gösterici Ek Mekanizmalar Geliştirilmesi  

19 Türkiye’de Biyoteknoloji/Gen Mühendisliği Çalışmalarında Düzenleyici Kuralların Belirlenmesi 

20 
Enerjinin Etkin Kullanımına ve Yenilenebilir/Çevre Dostu Enerji Kaynaklarından Yararlanmaya Yönelik Teknolojilere 
ili şkin Politika Araştırmaları ve Đzlenecek Ulusal Politikanın Belirlenmesi 

21 
Çevre Dostu Teknolojiler ve Çevre Yönetim Teknolojileri Alanına Yönelik Politika Araştırmaları ve Ulusal Politikanın 
Belirlenmesi 

22 
Deniz Bilimleri; Denizlerden ve Denizaltı Zenginliklerinden Yararlanma  Teknolojileri Alanına Yönelik Politika 
Araştırmaları ve Ulusal Politikanın Belirlenmesi 

23 
Sektörel Đnovasyon Politikalarına Yönelik Araştırmalar / Đnovasyon Kavramını Tanıtıcı Çalışmalar; Teknoloji-Yönetim, 
Đnovasyon-Yönetim, Kalite-Yönetim ve  Sertifikasyon Tekniklerinin Yaygınlaştırılması; Đnovasyonun Teşviki  

24 
Sanayi sektörü’nde Teknoloji Geliştirilmesi: Dünya Bankası’nın Ülkelere Yardım Stratejisi Bağlamındaki "Teknoloji 
Geliştirme Projesi, II"  

25 Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesine ilişkin Karar 

26 TÜBĐTAK Ulusal Doğa Tarihi Müzesi 

27 Bilim ve Teknoloji Merkezleri Kurulması 

28 Kamuya Açık Đnternete Erişim Mekanlarının Teşviki (Internet Kıraathaneleri) 

29 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’na Yeni Üye Katılımına ilişkin Önerilerin Değerlendirilmesi 

2. Gündemin yeni maddelerine ilişkin tasarıların görüşülerek karara bağlanması:  
   

30 Off-set Anlaşmalarından Ülkenin Teknoloji Yeteneğini Yükseltme Yönünde Azami Yararın Sağlanması 

31 
Ulusal Đnovasyon Sistemi’nin Kurulmasına Yönelik olarak BTYK’ca Yapılan Görevlendirmelerin Gerektirdiği 
Ödeneklerin Tahsisi 

32 Büyük Bilimde (‘Megabilim’) Đzlenecek Ulusal Bir Politika Belirlenmesi 
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BTYK DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI ÜYELER Đ 

Mesut YILMAZ, Başbakan  

Bülent ECEVĐT, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı (Katılamadı)  

Đsmet SEZGĐN, Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı  

Rüştü Kazım YÜCELEN, Devlet Bakanı  

Hüsamettin ÖZKAN, Devlet Bakanı (Katılamadı)  

Zekeriya TEMĐZEL, Maliye Bakanı  

Hikmet ULUĞBAY, Milli E ğitim Bakanı  

Halil Đbrahim ÖZSOY, Sağlık Bakanı  

Arif Ahmet DENĐZOĞLU, Ulaştırma Bakanı  

Mustafa TAŞAR, Tarım ve Köyişleri Bakanı  

Yalım EREZ, Sanayi ve Ticaret Bakanı  

Mustafa Cumhur ERSÜMER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (Katılamadı)  

Ersin TARANOĞLU, Orman Bakanı (Katılamadı)  

Dr. Đmren AYKUT, Çevre Bakanı  

Org. Ergin CELASĐN, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri  

Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ, YÖK Başkanı  

Prof. Dr. Süha SEVÜK, ODTÜ Rektörü  

Prof. Dr. Orhan GÜVENEN, DPT Müsteşarı  
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Yener DĐNÇMEN, Hazine Müsteşarı  

Dr. Yavuz EGE, Dış Ticaret Müsteşarı  

Yücel YENER, TRT Genel Müdürü  

Prof. Dr. Cengiz YALÇIN, TAEK Başkanı  

Prof. Dr. Dinçer ÜLKÜ, TÜBĐTAK Başkanı  

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN, TÜBĐTAK Başkan Yardımcısı  

Fuat MĐRAS, TOBB Başkanı  
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BTYK DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI DAVETL ĐLERĐ * 

Yalçın BURÇAK, Savunma Sanayii Müsteşarı  

Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR, TÜBA Başkanı  

Prof. Dr. Gülsün SAĞLAMER, ĐTÜ Rektörü  

Prof. Dr. Üstün ERGÜDER, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü  

Prof. Dr. Yusuf ÜNLÜ, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı  

Prof. Dr. Tezer KUTLUK, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  

Dr. Fethi TOKER, ÖSYM Başkanı  

Prof. Dr. Ömer L. GEBĐZLĐOĞLU, DĐE Başkanı  

Prof. Dr. Erdal ĐNÖNÜ, TÜBĐTAK Bilim Kurulu Üyesi  

Prof. Dr. Tosun TERZĐOĞLU, Önceki TÜBĐTAK Başkanı  

Muhsin MENGÜTÜRK, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı  

Cengiz ATAK, MTA Genel Müdürü  

Ziya GÖZLER, Etibank Genel Müdürü  

Turhan BÜKÜLMEZ, EĐEĐ Genel Müdür V.  

Prof. Dr. Atilla SEZGĐN, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü  

Uğur YALÇINER, Türk Patent Enstitüsü Başkanı  

Dr. Birol ALTAN, KOSGEB Başkanı  

Serpil ÖZDAMAR, MPM Genel Sekreteri  
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Dr. Fikret YÜCEL, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı (Katılamadı)  

Mehmet ŞUHUBĐ, TTGV Yönetim Kurulu Üyesi  

Uğur YÜCE, TTGV Yönetim Kurulu Üyesi  

Dr. Akın ÇAKMAKCI, TTGV Genel Sekreteri  

Bahar ŞAHĐN, Đstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan V.  

M. Zafer ÇAĞLAYAN, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı  

Kâni AYDOĞDU, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı  

M. Naci TOPÇUOĞLU, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı (Katılamadı)  

Atıl SARYAL, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (Katılamadı)  

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(*) BTYK Karar Tasarıları’nda, görevlendirmelerle ilgili olarak adı geçen ve kararın konusu ile doğrudan ilgili bulunan kurumlar esas alınmıştır.  
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 Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

1 Ulusal Enformasyon Altyapısı 
Ana Planı’nın Hazırlanması  

Ulaştırma Bak. 
(Koord.)  

MEB (Görevli)  

Başbakanlık Đdareyi 
Geliştirme Başkanlığı 
(Görevli) 
TÜBĐTAK (Görevli)   

Türk Telekom 
(Görevli) 

Toplumumuzu, geleceğin enformasyon toplumuna / bilgi toplumuna taşıyacak; ve   
yapılan ilk tahminlere göre, önümüzdeki 10 yılda, 15 milyar $’ı şebeke, 20 milyar $’ı 
uç birimler (‘terminaller’) için olmak üzere, toplam 35 milyar $ mertebesinde 
harcama yapmayı gerektiren bir megaproje olan Ulusal Enformasyon Altyapısı’nın 
kurulmasına yönelik Ana Plan Çalışmaları, Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 
TÜBĐTAK-B ĐLTEN’e bağlı TUENA Proje Ofisi’nce yürütülmektedir ve Ekim sonunda 
tamamlanacaktır.  
 
BTYK Kararı gereğince, kurumsal yapılanmayla ilgili çalışmalar hızlandırılmış; yapılan 
incelemeler sonunda, “Enformasyon Teknolojileri alanında ve özellikle bu alana yönelik 
olarak hazırlanmakta olan Ana Plan’la ortaya konan ve konacak olan öneri ve 
politikaların hayata geçirilmesinde; gerekli kuralların oluşturularak yürürlüğe 
konmasında; uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde ve buna göre gerekli 
önlemlerin alınmasında ilgili taraflar arasında görüş alış verişinde bulunulması ve 
gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla”, "Ulusal Bilgi Teknolojileri Konseyi” 
kurulmasının, ülkemize büyük bir yarar sağlayacağı kanısına varılmıştır. Konuya ilişkin, 
örneği ekli Genelge Taslağı, TÜBĐTAK tarafından, Ocak başında Ulaştırma 
Bakanlığı’na sunulmuştur.  
 
Yine BTYK Kararı uyarınca, Okul-Net ve Kamu-Net’le ilgili çalışmalara öncelik 
verilmiştir. Kamu-Net ve Okul-Net geleceğin yüksek hız ve kapasitedeki genişbant 
Ulusal Enformasyon Altyapısı üzerinden verilecek Telematik Hizmetler Ağı’nın en 
önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, Kamu-Net ve Okul-Net projelerinin vizyonunun 
Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı (TUENA) Anaplan vizyonuyla uyum içinde 
olması gerekir.  
 
Küresel ekonominin en büyük sektörü olan enformasyon alanı ile ilgili mal ve hizmet 
üretiminden pay alamayan ülkelerin gelecekte ayakta kalmaları giderek zorlaşacaktır. 
Onun içindir ki, TUENA Anaplanı’nın temel hedeflerinden biri, bir yandan Ulusal 
Enformasyon Altyapısı ile bu Altyapı üzerinden sunulacak Telematik Hizmetler Ağı’nın 
kurulmasında; öte yandan da, bu ağ kanalıyla sunulacak hizmetlerin üretilmesinde, 
Türkiye’nin enformasyon sanayiinin, donanım ve hizmet üretimi olarak katkısının 
optimum düzeye ulaşmasını sağlayacak şartları yaratmak ve böylece, sektörün 
uluslararası rekabet yeteneğini güçlendirmektir. Kamu-Net ve Okul-Net, sistem olarak 
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kurulurken, Ana Plan’ın bu temel hedefinin gözetilmesi gerekir. Bu ise ancak, Ana Plan 
vizyonuyla uyum sağlanarak mümkün olabilir.  
 
Bu genel yaklaşımın yanında, kamunun oluşturmaya çalıştığı, enformasyon alanına 
yönelik çeşitli projelerde, verimlilik ve etkinliğin sağlanması gerekmektedir. Aralarında 
gerekli bilgi akışının sağlanamadığı çalışmaların kaynak israfıyla sonuçlanması 
kaçınılmazdır.  
 
Zaman zaman, “Ulusal Enformasyon Altyapısı” kavramıyla “Internet” kavramının, 
hatalı olarak, birbiri yerine kullanıldığı gözlenmektedir. Bugün ticari olarak kullanmakta 
olduğumuz “Internet”, mevcut internet teknolojilerini (TCP/IP temelli veri paylaşma, 
ortak çalışma vb.) kullanan ve Türkiye’de ‘TURNET’ ana omurgası üzerinde çalışan bir 
sistemdir. Ulusal Enformasyon Altyapısı ise, büyük bir olasılıkla, yeni nesil 
anahtarlama, iletim, erişim ve internet temelli ağ teknolojilerini kullanarak daha yüksek 
hız ve güvenlikte, geniş bantlı hizmetler sunacak bir “bilgi anayolu” olacaktır.  
 
Bu açıdan kamu kuruluşlarının kendi içlerinde ve kendi aralarında internet 
teknolojilerini kullanarak kuracakları ve söz konusu "bilgi anayolu ” üzerinden hizmet 
verecek ağlarla (Kamu-Net, Okul-Net gibi), Internet arasında bir ayrım yapmak 
zorunludur. “Kamu-Net”, kamu kuruluşlarını, elektronik ortamda ilişkilendirmek; ya da 
“Okul-Net”, Milli E ğitim sistemimize dahil okulları elektronik-telematik eğitim 
ortamında buluşturmak için “Internet”i kullanmak zorunda değildir. Ancak, “Kamu-Net” 
ve “Okul-Net” hizmetlerinden yararlanacak bireyler ile olan ilişkileri elektronik ortamda 
yürütmek için bu ağ sistemleri ile Internet arasında belli noktalarda bağlantılar 
sağlanabilir. Esasen, “Kamu-Net”, “Okul-Net” gibi isimlendirmeler de buna işaret 
etmektedir.   
 
Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Internet Üst Kurulu” mevcut 
“Internet” hizmetlerine yönelik olarak kurulmuştur. Bu isabetli girişimden, hemen her 
ülkedeki benzeri yapılanmaların yürüttükleri çalışmalar arasında bulunan, Internet’e 
ili şkin günlük sorunların çözülmesi; içerik denetimine ili şkin esasların oluşturulması; 
ISP meslek ahlak ilkelerinin konması gibi büyük önem taşıyan konuları ele alması 
beklenmektedir. Kamu-Net ve Okul-Net gibi, kamunun enformatizasyonuna yönelik, 
çok farklı bir alandaki proje çalışmalarının ise, konu ile ilgili tarafların temsil edildikleri 
başka, merkezi koordinasyon birimleri tarafından yönlendirilmesinde zorunluluk vardır. 
Böylesi birimlerin varlığı, ülkemizin teknoloji yeteneğini geliştirmeyi temel alan kamu 
tedarik politikaları yoluyla, ülke içinde üretime yönelik ölçek ekonomileri yaratmayı; 
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ayrıca, kamu kurumlarında birbiriyle uyumlu -birbiriyle ‘konuşabilen’- sistemler 
kullanılmasını sağlayacaktır.  
 

Bu çerçevede, 19.03.1998 tarih ve 1998/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile, 
Başbakanlık Müsteşarı’nın  başkanlığında “Kamu-Net Üst Kurulu ”nun kurulmuş 
olması memnuniyet verici bir adımdır. Benzer biçimde, Milli E ğitim Bakanlığı 
Müsteşarı’nın Başkanlığı’nda da bir “Okul-Net Üst Kurulu ” oluşturulmasında yarar 
vardır.   
 
Yukarıda işaret edilen, Ana Plan vizyonuyla uyum sorununu çözmek için, söz konusu 
Üst Kurullar’a, Ana Plan çalışmalarının koordinatörlüğünü yapan Ulaştırma Bakanlığı 
ile birlikte, Ana Plan’ı hazırlamakta olan TÜBĐTAK (ve özellikle de TUENA Ofisi) 
temsilcilerini de katmak ve bu Üst Kurullar’ı, oluşturulacak Ulusal Bilgi Teknolojileri 
Konseyi şemsiyesi altında toplamak gerekir.   
 
Hazırlık çalışmaları TÜBĐTAK-B ĐLTEN tarafından yürütülen “Çok Kullanıcılı Sanal 
Toplantı Sistemi Projesi”nin de, yukarıda özetlenmeye çalışılan bütünsellik 
çerçevesinde, Kamu-Net’in bir parçası olarak ele alınmasında yarar vardır.  
 
Son bir nokta olarak, önceki Karar’da, "telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi 
ile ilgili yeni düzenlemelerin Enformatik alanındaki kurumsal yapılanmayı etkileyeceği 
göz önünde tutularak, bu düzenlemelere yönelik çalışmalarla Ana Plan Çalışmaları 
arasında sağlıklı bir bilgi akışının sağlanabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır” 
biçiminde yer alan hükmün de, halen, önemini koruduğunu belirtmek gerekir.  

 
 

Karar  
 

• Đnsanlarımıza, vergi, tapu ve kadastro, nüfus, adli kayıt v.b. kamu hizmetlerine; bankacılık ve sigortacılık hizmetlerine, evinden/işyerinden erişme 
imkanını sağlayacak; 

 
• uzaktan eğitim, uzaktan sağlık hizmetleri verilmesini mümkün kılacak ve böylece, gelişmiş merkezlerin imkanlarını, anında, ülkenin her köşesine 

taşıyacak; 
 

• evinde oturup uzaktan hizmet verme ve artık büyük merkezlerde oturmuyor olsalar bile, emekli konumundaki yurttaşların bilgi ve deneyiminden 
istendiği anda yararlanma imkanını getirecek; 
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• sanayi kuruluşlarının, başka merkezlerdeki uzmanlardan, tasarımcılardan, araştırmacılardan, danışmanlardan yararlanabilmelerine imkan verecek; 
 

• dünyanın neresinde olursa olsun, bilgi kaynaklarına, çok yüksek hızlarda ve anında erişmeyi sağlayacak ; 
 

• elektronik ticaret kolaylığını getirecek; 
 

• ve bütün bu imkanlardan-kolaylıklardan, 2000’li yılların hedefi olarak, 25-30 milyon abonenin, yararlanmasını gerçekleştirecek; 
 

• kısacası, toplumumuzu, geleceğin enformasyon toplumuna / bilgi toplumuna taşıyacak; ve 
 

• yapılan ilk tahminlere göre, önümüzdeki 10 yılda, 15 milyar $’ı şebeke, 20 milyar $’ı uç birimler (‘terminaller’) için olmak üzere, toplam 35 
milyar $ mertebesinde harcama yapmayı gerektiren 

 
bir megaproje olan Ulusal Enformasyon Altyapısı’nın kurulmasına yönelik Ana Plan Çalışmaları’nın, Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 
TÜBĐTAK-B ĐLTEN’e bağlı TUENA Proje Ofisi’nce başarıyla yürütülüyor olması son derece memnuniyet verici bir noktadır. Konunun önemi 
nedeniyle, her aşaması, Başbakanlık ve Kurulumuzca da yakından izlenmekte olan Ana Plan Çalışmaları’nın gelinen aşamasında ortaya çıkan bulguların 
ışığı altında, hemen alınması gereken önlemlerle ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

1a. “Enformasyon Teknolojileri alanında ve özellikle bu alana yönelik olarak hazırlanmakta olan Ana Plan’la ortaya konan ve konacak olan öneri ve 
politikaların hayata geçirilmesinde; gerekli kuralların oluşturularak yürürlüğe konmasında; uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde ve buna 
göre gerekli önlemlerin alınmasında ilgili taraflar arasında görüş alış verişinde bulunulması ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla”, 
Başbakan’ın -yokluğunda Ulaştırma Bakanı’nın- başkanlığında ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sekreterliğinde, konu ile ilgili kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla “Ulusal Bilgi Teknolojileri Konseyi” kurulmasının, ülkemize büyük bir yarar sağlayacağı görüşünü paylaşan 
Kurulumuz, TÜBĐTAK tarafından hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı’na sunulmuş bulunan, konuya ilişkin Genelge Taslağı’nın bir an önce, anılan 
Bakanlık’ça Başbakanlık görüşüne sunulmasını kararlaştırmıştır. Ancak, Taslak Başbakanlığa sunulmadan önce, TÜBĐTAK, Konsey’in oluşum 
biçimi ve Konsey’e katılacak kuruluşlar ile ilgili önerisini, Kurulumuzda dile getirilen görüş ve öneriler ışığında gözden geçirerek yeniden 
düzenleyecektir.  

1b. Kurulumuz, önceki Karar’da, " telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili yeni düzenlemelerin Enformatik alanındaki kurumsal 
yapılanmayı etkileyeceği göz önünde tutularak, bu düzenlemelere yönelik çalışmalarla Ana Plan Çalışmaları arasında sağlıklı bir bilgi akışının 
sağlanabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır” biçiminde yer alan hükme bir kez daha önemle işaret etmektedir. 

1c. Geleceğin yüksek hız ve kapasitedeki genişbant Ulusal Enformasyon Altyapısı üzerinden verilecek Telematik Hizmetler Ağı’nın en önemli 
unsurları arasında yer alan Kamu-Net, Okul-Net ve benzeri ağ projelerinin Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı (TUENA) Anaplanı 
vizyonuyla uyumlu olarak yürütülmesi için, bu projelerden sorumlu bütün kurumlar gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.  
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1d. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Internet Üst Kurulu” mevcut “Internet” hizmetlerine yönelik olarak kurulmuştur. Bu isabetli 
girişimden, hemen her ülkedeki benzeri yapılanmaların yürüttükleri çalışmalar arasında bulunan, Internet’e ilişkin günlük sorunların çözülmesi; 
içerik denetimine ilişkin esasların oluşturulması; ISP meslek ahlak ilkelerinin konması gibi büyük önem taşıyan konuları ele alması beklenmektedir. 
Kamu-Net ve Okul-Net gibi, kamu hizmetlerinin enformatizasyonuna yönelik proje çalışmalarının ise, konu ile ilgili tarafların temsil edildikleri 
koordinasyon birimleri tarafından yönlendirilmesinde zorunluluk vardır. Böylesi birimlerin varlığı, ülkemizin teknoloji yeteneğini geliştirmeyi 
temel alan kamu tedarik politikaları yoluyla, ülke içinde, teknoloji yeteneği yüksek, üretime yönelik ölçek ekonomileri yaratmayı; ayrıca, kamu 
kurumlarında uyumlu sistemler kullanılmasını sağlayacaktır.  

Bu çerçevede, Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında “Kamu-Net Üst Kurulu ”nun kurulmasını memnuniyet verici bir adım olarak kaydeden 
Kurulumuz, benzer biçimde, Milli E ğitim Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında da bir “Okul-Net Üst Kurulu ” oluşturulması için Milli 
Eğitim Bakanlığı’nı görevlendirmiştir. Kamu-Net, Okul-Net ve benzeri ağ projeleri ile Internet Üst Kurulu çalışmalarının Türkiye Ulusal 
Enformasyon Altyapısı (TUENA) Anaplanı vizyonuyla uyumlu olarak yürütülmesi için, bu Üst Kurul çalışmaları, oluşturulacak Ulusal Bilgi 
Teknolojileri Konseyi ’nce izlenecek ve gerekli koordinasyon sağlanacaktır.   

Kamu-Net, Okul-Net ve benzeri ağ projeleri ile ilgili Üst Kurullar’a, Ana Plan çalışmalarının koordinatörlüğünü yapan Ulaştırma Bakanlığı 
yanında, Ana Plan’ı hazırlamakla görevli bulunan TÜBĐTAK temsilcilerinin katılmaları da sağlanacaktır. Ayrıca, Başbakanlık Đdareyi Geliştirme 
Başkanlığı, Kamu-Net Üst Kurulu’na katılım istekleri ile ilgili olarak Kurulumuzda dile getirilen görüş ve önerileri değerlendirecek ve gereğini 
yerine getirecektir.  

1e. Hazırlık çalışmaları TÜBĐTAK-B ĐLTEN tarafından yürütülen “Çok Kullanıcılı Sanal Toplantı Sistemi Projesi”nin de, konunun bütünlüğü 
açısından, Kamu-Net’in bir parçası olarak ele alınması, Kurulumuzca da uygun bulunmaktadır. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

2 Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf 
Bilgi Merkezi’nin Kurulması  

TÜBĐTAK (Görevli)  
 
Ödenek sorunu ile 
ilgili olarak:   
Maliye Bakanlığı  
DPT   
   
   

  

Yüksek Planlama Kurulu’nun 30.10.1997 tarih ve 97/T-70 sayılı kararıyla Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBĐM) Projesi için TÜBĐTAK’a Geliştirme ve 
Destekleme Fonu’ndan 400 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir. 
 
ULAK-NET Projesi’nin birinci fazında hedeflenen 96 uç’tan (30/Mayıs/1998 itibariyle) 
80’ine (%81.63) bağlantı sağlanmış; toplam 47.296 Mbps olan hat kapasitesinin 42.560 
Mbps’ı (% 89.50) tahsis edilmiştir.  
 
ULAK-NET’in birinci fazının tamamlanma noktasına gelinmiş olması nedeniyle Sistem 
11 Şubat’ta resmen de işletmeye açılmıştır. Eksik kalan bağlantıların, Türk Telekom’un 
katkısıyla kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir.  
 
Ancak uygulamada görülmüştür ki, Sistem’in, teknolojideki gelişmelere paralel bir 
biçimde geliştirilerek idame ettirilebilmesi ve beklenen hizmeti sağlayabilmesi için, 
ihtiyaç duyulacak yatırım giderleriyle işletme giderlerinin, TÜBĐTAK bütçesinden 
karşılanmasında, yeterli ödenek konamadığı sürece önemli sorunlarla karşılaşılacaktır. 
1999 Mali Yılı’nda ve izleyen yıllarda benzer sorunlarla karşılaşılmaması ve Türkiye 
açısından yaşamsal bir önemi bulunan Ulusal Đnovasyon Sistemi’mizin kurulmasına 
yönelik olarak TÜBĐTAK’a verilen görevlerin başarıyla yerine getirilebilmesi için, 
yeterli yatırım ve cari harcama ödeneklerinin tahsisinde, DPT ve Maliye Bakanlığı’nın, 
konuyu, hem bu yaşamsal önemi dikkate alarak hem de TÜBĐTAK’a verilen yeni 
görevlerin gerektirdiği ek kaynak ihtiyacı olarak değerlendirmelerinde yarar vardır.  

 
 
Karar  
 

2 ♦ Üniversitelerin ve araştırma-geliştirme kurumlarının, uluslararası ve ulusal düzeyde, bilgi kaynaklarına elektronik ortamda ve hızla erişebilmelerini 
sağlayacak ve  

♦ bir yandan öğretimle araştırmanın bütünleşmesini ve ortak araştırmayı destekleyecek, bir yandan da eğitim ve sağlık gibi alanlarda üniversitelerin 
uzaktan hizmet vermelerini mümkün kılacak 
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Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf Bilgi Merkezi’nin Kurulması’na yönelik çalışmaları memnuniyet verici bulan Kurulumuz, Sistem’in, teknolojideki 
gelişmelere paralel bir biçimde geliştirilerek idame ettirilebilmesi ve beklenen hizmeti sağlayabilmesi için, ihtiyaç duyulacak yatırım giderleriyle işletme 
giderlerinin, TÜBĐTAK bütçesinden karşılanmasında yaşanan sorunları dikkatle değerlendirmiştir. Kurulumuz, 1999 Mali Yılı’nda ve izleyen yıllarda 
benzer sorunlarla karşılaşılmaması ve Türkiye açısından yaşamsal bir önemi bulunan Ulusal Đnovasyon Sistemi’mizin kurulmasına yönelik olarak 
TÜBĐTAK’a verilen görevlerin başarıyla yerine getirilebilmesi için, yeterli yatırım ve cari harcama ödeneklerinin tahsisinde, DPT ve Maliye Bakanlığı’nın, 
konuyu, hem bu yaşamsal önemi dikkate alarak hem de TÜBĐTAK’a verilen yeni görevlerin gerektirdiği ek kaynak ihtiyacı olarak değerlendirmelerinde 
yarar görmüştür.  
 
Ayrıca, bu tür giderlerin karşılanabilmesi için, kurulan sistemlerin verdiği hizmetlerden yararlanan kurumların bütçelerine gerekli ödeneğin konulması 
imkanları da, hizmeti veren ve bu hizmetten yararlanan kurumlarla görüşülerek, Maliye Bakanlığı ve DPT tarafından araştırılacak ve bulunacak imkanlara, 
1999 Mali Yılı Bütçe Teklifi’nde yer verilecektir. Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf Bilgi Merkezi’nin cari nitelikteki harcamalarının yatırım bütçesinden 
ayrılarak kuruluşun cari bütçesine ödenek olarak konulması hususu da, Maliye Bakanlığı’nca 1999 Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmaları’nda dikkate alınacaktır. 
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  Gündem Konu ile ilgili Kurumlar  30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

3 Türkiye’de Elektronik Ticaretin 
Yaygınlaştırılması  

ETKK Üyeleri:   
DTM (Koordinatör) 
Adalet Bakanlığı  
Đçişleri Bakanlığı  
Maliye Bakanlığı  
Sağlık Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım ve Köyişleri Bak. 
Sanayi ve Ticaret Bak. 
Kültür Bakanlığı  
DPT  
Hazine Müsteşarlığı 
Gümrük Müsteşarlığı 
DĐE  
Merkez Bankası  
Rekabet Kurumu 
Sermaye Piyasası Kurulu 
MPM  
KOSGEB  
TOBB  
Bankalar Birliği  
Yapı Kredi Bankası 
Demirbank  
Ziraat Bankası  
Emlak Bankası  
Vakıflar Bankası  
Türk Eximbank  
Türkiye Halk Bankası  
Esbank  
TÜBĐTAK  
TTGV  
Türk Patent Enstitüsü  
Türk Telekom A.Ş. 
ĐGEME  

TÜBĐTAK-B ĐLTEN, DTM-Đhracatı Geliştirme Merkezi (ĐGEME) ile birlikte, 
“Türkiye için Elektronik Ticarete Geçi ş: Durum Değerlendirmesi ve Pilot 
Uygulaması Projesi”ni yürütmektedir. Proje TTGV tarafından desteklenmektedir. 
Ayrıca, ‘Elektronik Ticaret’in en önemli ögesi olan bilgi güvenliği ile ilgili olarak, 
BĐLTEN bünyesinde, elektronik imza ve şifreleme konularında teknik çalışmalar 
yapılmaktadır.  
 
19-21 Kasım 1997 tarihlerinde Finlandiya’nın Turku şehrinde düzenlenen, 
Türkiye’den konu ile ilgili temsilcilerin de katıldıkları, “Küresel Elektronik Ticarette 
Engellerin Ortadan Kaldırılması” konulu toplantı ile 5 Aralık 1997’de Đstanbul’da “Đş 
dünyasında elektronik ortamda sınırlar kalkarken ekonomiye getirilen yeni boyutun 
paylaşılması ve tartışılması” amacıyla düzenlenen “e-business” Semineri, konuyla 
ilgili çalışmalara ışık tutmuştur.   
 

11 Aralık ve 20 Ocak’ta, “Elektronik Ticaret” konusunda görüş alış verişinde 
bulunmak ve yapılacak çalışmalar için genel bir çerçeve çizmek üzere, DTM’nin 
koordinasyonunda yapılan toplantılardan sonra, 16 Şubat’taki “Elektronik Ticaret 
Koordinasyon Kurulu (ETKK) ” toplantısında, elektronik ticaretin Hukuk, Finans 
ve Teknik yönleri üzerinde çalışacak üç “Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Ayrıca, 
Grup Raporları’nı birleştirerek ETKK’nın onayına sunmakla görevli bir 
Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur. DPT Hukuk, TÜBĐTAK-B ĐLTEN Teknik, 
Hazine Müsteşarlığı ise Finans Çalışma Grupları’nın sözcülüğünü üstlenmişlerdir. 11 
Mayıs’ta toplanan Değerlendirme Komisyonu, Çalışma Grupları’nca hazırlanan 
raporları inceleyerek, ETKK’nın 26 Mayıs’taki toplantısında kabul ettiği, ekte 
sunulan Rapor Özeti’ni hazırlamıştır.                                                                                   
 

Rapor Özeti’nde belirtildiği gibi, Ülkemizde elektronik ticaretin geliştirilebilmesi için 
devletin öncelikle şu dört ana görevi yerine getirmesi gerekli görülmektedir:  
 

• Gerekli teknik ve idari altyapının kurulmasını sağlamak,   
• Hukuki yapıyı oluşturmak,  
• Elektronik ticareti özendirici önlemleri almak,  
• Ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politikalar ve uygulamalarla 

uyumunu sağlamak.  
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BĐLTEN  
Orta Anadolu Đhr. Bir. 
   Genel Sekreterliği 
DEĐK  
Uluslararası Taşıma Đşl. 
   Komis. ve Acenta. Der. 

ETKK, bu görevlerin yerine getirilebilmesi için alınması gereken önlemler 
konusundaki görüşlerine de Rapor Özeti’nde yer vermiştir.  
 
ETKK’nın çalışmalarını sürdürerek, önerileri ile ilgili bir eylem planı tasarısı 
hazırlamasında; uygulamaları izlemesi, sonuçları değerlendirmesi ve uygulamada 
ortaya çıkacak sorunları çözmeye yönelik yeni öneriler geliştirmesinde; bunları, ilgili 
kurumların ve BTYK’nın görüşlerine sunmaya devam etmesinde -kısacası, 
ETKK’nın, Türkiye’de Elektronik Ticaretin Yaygınla ştırılması ile ilgili 
düzenlemeler tamamlanıncaya kadar görevini sürdürmesinde- yarar vardır.  
 
Kurul çalışmalarının, Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı vizyonuyla uyumlu 
olarak yürütülmesi önemli bir noktadır. Bunun için, yukarıda sunulan ‘1’ sayılı Karar 
Tasarısı’nın ruhuna uygun olarak, Kurul çalışmalarının, oluşturulacak Ulusal Bilgi 
Teknolojileri Konseyi ’nce de izlenmesi ve koordinasyonun sağlanması gereklidir.  

 

  Karar  

3 Sanayimize ve hizmet üreten bütün sektörlerimize,   

♦ Pazar talebindeki değişikliklere hızla ayak uydurabilmek,  

♦ Yaratılan teknolojik yeniliklerden hemen yararlanabilmek ve kendi yarattığı teknolojik yenilikleri hızla pazara sunabilmek,  

♦ Üretim sürecinde hızlı planlama yapabilmek,   

♦ Yeni üretim / hizmet ve yönetim modellerini (tam zamanında üretim, uzaktan yönetim v.b.) bir bütün halinde uygulayabilme, kısacası  

♦ Ekonomik faaliyetlerini yalnızca iç pazarla sınırlamayıp bütün bir dünya coğrafyasına yayabilmek  

gibi, uluslararası ‘rekabet üstünlüğü’ açısından önemli esneklikler sağlayacak olan Elektronik Ticaretin yaygınla ştırılabilmesi için, DTM’nin 
koordinasyonunda yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşılayan Kurulumuz, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu ’nun, çalışmalarını, 
Türkiye’de Elektronik Ticaretin yaygınlaştırılması ile ilgili düzenlemeler tamamlanıncaya kadar sürdürmesine karar vermiştir.   
 
Koordinasyon Kurulu’ndan beklenen temel görev, önerileri ile ilgili bir eylem planı tasarısı hazırlaması; uygulamaları izlemesi, sonuçları 
değerlendirmesi ve uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözmeye yönelik yeni öneriler geliştirmesi; bunları, ilgili kurumların ve BTYK’nın görüşlerine 
sunmaya devam etmesidir. Kurul çalışmalarının, Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı vizyonuyla uyumlu olarak yürütülebilmesi için, yukarıdaki 
‘1’ sayılı Karar’ın ruhuna uygun olarak, bu çalışmalar, oluşturulacak Ulusal Bilgi Teknolojileri Konseyi ’nce de izlenecek ve gerekli koordinasyon 
sağlanacaktır. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

4 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Yasası’nın Çıkarılması 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı (Görevli)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Yasa Tasarısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca, 8/Ekim/1997’de Başbakanlığa 
sunulmuştur. Başbakanlık konu ile ilgili kurumlardan görüş istemiş; bunun üzerine bazı 
kurumlar, hazırlanan Tasarı’nın, daha önce Sanayi Bakanlığı’na sunmuş bulundukları 
görüşleri yeterince yansıtmadığını Başbakanlığın bilgisine sunmuşlardır.  
 
Bu arada, Tasarı ile ilgili olarak, 13 Aralık’ta TÜBĐTAK-MAM Ba şkanlığı ve Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü’nce düzenlenen bir seminere katılan 
sanayiciler, GOSB yöneticileri, üniversite, TÜBĐTAK ve TTGV temsilcileri de, tasarının 
geliştirilmeye muhtaç yönleri bulunduğuna işaret etmişler ve belli noktalarda değişiklik 
yapılmasında yarar gördüklerini belirtmişlerdir.  
 
Başbakanlık, 25/Şubat/1998’de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan, Tasarı üzerinde 
Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı ve TÜBĐTAK ile mutabakat sağlanmasını istemiştir.  

  [ Yasa Çıkıncaya Kadar Yapılması 
Gereken Düzenlemeler; “endüstri 
parkları” kurma imkanlarının 
araştırılması]  

Haz. Müs. (Görevli) 
DTM (Görevli)  
 

Đşbirli ği:             
Sanayi ve Tic. Bak. 
YÖK            
TÜBĐTAK           
TOBB               
TTGV          
KOSGEB 

Đleri teknoloji uygulamalarına yönelik Endüstri Parkları kurabilme imkanlarının 
araştırılması konusuyla ilgili olarak, Dış Ticaret Müsteşarı başkanlığında, TÜBĐTAK, 
TTGV ve UNIDO temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı ile başlatılmış olan 
yapılabilirlik çalışmaları KOSGEB ve TESĐD gibi kuruluşların da katılımıyla 
sürmektedir.   
 

Yapılabilirlik Çalışması’nın TTGV stratejik odak konusu projeleri kapsamında ele 
alınması TTGV Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş ve TESĐD, Proje yürütücüsü olarak 
görevlendirilmiştir. Proje, çalışmalara katılan diğer kuruluşların temsilcilerinden oluşan 
Yönlendirme Komitesi tarafından izlenecektir. 

 
 

 Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

4a. Kurulumuz, Başbakanlık’ın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan, Tasarı üzerinde Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı ve TÜBĐTAK ile mutabakat sağlanması 
yönündeki isteği ile ilgili olarak, konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ve izleyen BTYK toplantısından önce, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Yasa Tasarısı’nı TBMM’ye sunma noktasına gelinmesini beklemektedir.  

4b. Đleri teknoloji uygulamalarına yönelik “Endüstri Par kları " kurma imkanlarının araştırılması ile ilgili çalışmalar memnuniyetle kaydedilmiştir. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler  

5a Beyin Gücü Kaynaklarının 
Yönetimine Đlişkin Mevzuat 
Düzenlemeleri:  
♦ Yüksek Öğretimde ve Bilimsel 

Araştırmada Evrensel 
Kaliteyi Yakalamı ş Bir 
Üniversite   

YÖK (Görevli) YÖK hazırladığı tasarıyı Hükümet’e sunmuş bulunmaktadır. 

5b Beyin Gücü Kaynaklarının 
Yönetimine Đlişkin Mevzuat 
Düzenlemeleri:  

♦ Araştırmacı Personel 
Mevzuatı Hazırlanması  

YÖK (Görevli) 
Đşbirli ği:   
Maliye Bak. 
Sanayi Bak.  
DPT  
TÜBA 
TÜBĐTAK  
KOSGEB 

Konunun “5c” ile birlikte ve “5c” de olduğu gibi, mevcut Öğretim Üyesi ve Araştırıcı 
Yetiştirme Kurulu tarafından ele alınması öngörülmektedir. Đlgili kurumlar ön hazırlıklarını 
tamamlamak üzeredir. 

5c Beyin Gücü Kaynaklarının 
Yönetimine Đlişkin Mevzuat 
Düzenlemeleri:  
♦ Üniversitelere Öğretim Üyesi 

Sağlanması,  
♦ Araştırmacılığın 

Özendirilmesi,  
♦ Doktora ve Sonrası için Burs 

Sisteminin Geliştirilmesi   
[ Yasa Tasarısı Hazırlanması] 

Çalışma Grubu: 
YÖK (Koor.) 
MEB  
DPT  
TÜBA  
TÜBĐTAK  
ÖSYM 

Konuya ilişkin yasa tasarısının, TÜBA’dan da bir temsilcinin katılmasıyla, mevcut Öğretim 
Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu tarafından hazırlanabileceği kanısına varılmıştır (Söz 
konusu Kurul’a katılan kurumlarla BTYK’ca kurulması öngörülen Çalışma Grubu’na 
katılacak kurumlar -TÜBA hariç- aynıdır). Kurul, konuyu önümüzdeki günlerde ele almış 
olacaktır. 

 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

5 Kurulumuz, "Beyin Gücü Kaynaklarının Yönetimine Đlişkin Mevzuat Düzenlemeleri” ile ilgili çalışmaların, YÖK’ün koordinasyonunda, mümkün 
olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasını beklemektedir.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler  

6 Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Alanındaki Ara ştırmaların 
Desteklenmesi ve Teşviki  

Kurul:  
YÖK  
TÜBA  
TÜBĐTAK 

Ön hazırlıklarını sürdüren kuruluşların konuyu birlikte ele almak üzere yakın bir tarihte bir 
araya gelmeleri beklenmektedir 

 
 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

6 Kurulumuz, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanındaki Ara ştırmaların Desteklenmesi ve Teşviki” ile ilgili çalışmaların, YÖK, TÜBA ve TÜBĐTAK 
tarafından, mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasını beklemektedir.  

 
 

  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

7 Türkiye Akreditasyon Konseyi 
Yasası’nın Çıkarılması 

  Tasarı TBMM Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu’nda kabul edilmiş ve TBMM Genel 
Kurulu Gündemi’ne alınmıştır. 

 
 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

7 Kurulumuz, Türkiye Akreditasyon Konseyi Yasa Tasarısı’nın TBMM Genel Kurulu’nda öncelikle ele alınmasını ve bu yönde çaba gösterilmesini 
temenni etmektedir.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

8 Kamuya Bağlı Ara ştırma 
Kurumlarının Yeniden 
Yapılandırılmasına Đlişkin 
Düzenlemeler 

Çalışma Grubu:  
TÜBĐTAK (Sekreter) 
Tarım ve Köyiş. Bak. 
Orman Bakanlığı  
  Köy Hizmetleri  
  Genel Müdürlüğü ile  
  ilgili Devlet 
  Bakanlığı 

Kamu AR-GE kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasındaki yasal imkanlar ve bu 
yapılanmanın genel ilkeleri konusunda bir rapor hazırlayan TÜBĐTAK, konuya ilişkin 
görüş ve önerilerini, Kamu AR-GE Kuruluşları’nın bağlı bulunduğu Bakanlıklara 
sunmaya başlamıştır.   
 
Bu çerçevede TÜBĐTAK, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’na, yeniden 
yapılanmaya gitmeden önce misyonlarını gözden geçirmelerini, gerekiyorsa yeniden 
tanımlamalarını; bunun için de, öncelikle, mevcut durumlarını ve faaliyetlerini üst düzey 
uzmanlardan oluşacak -kurum dışından- bir gruba inceletmelerini önermiş ve bu konuda 
kendilerine yardımcı olabileceğini bildirmiştir (20.10.1997). Bu öneri konusunda Sağlık 
Bakanlığı’na da bilgi sunulmuştur.   
 
Refik Saydam, bu inceleme/değerlendirme için TÜBĐTAK’la i şbirliğine hazır olduğunu 
bildirmiş (09.12.1997); bunun üzerine TÜBĐTAK, Refik Saydam’ın faaliyet ve kurum 
olarak değerlendirilmesi için bir model önerisi geliştirmiş; 20’yi aşkın biliminsanı ve 
uzmandan oluşan bir grup kurarak modeli geliştirmek ve pratikte nasıl bir yol 
izleneceğini belirlemek üzere kendi içinde tartışmaya açmıştır.   
 
Ancak, bir yanda böylesi bir değerlendirme süreci öngörülür ve gerekli hazırlıklar 
TÜBĐTAK tarafından yapılırken, öte yanda, Refik Saydam, bağlı bulunduğu Sağlık 
Bakanlığı’na yeniden yapılanmaya yönelik bir yasa tasarısı taslağı sunmuştur. 
TÜBĐTAK, kendi bilgi ve deneyimi itibariyle, bu taslağın uygun bir yapılanma modeli 
getirmediği kanısındadır. TÜBĐTAK, bir değerlendirme yapılıp Kurum’un misyonu 
(varlık nedeni) gözden geçirildikten ve vizyonu (stratejik hedefi) yeniden tanımlandıktan 
sonra, yeni ihtiyaçları karşılayacak bir yapılanma modeli geliştirmenin daha uygun 
olacağı yönündeki görüşünü korumaktadır.  
 
TÜBĐTAK, BTYK tarafından kendisine verilmiş olan, “yasal ve kurumsal düzenlemeler 
için model geliştirme”  görevi çerçevesinde, “tarım, ormancılık ve balıkçılığın 
geliştirilmesi” sosyo-ekonomik hedefine yönelik çalışmalar yapan Kamu AR-GE 
Kuruluşları’nın yeniden yapılandırılmasını temel alarak bir model tasarısı geliştirmiştir. 
Tasarı, ilgili Bakanlık ve kuruluşların (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı 
ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı’nın) 
görüşlerine sunulmuştur (12.02.1998). Mart başında alınan yanıtlardan edinilen izlenim, 
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söz konusu Bakanlıklar’ın TÜBĐTAK’ça geliştirilen model üzerinde ortak bir çalışma 
yapmaya açık oldukları merkezindedir. Đlgili Bakanlıklar’ın konu ile ilgili üst düzey 
temsilci ve uzmanlarından oluşan ve sekreterliğini TÜBĐTAK’ın yapacağı bir Çalışma 
Grubu kurulması ve önerilen modeli değerlendirerek, izleyen BTYK toplantısından önce 
Başbakanlık’a sunulmak üzere, anılan Kamu AR-GE Kuruluşları’nın yeniden 
yapılanması ile ilgili, yol gösterici bir kanaat raporu hazırlamaları öngörülebilir.  

 
 

  Karar  

8a. Kurulumuz, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nin yeniden yapılanmasının görüşülmesi sırasında, Sağlık Bakanı’nın, konu ile ilgili yasa tasarısını, 2 
Mayıs’ta Başbakanlığa sunduklarını ve bu yasa tasarısında Merkez’in misyon ve vizyonunun yeniden tanımlanarak buna uygun bir düzenleme 
getirildiğini açıklaması üzerine, gelinen bu aşama itibariyle, söz konusu Merkez’in, faaliyet ve kurum olarak, yeniden değerlendirilmesine gerek 
kalmadığı kanısına varmıştır. 

8b. TÜBĐTAK’ın “ tarım, ormancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi ” sosyo-ekonomik hedefine yönelik çalışmalar yapan -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Orman Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı- Kamu AR-GE Kuruluşları’nın yeniden yapılandırılmasını temel alarak geliştirdiği 
model tasarısının değerlendirilmesi için, ilgili Bakanlık Müsteşar ve Genel Müdürleri’nden oluşan ve sekreterliğini TÜBĐTAK’ın yapacağı bir Çalışma 
Grubu kurulması; ve ilk toplantısını TÜBĐTAK’ın çağrısı ile yapacak bu Çalışma Grubu’nun, izleyen BTYK toplantısından önce Başbakanlık’a 
sunulmak üzere, anılan Kamu AR-GE Kuruluşları’nın yeniden yapılanması ile ilgili, yol gösterici bir kanaat raporu hazırlaması, Kurulumuzca uygun bir 
çözüm yolu olarak görülmüş; adı geçen Bakanlıklar ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ve TÜBĐTAK, bunun 
gereğini yapmakla görevli kılınmışlardır. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

9 Ulusal AR-GE Bütçesi 
Oluşturulması 

Yönlendirme Kurulu: 
YÖK  
DPT   
TÜBĐTAK  
   
Đşbirli ği:   
Maliye Bakanlığı 

DPT tarafından desteklenmekte olan Üniversitelere ait Teknolojik Araştırma 
Projeleri’nin TÜBĐTAK’a devri konusunda Yüksek Planlama Kurulu’nca alınması 
gereken kararla ilgili olarak, TÜBĐTAK, Devlet Bakanlığı’na (Sayın Rüştü Kazım 
Yücelen) 07.10.1997 tarih ve B.02.1.BAK.0.65.01.00/132.4006 sayılı yazı ile 
başvurmuştur. Ancak DPT, temeldeki sorunun proje devri olmaksızın da çözülebileceği 
kanısındadır. Konuya, önceki BTYK Kararı gereğince “Ulusal bir AR-GE Bütçesi 
uygulamasına geçişin ilk adımı olarak” kurulmuş bulunan Yönlendirme Kurulu’nda 
ortak bir çözüm bulunabilecektir. “Üniversitelerde yürütülen araştırma-geliştirme 
projelerinin, daha iyi bir koordinasyon altında seçilmesi, izlenmesi ve sonuçlarının 
değerlendirilmesini” yapmak ve bunun için de “proje seçme, izleme ve 
değerlendirmenin hangi ilke ve esaslara göre yapılacağını belirlemek; yine bu süreçler 
açısından, anılan kurumlar arasındaki işbirli ği alanları ile işbölümünün sınırlarını 
tanımlamakla” görevli bulunan Yönlendirme Kurulu ilk toplantını 18 Mart’ta yapmış ve 
kendisine verilen görev çerçevesinde şu kararlara varmıştır:  

♦ 1999 Yatırım Programı ile ilgili Üniversitelere ait Đleri Ara ştırma Proje Teklifleri 
için üniversitelerin DPT’ye yapacakları başvurular için son tarih DPT’ce 30 Nisan 
olarak belirlenmiştir.  

♦ Başvurular ana hatları itibariyle TÜBĐTAK’ta uygulanmakta olan başvuru form ve 
esaslarına uygun olarak yapılacaktır.   

♦ Sunulan Đleri Araştırma Proje teklifleri, TÜBĐTAK Proje Teşvik ve Destekleme 
Esaslarına Đlişkin Yönetmelik ’le belirlenmiş bulunan usullere göre 
değerlendirilmek üzere, en geç 15 Haziran’da -izleyen yıllarda ise, en geç 15 
Mayıs’ta- TÜBĐTAK’a iletilmi ş olacaktır.  

♦ TÜBĐTAK değerlendirme sonuçlarını Yönlendirme Kurulu’na sunacaktır.  

♦ Kabul olunan her proje için Kurul’ca bir danışman -izleyici olarak- belirlenecek ve 
uygulama yine Kurul’ca belirlenecek esaslara göre TÜBĐTAK’ça izlenecek ve alınan 
sonuçlar Kurul’un değerlendirmesine sunulacaktır.  
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♦ “Geli şmekte olan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla, gelişmiş 
üniversitelerde, lisansüstü öğrenim görmek üzere görevlendirilen araştırma 
görevlileri ile yine öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere, yurtiçi-yurtdışı entegre 
doktora programalarına alınan araştırma görevlilerinin doktora çalışmalarının söz 
konusu üniversite projeleri bazında desteklenmesi” konusunda, hangi imkanlardan 
yararlanılabileceği Kurul’ca ayrıntılı olarak incelenerek bir çözüm bulmaya 
çalışılacaktır.  

Yönlendirme Kurulu, önceki BTYK Kararı gereğince, “Ulusal Bütçe Uygulaması’na 
geçişin aşamalarına, uygulamanın usû l ve esaslarına ilişkin görüş ve önerilerini de 
belirleyerek, Başbakanlığa sunacaktır.” Bu konuda TÜBĐTAK bir ön hazırlık yaparak 
YÖK ve DPT’ye sunmuştur. Ancak, BTYK’nın öngördüğü süreye göre (bu süre"en geç 
Nisan 1998"di) bir gecikme olacaktır. 

 
 

  Karar  

9 Kurulumuz, "Ulusal AR-GE Bütçesi Oluşturulması” konusuna verdiği önemi bir kez daha teyit etmekte ve oluşturulmuş bulunan Yönlendirme 
Kurulu’nun konuya ilişkin görüş ve önerilerini, Maliye Bakanlığı’nın da görüş ve önerilerini alarak, Temmuz sonuna kadar Başbakanlık’a sunmasını 
öngörmektedir.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

10 AR-GE’ye Devlet Yardımı Kararı 
ile Đlgili Yeni Düzenlemeler 

Çalışma Grubu: 
DTM (Sorumlu) 
TÜBĐTAK  
TTGV  

  

Kararda öngörülen değişikliklere ili şkin bir tasarı, TÜBĐTAK-Teknoloji Đzleme ve 
Değerlendirme Başkanlığı’nca hazırlanarak DTM’ye sunulmuş (20 Kasım 1997 - 15 
Ocak 1998) ve görüş birliği sağlanmıştır. Değişiklik önerileri genel olarak;   
• bazı temel kavramlardaki düzeltmeleri,   
• üst destek oranının yükseltilmesini (% 50’den % 60’a çıkarılması),   
• yapılan ödemelerde enflasyonun etkilerini karşılayacak yeni düzenlemeleri,   
• Türk Patent Enstitüsü’nden patent almayı özendirici düzenlemeleri,   
• AR-GE harcamaları içinde yer alan araştırma personeli giderlerinin karşılanma 

oranındaki yükseltmeleri,   
• Ortak AR-GE Merkezleri ile ortak AR-GE projelerinin desteklenmesine ve 

Üniversite-sanayi işbirliğini özendirmeye ilişkin yeni düzenlemeleri,   
• Uluslararası ortak projelere katılan sanayi kuruluşları ve üniversiteleri destekleme 

konusunda yeni düzenlemeleri,  
• “Çevreye duyarlı teknolojiler”in ek destek kapsamındaki öncelikli alanlar içine 

alınmasını   
kapsamaktadır. Değişikliklere ili şkin “Karar Taslağı” DTM tarafından Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu’na sunulmuştur (4/Mart/1998); Kurul Kararı beklenmektedir. 
 
Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı olarak 25/Mart/1998 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik 
Fonu Esasları Hakkında Karar" ile "Fon’dan sadece yatırımlarda Devlet yardımları ile 
ilgili teşvik mevzuatı çerçevesinde AR-GE, teknopark, çevre korumaya yönelik, 
BTYK’ca belirlenen öncelikli teknolojik yatırımlar ile KOBĐ yatırımlarının teşviki, 
desteklenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla Müsteşarlık’ça belirlenecek limitler dahilinde 
kredi tahsisi yapılabilir” hükmünün getirilmiş olması, AR-GE’nin teşviki açısından 
olumlu ve ileri bir adımdır.  

 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

10 Kurulumuz, gerek DTM tarafından hazırlanarak Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’na sunulmuş bulunan AR-GE’ye Devlet Yardımı Kararı ile 
Đlgili Yeni Düzenlemeler’i gerekse Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nca da kabul olunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları ve 
Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar”da yer alan yeni yaklaşımı son derece olumlu bulmuştur.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

11 Risk Sermayesi Yatırım 
Ortaklıklarının Yaygınla ştırılması 

Çalışma Grubu:  
Haz. Müs. (Koor.) 
Maliye Bak.  
Sanayi Bak.  
DPT  
TÜBĐTAK 
KOSGEB  
TTGV  
Serm. Piyasası Kur. 
Baş.  
TOBB  
Vakıf Risk AŞ 

Hazine Müsteşarlığı’nın çağrısı ile 12 Aralık 1997’de yapılan toplantıda, ilgili 
kuruluşların, görüş ve önerilerini Hazine Müsteşarlığı’na yazılı olarak göndermeleri 
kararlaştırılmıştır. TÜBĐTAK görüşlerini 14 Ocak’ta Hazine Müsteşarlığı’na iletmiş ve 
bu çerçevede;   
 

• TÜBĐTAK’ın Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları’na riskin değerlendirilmesinde 
teknik danışmanlık yapabileceği,  

• AR-GE Proje Yardım başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, TÜBĐTAK’ın bu 
başvuruları istek sahiplerinin Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları’na 
yönlendirilmeleri açısından da inceleyerek belirli bir yönlendirme işlevi 
üstlenebileceği belirtilmiştir.  

Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve uygulamaları konusunda geniş bir bilgi ve 
deneyim birikimine sahip bulunan ve kendisi de benzer bir işlev gören TTGV de, Hazine 
Müsteşarlığı sorumluluğunda yürütülen çalışmalara katkıda bulunabileceğini 
bildirmiştir.                                                                                                                 

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Tebliği’nde, ihtiyaç 
duyulan değişiklikleri yapmak üzere bir çalışma yürütmektedir.  

Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan ve konu ile ilgili olarak varılan ilk sonuçları yansıtan 
bir Ön Rapor ekte sunulmaktadır. 

 

  Karar  

11 Kurulumuz, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Yaygınlaştırılması konusuna verdiği önemi bir kez daha teyit etmektedir. Bu ortaklıkların 
etkinliğini artırabilmek ve yaygınlaşmalarını sağlayabilmek için alınması gereken önlemleri belirleyecek rapor, önceki BTYK Kararı ile öngörülmüş 
bulunan çalışmaları koordine etmekle görevli Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanacak ve Çalışma Grubu’ndaki kuruluşlarla gerekli mutabakat sağlanarak 
en geç dört ay içinde Başbakanlık görüşüne sunulacaktır. 

 
 
 



 28 

  Gündem Konu ile ilgili Kurumlar  30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

12 KOS’lara Verilecek Teknoloji ve 
Đnovasyon Desteği  

KOSGEB’in Yeniden Yapılanma 
Çabalarının Đzlenmesi 

KOSGEB  

KOSGEB Đcra Komitesi  

Türkiye için son derece yaşamsal olan KOS’ları, ana sanayi ile olan ilişkileri sağlıklı 
bir temele oturmuş; ileri teknolojileri ve modern yönetim tekniklerini kullanan; aynı 
teknolojiler temelinde yaratıcı girişimciliğe, ürün geliştirmeye yönelmiş; toplam kalite 
felsefesini benimsemiş ve bunun gereğini yapan işletmeler haline getirme yönünde 
çaba gösteren KOSGEB’in bu çabalarını çok daha verimli hale getirecek, kurumsal 
ve/veya yasal düzenlemeler konusundaki çalışmalara başlanmıştır.  
 
DPT Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda, konuyla ilgili kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla, 16 Mart, 2 Nisan ve 4 Mayıs’ta yapılan toplantılarda, ulusal inovasyon 
sistemimizin temel yapıtaşlarından biri olan KOSGEB’in işlevleri üzerinde durulmuş 
ve bugünkü faaliyetleri, karşılaştığı darboğazlar ve geleceğe yönelik projeksiyonları 
gözden geçirilmiştir.  
 
Bu arada KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, Türkiye’nin kalkınması, AR-GE 
ve teknoloji üretiminde, KOSGEB’in, 2000 yılında nasıl bir işlev üstlenmesi gerektiği 
konusundaki çalışmaları; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun görüşleri; ve 
BTYK’nın 25 Ağustos Toplantısı’ndaki 12 sayılı Kararı’ndan hareketle, misyon ve 
vizyonunu yeniden tanımlamış ve buna uygun bir yeniden yapılanma modeli 
geliştirmiştir. Bu model KOSGEB Đcra Komitesi’nin 20 Mayıs’taki toplantısında 
onaylanmıştır.   
 
Ayrıca, KOS’lara, kendilerini tanıtma, elektronik ortamda iç ve dış pazarlara açılma 
konusunda önemli imkanlar sağlayacak olan KOBĐ-Net’in kurulmuş olması, kayda 
değer bir noktadır. 

 
 

  Karar  

12 Kurulumuz, KOS’lar’ın teknoloji ve inovasyon yeteneğini yükseltme konusuna verdiği önemi bir kez daha teyit etmekte; bu yönde başarılı 
çalışmalarına tanık olunan KOSGEB’in mükemmelleştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesini arzu etmektedir. KOSGEB’in yeniden yapılanma 
yönünde attığı adımların sonuçları Kurulumuzca da izlenecektir. Bunun için KOSGEB Đcra Komitesi, kaydedilen gelişmelere ilişkin bir değerlendirme 
raporunu, izleyen BTYK toplantısından önce, Kurul Üyeleri’nin değerlendirmesine sunacaktır.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

13 Üniversite-Sanayi Ortak 
Araştırma Merkezleri Kurulması   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

TÜBĐTAK (Görevli)  
 
Maliye Bakanlığı 
   (Görevli) 
 
DPT (Görevli)  

TÜBĐTAK, yürürlüğe koyduğu, Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri 
Programı çerçevesinde,   
 

• Gaziantep Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAMP) ile   
• Anadolu Üniversitesi’nin katılımıyla, Eskişehir’de, seramik alanında faaliyet 

gösterecek, Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi’ni  
kurmuş bulunmaktadır.   
 

TÜBĐTAK ayrıca, üç noktada daha Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi kurma 
girişimine öncülük etmekte ve destek sağlamaktadır. Bunlar:  
 

• Mersin ve Ege Üniversiteleri bünyesinde kurulacak Üniversite-Sanayi Ortak 
Araştırma Merkezleri,  

• Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulacak Ortak Araştırma Merkezi ve  
• ĐTÜ Toprak Araştırma Merkezi’dir.   

  [ Bu amaca yönelik AR-GE 
Yatırımlarının Te şviki]  

DTM (Görevli) Ortak araştırma merkezleri ile ilgili AR-GE yatırımlarının teşviki konusu, AR-GE’ye 
Devlet Yardımı Kararı’nda yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde çözüme bağlanmış 
olacaktır. 

  [ Üniversitelerin katılımı için 
YÖK’le TÜB ĐTAK arasında 
protokol]  

YÖK (Görevli) 
TÜBĐTAK (Görevli) 

Konu ile ilgili olarak 31 Ekim 1997 tarihinde ilgili Devlet Bakanı, YÖK Başkanı ile 
bütün rektörlerin ve TÜBĐTAK yetkililerinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Ancak 
protokol konusunda henüz bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

 

  Karar  

13 Ulusal Đnovasyon Sistemi’mizin önemli yapıtaşlarından olan, “Üniversite-Sanayi Ortak Ara ştırma Merkezleri Kurulması ” konusuna verdiği önemi 
bir kez daha teyit eden ve yürütülen çalışmaları memnuniyet verici bulan Kurulumuz, Ulusal Akademik Ağ (ULAK-NET) ve Cahit Arf Bilgi 
Merkez’inde olduğu gibi, Türkiye açısından yaşamsal önemi bulunan Ulusal Đnovasyon Sistemi’mizin kurulmasına yönelik olarak TÜBĐTAK’a verilen 
görevlerin başarıyla yerine getirilebilmesi için, 1999 Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmaları’nda -ve Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri 
Programı’nın devam edeceği ilerideki yıllarda- yeterli yatırım ve cari harcama ödeneklerinin tahsisinde, DPT ve Maliye Bakanlığı’nın, konuyu, hem bu 
yaşamsal önemi dikkate alarak hem de TÜBĐTAK’a verilen yeni görevlerin gerektirdiği ek kaynak ihtiyacı olarak değerlendirmelerinde yarar 
gördüğünü tekrar belirtir. 
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  Gündem Konu ile ilgili Kurumlar  30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

14 Kamunun Orta ve Uzun Vadeli 
Satın Alma Politikasına ilişkin 
Düzenlemeler 

Teknik Çalışma Grubu:  
San. ve Tic. Bak. (Koor.) 
Devlet Bak.~ BT  
MSB ve SSM  
Maliye Bak.  
MEB  
Sağlık Bak.  
Orman Bak.  
Tarım ve Köyiş. Bak. 
Enerji ve Tabii Kay. Bak. 
YÖK  
TÜBĐTAK  
TAEK  
DPT  
Haz. Müs.  
DTM  
TOBB 

“Kamu alımlarının, ülkenin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmek için etkin bir 
araç olarak kullanılması amacıyla, Orta ve Uzun Vadeli bir Kamu Satın Alma 
Politikası oluşturulması” yönünde bir çalışma başlatılabildiği söylenemez.  
 
Ancak "Savunma Tedariği” konusunda, konunun uzmanlarınca, ana felsefesi AR-
GE’ye dayalı tedarik olan, önemli bir çalışma yapılmış bulunmaktadır. Savunma 
Sanayii ve Tedarik başlığını taşıyan bu çalışma (Ocak 1998) TÜBĐTAK Bilim-
Teknoloji Strateji ve Politika çalışmaları dizisinde yayımlanmış ve ilgililerin 
bilgilerine sunulmuştur. Bu çalışmanın genel olarak “Kamu Tedariği” konusunda da 
yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.  
 
Aynı BTYK Kararı ile öngörülmüş bulunan,“Gümrük Birliği’ne ili şkin 1/95 sayılı 
AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nın, tarafların kamu alımlarını karşılıklı olarak 
birbirlerine açmaları konusunda görüşmelere başlamalarını öngören, 46. Maddesi 
ile ilgili olarak, izlenecek politikaların, açılması ertelenecek sektör ve ürün 
gruplarının belirlenmesi için, TTGV’ye, bir stratejik odak projesi hazırlatılması ” 
konusunda da herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. 

 
  Karar  

14 “Kamu alımlarının, ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmek için etkin bir araç olarak kullanılması amacıyla, Orta ve Uzun Vadeli bir 
Kamu Satın Alma Politikası oluşturulması” konusuna verdiği önemi bir kez daha teyit eden Kurulumuz, konunun görüşülmesi sırasında, Sanayi ve 
Ticaret Bakanının, Bakanlık bünyesinde aynı amaca yönelik bir çalışmanın yürütülmekte olduğuna ilişkin açıklamasını memnuniyetle kaydetmekte ve 
önceki BTYK Kararı uyarınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, aynı Karar’da adı geçen kurum temsilcilerinden oluşacak bir Teknik 
Çalışma Grubu’nun konuyu ele almasında yarar görmektedir. Teknik Çalışma Grubu, verimli ve sonuç alıcı bir çalışma yapabilmek için, kendi içinde bir 
işbölümüne gidebilir; kendi çalışma usullerini belirleyebilir; ayrıca, ilgili gördüğü kurum temsilcilerini ve uzmanlarını çalışmalarına katabilir.  
 
Kurulumuz, ayrıca, bütün kamu kurumlarımızın, kendi yazılım tedarik politikalarını belirlerken, ihtiyaçlarını en iyi şartlarda karşılayabilmenin yanında, 
en az bunun kadar önemli olan, ülkemizin yazılım geliştirme alanındaki teknoloji yeteneğini yükseltmeyi de hedef almaları gerektiğine önemle 
işaret etmekte ve bütün kamu kurumlarımızı, bunun gereklerini yerine getirmekle görevli kılmaktadır. Özellikle de, ulusal açıdan taşıdığı önem 
nedeniyle, ülkemizin uzaktan eğitim ve ders yazılımları geliştirmedeki teknoloji yeteneğinin yükseltilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na önemli 
görevler düşmektedir. Anılan Bakanlık bu görevlerin gereğini izleyeceği tedarik politikası ile yerine getirme imkanına sahiptir.   
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

15 Çok Amaçlı Operasyonel Uydu 
Yer Đstasyonu Kurulması 

TÜBĐTAK (Görevli)  
   
   

  

TÜBĐTAK-MAM 1998 yılı Yatırım Bütçe Teklifi kapsamında DPT’ye sunulan Çok 
Amaçlı Operasyonel Uydu Yer Đstasyonu kurma projesi için gerekli ödenek tahsis 
edilememiş ve Proje 1998 Yatırm Programı’nda yer almamıştır. Ancak, Genelkurmay 
Başkanlığı projeye olan ilgisinin sürdüğünü ve verilen önemi vurgulamak amacıyla, 13 
Ekim 1997’de ilgili kuruluşların katıldığı bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda, Yer 
Đstasyonu’nu kurma gereği ilgili taraflarca bir kez daha dile getirilmiştir. Đstasyon’un 
çok amaçlı bir tesis olarak ele alınması ve Proje’nin de bu çerçevede sürdürülmesinde 
yarar vardır. 

  [ Uydu Projelerinde Off-set’lerden 
azami fayda sağlanması] 

TÜBĐTAK (Görevli) Konu, zamanı geldikçe proje bazında ele alınacaktır. 

 
 

  Karar  

15 Çok Amaçlı Operasyonel Uydu Yer Đstasyonu Kurulması konusuna verdiği önemi teyit eden Kurulumuz, bu Proje’nin, daha önce alınmış kararlar 
ve görevlendirmeler çerçevesinde sürdürülebilmesi için, yıl içinde kullanılabilecek ödeneğin tahsisini teminen, konunun YPK’da ele alınmasının uygun 
olacağına karar vermiştir.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

16 Genelkurmay Başkanlığı’nın 
‘Türk Savunma Sanayii’nin 
Geliştirilmesi, Desteklenmesi ve 
Önünün Açılması’ yönündeki 
görüş ve önerileri  

[ Đhtiyaç sahibi (Genelkurmay 
Başkanlığı ve Kuvvet 
Komutanlıkları), tedarik makamı 
(MSB) ve ihtiyaçları karşılayacak 
birimler (sanayi kuruluşları, 
TÜBĐTAK ve üniversiteler) arasında 
sürekli bir diyalog mekanizması 
oluşturulması] 

MSB (Görevli)   
[ Teknoloji Panelleri]  
   
  

MSB, araştırma ve geliştirmeyi de kapsayan savunma sanayii ve tedarik faaliyetlerinde 
çift amaçlılık  ilkesini göz önünde tutmaktadır. Bakanlar Kurulu onayına sunulma 
aşamasında bulunan “Savunma Sanayii Politikası ve Stratejisi Esasları" dokümanının 
üretimle ilgili bölümünde, çift amaçlılık ilkesi “Savunma ihtiyaçları yanında sivil 
ihtiyaçlar da göz önüne alınır” ifadesi ile yer almıştır. Diğer taraftan, TSK ihtiyaçlarının 
yurtiçinden karşılanma oranını artırmak ve bu amaçla, teknolojik altyapıyı güçlendirmek 
üzere “TSK 1999-2008 dönemi Savunma Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Planı 
(SAGTEP)” hazırlanmıştır. Đlk defa hazırlanan bu Plan’da, TSK’nın, milli olması 
zorunlu, kritik kategorideki sistem ihtiyaçlarının dayandığı teknolojiler belirlenmiş ve 
çoğunluğu çift amaçlı olan söz konusu teknolojilerde altyapıyı güçlendirici temel 
araştırma projelerine yer verilmiştir.  
 
Konu ile ilgili kurumlar arasında işbirliğinin tesisi açısından, savunma alanındaki ihtiyaç 
sahibi (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları), tedarik makamı (MSB) ve 
ihtiyaçları karşılayacak birimler (sanayi kuruluşları, TÜBĐTAK ve üniversiteler) arasında 
sürekli bir diyalog mekanizması oluşturmaya öncelik verilmiş ve bu bağlamda, ilgili 
kurum temsilcilerinden oluşacak beş Teknoloji Paneli’nin kurulması kararlaştırılmıştır. 
Panellerin çalışma esasları ile bunlara katılacak Genelkurmay Başkanlığı, MSB (SSM 
dahil) ve Kuvvet Komutanlıkları temsilcileri belirlenmiştir. Đlgili sanayi kuruluşları, 
TÜBĐTAK ve üniversite temsilcileri de belirlendikten sonra, periyodik (3 ayda bir) ve 
ihtiyaç bazındaki Panel toplantılarına başlanacaktır. DPT ve YÖK temsilcilerinin de 
Teknoloji Panelleri’ne dahil edilmesi durumunda, BTYK kararında öngörülen 
koordinasyon mekanizması tesis edilmiş olacaktır.  
 
Konu ile ilgili olarak, MSB yetkilileri ile TÜBĐTAK yetkilileri kararlaştırılacak bir 
tarihte bir araya geleceklerdir.  
 
14 sayılı karar bağlamında da değinilmiş olan Savunma Sanayii ve Tedarik başlıklı 
çalışma, yukarıda işaret edilen çabalara katkıda bulunacak bir araştırma olarak 
değerlendirilmektedir. 
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  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

16 Konu ile ilgili kurumlar arasında işbirliğinin tesisi açısından, savunma alanındaki ihtiyaç sahibi (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları), 
tedarik makamı (MSB) ve ihtiyaçları karşılayacak birimler (sanayi kuruluşları, TÜBĐTAK ve üniversiteler) arasında sürekli bir diyalog mekanizması 
yaratmak için, MSB’nin, ilgili kurum temsilcilerinden oluşacak beş Teknoloji Paneli kurma yönündeki kararını ve bunlara katılacak Genelkurmay 
Başkanlığı, MSB (SSM dahil) ve Kuvvet Komutanlıkları temsilcilerinin belirlenmiş olmasını memnuniyetle kaydeden Kurulumuz, ilgili sanayi 
kuruluşları, TÜBĐTAK ve üniversite temsilcileri ile DPT Müsteşarlığı ve YÖK Başkanlığı temsilcileri de belirlenerek Panel çalışmalarına bir an önce 
başlanmasını beklemektedir. 

 
 

  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

17 Ulusal Havacılık ve Uzay 
Çalışmaları Konseyi’nin 
Kurulması  

Devl.Bak.~ BT 
(Görevli) 

Daha önce hazırlanan, Ulusal Havacılık ve Uzay Çalışmaları Konseyi’nin kurulmasına 
ili şkin Yasa Tasarısı Taslağı, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen’in başkanlığında, 
konuya taraf kamu kuruluşu temsilcilerinin katıldığı 5 Ekim 1997 tarihli toplantıda ele 
alınarak yeniden düzenlenmiş; 12 Ocak 1998’de aynı kuruluş temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda bir kez daha gözden geçirildikten sonra, Tasarı, hazırlanan gerekçe ile birlikte, 
TÜBĐTAK tarafından ilgili Devlet Bakanlığı’na sunulmuş (21.01.1998); Bakanlık’ça 
gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra da, Hükümet’e sunulmak üzere, Başbakanlık’a 
sevk edilmiştir (28.04.1998).  

 
 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

17 Kurulumuz, Ulusal Havacılık ve Uzay Konseyi Kurulması’na yönelik Yasa Tasarısı’nın bir an önce TBMM’ye sunulması yönündeki temennisini ve 
konuya verdiği önemi bir kez daha teyit etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

18 Uluslararası Ortak Ara ştırma 
Projelerinde Türkiye’nin Yer 
Alabilmesi için Gerekli Fon 
Desteğinin Sağlanması ve Yol 
Gösterici Ek Mekanizmalar 
Geliştirilmesi  

Đşbirli ği:   
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
TÜBA  
TÜBĐTAK   
   

EUREKA ve benzeri uluslararası ortak araştırma programlarına üniversitelerin ve sanayi 
kuruluşlarının etkin olarak katılmalarının teşviki, AR-GE’ye Devlet Yardımı Kararı’nda 
yapılması öngörülen değişikliklerle, fon desteği açısından, sağlanmış olacaktır. Bu 
programlara etkin katılım için başka ek mekanizmalar geliştirme imkanlarını araştırmak 
üzere, TÜBĐTAK bir Çalışma Grubu kurmuştur. Grup, söz konusu etkin katılımın 
sağlanması yanında, diğer ülkelerin bilim ve teknoloji çevreleriyle daha sık temaslar 
kurulabilmesi, bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin çok daha yakından 
izlenebilmesi için, bilim ve teknoloji ataşeliklerinin ihdasına yönelik bir öneri üzerinde 
çalışmaktadır. Konunun Dışişleri Bakanlığı ile TÜBĐTAK tarafından birlikte incelenerek 
sonuçlandırılmasında yarar vardır. 

  [ AB Çerçeve Programı’nda odak 
Kurulu ş olarak TÜBĐTAK’ın 
görevlendirilmesi] 

TÜBĐTAK (Görevli) Konu, aynı Çalışma Grubu’nca ele alınmakta ve AB Çerçeve Programları’na, üniversite 
ve sanayi kuruluşlarımızın daha geniş ölçüde katılabilmelerini sağlamak için 
TÜBĐTAK’ın neler yapabileceğinin belirlenmesine çalışılmaktadır. 

  [ Türkiye’nin EUREKA Dönem 
Başkanlığı için Hazırlık 
Çalışmaları]  

TÜBĐTAK (Koor.)   

Dışişleri Bak.   
Sanayi Odaları 

1 Temmuzda başlayacak EUREKA dönem başkanlığını, bir yıl süre ile Türkiye’nin 
yürütecek olması, ülkemiz için önemli bir fırsattır. Bunula ilgili hazırlık çalışmaları 
devam etmektedir.  

  [ AB/Avrupa Programlarına 
Taraf Olmayan Ülkelerle Ortak 
Araştırma Đmkanlarının 
Araştırılması]  

TÜBĐTAK (Görevli) ‘AB/Avrupa Programlarına Taraf Olmayan Ülkelerle Ortak Araştırma Đmkanlarının 
Araştırılması’ konusu, yukarıda sözü edilen Çalışma Grubu’nca ele alınmaktadır.  

  

 

  Karar  

18 Uluslararası Ortak Araştırma Program ve Projeleri’nde Türkiye’nin daha geniş ölçüde yer alabilmesi; diğer ülkelerin bilim ve teknoloji çevreleriyle daha 
sık temaslar kurulabilmesi; bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin çok daha yakından izlenebilmesi için, OECD ve AB nezdindeki Türkiye 
Temsilcilikleri’nde ve belirlenecek ileri sanayi ülkelerinde bilim ve teknoloji ataşeliklerinin ihdası ya da anılan temsilcilikler ile belirlenecek diğer 
yurtdışı temsilciliklerimizde, sürekli olarak, münhasıran bilim ve teknoloji konuları ile ilgili görevlilerin bulundurulması konusu, Dışişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, TÜBA ve TÜBĐTAK tarafından birlikte incelenecek; sonuç raporu ve hazırlanacak tasarı (olumlu bir sonuca varılırsa) ile birlikte dört 
ay içinde, Başabakanlık incelemesine sunulacaktır. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

19 Türkiye’de   
Biyoteknoloji/   
Gen Mühendisliği Çalışmalarında 
Düzenleyici Kuralların 
Belirlenmesi [ için bir Çalışma 
Grubu Olu şturulması]  

TÜBA (Görevli) 
TÜBĐTAK (Görevli) 
Tar. ve Köyiş. Bak. ve 
Diğer Đlgili Kurumlar  

TÜBA ve TÜBĐTAK tarafından, konunun uzmanlarından/otoritelerinden oluşan bir 
Çalışma Grubu kurulmuş; koordinasyonu ve sekreterliği TÜBĐTAK tarafından 
yürütülen bu Çalışma Grubu ilk kez 12 Şubat’ta bir araya gelerek, Grup üye sayısını 
artırmaya karar vermiştir. Genişletilmiş Çalışma Grubu, 14 Mart’ta toplanarak, ‘Đnsan’, 
‘Hayvan’, ‘Bitki’ ve ‘Mikroorganizma’ alanlarında incelemeler yapmak üzere, dört Alt 
Çalışma Grubu oluşturmuştur. Alt Gruplar çalışmalarına başlamışlardır.  

 
 

  Karar  

19 Kurulumuz, Türkiye’de Biyoteknoloji / Gen Mühendisliği Çalışmalarında Düzenleyici Kuralların Belirlenmesi ile ilgili çalışmanın başlatılmış 
olmasını memnuniyetle kaydetmiştir. Çalışmaların en geç bir yıl içinde sonuçlandırılması beklenmektedir. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

20 Enerjinin Etkin Kullanımına ve 
Yenilenebilir/Çevre Dostu Enerji 
Kaynaklarından Yararlanmaya 
Yönelik Ulusal Teknoloji 
Politikasının Hayata Geçirilmesi 

Uygulama 
Sorumluları:   
Enerji ve Tabii 
  Kaynaklar Bakanlığı 
EĐEĐ  
TÜBĐTAK 
 
Politika 
Araştırmaları:  
TÜBĐTAK- TTGV 
Bilim/Teknoloji/Sanayi 
Tartışmaları Platformu  
   
  

Bu amaçla, TÜBĐTAK ve TTGV tarafından desteklenen Bilim-Teknoloji-Sanayi 
Tartışmaları Platformu bünyesinde oluşturulmuş olan Enerji Teknolojileri Politikası 
Çalışma Grubu tarafından yürütülen Çalışma,  
 

• Enerjinin Etkin Kullanımı ve Enerji Tasarrufu ile Đlgili Teknolojiler  
• Enerji Üretiminde Verimliliği Artırmaya ve Çevreyi Korumaya Yönelik Đleri 

Teknolojiler  
• Çevre-Dostu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Đlgili Teknolojiler  

 
başlıklı üç ana alanı kapsamaktadır. Varılan sonuçları yansıtan ve BTYK üyelerine 
sunulmuş bulunan Yönetici Özeti’ndeki önerilerin hayata geçirilebilmesi için Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlı ğı’na büyük görev düşmektedir. Konunun özelliği nedeniyle, 
TÜBĐTAK’ın ve EĐEĐ’nin de, bu önerilerin hayata geçirilmesinde üstlenebilecekleri 
roller vardır. Bu nedenle, adı geçen kurumlar arasında yakın bir işbirliği ve danışma 
ortamı yaratılması öngörülebilir.  

 

  Karar  

20 Ülkemizin enerji üretim, nakil, dağıtım ve tüketimi ile ilgili ekonomik ve çevresel sorunlarına çözüm bulmaya yönelik olarak, enerji teknolojileri 
alanında ulusal bir politikanın bir an önce oluşturulması için, TÜBĐTAK  ve TTGV  desteğindeki Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartı şmaları Platformu ’na 
bağlı “Enerji Teknolojileri Politikası” Çalı şma Grubu’nun hazırladığı Rapor memnuniyetle karşılanmıştır. Kurulumuz,  
 

• enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu ile ilgili teknolojiler,  
• enerji üretiminde verimliliği artırmaya ve çevreyi korumaya yönelik ileri teknolojiler ve  
• çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teknolojilerin   
 

21. yüzyıl dünya perspektifleri çerçevesinde incelenerek önerilen ulusal enerji teknolojileri politikasını ana hatlarıyla uygun bulmuştur. Kurulu’umuz bu 
çerçevede ülkemiz için öngörülen öncelikli teknoloji alanlarında söz sahibi olabilmek için yapılması gerekenlerle ilgili olarak Rapor kapsamında yer 
alan önerilere de özel bir önem atfetmektedir. Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu önerilerin hayata geçirilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın görev alanı ve yetkisindedir. Getirilen önerilerin, teknolojiyi ilgilendiren yanları itibariyle, TÜBĐTAK tarafından da değerlendirilmesi ve 
gereğinin yerine getirilmesinde yarar görülmektedir. Ayrıca, EĐEĐ de, payına düşen görevleri yerine getirecektir. Bu çalışmaların her aşaması, konunun 
önemi nedeniyle, Başbakanlık ve Kurulumuzca da yakından izlenecektir. Bunu teminen Bakanlık ve TÜBĐTAK söz konusu önerilerin uygulanması 
yönünde ne ölçüde ilerleme kaydedildiğini gösteren ortak bir raporu, izleyen BTYK toplantısından önce Başbakanlık görüşüne sunacaktır.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

21 Çevre Dostu Teknolojiler ve 
Çevre Yönetim Teknolojileri 
Alanına Yönelik Politika 
Araştırmaları ve Ulusal 
Politikanın Belirlenmesi 

TÜBĐTAK- TTGV 
(Bilim/Teknoloji/Sanayi 
Tartışmaları Platformu) 

Konuya ilişkin ön çalışmalar tamamlanmıştır. Bu alanda da enerji alanında olduğu gibi 
çizilen genel çerçeveye uygun olarak, Platform çatısı altında bir Çalışma Grubu 
oluşturulacaktır. 

22 Deniz Bilimleri; Denizlerden 
ve Denizaltı Zenginliklerinden 
Yararlanma Teknolojileri 
Alanına Yönelik Politika 
Araştırmaları ve Ulusal 
Politikanın Belirlenmesi 

TÜBĐTAK- TTGV 
(Bilim/Teknoloji/Sanayi 
Tartışmaları Platformu) 

Çevre konusunda, yukarıda işaret edilen Çalışma Grubu oluşturulduktan sonra bu 
konudaki hazırlık çalışmalarına başlatılacaktır. 

 
 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

21 Kurulumuz, "Çevre Dostu Teknolojiler ve Çevre Yönetim Teknolojileri Alanına Yönelik Politika Ara ştırmaları ve Ulusal Politikanın 
Belirlenmesi” konusuna verdiği önemi bir kez daha teyit etmekte ve konuya ilişkin çalışmanın bir an önce başlatılarak sonuçlandırılmasını 
beklemektedir. 

22 Kurulumuz, "Deniz Bilimleri; Denizlerden ve Denizaltı Zenginliklerinden Yararlanma Teknolojileri Alanına Yönelik P olitika Ara ştırmaları ve 
Ulusal Politikanın Belirlenmesi” konusuna verdiği önemi bir kez daha teyit etmekte ve konuya ilişkin çalışmanın bir an önce başlatılarak 
sonuçlandırılmasını beklemektedir. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

23 Ulusal Đnovasyon Projesi:  

♦ Sektörel Đnovasyon 
Politikalarına Yönelik 
Araştırmalar / Đnovasyon 
Kavramını Tanıtıcı 
Çalışmalar  

♦ Teknoloji-Yönetim, 
Đnovasyon-Yönetim, Kalite-
Yönetim ve Sertifikasyon 
Tekniklerinin 
Yaygınlaştırılması   

♦ Đnovasyonun Teşviki   

Đşbirli ği:  
TÜBĐTAK (Proje 
Yürütücüsü)   
TTGV   
DĐE  
KOSGEB  
Türk Patent Enstitüsü 

TÜBĐTAK, TTGV, DĐE, KOSGEB ve Türk Patent Enstitüsü konuyu, kısaca “Ulusal 
Đnovasyon Projesi” adıyla anılan bir proje çerçevesinde ele almaya karar vermişlerdir. 
Anılan kuruluşlar tarafından ortaklaşa yürütülen bu proje ile;   

• Uygulamaya konmuş olan inovasyon teşvik araçlarından -ekonomik ve toplumsal 
açıdan- ne gibi sonuçlar alındığının ya da alınmakta olduğunun incelenmesi ve 
sonuçların ölçülmesi,   

• Gelinen bu aşamada, inovasyona teşvik edilmek istenen Türk Sanayii’nin, bizatihi 
kendisinin eğilim ve beklentilerinin; ayrıca, inovasyon kapasite ve kabiliyetinin tesbiti 
ve uygulamaya konan araçların, bu açıdan da bir uygunluk incelemesinden 
geçirilmesi,  

• Bu inceleme ve ölçümler yapılırken, en azından bir karşılaştırma bazı olarak, dünya 
uygulamalarına ve bu uygulamaların ardındaki, kuramsal yaklaşım ve çözümlemelere 
de bakılması,   

• Bu inceleme, ölçüm ve tesbitlere dayalı olarak yapılacak bir değerlendirme sonunda, 
inovasyon teşvik araçlarının zenginleştirilmesi yolunda çok daha sağlıklı kararlar 
alınabilmesi, yenilerinin yürürlüğe konabilmesi ve varsa hataların düzeltilmesi,  

• Kısacası, inovasyon konusunda izlenen ulusal politikanın da böylece gözden 
geçirilmesi ve hatalar varsa düzeltilmesi  öngörülmektedir. 18 ayda tamamlanacak 
olan Proje’ye 1998 Ocak’ında başlanmıştır.    

Bu arada, sanayii inovasyona teşvik için “AR-GE Proje Pazarı” olarak anılan yeni bir 
uygulama aracı yürürlüğe konmuştur. Bu uygulamanın çeşitli teknolojik araştırma-
geliştirme alanlarını kapsayan, Türkiye’deki ilk örneği, son derece geniş ve etkin bir 
katılımla, 4-5 Aralık 1997 tarihlerinde, Silivri’de, TÜBĐTAK-T ĐDEB ve TTGV 
tarafından gerçekleştirilmi ştir. Bunlardan ikincisi, bu kez tekstil alanında olmak üzere 
(Tekstil AR-GE Proje Pazarı) 14-15 Mayıs’ta Đstanbul’da düzenlenmiştir.                    

Yine sanayii inovasyona teşvik için, Türk Patent Enstitüsü’nden alınan yerel patentlerin 
ticarileştirilmesini -pazarlanabilir bir ürün haline dönüştürülmesini- mümkün kılacak ve 
girişimcileri bu yönde cesaretlendirecek yeni bir mekanizmayı -Patent Bankası / Patent 
Bankacılığı- uygulamaya koymak için TTGV tarafından bir çalışma yürütülmektedir. 
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  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

23 Kurulumuz, konunun, TÜBĐTAK, TTGV, DĐE, KOSGEB ve Türk Patent Enstitüsü tarafından ortak bir proje çerçevesinde ele alınmış olmasını son 
derece büyük bir memnuniyetle karşılamakta ve “Ulusal Đnovasyon Projesi”nin belirtildiği gibi 18 ay içinde bitirilebilmesi için Proje’ye katılan 
kurumların kendi paylarına düşen görevleri yerine getirme konusunda, mümkün olan her türlü çabayı göstermelerini beklemektedir. Kurulumuz ayrıca, 
“AR-GE Proje Pazarı" ve "Patent Bankası” gibi yeni inovasyon araçlarının yürürlü ğe konmasını da memnuniyetle kaydetmiştir.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

24 Sanayi Sektörü’nde Teknoloji 
Geliştirilmesi   

♦ Dünya Bankası’nın 
Ülkelere Yardım Stratejisi 
Bağlamındaki “Teknoloji 
Geliştirme Projesi, II”   

Đlgili Kamu Kuruluşları TÜBĐTAK-MAM altyapı yenilemesi ve TÜBĐTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’ne yeni ölçme 
laboratuvarları ilavesini kapsayan 1997-2001 yatırım diliminin gerçekleştirilmesi projenin 
önemli bir ayağını oluşturmaktadır. MAM’ın Yatırım Stratejisi, Force Institute (Danimarka) 
başkanlığındaki bir konsorsiyum tarafından hazırlanmıştır.   
 
TTGV tarafından hazırlanan “21. Yüzyılda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı için Yeni Bir 
Strateji” başlıklı raporda, Vakfın bugüne kadarki faaliyetleri değerlendirilmiş ve Teknoloji 
Geliştirme Projesi II. Aşaması kapsamında yürütülmesi düşünülen faaliyetlerle ilgili görüş ve 
değerlendirmelere yer verilmiştir. Rapor, TTGV Yönetim Kurulu’nca onaylanarak Dünya 
Bankası’na gönderilmiştir.  
 
Aynı projeden yararlanacak olan Türk Patent Enstitüsü de gerekli hazırlık ve başvuruyu 
yapmış bulunmaktadır.  
 
Gelinen aşamada, Dünya Bankası, her üç kurumun kredi talebinin dayandığı fizibilite 
etüdleri ya da yatırım strateji raporlarını konunun uzmanlarına inceletmektedir. 
 
DPT ve Hazine Müsteşarlığı, 1999 Yılı’ndan itibaren, Teknoloji Geliştirme Projesi II. 
Aşaması ile ilgili kredinin anılan kuruluşlar ve uygun görülecek başka Türk kuruluşlarınca 
kullanılmaya başlanabilmesi için, Dünya Bankası ile olan görüşmelerini sürdürmektedir.  

 
 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

24 Kurulumuz, konuya ilişkin gelişmeleri memnuniyetle kaydetmiş ve Teknoloji Geliştirme Projesi II. Aşaması ile ilgili Dünya Bankası kredisinin, 1999 
Yılı’ndan itibaren TÜBĐTAK-MAM, TÜB ĐTAK-UME, Türk Patent Enstitüsü ve TTGV tarafından kullanılmaya başlanabilmesi için, DPT ve Hazine 
Müsteşarlığı’nın Dünya Bankası ile olan görüşmelerini bir an önce sonuçlandırmaları ve kredi anlaşmasının imzalanması temennisinde bulunmuştur.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

25 Patent, Faydalı Model Belgesi ve 
Endüstriyel Tasarım Tescili 
Harcamalarının Desteklenmesine 
ili şkin Karar  

DTM (Sorumlu)  

Đşbirli ği:                 
TPE  

Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının 
Desteklenmesine ilişkin Karar Tasarısı, Türk Patent Enstitüsü’nün katkılarıyla, DTM 
tarafından hazırlanmış ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 27 Şubat 1998 günlü 
Resmi Gazete’de yayımlanan 98/3 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş; böylece konu 
çözüme kavuşmuştur.  

 
 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

25 Kurulumuz, Türk Patent Enstitüsü ve DTM’nin yakın işbirliği ile sorunun çözülmüş olmasını memnuniyetle kaydetmiştir.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

26 Ulusal Doğa Tarihi Müzesi TÜBĐTAK  
ODTÜ   
TEMA Vakfı 

Müze’nin mimari fikir projesi bütünüyle, mimari ön proje kısmen tamamlanmış; 
mekanik, statik ve elektrik fikir ve ön projeleri bitirilmi ştir. Kati proje çalışmaları yıl 
içinde tamamlanacaktır.  

  

27 Bilim ve Teknoloji Merkezleri 
Kurulması  

Đstanbul Bil. Mrkz. 
Vakfı  
ĐTÜ  
TÜBĐTAK 

Bilim Merkezi için, ĐTÜ, Ayazağa Kampüsü’nde arazi tahsis etmiştir. 29 Ekim’de 
temelinin atılması planlanan Merkez’in ön projesi, Amsterdam’daki Bilim Merkezi’ni 
kuran Sn. Joost J. Douma’ya hazırlatılmıştır.   

Ayazağa Kampüsü’ndeki bina tamamlanıncaya kadar, ĐTÜ, Taşkışla’daki Gemi 
Havuzu’nu Bilim Merkezi Vakfı’na tahsis etmiştir.  

Toplumun ilgisini çekmek ve Bilim Merkezi Vakfı’nın tanıtımı amacıyla Nisan 1997’de 
düzenlenmiş olan Bilim Şenliği’nin ikincisi, bu yıl 18 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında 
yer almıştır.  

Vakfın harcamaları bugüne kadar büyük ölçüde Đzettin Silier ve Yapı Merkezi 
tarafından karşılanmıştır. 

 
  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

26 Kurulumuz, konuya ilişkin gelişmeleri not etmiştir. 

27 Kurulumuz, konuya ilişkin gelişmeleri not etmiştir. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler ve Ek Karar Gerekçesi 

28 Kamuya Açık Internet’e Eri şim 
Mekanlarının Teşviki (Internet 
Kıraathaneleri)  

Türk Telekom. 
(Görevli) 

TÜBĐTAK-ULAKB ĐM Elektronik Ağ Geliştirme Grubu’nun, Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.’nin ilgili birimlerinden bilgi ve görüş alarak hazırladığı bir Ön Rapor ilgili Devlet 
Bakanlığı’na sunulmuştur (5 Mart 1998).   
 
Ön Rapor’da belirtildiği gibi, kamuya açık Internet erişim mekanlarının kurulmasındaki 
temel amaç, kamu hizmetlerinin yurttaşlara bu mekanlarda sunulabilmesidir; 
diğer bir deyişle, yurttaşların kamu hizmetlerine bilgisayar ağları aracılığı ile uzaktan 
erişebilmelerinin; örneğin, vergi dairesine gitmeden vergi işlemlerini, nüfus idaresine 
gitmeden nüfus kayıtlarıyla ilgili işlemlerini yürütebilmelerinin sağlanmasıdır. Bu 
durumda, öncelikle, bu mekanlarda sunulabilecek kamu hizmetlerinin Internet 
teknolojileri üzerine inşa edilmiş sistemler aracılığı ile sunulabilir hale getirilmesi 
gerekmektedir.   
 
Aynı Ön Rapor’da, kamuya açık Internet erişim mekanlarının, doğal olarak, özel sektör 
eliyle kurulup işletilebilecekleri belirtilmektedir. Ancak, göz önünde tutulması gereken 
önemli nokta, yukarıda sözü geçen hizmetlerin erişim mekanı kurucu ve işleticisi 
girişimciler tarafından değil, Internet şebekesi işleticisi yada Internet servis sağlayıcısı 
tarafından sağlanacak olmasıdır. Onun içindir ki, hizmetleri sağlayacak bir şebeke 
altyapısı kurulmasının, girişimcilerin eri şim mekanları kurması öncesinde 
tamamlanması gerekir.   
 
Üçüncü önemli nokta, erişim mekanlarının fiziksel özellikleri ile sağlayacakları iletişim 
ve erişim imkanlarının niteliği; bakım ve işletilmeleri; ve buralarda sunulacak kamu 
hizmetleri ile katma değerli diğer hizmetleri ücretlendirme sistemlerinin standartlara 
bağlanması zorunluluğudur. Standartların belirlenmesi, erişim mekanlarının ve sunulan 
hizmetlerin bu standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve belgelendirilmesinin bir 
düzenleyici kuruluş eliyle yapılması gereklidir. Bu düzenleyici kuruluşun, izleme ve 
denetimlerinde etkin olabilmesi için, iletişim (telekomünikasyon) alanından sorumlu 
olan düzenleyici kuruluşun bir alt birimi ya da ona bağlı olarak görev yapmasında yarar 
vardır. 
 
Ön Rapor’da önemle vurgulanan dördüncü nokta, erişim mekanlarının, aslında, 
kamu hizmeti sunan yerler olması nedeniyle, hizmete erişimin ücretsiz, en azından 
makul ücretlerle sağlanması zorunluluğudur. Bununla birlikte, kamuya açık erişim 
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mekanlarını kurma ve işletmenin önemli denilebilecek yatırım ve işletme harcamalarını 
gerektirdiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda, girişimcilerin erişim 
mekanları kurup işletmelerini teşvik edecek bir model oluşturulması gereği ortaya 
çıkmaktadır:  
 

• Ana amacın yalnızca Internet erişimi olduğu ‘kiosk’ tipi mekanlarda, kamu 
hizmetlerine erişimin tümüyle ücretsiz olabilmesi için, özel tarife uygulamaları 
yanında sponsorluk (buralardaki ATM cihazlarının gömülü teknolojiler yolu ile 
Internet erişiminde kullanılması), ilan ve reklam geliri sağlanması (kiosk mekanında 
ilan ve reklamların bulundurulması) ya da diğer hizmet gelirlerinden pay alınması 
(telekom ofisleri, loto ve ganyan bayilerinde sunulan hizmetlerin ücretlerinden 
Internet erişim mekanları için finansman desteği sağlanması) gibi çözümler 
bulunabilir. ‘Kiosk’ların kurulmasını teşvik etmek içinse, çeşitli muafiyetler ya da 
destekler sağlanması yoluna gidilebilir.  

• Internet erişimi yanında diğer hizmetlerin de sunulduğu ‘café’ tipi mekanların 
kurulması ve işletilmesi için ‘kiosk’lardakinden farklı olarak, ücretlendirme 
açısından belirli bir serbestlik tanınması kaçınılmazdır. Ancak, ücretler ile verilen 
hizmetlerin niteliği arasında bir denge kurulması için önlem almak gerekir. Bu tip 
mekanların yaygınlaşması için finansman desteğinden çok, gerekli standartları 
belirleyecek ve denetlemeleri yapacak, düzenleyici bir kurulu şa ihtiyaç vardır.  

Ön Rapor’da yer alan, kayda değer diğer noktaları da şöyle özetlemek mümkündür:  

� ‘Kamuya Açık Internet Erişim Mekanları’nın istenen düzeyde hizmet kalitesine 
sahip olabilmeleri için belirli teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi -belirli 
standartlara uyulması- zorunludur. Bu gereklilikler fiziksel mekan, iletişim 
altyapısı ve erişim terminalleri  ile ilgilidir:   

� Özel sektör eliyle yaratılacak fiziksel mekanların (‘kiosk’ ya da ‘Internet café’ 
tipi mekanların) standartlara uygunluğunu denetlemek ve belgelendirmek 
gereklidir. Yukarıda sözü edilen düzenleyici kuruluş tarafından üstlenilmesi 
gereken işlevlerden biri budur.   

� Đletişim altyapısı, söz konusu fiziksel mekanların Internet’e erişmelerini 
sağlayacak bir şebekeyi ifade etmektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 
kurmayı öngördüğü ‘TTNet ’in bu işlevi yerine getirebileceği 
düşünülmektedir. Fiziksel mekanlar, doğrudan TTNet’e bağlanabileceği gibi, 
özellikle coğrafi dağılımlarının gerektirdiği durumlarda, kurulacak yerel 
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şebekeler üzerinde toplulaştırılarak, bu şebekelerin TTNet’e bağlanması yoluyla 
da Internet’e erişimleri sağlanabilir.   

 
           Burada da önemli olan nokta yurttaşlara sunulacak hizmetin kalitesi ve 
           sürekliliği açısından, iletişim altyapısının belirli standartlara uygun olarak 
           kurulması ve işleticilerle servis sağlayıcıların belirli normlara uymalarının 
           düzenleyici kuruluş eliyle denetlenmesi ve sorumluluklarını yerine 
           getirmelerinin sağlanmasıdır.  

• [ Yaratılan fiziksel mekanlardaki] erişim terminalleri, Internet’in sağladığı 
imkanlardan yararlanabilmeyi mümkün kılacak donanımı ifade eder. Önemli 
olan nokta, erişim terminallerinin sürekli çalışabilmesi için gerekli enerji ve 
yerel ağ altyapısının oluşturulması ve kurulan erişim terminallerinin, 
düzenleyici kuruluş eliyle uyumluluk denemelerinin yapılması ve bu 
uyumluluğun belgelendirilmesidir.  

 
 

  Karar  

28 TÜBĐTAK-ULAKB ĐM Elektronik Ağ Geliştirme Grubu’nun, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ilgili birimlerinden görüş alarak hazırladığı Ön Rapor’da 
belirtildiği gibi, kamuya açık Internet erişim mekanlarının kurulmasındaki temel amaç, kamu hizmetlerinin yurttaşlara bu mekanlarda 
sunulabilmesidir; diğer bir deyişle, yurttaşların kamu hizmetlerine bilgisayar ağları aracılığı ile uzaktan erişebilmelerinin; örneğin, vergi dairesine 
gitmeden vergi işlemlerini, nüfus idaresine gitmeden nüfus kayıtlarıyla ilgili i şlemlerini yürütebilmelerinin sağlanmasıdır. Enformasyon teknolojisinin 
getirdiği olanaklardan yararlanma isteğinin ne ölçüde yaygın olduğunu belirlemek amacıyla, Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı Çalışmaları 
çerçevesinde yapılan incelemeler, yurttaşların, sayılan kamu hizmetlerine, elektronik ortamda, uzaktan erişebilme konusunda büyük bir istek 
gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu açıdan Kurulumuz, “öncelikle, bu mekanlarda sunulabilecek kamu hizmetlerinin Internet teknolojileri 
üzerine inşa edilmiş sistemler aracılığı ile sunulabilir hale getirilmesi gerektiği” noktasından hareketle, kamu hizmetlerinin enformatizasyonu 
ve bu hizmetlere elektronik ortamda uzaktan erişimi mümkün kılacak Kamu-Net’in kurulması  gereğine bir kez daha işaret etmektedir.   

Bu çerçevede Kurulumuz, Kamuya Açık Internet’e Eri şim Mekanları kurulmasını mümkün kılacak hazırlık çalışmalarının, konunun Kamu-Net’le 
olan bütünselliği göz ardı edilmeksizin, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yürütülmesini kararlaştırmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler Kurulumuzca 
da izlenecek; Kurulumuza sunulacak gelişme raporları anılan kuruluşça hazırlanacaktır. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

30 Mayıs 1998 Đtibariyle Geli şmeler 

29 BTYK’ya Yeni Üye Katılım 
Önerilerinin Değerlendirilmesi 

  BTYK’nın kurulmasına ilişkin KHK’de konuyla ilgili gerekli değişikli ğin yapılması için 
hazırlanan değişiklik tasarısı, Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak TBMM’ye sunulmuştur.  

 
 

  Gelişmelerle ilgili Kurul De ğerlendirmesi 

29 Kurulumuz, konuya ilişkin gelişmeleri memnuniyetle kaydetmiştir. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

Karar Gerekçesi 

30 “Off-set” Anla şmalarından 
Ülkenin Teknoloji Yeteneğini 
Yükseltme Yönünde Azami 
Yararın Sağlanması 

MSB (Koord.)   
YÖK   
SSM  
TÜBĐTAK   
TTGV   
TT 

Büyük çaptaki projelerin kapsadığı yurtdışından mal ve hizmet tedariki ile ilgili 
anlaşmalar çerçevesinde imzalanan “Off-set" Anlaşmaları’ ndan, BTYK’nın 
3/Şubat/1997 günlü toplantısında kabul olunan, “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 
1993-2003” dokümanında da işaret edildiği gibi, ülkemizin teknoloji yeteneğini 
yükseltme yönünde azami yararın sağlanabilmesi için, bu anlaşmalara taraf ulusal 
kuruluşlarımızla, görevleri gereği, ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltebilme 
yönünde uğraş veren üniversitelerimiz, TÜBĐTAK ve TTGV gibi kuruluşlarımız 
arasında daha yakın bir işbirliği ve danışma mekanizmasının kurulmasında yarar vardır. 
Bu işbirliği ve görüş alış verişinin, doğal olarak, “Off-set” tekliflerinin değerlendirilmesi 
ve anlaşma metinlerinin hazırlanması sürecini de kapsaması gerekir. 

 
 

  Karar  

30 Büyük çaptaki projelerin kapsadığı yurtdışından mal ve hizmet tedariki ile ilgili anlaşmalar çerçevesinde imzalanan “Off-set" Anlaşmaları’ndan 
ülkemizin teknoloji yeteneğini yükseltme yönünde azami yararın sağlanabilmesi için, bu anlaşmalara taraf ulusal kuruluşlarımızla, görevleri gereği, 
ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltebilme yönünde uğraş veren üniversitelerimiz, TÜBĐTAK ve TTGV gibi kuruluşlarımız arasında daha 
yakın bir işbirliği ve danışma mekanizmasının, “Off-set” tekliflerinin değerlendirilmesi ve anlaşma metinlerinin hazırlanması sürecini de kapsayacak 
biçimde geliştirilmesinde yarar gören Kurulumuz, işaret edilen mekanizmanın kurulabilmesi, sağlıklı biçimde işletilebilmesi ve sürekliliğinin 
sağlanabilmesi için, MSB’nin koordinasyonunda YÖK, SSM, TÜBĐTAK, TTGV ve TT uzmanlarından oluşan bir Çalışma Grubu oluşturulmasını ve 
hazırlayacakları Rapor ve Genelge Taslağı’nı dört ay içinde Başbakanlık görüşüne sunmalarını kararlaştırmıştır.  
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

Karar Gerekçesi 

31 Ulusal Đnovasyon Sistemi’nin 
Kurulmasına Yönelik olarak 
BTYK’ca Yapılan 
Görevlendirmelerin Gerektirdi ği 
Ödeneklerin Tahsisi 

Maliye Bakanl. 
(Görevli) DPT 
(Görevli) 

Ulusal Đnovasyon Sistemimizin kurulması bugünkü Ulusal Bilim ve Teknoloji 
Politikamızın belkemiğini -kısa ve orta vadedeki stratejik hedefini- oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede, BTYK’ca da, belirli kurumlara görevler/ek görevler verilmektedir. Bu 
görevlerin başarıyla yerine getirilebilmesinin ön koşulu gerekli ödeneğin zamanında ve 
yeterli düzeyde sağlanmasıdır. Bunun için, Ulusal Đnovasyon Sistemimizin bir an önce 
kurulması, özellikle de BTYK’ca yapılacak görevlendirmeler bağlamında, yatırım ve cari 
bütçe imkanları ve bütçeleme teknikleri açısından pratik bir çözüm yolu bulmaya ihtiyaç 
vardır. Yukarıda, ‘2’ ve ‘13’ sayılı Kararlar gereğince, Maliye Bakanlığı ve DPT’ce 
yapılması öngörülen çalışmada, konunun, burada işaret edilen genel çerçeveyi de 
kapsayacak biçimde ele alınmasında ve bulunacak çözümün, 1999 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı’nın hazırlanması sırasında dikkate alınmasında yarar vardır. 

 
 

  Karar  

31 Ulusal Đnovasyon Sistemimizin kurulması bugünkü Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikamızın belkemiğini -kısa ve orta vadedeki stratejik hedefini- 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Kurulumuzca, belirli kurumlara verilmekte olan görevlerin/ek görevlerin başarıyla yerine getirilebilmesini teminen, 
ihtiyaç duyulan ödeneğin zamanında ve yeterli düzeyde sağlanabilmesi için, uygulanmakta olan Đstikrar Programı çerçevesinde, ilgili kurumlarca gerekli 
önlemler alınacaktır. Yukarıda, ‘2’ ve ‘13’ sayılı Kararlar gereğince, Maliye Bakanlığı ve DPT’ce yapılması öngörülen çalışmada, konu, “Ulusal 
Đnovasyon Sistemi’mizin bir an önce kurulması ve bu stratejik hedefe yönelik olarak, özellikle de BTYK’ca yapılacak görevlendirmeler” bağlamında ve 
bu genel çerçeveyi de kapsayacak biçimde ele alınacak ve bulunacak çözümün 1999 Mali Yılı’nda uygulamaya konabilmesi için gereği yapılacaktır. 
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  Gündem Konu ile ilgili 
Kurumlar  

Karar Gerekçesi 

32 Büyük Bilimde (‘Megabilim’) 
Đzlenecek Ulusal Bir Politika 
Belirlenmesi 

TÜBĐTAK (Görevli)  

Đşbirli ği:             
TÜBA                
TAEK 

Nükleer fizik, yüksek enerji fiziği, yoğun madde fiziği, astronomi, deniz bilimleri, yaşam 
bilimleri gibi, pahalı araştırma yatırımlarına, uluslararası ve ulusal düzeyde geniş 
işbirliklerine ve çok disiplinliliğe dayalı büyük ölçekli araştırmaları gerektiren ve 
genellikle büyük bilim olarak nitelenen bilim dallarında, Türkiye’nin iddia sahibi 
olabileceği alanlar vardır. Türkiye en azından bu tür bilim alanlarındaki uluslararası 
araştırma programlarının bazı alanlarında yer alabilir ve belirlenecek bazı alanlarda ulusal 
araştırma programları yürürlüğe koyabilir. Önemle işaret etmek gerekir ki, büyük bilim, 
gerektirdiği büyük yatırım ve yüksek araştırma harcamaları nedeniyle, işbirliği 
yaklaşımının rekabet anlayışının önüne geçtiği; bir yanda yararlandığı parçacık 
hızlandırıcılar, büyük teleskoplar, uzay araştırmalarına yönelik uydular gibi teknolojik 
kolaylıkların mümkün olduğunca uluslararası düzeyde merkezileştiği, diğer yandaysa çok 
uluslu projelerin yer aldığı bir araştırma alanını ifade etmektedir. Onun içindir ki, bu 
alana ayrılacak ulusal kaynakların optimizasyonunu, katıldığımız ya da katılmayı 
düşünebileceğimiz uluslararası ortak araştırma programlarından azami yararı 
sağlayabilmeyi ve beyingücü potansiyelimizi en akılcı biçimde kullanabilmeyi mümkün 
kılacak ulusal bir politika geliştirmeye gerek vardır. Unutulmamalıdır ki, 21. Yüzyıl’da 
söz sahibi olmak isteyen bütün ülkelerin -G. Kore dahil- Büyük Bilim alanlarına yönelik 
ulusal politikaları ve programları vardır. 

 

  Karar  

32 Kurulumuz, pahalı araştırma yatırımlarını, uluslararası ve ulusal düzeyde işbirliği ile disiplinlerarası işbirliğine dayalı büyük ölçekli araştırmaları 
gerektiren ve genellikle büyük bilim olarak nitelenen bilim dallarında, Türkiye’nin de iddia sahibi olabileceği alanların bulunduğu; Türkiye’nin bu tür 
bilim dallarındaki uluslararası araştırma programlarının bazı alanlarında yer alabileceği ve bazı alanlarda ulusal araştırma programları yürürlüğe 
koyabileceği inancını paylaşmaktadır. Kurulumuz ayrıca, büyük bilimin, gerektirdiği büyük yatırım ve yüksek araştırma harcamaları nedeniyle, işbirliği 
yaklaşımının rekabet anlayışının önüne geçtiği, bir yanda yararlandığı parçacık hızlandırıcılar, büyük teleskoplar, uzay araştırmalarına yönelik uydular 
gibi teknolojik kolaylıkların mümkün olduğunca uluslararası düzeyde merkezileştiği, diğer yandaysa çok uluslu projelerin yer aldığı bir araştırma alanını 
ifade ettiği gerçeğinden hareketle; bu alana ayrılacak ulusal kaynakların optimizasyonunu, uluslararası ortak araştırma programlarına katılarak bundan 
azami yararı sağlayabilmeyi ve beyingücü potansiyelimizi akılcı biçimde kullanabilmeyi mümkün kılacak ulusal bir politika geliştirmenin gerekli olduğu 
tesbitini de paylaşmaktadır. Bu itibarla, 21. Yüzyıl’da söz sahibi olmak isteyen her ülke gibi, Türkiye’nin de Büyük Bilim ’e yönelik ulusal politikasını 
belirleyebilmesi için gerekli çalışmaların, TÜBA ve TAEK başta olmak üzere ilgili kurum ve bilim insanlarımızın katkısı sağlanarak TÜBĐTAK’ça 
yürütülmesine karar verilmiştir. 
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1 Sayılı Karar'la Đlgili Ek Doküman 
 ALT KOM ĐSYON  

TASLAK KONSEY ÖNER ĐSĐ  
T.C.  

B A Ş B A K A N L I K   
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

 

Konu :  Ulusal Bilgi Teknolojileri Konseyi   

GENELGE   
1997/XX  

Ulusal Bilgi Ağı’nın yaşamsal önemi ve buna ilişkin ulusal bir Anaplan hazırlama gereği, Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi (24 Şubat 1995) ile ortaya 
konduktan sonra, bu öneri, 40’ın üzerinde seçkin uzmanın katkıda bulunduğu bir raporla (TÜBA-TÜBĐTAK-TTGV, Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları 
Platformu, Enformatik Alanına Yönelik Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Çalışma Grubu Raporu, Mayıs 1995) olgunlaştırılmıştır. Konu ile ilgili, 
2000’e yakın kişi ve kuruluşa gönderilmiş bulunan bu Rapor’un getirdiği öneri, Rapor’un yayımlandığı 1995 Mayıs’ından hemen sonra, TÜBĐTAK’ın bir 
mektubuyla ve özet halinde, kilit konumdaki bütün kişi ve kurumlara ayrıca duyurulmuştur.  

Anaplan hazırlama önerisinin siyasi otorite katında bir karara dönüşmesi ise, 1996 başında mümkün olmuştur. 1996 Ocak’ında yapılan girişimler sonucunda, 
Anaplan’ın, Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinatörlüğü ve TÜBĐTAK’ın sekreterliğinde, Bakanlık’ça belirlenecek kamu ve özel sektör temsilcilerinin de 
katılacağı bir Çalışma Grubu’nca hazırlanmasını öngören, 5 Şubat 1996 tarihli Başbakanlık direktifi yayımlanmıştır.  

25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu da konuya verilen önemi teyid etmiş, Anaplan çalışmalarının süresini de dikkate 
alarak çalışmaların hızlandırılması direktiflerini vermiştir.  

Bu tesbitler ışığında:  

Bilgi Teknolojileri alanında ve özellikle bu alana yönelik olarak hazırlanmakta olan Anaplan’la ortaya konan ve konacak olan öneri ve politikaların hayata 
geçirilmesinde; gerekli kuralların oluşturularak yürürlüğe konmasında; uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde ve buna göre gerekli önlemlerin 
alınmasında ilgili taraflar arasında görüş alış verişinde bulunulması ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla "Ulusal Bilgi Teknolojileri Konseyi" 
kurulmuştur.  

Ulusal Bilgi Teknojileri Konseyi’nin ;  
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Başbakan’ın başkanlığında,  
Devlet Bakanı (Sn. Rüştü Kazım YÜCELEN),  
Ulaştırma Bakanı,  
Genelkurmay Başkanlığı,  
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,  
Dış Ticaret Müsteşarı,  
Hazine Müsteşarı,  
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,  
Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı,  
TÜBĐTAK Başkanı, 
Sanayi sektöründen;  
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESĐD), Elektronik Cihaz Đmalatçıları Derneği (ECĐD) ve Elektronik Sanayi Đhtisas Merkezi (ESĐM) tarafından 
önerilen ikişer (toplam 6) aday arasından seçilecek üç,  
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBĐSAD) tarafından önerilen ikişer (toplam 6) 
aday arasından seçilecek iki, 

 
Hizmet ve erişim sektöründen;  

Türk Telekomünikasyon A.Ş., TÜRKCELL, TELSĐM ve Internet Servis Sağlayıcıları Derneği tarafından önerilen ikişer (toplam 8) adaydan seçilecek iki, 

 
Kullanıcıları temsilen;  

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sanayici ve Đş Adamları Derneği (TÜSĐAD) ve Bankalar Birliği 
tarafından önerilen ikişer (toplam 8) adaydan seçilecek iki, 

 
ve Araştırma Geliştirme Projeleri’ne destek olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üyeden,  

teşekkül ettirilmesine,  

Đlgili sektör kuruluşları ile kamu yararına çalışan kurumların adaylarını bir ay içinde Başbakanlık Makamı’na bildirilmesine, bunlar içerisinden asli üyelerin 
yukarıda belirtilen oranda Başbakan’ca seçilmesine,  

Konseyin toplantı tarih ve yerinin Konsey Başkanı tarafından tespit edilmesine,  
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Başbakanın bulunmadığı toplantılarda Konseye Ulaştırma Bakanı’nın başkanlık etmesine,  

Konseyin hazırlık çalışmalarının konu ile ilgili taraflarla istişarede bulunarak Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmesine,  

Konsey Başkanının gerekli görmesi halinde konularıyla ilgili olarak Bakanlar, Meslek Kuruluşları, Vakıflar ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin 
de Konsey çalışmalarına davet edilmelerine,  

Konseyin gerekli gördüğü konularda kapsamlı çalışmalar yapılması için Konsey Üyelerinin ve konunun uzmanlarının katılımıyla Çalışma Grupları 
oluşturulmasına,  

Konseyin çalışma usul ve esaslarının Konsey tarafından bir iç genelge ile düzenlenmesine,  

Konseyin sekreterya hizmetlerinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yerine getirilmesine, gerekli harcamaların Başbakanlık bütçesinden karşılanmasına  

karar verilmiştir.  

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.  

GEREKÇE   

Enformasyon teknolojileri, doğası gereği çok aktörlü bir teknoloji alanını kapsamaktadır. Telekomünikasyon teknolojileri ile ilgili donanım, yazılım ve 
içerik sanayicileri ile bu teknolojileri kullananların karşılıklı etkileşimi, ülkenin enformasyon toplumuna geçişinde izlenecek politikaların toplumsal kabul 
görmesi açısından önemlidir. Bu sektörde iddiası olan hemen tüm ülkelerde, enformasyon alanı ile ilgili çevrelerin (sanayiciler, hizmet sunucular, üniversite 
çevreleri v.b.) temsil edildiği, ülkenin enformasyon teknolojisi ile ilgili geleceğine ilişkin politikaların belirlendiği; hükümet, sanayici ve kullanıcıların temsil 
edildiği konsey, komisyon vb. örgütlenmelere rastlanmaktadır.  

Enformasyon toplumu gerceği ile yüzyüze kalan Türkiye, günümüzün telekomünikasyon şebekelerinden hareketle enformasyon altyapısını kurmak 
zorundadır. Bu altyapı, kamu yönetimi ve hizmetinin her boyutunu değiştirmenin yanı sıra, özel sektör ve bu teknolojileri kullanan yurttaşların yaşamlarını 
da kökten etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle, kamu kesimi, ilgili üretici sektörler ve kullanıcıların katılımıyla oluşacak konsey,  

• ulusal enformasyon altyapısının kamu yönetiminde, özel sektörde en fazla yararı sağlayacak şekilde kullanılmasına,  
• enformatik sektörünün donanım, iletişim hizmetleri, yazılım ve içerik sanayi alt dallarında ulusal katkının artırılmasına,  
• küresel enformatik pazarından pay alınmasına  

yönelik, koordinasyon, politika oluşturma ve izleme sürecine yardımcı olacaktır. 
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3 Sayılı Karar'la Đlgili Ek Doküman 
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SUNUŞ  

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25 Ağustos 1997 tarihli Kararı uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda, EK-I ve EK-II 'de 
gösterilen kuruluşlar ve temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) nun bünyesinde yer alan Teknik, Hukuk ve 
Finans çalışma grupları, üyelerinin listesini de içeren birinci üç aylık raporlarını hazırlayarak ETKK Değerlendirme Komisyonu’na iletmişlerdir. ETKK’nın 
görüş ve önerilerini, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’na özet olarak sunabilmesi için, Değerlendirme Komisyonu bu üç raporda yer alan önerileri, 
tekrarları önlemek amacıyla incelemeden geçirerek birleştirmiştir.  

Özellikle, son 10 yılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmenin yanı sıra, toplumların tüm kesimlerinde, günlük yaşamın her 
alanında bilgisayar kullanmanın çağın gereği olduğu bilincinin oluşması, ekonomik gelişmenin ve toplumsal refahın sağlanmasında elektronik ticarete 
stratejik bir önem kazandırmıştır. 2000 yılında hacminin 300 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen elektronik ticaretten beklenenler, bilgi ve iletişim 
teknolojileri aracılığı ile, küreselleşme, rekabet üstünlüğü, uluslararası ticaretten daha çok pay ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı olarak 
özetlenebilir.  

Elektronik ticaret konusunda hukuksal yapısını tamamlamış örnek bir ülke olmadığı gibi, uluslararası platformlarda, sorun yaşanan bir çok alanda yapılan 
tartışmalar da devam etmektedir. Bu nedenle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere göre geride kaldığı söylenemez. Ancak, elektronik 
ticarette yaşanan hızlı gelişme, ülkemizde, fiziki alt yapı eksikliklerinin hızla tamamlanmasını ve gerekli hukuksal yapıya ilişkin çalışmaların bir an önce 
başlatılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Zaman, yer ve personel tasarrufu sağlaması nedeniyle firmaların serbest rekabet gücüne önemli katkı sağlaması beklenen elektronik ticaret konusunda, 
devletin düzenleyici rolünün içerik ve boyutunun belirlenmesi önem taşımaktadır. Elektronik ticarete devletin müdahalesinin sınırları VII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda benimsenen, devletin, ekonomi ve piyasalara müdahalesinin en az düzeyde olması yaklaşımı çerçevesinde çizilmelidir. Refah düzeyini 
artırmak, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, pazarı açık tutmak ve belirsizlikleri önlemek için kuralların konulması ve uygulamanın bu kurallara uygun 
olarak yürütülmesi, elektronik ticaret açısından da geçerli olacaktır.  

Devlet, yukarıda sözü edilen yaklaşım çerçevesinde düzenlemeler yaparken, özel sektörün de kendi otokontrol mekanizmasını ve ilkelerini saptayarak 
uygulaması, elektronik ticaretin, güvenli ve sağlıklı i şlemesinde önemli bir etken olacaktır.  

Ülkemizde elektronik ticaretin geliştirilebilmesi için devletin öncelikle aşağıda sıralanan dört ana görevi yerine getirmesinin gerekli olduğu 
düşünülmektedir.  
1- Gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlamak.  
2- Hukuki yapıyı oluşturmak.  
3- Elektronik ticareti özendirecek önlemleri almak.  
4- Ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politikalar ve uygulamalarla uyumunu sağlamak.  

Bu konuda, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’nun görüş ve önerileri aşağıda sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi çalışma gruplarının raporlarında yer 
almaktadır. 
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GEREKL Đ TEKN ĐK VE ĐDARĐ ALT YAPININ KURULMASI   
1- Ülke genelinde kurulacak altyapının, elektronik ticaret ile ilgili gereksinimleri karşılayabilecek nitelik ve standartta olması için devlet tarafından gerekli 
önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması; herkesçe, her yerden, her zaman güvenli, hızlı ve ödenebilir ücretle erişilebilir böyle bir yapının 
sürekliliğinin sağlanması, 
  
2- Rekabetin kalite ve maliyet üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, veri iletişim alt yapısının ulusal ve uluslararası rekabete açılması,  
   
3- Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’nun Đnternet Üst Kurulu ve KAMU-NET gibi kurullarla bağlantı kurarak, ilke ve standartların işbirliği içinde 
saptanması,  
   
4- Elektronik kimlik belgesi hazırlayacak onay kurumlarınca kullanılacak standartları saptayacak yetkili bir mercinin belirlenmesi,  
   
5- Elektronik ticaret uygulamaları geliştiren ülkelerin deneyimleri gözönünde bulundurularak kişilerin gizlilik haklarını koruyan, onay kurumu yetki ve 
sorumluluklarını belirleyen yasaların hazırlanması, 
    
6- Türkiye’de, gerekli standartlar oluşturulmadan şifreleme ile ilgili uygulamalara başlanması yarar sağlamayacağından, Japonya, Kanada, Singapur gibi 
ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de şifreleme altyapısının kurulup elektronik ticarette denenmesi amacıyla pilot projelerin ivedilikle üretilmesi ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi, 
  
7- Elektronik ticaretin gerek teknik gerek hukuki yapısının zorunlu kıldığı, onay kurumları dışındaki diğer kurumların kurulması, bu kurumlar arasındaki 
hiyerarşi ve/veya işbirliği hususlarının irdelenmesi  
teknik ve idari alt yapının kurulmasında gözetilmesi gereken önemli noktalardır.  
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HUKUK Đ YAPININ OLU ŞTURULMASI   
 
Hukuksal kuralların ve kurumların, elektronik ticarette güvenliği ve güvenilirliği, şeffaflığı, ucuzluğu ve kolay erişilebilirli ği sağlayacak biçimde tesisi 
devletin ikinci önemli rolünü oluşturmaktadır. 
 
Bu konu ile ilgili olarak; 
  
1. Elektronik ortamda elde edilen veya muhafaza edilen delillerin tanınmasının Usul Hukuku açısından değerlendirilmesi,  
1.1.Elektronik kayıt tutma teknik şartlarının belirlenmesi ve bu kayıtların kamu mercileri tarafından belge olarak kabulü ile ilgili ilkelerin saptanması,  
1.2.Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu'nda defter tutma, imza, delil türleri ile ilgili değişikliklerin, teknolojik gelişim 
ve alt yapıyı dikkate alacak şekilde tartışılması; konu ile bağlantılı (Vergi Usul Kanunu, Bankalar Kanunu gibi) diğer kanunlarda yapılması gerekli 
değişikliklerin gözönünde bulundurulması, 
1.3.Elektronik ortamda oluşturulan yabancı belgelerin geçerliliği konusuna, onay kurumları ile ilgili düzenlemeler sırasında yer verilmesi,  
1.4.Elektronik sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak kanunlar ihtilafı kurallarının gözden geçirilmesi, elektronik tahkim konusunun 
incelenmesi, 
 
2. Gönderilen bilginin gizliliği, bütünlüğü ile kimlik doğruluğunu sağlayan elektronik imzanın, ayrı bir mevzuatta düzenlenmesi hususunun tartışılması,  
2.1.Elektronik imzanın bir türü olan sayısal imzanın alt yapısının tamamlanması halinde, bu imzanın yazılı imza ile aynı güce sahip olduğuna ilişkin yasal 
değişikli ğin yapılması, 
2.2.Sayısal imzanın unsurlarından olan açık anahtar (public key) ile ilgili onay kurumlarının, kamu veya özel sektör yapısında olup olamayacağının 
tartışılması; özel sektör yapısında olması halinde, bunların kontrolleri ve kendilerine verilecek yetki açısından kamusal nitelikli bir yetkili makama ihtiyaç 
duyulup duyulmayacağı; yetkinin verilme şeklinin hukuki niteliği, 
2.3.Sayısal imza ile ilgili onay kurumlarının vereceği sertifikalarda hukuken bulunması gereken özellikler, 
2.4.Sayısal imza ile ilgili gizli anahtarın (private key) tevdi edilip edilmeyeceği, edilecekse nereye ve nasıl tevdi edileceği hususları ile kamunun şifreli 
bilgiye (suçun önlenmesi gibi amaçlarla) ulaşabileceğinin kabulü halinde, bu erişimin kapsamı, sınırları ve şeklinin ne olacağına ilişkin kuralların 
saptanması,  
2.5.Sayısal imza ile ilgili onay kurumlarına, sayısal noterlik yetkisinin verilip verilemeyeceğinin araştırılması, 
 
3. Servis sağlayıcıların sorumluluğu ve bunun kapsamı ile ilgili  (özellikle aldatıcı içerik, pornografi, ırkçı ve şiddete yönelik muhteva, hakaret, telif ve 
komşu haklar  ve haksız rekabet açısından)  şartların ve ilkelerin belirlenmesi,  
 
4. Elektronik ortamda gerçekleştirilen veri iletişimi ile ilgili olarak, Ceza Kanunu’nun genel hükümleri arasında yer alan, "Türkiye'de işlenen suç", "yabancı 
ülkede işlenen suç" kavramlarının yeniden tartışılması; sanığın başka ülkede  olması halinde dava açma, sorgulama, delil toplama hususları, eylemin her iki 
ülkede de suç sayılmasını gerektirdiğinden, elektronik suçlarda ülkeler arasında asgari uzlaşma ortamının yaratılması ve bu konudaki uluslararası çalışmalara 
ülkemizin aktif biçimde katılması,  
4.1.  Ceza Kanunu ile ilgili olarak hazırlanan ve TBMM'ye sunulan yeni tasarının özel hükümleri arasında yer alan; bilişim sistemlerine karşı suçlar ile ilgili 
hükümleri yeterli olmakla birlikte, sırrın masuniyeti, pornografi, hakaret, kumar gibi hükümlerinin, elektronik ortam dikkate alınarak, yeniden gözden 
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geçirilmesi,  
4.2.  Yürürlükte olan özel kanunlarda, elektronik veri iletişimine konu olabilecek cezai hükümlerin saptanması; ayrıca yeni hazırlanacak olan onay kurumları 
mevzuatı, servis sağlayıcıları ve elektronik imza ile ilgili mevzuatta idari ve cezai yaptırımların gözetilmesi, 
 
5.  Elektronik işlemler sırasında açıklanan, kişisel verilerin gizliliği ve korunması konusunu da içeren ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Kişisel 
Verilerin Korunması Kanun Tasarısının" bir an önce yasalaşması, 
  
6.  Tüketicinin Korunması ile ilgili mevzuatın elektronik ticaret açısından yeniden gözden  geçirilmesi;  uyuşmazlıklar  ile  ilgili  elektronik  ombudsman  ve 
tahkim konuları üzerinde durulması; sanal ürünlerde ürün sorumluluğu; aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici, mal ve can güvenliğini tehlikeye atıcı reklamlara 
karşı tüketicinin korunması; satış sonrası servis, teslim, sipariş gibi kavramların irdelenmesi, OECD'de tartışılan ve sipariş-ödeme ile ilgili charge-back 
sistemlerinin incelenmesi, 
  
7.  Elektronik ödeme araçları arasında yer alan elektronik parayı çıkaracak olan kurum veya kurumlar ve bunlarla ilgili hukuki çerçeve ile elektronik paranın 
ihracına ilişkin koşulların belirlenmesi,  
 
8.  Elektronik ödeme sistemlerinde faaliyet gösterecek operatörlerin saptanması, bu operatörler arasında yapılacak sözleşmeler açısından, Rekabet 
Kanunu’ndaki ilkeleri dikkate alan hukuki kuralların saptanması, 
   
9.  Elektronik ödeme araçlarını verenler ile kullananlar arasındaki sorumluluk dağılımının, hukuken ve adil bir orantı gözetilerek tesisi; bu araçların 
çalınması veya kaybedilmesi halinde sorumluluk ve ispat yükü konularının düzenlenmesi, 
  
10.  Elektronik ortamda güvenli ödeme yöntemleriyle ilgili (SSL-Secure Socket Layer ve SET-Secure Electronic Transactions gibi) sistemlerin irdelenmesi,  
   
11.  Telif hakları ve komşu haklar ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan çoğaltma, umuma arz, dağıtım yetkilerinin elektronik iletişim 
açısından yeniden gözden geçirilmesi; bu konuda WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) tarafından hazırlanan iki uluslararası Antlaşmaya (Telif Hakları 
Sözleşmesi ile Đcracı Sanatçı ve Fonogram Yapımcıları Antlaşması) taraf olunması; kopyalamayı önleyici teknolojik araç ve bilgiler ile ilgili hükümlerin 
yukarda sözü edilen Kanuna ilavesi,  
Halen yürürlükte olan 70 yıllık genel koruma süresine nazaran, daha kısa süreli koruma sağlayan, sui-generis (kendine özgü) nitelikli bir veri tabanı 
korumasının gerekliliğinin tartışılması, 
   
12.  Elektronik ticaret ortamında, haksız rekabet, aldatıcı içerik ve reklamların irdelenmesi, 
 
13.  Vergileme ilke ve kurallarının elektronik ticaret dikkate alınarak gözden geçirilmesi; ancak, vergileme konusundaki yaklaşımın, elektronik ticarete 
ili şkin ulusal politikanın belirlenmesinden sonra saptanması, 
  
Elektronik ticaret ortamının vergi denetimini güçleştirmesi nedeniyle, muhtemel vergi geliri kayıplarının telafisi için, iletişim teknolojisinin sunduğu 
olanaklardan da yararlanılarak yeni denetim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi,  
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14.  Đşyeri muhasebe kayıtlarında, elektronik ticaretin ayrı bir kalem olarak tutulmasını sağlayıcı düzenlemeler yapılması, 
   
15.  Gümrüklerle ilgili olarak, fiziksel teslimin ucuz, kolay ve zamanında yapılmasını sağlayan tedbirlerin üzerinde durulması; Kyoto Sözleşmesi 
(Uluslararası Gümrük Đşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılması Sözleşmesi) ile ilgili çalışmaların yakından izlenmesi,  
 
16. Ürünlerin sanal teslimi konusunda DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) nezdinde başlatılan elektronik ticaret ve gümrükleme çalışmalarının yakından izlenmesi,  
   
17. Đnternette kullanılan, birinci derece jenerik ve ülkeler ile ilgili alan isimlerinde uluslararası düzeydeki gelişmelere uyumlu temel ilkelerin saptanması, bu 
ilkelerin, ikinci derece alan ismi tahsisi yapan kurum veya kuruluşlar tarafından gözetilmesinin temini,  
17.1.  Đkinci derece alan isimlerinin tahsisi konusunda serbest rekabet ilkesinin benimsenmesi halinde, isim tahsisleri ile ilgili ilkelerin belirlenmesi, ikinci 
derece alan isimlerinin marka olarak tescili hususu ve bu tescilin tâbi olacağı şartların belirlenmesi, 
17.2. Marka ve ticaret adları ile ikinci derece alan isimleri arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözüm yeri, şekli ve ikinci derece alan isimlerinin devri  ile ilgili 
kuralların belirlenmesi; marka, işletme adı ve unvanına ait veri tabanlarının kamuya açılması; özellikle markalar konusunda uluslararası bir çözüm arayışının 
gerekliliği ve ülkemizin bu hususu yakından izlemesi, 
 
18.  Kamu alımlarında elektronik ortamın kullanımı ve kapsamı konusunda yasal ilkelerin saptanması, 
  
19.  Geleneksel ticarete taraf olan kişi, kurum ve kuruluşların mevcut yasal statüleri ve fiili durumlarının, elektronik ticaret gerekleri çerçevesinde yeniden 
düzenlenmesi  
 
hususlarının dikkate alınması gerekmektedir.  
 
Teknik yapılanma ve bu konudaki gelişmeler hukuki düzenlemelerin alt yapısını oluşturduğundan; teknolojik açıdan ulaşılan düzeye bağlı olarak kuralların 
tespiti ve bu tespitin durağan olmayan bir biçimde yapılması, hukuki çalışmaların sürekliliğine temel oluşturacaktır.  
Devlet tüm bu hukuki düzenlemeleri yaparken, özel sektörün de, kendi otokontrol mekanizmasını ve ilkelerini saptayarak uygulaması, elektronik ticaretin 
güvenli ve sağlıklı i şlemesinde önemli bir etken olacaktır.  
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ELEKTRON ĐK T ĐCARETĐN ÖZENDĐRĐLMESĐ  

Devlet tüm kamu kurumlarında elektronik alt yapıyı kurma yükümlülüğünü üstlenmiştir. Bu bağlamda, idare etme ve hizmet verme fonksiyonlarını icra 
ederken, elektronik ticaret alt yapısı ve araçlarının (bilgi iletişimi anlamında) devletin kendisi tarafından kullanılması teşvik politikasının en önemli unsurunu 
oluşturacaktır. Bunun yanında;  

1.  Hedef kitle KOBĐ’ler olmak üzere, elektronik ticaretle ilgilenen kişi ve kuruluşlar için, ilgili merciler tarafından, elektronik ticareti tanıtıcı eğitim 
programlarının hazırlanarak uygulanması, 

2.  Elektronik ticaretin gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanımını edinmek isteyen kişi ve kuruluşlara, KOBĐ’ler öncelikli olmak koşuluyla, gerekli 
finansman desteğinin sağlanması, 

3.  Dış ticaretle ilgilenen kuruluşlara iş ve pazar olanakları yaratan, diğer ülkelerin mevzuatına ilişkin bilgi sunan ve küresel bilgi ağlarına giriş kapısı olan 
ticaret noktalarının ülkemizde de hızla geliştirilmesi için gerekli fiziki ve hukuki çerçevenin oluşturulması, 

4.  Sunulan iletişim hizmetleri için alınan ücretlerin olabildiğince düşük seviyede tutulması ile ilgili ilkelerin gözetilmesi, 

5.  Belirlenecek bir geçiş dönemi içinde, kamu kuruluşlarında gerekli teknik ve idari düzenlemeler yapılarak, kamu alım ve satım işlemlerinin elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi ve böylece devletin her konuda olduğu gibi elektronik ticarette de öncülük görevini yerine getirmesi, 

6.  Servis sağlayıcılara rekabet kuralları gözetilerek özendirici olanakların sağlanması 

elektronik ticaretin gelişmesinde özendirici unsurlar olacaktır.  
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ULUSAL POL ĐTĐKA VE UYGULAMALAR ĐLE ULUSLARARASI POL ĐTĐKALAR VE UYGULAMALAR ARASINDA   
UYUM SAĞLANMASI   

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan olağanüstü gelişmelerin ve dünya ekonomisindeki küreselleşme eğilimlerinin sonucunda gündeme gelen elektronik 
ticaret uygulamalarının dışında kalınmaması amacıyla, oluşturulacak ulusal politikaların ve uygulamaların uluslararası politikalar ve uygulamalarla 
uyumunun sağlanması gerekmektedir.  

Bunun gerçekleştirilebilmesi için;  

1. Fiziki alt yapının oluşturulmasında uluslararası standartlara uyum sağlanması, 

2. Yasal  yapı oluşturulurken, ulusal  politikalarımız  gözetilerek uluslararası kurallara uyumlu düzenlemeler yapılması, 

3. Uluslararası kuruluşlarda ve entegrasyonlarda (BM, DTÖ, AB, OECD, Dünya Bankası gibi) sürdürülen çalışmalara konunun uzmanlarının katılımı 
sağlanarak, karar sürecinde etkin olunması  

büyük önem taşımaktadır.  
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EK 1 - ELEKTRON ĐK T ĐCARET KOORD ĐNASYON KURULU ÜYESĐ KURULU ŞLAR   

Dış Ticaret Müsteşarlığı : Koordinatör  

• Adalet Bakanlığı  
• Đç Đşleri Bakanlığı  
• Maliye Bakanlığı  
• Sağlık Bakanlığı  
• Ulaştırma Bakanlığı  
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
• Kültür Bakanlığı  
• Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı  
• Hazine Müsteşarlığı  
• Gümrük Müsteşarlığı  
• Devlet Đstatistik Enstitüsü  
• Merkez Bankası  
• Rekabet Kurumu  
• Semaye Piyasası Kurulu  
• Milli Prodüktivite Merkezi  
• Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı  
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  
• Bankalar Birliği  
• Yapı Kredi Bankası  
• Demirbank  
• Ziraat Bankası  
• Emlak Bankası  
• Vakıflar Bankası  
• Türk EXIMBANK  
• Türkiye Halk Bankası  
• Esbank  
• Türkiye Đş Bankası  
• Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu  
• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı  
• Türk Patent Enstitüsü  
• Türk Telekom AŞ  
• Đhracatı Geliştirme Etüd Merkezi  
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• Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü  
• Orta Anadolu Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  
• Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu  
• Uluslararası Nakliyeciler Derneği  
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Dış Ticaret Müsteşarlığı (Koordinatör Kuruluş) 

Varol Atabay (Başkan - EAD Gn. Md. lüğü)  
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Đbrahim Eriş (Đthalat Gn. Md. lüğü)  
Đsmail Hakkı Gökal (DTS Gn. Md. lüğü)  
Tülay Urgancı (Anlaşm. Gn. Md. lüğü)  
Melih S. Aras (EAD Gn. Md. lüğü)  
Erkut Onursal (EAD Gn. Md. lüğü) 

Adalet Bakanlığı 
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Niyazi Cangür  
Kemal Oktar  
Cansu Özercan  
Bahattin Akçay  
Mine Saver 

Sağlık Bakanlığı 
Kasım Öztoprak  
Recep Aydın Güleç 

Ulaştırma Bakanlığı 

Ahmet Karabacak  
Abdurrahman Oğuzata  
Simin Altınok  
Gamze Koçak 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  
  

Ercan Eroğlu  
K. Tarık Kalaycı  
Murat Böcük  
Ümit B. Kutlu  
Meral Bölük  
Özlem Eralp 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adnan Yankın  
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Armağan Yücedağ  
Önder Canbolat  
Dinçer Kara  
Bahri Güryılmaz  
Filiz Ayşe Gürsoy  
Okay Açar  
Birol Hasdemir 

Kültür Bakanlığı Ekrem Işık 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

Mehmet Atalay  
Duygu Eroğlu  
N. Murat Đnce  
Gülhan Erol  
Uğur Emek  
Hilmi Gür  
Emin Sadık Aydın  
Erkan Akdemir  
Hasan Dursun  
Nebi Çelik  
Yalın Kılıç  
Salih Köse  
Kenan Ecevit  
Özlen Kavalalı  
Tunay Köksal  
Hasibe Işıklı 

Hazine Müsteşarlığı 

Yılmaz Yaman  
Niyazi Çakır  
H. Ali Akça  
Alev Đzci  
Zafer Baltacıoğlu  
Bilge Özgel  
Şebnem Ulusoy  
Şule Avcıoğlu  
Varol Şenel  
Nurtaş Karbuz  
Zekeriya Dur  
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Şükrü Çetinkaya  
Ali Ulvi Baycan 

Gümrük Müsteşarlığı 

Arif Kümbül  
Şuheda Barlas  
Akın Akön  
A. Adnan Kayadelen  
Nurcan Özyazıcı 

Devlet Đstatistik Enstitüsü 

Nazan Teksoy  
Đsmail Bilir  
Nevzat Özer  
Yılmaz Akıcı  
H.Avni Dizman  
Emrah Gürşahbaz 

Merkez Bankası 

Meral Özaygen   
Osman R. Günver  
Mustafa Okay  
Đlker Durusoy  
Vesile Selçuk  
Yeşim Şişik 

Rekabet Kurumu 
Tülay Çöl  
Yasemin Erdem 

Sermaye Piyasası Kurulu Ferhat Özçay 

Milli Prodüktivite Merkezi 
Mustafa Kemal Akgül  
Talat Postacı  
Sabri Đnan 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı 
Meral Sayın   
Halil Özgökçe  
Ömer Pak 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Dr. Yüksel Vardar  
Zerrin Esensoy  
Ayfer Çavent  
Neşe Aslan 

Bankalar Birliği Perihan Uzdil  
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(Bankalar Birliği adına aşağıdaki üye bankalar toplantılara 
katılmışlardır.) 

Yapı Kredi Bankası 
Meral Ak  
Mustafa Gürkan  
Ayhan Feridun 
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Tamer Tüfekçi  
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Osman Aka  
Göknil Irmak  
Uygar Arpak  
Serdar Usta  
Aydın Bazin  
Mümin Işıklıgöz  
Haydar Turgut 

Emlak Bankası 
Ali Özsel  
Mustafa Kemal Uzgören  
Bilhan Tabak 

Vakıflar Bankası 

Çoşkun Zümrütkaya  
M. Erkan Bal  
Zeki Sözen  
Adnan Güzel 

Türk Eximbank 
Abdullah Körnes  
M. Vahdet Evrensel  
Candan Özcan 

Türkiye Halk Bankası 
Erdal Betin  
M. Akif Bulut  
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Y. Yavuz Eriş 

Esbank Serbülent Sertoğlu 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Reşat Kadaifçiler 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

Filiz Erol  
Sahir Çörtoğlu  
Medar Ökte  
Selim Sarper 

Türk Patent Enstitüsü 
Sumru Örnek Bilçen  
Kutay Kumbasar  
Samiye Eyüboğlu 

Türk Telekom AŞ 
Ayfer Canbazoğlu  
Özdeniz Olcay  
Tolga Cem Seyfeli 

Đhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 

Burhan Öngeoğlu  
Zeynep Ersoy  
Yalçın Öğütcan  
Meral Güldere  
Esin Ayanoğlu  
Nergis Ünlü 

Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü 

Prof. Dr. Murat Aşkar  
Doç. Dr. Yıldız Arıkan  
Doç. Dr. Melek Yücel   
Gökhan Đrli  
Deniz Oğuz  
Đdil Özden  
Kemal Ovacık  
Neslihan Şenocak 

Orta Anadolu Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
Akın Şakul   
Ayça Güvenç   
Hülya Pekşirin 

Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu Burcu Tarhan 

Uluslararası  Taşıma Đşleri Komisyoncuları ve Acentaları 
Derneği 

Zekai Arıkan 
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Sunuş  
TÜBĐTAK, kendi AR-GE Birimleri’ni, Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası’nın gerekleri doğrultusunda belirlediği “Yeni Yaklaşım - Yeni Strateji” 
bağlamında, yeniden yapılandırma yoluna gitmiş ve 1996’dan bu yana, bu konuda önemli bir mesafe katetmiştir. TÜBĐTAK, bunu yaparken, hem kendi 
misyonunu hem de bağlı AR-GE Birimleri’nin misyonunu yeniden tanımlamış ve hazırladığı misyon dokümanını yayımlamıştır (Türkiye’nin Bilim ve 
Teknoloji Politikası ve TÜBĐTAK’ın Misyonu, TÜBĐTAK, BTP 97/03, Mayıs 1997). TÜBĐTAK, bu yeniden yapılandırma ile,  
 

• Yönetimindeki AR-GE Birimleri’ni, bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal bir faydaya dönüştürmede yetkinleştirmek; onları, bilimsel ve 
teknolojik araştırmalar sonucu ortaya konan bulgulardan hareketle yeni ürün, üretim yöntemi ve hizmet geliştirmeye yönelik sınaî araştırmalar ve 
rekabet öncesi sınaî geliştirmeler yapabilme becerisini kazanmış, bu alanda yetkinleşmiş Araştırma Birimleri haline getirmek ve bu yolda, diğer 
Kamu Araştırma Kurumları’na örnek olmak;  

• Yine yönetimindeki AR-GE Birimleri’ni  
o Araştırma disiplinlerinde, araştırma yönetiminde ve toplam kalite yönetiminde yetkinleşme,  
o Proje ölçeklerini giderek büyütme yönünde cesaretlendirerek, onların bu alanlarda da öncü olmalarını sağlamak;  

• Ayrıca onların, stratejik açıdan TÜBĐTAK’ın denetiminde; ama, sözleşmeli araştırma yapma esasına göre çalışan ve bu yolla, kendi kaynaklarını 
kendileri yaratabilen, özerk kurumlar haline gelmelerine olanak tanımak ve böylece, kamunun diğer AR-GE kuruluşlarınca da örnek alınacak bir 
model geliştirmek   

amacındadır ve bunu başlıca misyonlarından biri olarak görmektedir. 
 

Benzeri bir düzenleme için, TÜBĐTAK, kamuya bağlı diğer AR-GE kurumlarının durumlarını ortaya koyan bir çalışma yapmış ve 86 Kamu AR-GE 
Kuruluşu’nu kapsayan bu çalışmayı 1997 Nisan’ında ilgililerin dikkatine sunmuştur (Kamu Araştırma-Geliştirme Kuruluşları: Bilgi Derleme-Değerlendirme 
Çalışması, TÜBĐTAK BTP 97/02, Mart 1997).  
 

Görülen odur ki, Kamu AR-GE Kuruluşları’nın pek çoğu için, Türkiye’nin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları ile Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası’nın 
stratejik hedefleri göz önünde tutularak, yeniden bir misyon tanımına ve buna uygun bir yeniden yapılanmaya gerek vardır. Kaldı ki, bazı Kamu AR-GE 
Kuruluşları ya da bağlı bulundukları Bakanlıklar, bu gereği görerek, bir çözüm arayışına da girmişlerdir. Kamu AR-GE Kuruluşları ile ilgili bu belirlemeye 
katılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, 25 Ağustos 1997 günlü toplantısında; aşağıdaki kararı almıştır:  
 

Kamu AR-GE Kuruluşları’nın, Türkiye’nin orta ve uzun vadedeki ihtiyaçları ile Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası’nın stratejik hedefleri göz önünde 
tutularak, misyonlarının yeniden tanımlanmasına ve buna uygun bir yeniden yapılanmaya gerek vardır. TÜBĐTAK, bu konuda yapılması gereken yasal ve 
kurumsal düzenlemeler için bir model geliştirmek, yeniden yapılanmaya esas teşkil edecek ilkeleri belirlemek ve öncelikle de, bir kısım Kamu AR-GE 
Kuruluşları’nı kapsayacak bir pilot çalışma yapmakla görevlendirilmiştir. TÜBĐTAK, ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlüklerle işbirliği halinde yapacağı bu 
hazırlık çalışmasının sonuçlarını, Başbakanlığa sunulmak üzere, bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı’na sunacaktır.  
 

Elinizdeki çalışmada, BTYK’nın bu kararı ile TÜBĐTAK’a verilen, “yasal ve kurumsal düzenlemeler için model geliştirme” görevi çerçevesinde geliştirilmi ş 
bir model tasarısı sunulmaktadır. Bu tasarı geliştirilirken, belirli bir alan seçilmiş ve bu alanda faaliyet gösteren Kamu AR-GE Kuruluşları’nın yeniden 
yapılandırılması hedef alınmıştır. Bu yapılırken, elbette, bu kuruluşların gerçekten bir yeniden yapılanmaya ihtiyaçları olup olmadığı mevcut veriler 
çerçevesinde incelenmiş ve bunun gerekli olduğu kanısına varıldıktan sonradır ki, bu alanı kapsayan bir model geliştirmeye başlanmıştır.  
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Seçilen alan ‘tarımsal araştırmalar  (hayvancılığı geliştirmeye yönelik olanlar dahil)’ alanıdır ve bu alanda faaliyet gösteren Kamu AR-GE Kuruluşları’nın 
yeniden yapılandırılması hedef alınmıştır.  
 

Ancak, söz konusu model geliştirilirken görülmüştür ki, sosyoekonomik hedef yakınlığı, aynı bilim, teknoloji ve üretim tabanına dayanmak  ve kurumsal bağ 
gibi pek çok nedenle, ‘ormancılık’ , ‘köy hizmetleri’  ve ‘balıkçılık’  alanlarında çalışmalar yapan Kamu AR-GE Kuruluşları için de, aynı model 
çerçevesinde bir çözüm getirilebilir; dahası, akılcı bir çözüm, bunların da ‘tarımsal araştırmalar’  alanında faaliyet gösteren Kamu AR-GE kuruluşlarıyla 
birlikte ele alınmalarını gerektirir.  
 

Sonuç itibariyle, bu bütünsellik esas alınarak geliştirilen ve elinizdeki çalışma ile sunulan model, TÜBĐTAK’ın, yukarıda işaret edilen, Kamu Ara ştırma-
Geliştirme Kurulu şları: Bilgi Derleme-Değerlendirme Çalışması’nın kapsadığı 86 Kamu AR-GE Kuruluşu içinde, sayısal çoğunluğu oluşturan ve genel 
olarak, ‘Tarım [Hayvancılık ve Köy Hizmetleri dahil], Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi’ sosyoekonomik hedefi doğrultusunda çalışmalar yapan;  

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,  

• Orman Bakanlığı ve  

• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne  
 

bağlı, 64 AR-GE Kuruluşu’nun yeniden yapılandırılmasını hedef almaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak gıda sektörünü geliştirme 
hedefine yönelik çalışmalar yapan bir enstitü ve dört il araştırma laboratuvarı da, yine sosyoekonomik hedef yakınlığı ve kurumsal bağ gibi nedenlerle, bu 64 
kuruluşa eklenmiştir. Böylece modelimiz, söz konusu 86 Kamu AR-GE Kuruluşu’nun yaklaşık % 80’ini kapsar hale gelmiştir.  
 

Ancak, hemen belirtilmelidir ki, bu modelde yer alan temel yaklaşımlar; özellikle de, yeni hukuksal statü açısından getirilen öneriler, yeniden 
yapılandırılması gündemde olan diğer Kamu AR-GE Kuruluşları için de bütünüyle geçerlidir.  
 

Önerilen modelin özü, Kamu AR-GE Kuruluşları’nın, bilimsel ve teknolojik araştırmaların doğasına uygun olarak, idari-mali-bilimsel özerklik  temelinde 
yeniden yapılandırılmalarıdır. Böylece, araştırmacılar için çağın normlarına uygun bir çalışma ortamı yaratılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve 
araştırma kurumlarında, araştırmacılığın gerektirdiği nitelikte eleman istihdamı mümkün olacaktır.  
 

Kanımızca, bu yapılmadan, örneğin, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Projesi: Araştırma 
Master Planı (Ekim 1995)” ile ortaya konan misyon ve vizyonun hayata geçirilmesi ve kapsanan kuruluşların, tarımsal araştırmaların doğasında 
meydana gelen değişime ve araştırmanın yeni örgütlenme biçimlerine (araştırmacılar için, coğrafi uzaklığa bağlı olmaksızın, dünyanın ve ülkenin bilgi 
odaklarına elektronik ortamda hızlı erişebilmeyi, gelişmeleri anında izlemeyi ve farklı mekânlardaki meslektaşlarıyla yine elektronik ortamda görüş 
alışverişinde bulunmayı; bir başka araştırma birimindeki teknolojik kolaylığı -örneğin, bir süper bilgisayarı- uzaktan kullanmayı; üniversite ya da başka 
araştırma kurumları ile ortak araştırma yapmayı; uluslararası ortak projelere Türkiye’den katılmayı; disiplinlerarası ortak çalışmayı mümkün kılacak 
örgütlenmeler v.b.) ayak uydurması mümkün değildir .  
 

Getirilen bu model tasarısı üzerinde açılacak tartışma sonucunda, Kamu AR-GE Kuruluşları’nı iyileştirici yönde bazı adımlar atılması sağlanabilirse, bu 
çalışma, bir ölçüde de olsa, hedefine yaklaşmış olacaktır.  
Saygılarımızla,  

M. Özdemir - A. Göker  
Ocak 1998  
Ankara  
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Özet  

Bölüm I   
Bilim ve Teknolojideki Đlerlemeler;  
Tarımsal Araştırmaların Kapsam ve Niteliğinde Değişim…  

Bilim ve teknolojide kaydedilen ilerlemeler bir yandan tarımsal üretim tekniklerinde ve ürünün kendisinde köklü değişiklikler yaratırken öte yandan tarım 
işletmelerini de bütünüyle değiştirmektedir. Tamamen sanayie özgü olan normlar, giderek tarım işletmelerine de egemen olma yolundadır. Bu dönüşüm, 
doğal olarak, tarımsal araştırmaların niteliğini de değiştirmekte ve kapsamını genişletmektedir.  

Bugün tarımsal araştırmalar, yeni üretim teknolojilerinden başka, hammaddenin tarladan çıkışıyla başlayan ve nihai ürün olarak tüketiciye ulaşmasıyla 
noktalanan bütün bir süreci, araştırma konusu olarak, kapsar hale gelmiştir.  

Tarımsal ürünleri işleyen sanayilerin, tarım işletmelerinden talep ettikleri ham maddelerin niteliklerine ilişkin istekleri, bugün daha çok, ürün niteliğinin 
geliştirilmesi yönündedir; ama, öyle gözükmektedir ki, giderek, önceden belirlenmiş özelliklere göre, insan eliyle tasarımlanmış ürünlerin yetiştirilmesi 
istenir hale gelecektir. Tarım alanındaki araştırmalarda da, talepteki bu değişim göz önünde bulundurulmak zorundadır.  

Enformasyon teknolojisi ve yeni biyoteknoloji gibi jenerik karakterdeki teknolojilerin tarımsal üretim alanlarında prodüktiviteyi yükseltmek amacıyla 
uygulanabilirliklerinin araştırılması; bu teknolojilere dayalı olarak, yeni uygulama tekniklerinin geliştirilmesi; söz konusu jenerik teknolojileri besleyecek 
temel bilim, tarım bilimleri ve mühendislik bilimleri alanlarındaki temel araştırmalar, bugün, tarımsal araştırmaların başlıca ilgi alanını oluşturmaktadır.  

Dahası, araştırma sisteminden, ilgi alanını, tarımsal prodüktiviteyi, kârlılığı ve rekabet yeteneğini yükseltme amacının ötesinde, tarımsal üretimin dış çevre 
üzerindeki etkilerini de inceleme yönünde genişletmesi istenmektedir. Günümüzde, su ve hava kalitesi, beslenme kalitesi, gıda güvenilirliği, gıda 
üretimindeki atıklar, kırsal kesimdeki toplumsal ve ekonomik hayatı canlandırma gibi sorunlar; kısacası, ‘sürdürülebilir tarım’ ya da ‘sürdürülebilir gıda 
üretimi’ gibi temel konular, tarımsal araştırmaların gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.  

Tarımsal araştırmaların yukarıda işaret edilen nitelik ve kapsamındaki değişiklik, bu araştırmaların yapıldığı laboratuvarlarda ve yararlanılan diğer teknolojik 
altyapıda da önemli değişikliklere yol açmıştır. Tarım sorunlarının çözümünde yeni biyoteknolojinin ve enformasyon teknolojisinin yarattığı olanaklardan 
yararlanabilmek, laboratuvar ortamında yeni düzenlemelere gidilmesini, bu ortama yeni disiplinlerin girmesini ve disiplinlerarası çalışmaların giderek 
yaygınlaşmasını ve yeni teknolojik altyapı yatırımlarını (uydu sistemleri, uydu yer istasyonları, bilgi ağları, bilgisayar donanım ve yazılımları v.b.) 
gerektirmiştir.  

Bu arada, kamu araştırma kurumlarıyla, üniversiteler ve özel sektöre ait araştırma kuruluşları arasındaki işbölümünün ya da işbirliği alanlarının yeniden 
belirlenmesi ihtiyacı doğmuş; bu ihtiyacı karşılamaya yönelik yeni kurumsal yapılanmalara gidilmiştir (üniversite-tarımsal işletme-sanayi ortak araştırma 
merkezleri, ortak araştırma konsorsiyumları v.b.).  
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Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelere dayalı olarak tarımda, dolayısiyle de tarımsal araştırmalar alanında meydana gelen bu köklü değişimi Türkiye’nin 
yakalaması yaşamsal önemdedir. Temel sorun -konuya ilişkin başka toplumsal ve ekonomik sorunlara çözüm bulmanın yanında-  tarımın geliştirilmesinde 
belirleyici olan bilim ve teknoloji alanlarında Türkiye’nin yetenek kazanmasıdır. Böylesi bir yetenek kazanmanın yolu ise, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) 
yapmaktan; ülkenin AR-GE kapasite ve kabiliyetini yükseltmekten; diğer bir deyişle, ülkenin bu alanda faaliyet gösteren AR-GE kuruluşlarını 
yetkinleştirmekten geçmektedir.  

Bölüm II   
Türkiye’de Tarımsal Ara ştırmalarda Durum   

Türkiye’de, tarımsal araştırmalar konusu incelenirken, aynı sosyoekonomik hedeflere hizmet etmek, üretim faaliyetindeki fiili iç içelik, kurumsal bağlar, 
dayandığı bilim ve teknoloji tabanındaki ortaklık gibi kriterler temel alındığında, Bitkisel Ürünler ve Köy Hizmetleri, Zirai Mücadele, Hayvancılık, 
Veterinerlik,  Ormancılık ve Su Ürünleri’ne yönelik araştırmaların -OECD’nin sosyoekonomik hedefler sınıflandırmasında, ‘Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılığın Geliştirilmesi’ hedefini gözeten araştırmalar- kapsanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Bu tür araştırmalar, Türkiye’de, genel olarak, kamu eliyle yürütülmektedir.  

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi  

“64 AR-GE Kuruluşu; 237’si Doktoralı, 1069 Araştırmacı”  

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi hedefine yönelik AR-GE faaliyet alanları itibariyle, kamu kesimindeki kuruluş ve araştırmacı sayıları, 1996 
yılı verilerine göre(1) , aşağıdaki Tablo’da görülmektedir.  

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi Sosyo-Ekonomik Hedefine Yönelik AR-GE    Faaliyet Alanlarında Kuruluş ve Araştırmacı Sayısı Dağılımı  
(1996 verilerine göre)  

Kuruluş Araştırmacı Doktoralı Arş. 
AR-GE Faaliyet Alanları 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Doktoralı Arş.Yüzdesi 

Bitkisel Ürünler ve Köy Hizmetleri 31 48,4 561 52,5 130 54,8 23 

Zirai Mücadele 3 4,6 98 9,2 41 17,3 42 

Hayvancılık 6 9,3 57 5,3 7 2,9 12 

Veterinerlik 10 15,6 167 15,6 41 17,3 24 

Ormancılık 11 17,2 145 13,6 17 7,2 12 

Su Ürünleri 3 4,6 41 3,8 1 0,4 2 

TOPLAM 64 100,00 1069 100,00 237 100,00 22 
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Bu AR-GE kuruluşları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (42), Orman Bakanlığı (11) ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (11) bağlı olarak görev 
yapmaktadırlar. Bunların pek azı hariç, küçük birimlerdir ve büyük bir çoğunluğunun kritik araştırmacı kitlesine sahip bulunduğu söylenemez.  

Üzerinde çalıştıkları projeler genellikle küçük çaplı projelerdir ve proje başına düşen araştırmacı sayısı son derece düşüktür. Ayrıca, bunların araştırmacı 
bulma konusunda, ücret statülerinin elverişli olmamasından kaynaklanan sıkıntıları vardır.  

Bir bölümü, Cumhuriyet’in ilk yıllarında önemli misyonlarla kurulmuş ve kuruluş amaçlarını 1980’li yıllara gelinceye kadar başarıyla sürdürmüş bulunan bu 
kuruluşların pek çoğunun, 1980 sonrasında, misyon ve vizyon açısından zaafa uğradıkları bilinmektedir.  

1995 yılında yayımlanan, Tarımsal Araştırma Projesi (TAP) Ara ştırma Master Planı’nda(2)  da bütün açıklığıyla ortaya konmaktadır ki, tarımsal 
araştırmalar  alanında, ulusal çapta bir politika ve strateji belirlemeye ve söz konusu araştırma kuruluşlarını bu politika ve stratejiye göre yeniden 
düzenlemeye ihtiyaç vardır.  

Master Plan, bu kuruluşlar için, yeni bir misyon ve vizyon tanımı da getirmiştir. Ancak, kanımız odur ki, bu kuruluşları bilimsel ve teknolojik 
araştırmaların doğasına uygun olarak, özerklik temelinde yeniden yapılandırmadan, araştırmacılar için çağın normlarına uygun bir çalışma ortamı 
(dünyanın ve ülkenin bilgi odaklarına elektronik ortamda hızlı erişebilme, gelişmeleri coğrafi uzaklığa bağlı olmaksızın anında izleme ve meslektaşlarıyla 
yine elektronik ortamda görüş alış verişinde bulunma imkânı v.b.) sağlanmadan ve yaşam koşullarını iyileştirici önlemler alınmadan, ortaya konan bu 
misyon ve vizyonun hayata geçmesi; ve bu kurulu şların, tarımsal araştırmaların doğasında meydana gelen değişime ve araştırmanın yeni örgütlenme 
biçimlerine (coğrafi uzaklığa bağlı olmaksızın üniversite ve başka araştırma kuruluşlarıyla ortak araştırma yapmayı; uluslararası ortak projelere Türkiye’den 
katılmayı; disiplinler arası ortak çalışmayı; bir başka araştırma birimindeki teknolojik kolaylığı -örneğin bir süper bilgisayarı- uzaktan kullanmayı mümkün 
kılacak örgütlenmeler v.b.) ayak uydurması mümkün değildir . Aranan bu şartlar, ancak, söz konusu kamu AR-GE kuruluşlarının, kamu tüzel kişili ğine 
ve idari-mali-bilimsel özerkliğe sahip; ve Anayasa’nın 123. maddesinde sözü edilen Đdare’nin bütünlü ğü ilkesi açısından Başbakan’a bağlı olarak 
kurulacak bir kurumun çatısı altında yeniden yapılanmaları ile sağlanabilir.  

Yine Master Plan’da işaret edilen nedenlerle, bu kurumun yalnızca tarım alanında değil, köy hizmetleri, ormancılık ve balıkçılık alanlarında araştırma yapan 
kamu kuruluşlarını da şemsiyesi altına alması eşyanın tabiatı gereğidir.  

Bölüm III   
Yeniden Yapılanma Đhtiyacı ve Önerilen Model  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Bağlı AR-GE Kuruluşları, çalıştıkları alanlar itibariyle gruplandırılarak, aynı gruptakiler, özellikle de aynı AR-GE 
alanlarında faaliyet gösteren ve/veya AR-GE alanları birbirini tamamlayanlar, ortak bir şemsiye altında toplanabilirler. Burada, “ortak şemsiye altında 
toplanma”  konusunda, özellikle altı çizilmek istenen nokta, “aynı ya da biribirini tamamlayan bilim ve teknoloj i alanlarında faaliyet göstermek”tir. 
Bu tür bir toplulaştırmadaki amaç, söz konusu AR-GE kuruluşları arasında  

• bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmak,  
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• aralarındaki coğrafi mesafe her ne olursa olsun, kendi aralarında ve üniversite ile ortak araştırma yapabilmelerine uygun bir ortam yaratmak; ve 
böylece  

• araştırma yeteneklerini yükseltebilmelerini, dolayısiyle de, ekonomiye olan katkılarını artırabilmelerini mümkün kılacak sinerjiyi yaratmaktır.  

Bu toplulaşma, aynı zamanda, gruba dahil AR-GE kuruluşlarını, gereksinim duyacakları temel araştırmalar yönünden destekleyecek, optimal büyüklükte 
araştırma odaklarının ve ortak kullanıma açık teknolojik kolaylıkların yaratılabilmesini teşvik edecek ve bunu mümkün hale getirecektir.  

Aynı gruba giren kuruluşlar arasındaki uzaklık, böylesi bir toplulaşmaya engel değildir; bu kuruluşlar farklı coğrafyalarda konumlanmış olsalar bile, ortak 
bir ara ştırma ağı üzerinde toplulaştırılabilir -TÜBĐTAK tarafından kurulmakta olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKB ĐM)  buna imkan 
vermektedir- ve böylece ortak bir şemsiye altına alınabilirler.  

Yine bu ağ yardımıyla, aynı grupta olan kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayacak, faaliyeti stratejik düzeyde izleyerek gerekli yönlendirmeyi yapacak bir 
odak tanımlanabilir. Bu odak yeni bir kuruluş değil, gruptaki mevcut AR-GE kuruluşları arasında, bilimsel ve teknolojik altyapısı, bilgi ve deneyim birikimi 
en güçlü; gelişme potanisyeli en yüksek olanıdır. Söz konusu odak kuruluş, aynı şemsiye altındaki AR-GE kuruluşlarının, ürün, üretim yöntem ve ortamını 
geliştirmeye yönelik faaliyetlerini, bu faaliyetlerin ilintili bulunduğu ortak bilim ve teknoloji alanlarına yönelik temel araştırmalarla  destekleyebilir.  

Bu temel araştırmalar, uçtaki AR-GE kuruluşlarının, sonuçları ekonomik bir faydaya dönüştürülmek üzere yürüttükleri AR-GE faaliyetini desteklemek ve 
onların araştırma yeteneklerini yükseltmek  amacını güdeceği için, ‘belirli bir misyona yönelik temel araştırmalar’  olarak tanımlanabilir. Temel 
araştırmalar, bu odak noktalarında kurulacak ‘temel araştırma birimleri’ nde yürütülebilir. ‘Temel araştırma birimleri’ , yakın bir üniversitenin i şbirli ği 
ile ortak olarak kurulabilir; ya da bir başka seçenek olarak, ihtiyaç duyulan temel araştırmalar, söz konusu odak noktalarının aracılığı ile doğrudan o yakın 
üniversitede yaptırılabilir.  

TAGEM, tarımsal araştırmalar alanında, stratejik düzeyde olmak kaydıyla, planlama; uygulamayı izleme, değerlendirme ve yönlendirme ile görevli, en üst 
düzeydeki şemsiye kuruluş olma işlevini üstlenebilir ve üstlenmelidir de. Ama, gerek TAGEM’in, gerekse onun stratejik denetimindeki AR-GE 
kuruluşlarının, misyonlarını tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için, idari-mali-bilimsel özerkli ğe ve kamu tüzel kişili ğine sahip bir kurum bünyesinde 
toplanması gerekir.  

Yukarıda da vurgulandığı gibi, TAGEM’e bağlı bunulan AR-GE Kuruluşları ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı’na bağlı olanları, 
aynı bütünün parçaları olarak ele almak -birbirlerini tamamlayanları aynı şemsiye altında toplamak- aklın gereğidir.  

Onun içindir ki, önerimiz, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi Sosyo-Ekonomik Hedefine Yönelik AR-GE Faaliyeti ’nde bulunan bütün 
kamu kuruluşlarının, belirtilen niteliklere sahip, yeni bir kurum - Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ara ştırmaları Kurumu (TOBAK) - bünyesinde 
toplanmasıdır. Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak, gıda sektörünün geliştirilmesi sosyoekonomik hedefine yönelik çalışmalar yapan 
araştırma birimlerinin de, TOBAK bünyesine alınmaları, kanımızca, uygun bir çözüm olacaktır.  
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Bölüm IV   
TOBAK için Gerekli Yasal Düzenleme  

Açıklanan yeniden yapılandırma için mevzuatımız ve uygulamalar yeterli olanağı vermektedir. Özetlenirse; mevzuatımıza göre, asıl yasal düzenleme “bağlı 
veya ilgili kuruluş” biçimindedir. Ancak sosyal, iktisadi, hukuki nedenlerle uygulamada bu düzenlemeye bazı istisnalar gelmiştir. TÜBĐTAK, TÜBA, 
TODAĐE, TAEK v.b. kurumlar 3046 sayılı Yasa’daki anlamıyla “bağlı veya ilgili kuruluş” değildirler. Anılan kurumların bir bakanlığa veya bakana bağlı 
olmaları ya da bir bakanlık veya bakanla ilgili bulunmaları sadece idari vesayet anlamındadır. Bu durum Anayasa’nın 123. maddesindeki “idarenin 
bütünlüğü” ilkesinin gereğidir. Anılan kurumlar özel bütçeli, özerk, kamu tüzel kişilikleridirler ve 3046 sayılı Yasa’da tanımlanmış “bağlı ve ilgili 
kuruluşlar” için öngörülen usûl ve esaslar, örgütlenme ve personel mevzuatı ile mali mevzuat sınırlamalarının dışındadırlar. Hukuken ilgili/bağlı, fakat fiilen 
özerk kurumlardırlar.  

Bu hukuki çözümleme çerçevesinde, ‘Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Araştırmaları’ alanında faaliyet göstermek üzere, kamu tüzel kişili ğine, idari-mali-
bilimsel özerkliğe sahip ve Anayasa’nın 123. maddesinde sözü edilen Đdare’nin bütünlüğü ilkesi açısından Başbakan’a bağlı  bir kurumun (Tarım, 
Ormancılık ve Balıkçılık Ara ştırmaları Kurumu ’nun) kurulması ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak, kalıcı bir çözüm oluşturacaktır. Söz 
konusu Master Plan ile öngörülen yeni misyon ve vizyonun, hayata geçirilmesi ile birlikte, ormancılık ve balıkçılığı da kapsayacak biçimde, bilim ve 
teknoloji alanlarında kaydedilen ilerlemelere, bilimsel ve teknolojik araştırmaların doğasında meydana gelen değişmelere göre yeniden gözden geçirilerek 
geliştirilmesinin ve burada önerilen yeni statünün arzulanan sonuçları verebilmesinin olmazsa olmaz koşulları; yeni tüzel kişili ğin, personel istihdamı, 
bütçe rejimi, tabi olacağı mali mevzuat, yönetim organları sorunlarının öngörülen statüyle uyumlu biçimde düzenlenmesidir.  

Sonuç  

Đnancımız odur ki, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ara ştırmaları Kurumu (TOBAK)  adıyla anılan ve kuruluşunda göz önünde tutulması öngörülen esas 
ve ilkeler bir model çerçevesinde açıklanmaya çalışılan, bir kurum çatısı altında gerçekleştirilecek bir düzenleme / yeniden yapılanma ile, bir bölümü, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında önemli misyonlarla kurulmuş ve kuruluş amaçlarını 1980’li yıllara gelinceye kadar başarıyla sürdürmüş bulunan bu kuruluşların 
pek çoğu, bugün de, kendi alanlarında, yine önemli misyonlar yüklenebilirler ve Türkiye’yi, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanlarında, çağın gerektirdiği 
bilim ve teknoloji düzeyine taşıyabilirler.  

Bilim ve Teknolojideki Đlerlemeler; Tarımsal Araştırmaların Kapsam ve Niteliğinde Değişim 
 
I. Tarımsal Üretimde Nitelik Değişimi: Sanayileşen Tarım  
II. Tarımsal Araştırmalarda Kapsam ve Nitelik Değişimi: Biyoteknoloji ve Enformasyon Teknolojisinin Sunduğu Olanaklar  
III. Tarımsal Araştırma Laboratuarlarında Değişim 
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Bölüm I   
Bilim ve Teknolojideki Đlerlemeler;  
Tarımsal Araştırmaların Kapsam ve Niteliğinde Değişim…  

Bilim ve teknolojide kaydedilen ilerlemeler bir yandan tarımsal üretim tekniklerinde ve ürünün kendisinde köklü değişiklikler yaratırken öte yandan tarım 
işletmelerini de bütünüyle değiştirmektedir. Tamamen sanayie özgü olan normlar, giderek tarım işletmelerine de egemen olma yolundadır. Bu dönüşüm, 
doğal olarak, tarımsal araştırmaların niteliğini de değiştirmekte ve kapsamını genişletmektedir.  

I. Tarımsal Üretimde Nitelik Değişimi: Sanayileşen Tarım  

"Sanayi kavramı, çağdaş ve özellikle klasik ya da neoklasik iktisatta mal, hizmet ya da gelir kaynağı üreten ya da sağlayan üretken girişimler ya da 
örgütlenmeler grubunu ifade eder. Sanayi, buradaki en genel tanımıyla, çoğu zaman sanayi dışı olarak düşünülen, resmî istatistiklerde de böyle 
sınıflandırılan tarım ve hizmet sektörlerini de içine alır. Oysa tarihsel bakımdan sanayi, tarımdan ayrışma yoluyla doğmuş bir kavramdır." [Ana Britannica, 
1990]  

Sanayi kavramının kapsamı ile ilgili bu çözümlemede de belirtildiği gibi, tarımdan ayrışma sonucu ortaya çıkan sanayi kavramı, tarihsel gelişme sürecinin 
garip bir cilvesi olarak, zamanımızda, tarımsal üretimi de ifade eder hale gelmiştir. Bu tarihsel süreci başlatan Đngiliz Sanayi Devrimi'dir. Başlangıçta 
tarımsal çıktılar, modern sanayinin başlıca hammaddelerini (tipik örnek; pamuk ve yün elyaf) sağlar ve onun gelişmesine kaynaklık ederken, daha sonra, 
modern sanayinin çıktıları tarımsal üretimin başlıca girdileri haline geldi; özellikle de, makinanın girmesiyle, tarımda devrimsel bir dönüşüm başladı; tarım 
makinalaştı.  

Dönüşüm, sadece, ‘makinalaşma’ -kol gücünün yerine makinayı koyma- ile de sınırlı kalmadı; sınaî üretimin dayandığı iş sürecinde başka hangi normlar 
geçerli ise tarımsal üretimde de o normlar geçerli olmaya başladı; tarım sanayileşti. Bugün artık, sınaî üretim bazında iş sürecinde bir takım değişiklikler 
oluyorsa, bunun, eskiye göre, çok daha büyük bir hızla, tarımsal üretime de yansıdığı görülmektedir. Gerçekten de, günümüzde, sanayi kesimindeki kitlesel 
üretimden esnek üretime doğru olan gidişin tarımsal işletmelere de yansıdığına; esnek üretim tekniklerinin giderek tarım kesiminde de yaygınlaştığına tanık 
olunmaktadır(1).  

Bu somut dönüşüme rağmen, tarımın hâlâ, modern sanayie özgü kavramlarla algılanmayışının ve sınaî faaliyetten bütünüyle farklı bir faaliyet biçimi olarak 
düşünülmesinin başlıca iki nedeni vardır:  

* Birinci neden, makinalaşan -kol gücü yerine makinayı koyan- ve bütünüyle modern girdiler kullanan (kimyasal gübre ve pestisidlerin kullanımı, sera 
tekniklerinden yararlanma, bütünüyle sanayie özgü bir biçimde geliştirilip üretilen tohum kullanımı v.b.), tıpkı modern sanayi işletmeleri gibi ücretli işçi 
istihdam eden, modern yönetim ve pazarlama tekniklerinden yararlanan, mühendislik ve veterinerlik gibi uzmanlık alanlarından hizmet alan modern tarım 
işletmeleri yanında,  dünyanın pek çok ülkesinde, hâlâ, geleneksel üretim biçim ve ilişkilerinin egemen olduğu tarım işletmelerinin büyük ölçüde varlıklarını 
sürdürüyor olmasıdır.  
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* Đkinci neden ise, tarımsal işletmelerdeki dönüşüme rağmen, sanayi ve tarımı, bugün bile farklı üretim biçimleri olarak algılamamıza yol açan temeldeki bir 
farkın henüz ortadan kalkmamış olmasıdır. Sanayi, bizim, doğa güçlerine daha çok egemen olabildiğimiz bir alandır; tarımsa, doğa güçlerinin egemenliğini 
daha çok kabullendiğimiz bir alan. Bilim ve teknolojideki büyük ilerlemelere rağmen bu farklılık günümüzde de, önemli ölçüde devam etmektedir.  

Đlk nedenle ilgili olarak, şunu hemen belirtmek gerekir ki, eskiye ait üretim biçimlerinin yeni üretim biçimleri yanında ya da onlarla iç içe devam ediyor 
olması, yalnızca tarımsal üretime özgü değildir. Sanayi kapitalizminin egemen üretim biçimi olan Fordist üretim modelinin yanında, zenaatkârlığa özgü 
norm ve değer yargılarının egemen bulunduğu küçük ölçekli işletme modelinin bugüne dek varlığını sürdüregelmiş olması; ya da günümüzde, giderek 
egemen hale gelen esnek üretim /esnek uzmanlaşma modeli yanında Fordist modele özgü  pek çok normun geçerliliğini koruyor ve muhtemelen de 
koruyacak olması bunun tipik örnekleridir. 'Süpermarket' olgusu ile 'bakkal dükkânı' olgusunun yan yanalığı da, hizmet sektörü ile ilgili, çarpıcı bir örnektir. 
Eski ve yeni arasında, pratikte görülen bütün bu yan yanalık ya da iç içeliklere rağmen, toplumsal gelişme açısından belirleyici olan, hangi üretim biçiminin 
daha üretken (prodüktif) olduğudur. Değişim daha üretken olana doğrudur.  

Sanayi kesiminde, dün, değişim, kitlesel üretim -seri üretim- yapan, Fordist-Taylorist ilkelerin egemen olduğu, dev ölçekli işletmelere doğruydu; bugün, 
esnek üretim - esnek otomasyona geçmiş işletmelere doğrudur... Tıpkı bunun gibi, tarımsal üretimdeki değişimin yönünü de, sanayie özgü normların egemen 
hâle geldiği tarımsal işletmeler belirlemektedir.  

Ayrımı doğuran ikinci nedenle ilgili olarak da şunu belirtmek gerekir ki; bilim ve teknolojideki gelişmeler, şimdi bize, tarım alanında da doğa güçlerine çok 
daha fazla egemen olabilme olanağını getirme yolundadır. Böylece, tarım ve sanayii, pratikte  birbirinden ayırt etmemiz sonucunu yaratan bu neden de 
giderek ortadan kalkmış olacaktır. Doğa güçlerine, tarım alanında da, çok daha fazla egemen olmaya başlamamızın en çarpıcı örnekleri, yeni 
biyoteknolojinin (özellikle de gen teknolojisinin) ve enformasyon teknolojisinin (uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri; bilgisayarlı tarım makinaları 
ve benzerlerinde tanık olduğumuz uygulamalarının) yarattığı olanaklardır(2). Bilim ve teknoloji alanında kaydedilen diğer gelişmelerin de yardımıyla, tarım, 
giderek bir "açık fabrika" olma durumundan da çıkacaktır. Bugün, ilkel biçimlerini gördüğümüz seralar, yarının, esnek üretim tekniklerinin uygulandığı, çok 
katlı,  bitki üretim fabrikalarının ilk örnekleridir. Kaldı ki, tarımın bir “açık fabrika” durumundan çıkışının en çarpıcı ve en ileri örneklerini, hayvancılık / 
besicilik alanında, bugün bile yaygın olarak görmek mümkündür.  

Ama, unutmamak gerekir ki, hayatın ya da ekonomik faaliyetlerin hangi alanında olursa olsun, gelişme, basit bir teknik değişim meselesi değildir; pek çok 
toplumsal, siyasi, ekonomik faktöre bağlıdır. Yukarıda, Đngiliz Sanayi Devrimi ile başlamış olduğuna  işaret edilen, tarımdaki dönüşüm sürecinin, henüz, 
bütün bir dünya coğrafyasını kaplayamamış olmasının ardında, teknolojik sorunların çok daha ötesindeki toplumsal dönüşüm sorunları vardır. Sanayileşme 
eşiğini henüz aşamamış toplumlarda, tarımın sanayileşme sürecini tamamlaması elbette beklenemezdi. Ama, dünyanın değişik coğrafyalarında ve bu arada 
Türkiye'de tanık olduğumuz; daha çok da toplumsal-siyasi nedenlerden kaynaklanan gecikmeler, tarım ve sanayi arasındaki, sanayii odak noktası alan 
‘yakınsama’ gerçeğini -tarımın giderek sanayie yaklaşmasını ve onunla bir ve aynı şey olmasını- ortadan kaldırmaz.  

II. Tarımsal Ara ştırmalarda Kapsam ve Nitelik Değişimi: Biyoteknoloji ve Enformasyon Teknolojisinin Sunduğu Olanaklar  

Bilim ve teknolojideki ilerlemelerin yol açtığı, tarımsal üretimin doğasındaki köklü değişimin, tarımsal araştırmaların kapsamını da değiştirmesi 
kaçınılmazdı. Bugün tarımsal araştırmalar, tarımsal işletme bazındaki yeni üretim teknolojilerinden başlayıp tarımsal ürünlere dayalı bütün bir ekonomik 
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faaliyeti (hammaddenin tarladan çıkışıyla başlayan ve nihai ürün olarak tüketiciye ulaşmasıyla noktalanan bütün bir süreci), araştırma konusu olarak, kapsar 
hale gelmiştir(3).  

Tarımsal ürünleri işleyen sanayiler -örneğin gıda ve elyaf sanayileri- diğer sanayi dallarında olduğu gibi, rekabet yeteneklerini sürdürebilmek için, üretim 
teknolojilerini değiştirdikçe, müşteri memnuniyetini ve genel olarak yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedef alan yeni bir yaklaşım biçimini benimsedikçe, 
tarım işletmelerinden talep ettikleri ham maddelerin -tarımsal ürünlerin- niteliklerine ilişkin istekleri de değişmeye başlamışır. Bugün bu istekler, genel 
olarak, ürün niteliğinin geliştirilmesi yönündedir; ama, öyle gözükmektedir ki, giderek, önceden belirlenmiş özelliklere göre, insan eliyle tasarımlanmış 
ürünlerin yetiştirilmesi istenir hale gelecektir. Tarım alanındaki araştırmalarda da, talepteki bu değişim göz önünde bulundurulmak zorundadır. Tarımsal 
üretime dayalı sanayilerde uygulamaya konan yeni imalat teknolojilerinin gerektirdiği özelliklere sahip ham madde talebinin karşılanması; yaşam 
kalitesindeki yükselişle ilintili istekler (düşük kolestrollü et veren hayvanlar yetiştirilmesi v.b.), sürdürülebilir-çevre dostu enerji kaynaklarına yöneliş ile 
birlikte gündeme gelen, belirli özelliklere sahip, enerji bitkileri yetiştirilmesi ve benzeri talepler, tarımsal araştırmaların, artık, olmazsa olmaz kabilinden 
parametreleridir.  

Enformasyon teknolojisi ve yeni biyoteknoloji gibi jenerik karakterdeki teknolojilerin tarımsal üretim alanlarında prodüktiviteyi yükseltmek amacıyla 
uygulanabilirliklerinin araştırılması; bunun mümkün olduğu görüldüğünde, bu teknolojilere dayalı olarak, yeni uygulama tekniklerinin geliştirilmesi (ürün 
seçimi ve üretiminde yol gösterici enformasyon sistemleri / uzaktan algılama sistem ve tekniklerinin geliştirilmesi; enformasyon sistemleriyle tümleşik esnek 
üretim tekniklerinin geliştirilmesi; çevreye zarar vermeden azami faydayı sağlayacak, bilgisayarlı tarım aletleri geliştirilmesi; ürün bazında, yeni 
biyoteknolojiye / gen mühendisliğine dayalı teknikler geliştirilmesi v.b.); söz konusu jenerik teknolojileri besleyecek temel bilim, tarım bilimleri ve 
mühendislik bilimleri alanlarındaki temel araştırmalar, bugün, tarımsal araştırmaların başlıca ilgi alanını oluşturmaktadır.  

Dahası, araştırma sisteminden, ilgi alanını, tarımsal prodüktiviteyi, kârlılığı ve rekabet yeteneğini yükseltme amacının ötesinde, tarımsal üretimin dış çevre 
üzerindeki etkilerini de inceleme yönünde genişletmesi istenmektedir. Günümüzde, su ve hava kalitesi, beslenme kalitesi, gıda güvenilirliği, gıda 
üretimindeki atıklar, kırsal kesimdeki toplumsal ve ekonomik hayatı canlandırma gibi sorunlar; kısacası, ‘sürdürülebilir tarım’ ya da ‘sürdürülebilir gıda 
üretimi’ gibi temel konular, tarımsal araştırmaların gündeminde önemli bir yer tutmaktadır . Bütün bunlar, tarımsal araştırmaların değişen doğasının ve 
genişleyen kapsamının çarpıcı örnekleridir.  

III. Tarımsal Ara ştırma Laboratuarlarında De ğişim  

Tarımsal araştırmaların yukarıda işaret edilen nitelik ve kapsamındaki değişiklik, elbette, bu araştırmaların yapıldığı laboratuvarlarda ve yararlanılan diğer 
teknolojik altyapıda önemli değişikliklerin olduğu anlamına da gelmektedir. Tarım sorunlarının çözümünde yeni biyoteknolojinin (özellikle de gen 
teknolojisinin) ve enformasyon teknolojisinin (bilgisayar sistemleri, simulasyon yazılımları, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin) yarattığı 
olanaklardan yararlanabilmek, laboratuvar ortamında ya da deneme istasyonlarında yeni düzenlemelere gidilmesini (gen mühendisliğine dayalı uygulamalar 
için kurallar konması v.b.), bu ortama yeni disiplinlerin girmesini ve disiplinlerarası (‘interdisipliner’) çalışmaların giderek yaygınlaşmasını ve yeni 
teknolojik altyapı yatırımlarını (uydu sistemleri, uydu yer istasyonları, bilgi ağları, bilgisayar donanım ve yazılımları v.b.) gerektirmiştir.  

Bütün bunlar, tarımsal araştırmaları destekleyen finansman sistemlerinde yeni düzenlemelere gidilmesini ve bu alana ayrılan fonların artırılmasını da gerekli 
kılmıştır. Bu arada, kamu araştırma kurumlarıyla, üniversiteler ve özel sektöre ait araştırma kuruluşları arasındaki işbölümünün ya da işbirliği (rekabet 
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öncesi ortak araştırma v.b.) alanlarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğmuş; bu ihtiyacı karşılamaya yönelik yeni kurumsal yapılanmalara gidilmiştir 
(üniversite-tarımsal işletme-sanayi ortak araştırma merkezleri, ortak araştırma konsorsiyumları v.b.).  

Özetle, tarımsal araştırmalar kadar, bu araştırmaların yapıldığı ortamlar ya da bu araştırmaları destekleyen  kurumsal yapılar da hızlı bir değişim içindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(1) Sınaî üretim bazında iş süreci (‘labour process’) nde meydana gelen değişimin tarımsal üretime de yansıması konusunda bknz. Gözen, Ayşe., From Green Revolution To Plant 
Biotechnology: Technological Change in the Agriculture of Turkey, University of Amsterdam 1997 (TÜBĐTAK-Marmara Research Center, Kocaeli-Turkey, September, 1997)  
(2) Evsahibioğlu, Nejat and Fuat Đnce, “Views on Scientific and Technological Research Needs of the Agricultural Sector in Turkey”, TÜBĐTAK için hazırlanmış-yayımlanmamış Rapor.  
(3) Challenges for U.S. Agriculturel Research Policy, U.S. Congress, Office of Technology Assessment (OTA), September, 1995.  
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Bölüm II   
Türkiye’de Tarımsal Ara ştırmalarda Durum   

Türkiye’de, tarımsal araştırmaların durumuna bakmak için, önce, pratik açıdan, hangi ekonomik faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar, genel olarak, 
‘tarımsal araştırma’  başlığı altında ele alınabilir, ya da, bu başlık altında yapılan inceleme ve buna göre yapılacak düzenlemeler, ‘bitkisel üretim’ faaliyeti 
dışında, başka hangi faaliyet alanlarını çok yakından ilgilendirir, sorularına yanıt verilmeye çalışılmıştır. Bu ekonomik faaliyet alanları belirlenirken, şu 
kriterler esas alınmıştır:  

• aynı sosyoekonomik hedeflere hizmet etmek,  
• üretim faaliyetindeki fiili iç içelik ya da entegrasyon,  
• üreticilerin aynı toplumsal katmandan olmaları; dahası, belli alanlarda, aynı kişiler olması,  
• üretim faaliyetinin çoğu zaman aynı kurumsal yapılarca (kredi, teknik/teknolojik destek kurumları v.b.) desteklenmesi,  
• sorunlarında benzeşim,  
• aralarındaki girdi-çıktı ilişkisi nedeniyle yoğun bir etkileşim ve birbirlerine olan sıkı bağımlılık,  
• dayandığı bilim ve teknoloji tabanındaki ortaklık.  

Bu kriterler temel alındığında,  

• Bitkisel Ürünler ve Köy Hizmetleri,  
• Zirai Mücadele,  
• Hayvancılık,  
• Veterinerlik,  
• Ormancılık ve  
• Su Ürünleri  

alanlarına yönelik araştırmaların -diğer bir deyişle, OECD’nin sosyoekonomik hedefler sınıflandırmasında, ‘Tarım, Ormancılık ve Balıkçılı ğın 
Geliştirilmesi’  hedefini gözeten araştırmaların- kapsanması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Bu çerçeve içinde kalan araştırmaların, Türkiye’de, genel olarak, kamu eliyle yürütülmekte olduğu söylenebilir. Aşağıda, kamunun bu alandaki araştırma 
kuruluşlarına ilişkin kısa bilgiler verilecek ve genel bir değerlendirme yapılacaktır.  

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi 
“64 AR-GE Kuruluşu; 237’si Doktoralı, 1069 Araştırmacı”  

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi hedefine yönelik AR-GE faaliyet alanları itibariyle, kamu kesimindeki kuruluş ve araştırmacı sayıları, 1996 
yılı verilerine göre(1), Tablo-I’de görülmektedir.  
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Tablo-I.  
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi Sosyo-Ekonomik Hedefine Yönelik AR-GE Faaliyet Alanlarında Kuruluş ve Araştırmacı Sayısı Dağılımı  
(1996 verilerine göre)  

Kuruluş Araştırmacı Doktoralı Arş. 
AR-GE Faaliyet Alanları 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Doktoralı Arş.Yüzdesi 

Bitkisel Ürünler ve Köy Hizmetleri(*) 31 48,4 561 52,5 130 54,8 23 

Zirai Mücadele 3 4,6 98 9,2 41 17,3 42 

Hayvancılık 6 9,3 57 5,3 7 2,9 12 

Veterinerlik 10 15,6 167 15,6 41 17,3 24 

Ormancılık 11 17,2 145 13,6 17 7,2 12 

Su Ürünleri 3 4,6 41 3,8 1 0,4 2 

TOPLAM 64 100,00 1069 100,00 237 100,00 22 

(*)  Köy Hizmetleri sulama, toprak muhafaza, drenaj, tarımsal mekanizasyon, tarımsal ekonomi ve benzeri alanları kapsamaktadır.  

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi alanındaki AR-GE kuruluşları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (42), Orman Bakanlığı (11) ve Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’ne (11) bağlı olarak görev yapmaktadırlar.  

Bitkisel Ürünler ve Köy Hizmetleri alanındaki kuruluş ve araştırmacı sayısı Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık alanındaki kuruluş ve araştırmacı sayısının 
yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadır. Kuruluş sayısı temel alınarak bakıldığında %17.2 ile Ormancılık, araştırmacı sayıları dikkate alındığında ise 
Veterinerlik ikinci sırada yer almaktadır.  

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi’nde çalışan araştırmacıların AR-GE alanlarına göre dağılımı, aşağıda, ayrıca grafik olarak da gösterilmiştir 
(Grafik I).  
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Grafik I.   
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesinde AR-GE Alt Alanlarında Araştırmacı Dağılımı (1996 verilerine göre)  

 
 
Kapsanan Kamu AR-GE Kurulu şları’na ili şkin Genel Değerlendirme  

Dayandıkları bilim, teknoloji ve üretim alanları açısından benzer ya da özdeş faaliyet dallarını paylaşan ve hemen hemen aynı ya da birbiriyle son derece 
ilintili sosyo-ekonomik hedeflere hizmet eden bütün bu Kamu AR-GE Kuruluşları, pek azı hariç, küçük birimlerdir ve büyük bir çoğunluğunun kritik 
araştırmacı kitlesine sahip bulunduğu söylenemez.  

Üzerinde çalıştıkları projeler genellikle küçük çaplı projelerdir ve proje başına düşen araştırmacı sayısı son derece düşüktür. Ayrıca, bunların araştırmacı 
bulma konusunda, ücret statülerinin elverişli olmamasından kaynaklanan sıkıntıları vardır.  
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Bir bölümü, Cumhuriyet’in ilk yıllarında önemli misyonlarla kurulmuş, o yıllarda mükemmel imkânlarla donatılmış ve söz konusu misyonlarını 1980’li 
yıllara gelinceye kadar sürdürmüş bulunan bu kuruluşların pek çoğunun, 1980 sonrasında, misyon ve vizyon açısından zaafa uğradıkları bilinmektedir.  

Aslında, bu durum, söz konusu Kamu AR-GE kuruluşlarından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olanları kapsamına alan Tarımsal Araştırma Projesi 
(TAP) Ara ştırma Master Planı’nda(2) da bütün açıklığıyla ortaya konmaktadır:  

“Tarımsal araştırmalarda yeterli stratejik planlama yapılmadığından, tüm araştırıcı kitlesince müştereken karar birliğine varılan hedef, strateji ve 
öncelikler bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye için bir değer taşıyan araştırmalara kaynak tahsisi konusunda ölçü alınacak ortak bir mesnet yoktur. 
Genellikle Araştırma Enstitüleri isabetli araştırmalara odaklanamamakta ve araştırma bütçe tekliflerini esas olarak devam eden ve yeni teklif [edilen] proje 
sayısına göre yapmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, şu anda enstitülerde birbirleriyle bağıntılı olmayan, mali desteği yetersiz, başarılı bir sonuç üretme 
ihtimali oldukça düşük, çok sayıda küçük proje yürütülmektedir.”  

“Bireysel araştırma projelerinin bazıları; başka yerlerde halen devam eden araştırmalar veya başka enstitülerdeki ilgili araştırmalar yeterince incelenip, 
dikkate alınmaksızın yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak, araştırma projelerinin bir kısmı ya daha önce yapılmış ya da yapılmakta olan çalışmaların 
tekrarı olmaktadır. Araştırma projesi dökümanları çoğu zaman, ayrıntılı plan ve iş takvimlerinden yoksundur ve düzenli bir şekilde başarı 
değerlendirmesine tabi tutulmamaktadır. En önemlisi, çoğu disiplinlerde kritik sayı ve kapasitede araştırıcı kitlesinin bulunmayışı, pek çok enstitüde 
araştırıcı sayısının yetersizliği, çok-disiplinli araştırma ekiplerinin oluşturulmasını ve karmaşık araştırma problemlerinin sistem yaklaşımı içinde ele 
alınmasını mümkün kılmamaktadır.”  

Anılan Tarımsal Araştırma Projesi (TAP) Ara ştırma Master Planı, bu tespitlerden sonra, tarımsal araştırmalar  alanında, ulusal çapta bir politika ve 
strateji belirlemeye ve söz konusu tarımsal araştırma kuruluşlarını bu politika ve stratejiye göre yeniden düzenlemeye olan ihtiyacı da, çok açık bir biçimde 
dile getirmektedir(3):  

“1980’li yıllarda araştırma ortamı değişmiştir. Araştırma teşkilatı muhtelif defalar re-organize edilmiş ve araştırmaya sağlanan mali ve kurumsal destek 
önemli ölçüde azalmıştır. 1980’lerin başından itibaren, araştırmalar üzerinde giderek daha güçlü bir merkeziyetçi kontrol yaklaşımı benimsenmiştir. Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı merkez birimleri halihazırda, araştırma bütçesini, maaşları, personel tayinlerini, personel ile ilgili diğer hususları, eğitim, seyahat 
(görevlendirme), personel transferi, ekipman ve döner sermayeden sağlanan gelirleri kontrol altında tutmaktadır. Araştırma organizasyonuna yeterli 
insiyatif tanımayan bu yaklaşım, araştırma enstitüleri ve araştırıcıların tarım sektöründe ortaya çıkan ihtiyaçlara tam olarak cevap vermelerini 
güçleştirmiştir. Bu şartlar altında, araştırma servisinin bir önceki on yılda elde ettiği ivme ve verimliliği devam ettirmesi mümkün değildir.”   

“Ara ştırma enstitülerinin desteklenmesi ve koordinasyonu ile ilgili olarak -kendi görev ve sorumluluklarının tanımı çerçevesinde- TAGEM’in rolü açık 
değildir. Araştırma fonlarının tahsisi veya enstitülerle müştereken personel istihdamı ve tayini konularında yetkili olmaksızın, TAGEM araştırmaların 
yürütülmesi, kalitesi, gidişatı ve yönetimi ile ilgili olarak kayda değer bir varlık ve etki gösteremez.”  

Ancak, bu Master Plan, TAGEM ve bağlı araştırma kurulu şları için, yeni bir misyon ve vizyon tanımı ortaya koymakla birlikte, bizim kanımıza 
göre, buna uygun bir yeniden yapılandırma önerisi getirmemektedir. Plan, söz konusu kuruluşların hukuki statülerinde herhangi bir değişiklik 
öngörmemekte; bunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı birimler olarak ve mevcut statüleriyle, 
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bir ölçüde yeniden düzenlemektedir. Oysa, organizasyon açısından bizim yaklaşımımız, gerekçeleri aşağıda etraflıca açıklanacağı gibi, bunların, konularına 
göre, belirli şemsiyeler altında toplulaştırılarak, idari-mali-bilimsel özerkli ğe ve kamu tüzel kişili ğine sahip bir kurum bünyesinde yeniden 
düzenlenmeleridir. TAGEM, elbette, tarımsal araştırmalar alanında, stratejik izleme, değerlendirme ve yönlendirme ile görevli en üst düzeydeki şemsiye 
kuruluş olma işlevini üstlenebilir; ama, bu işlevi tam anlamıyla yerine getirebilmesi için, TAGEM’in de, aynı kurum  bünyesinde, yeniden yapılandırılması 
şarttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(1) Kamu Araştırma-Geliştirme Kuruluşları: Bilgi Derleme-Değerlendirme Çalışması, TÜBĐTAK BTP 97/02, Mart 1997.  
(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Projesi Araştırma Master Planı, Ekim 1995, ANKARA. (Bu projenin bir kısım 
finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanmıştır.)  
(3) Age Master Plan.  

OTA, Age; ayrıca bakınız: “U.S. National Environmental Technology Strategy”, http://iridium.nttc.edu/env/envstrat.html  
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Bölüm III   
Yeniden Yapılanma Đhtiyacı ve Önerilen Model  

Yukarıda da belirtildiği gibi, bir bölümü, Cumhuriyet’in ilk yıllarında önemli misyonlarla kurulmuş ve kuruluş amaçlarını 1980’li yıllara gelinceye kadar 
başarıyla sürdürmüş bulunan bu kuruluşların pek çoğu, bugün de, kendi alanlarında, yine önemli misyonlar yüklenebilirler.  

Eğer, tarımsal üretiminin hemen hemen bütün ileri teknolojik girdileri ni (hibrid tohum, yeni üretim teknik ve sistemleri, işlenmiş uydu verileri v.b.) 
dışarıdan sağlayan Türkiye, bu alanda teknoloji yeteneğini yükseltmek, kendisi de, yeni teknolojiler / yeni sistem ve teknikler üretir hale gelmek, böylece 
prodüktiviteyi artırıp gerçekten kendisine yeten, dünya pazarlarında rekabet üstünlüğüne sahip bir ülke olmak; diğer bir deyişle, tarımsal üretimdeki 
devrimsel dönüşümü yakalamak istiyorsa, bu kuruluşlar potansiyel bir imkândır. Ancak, bu imkânı etkin hale getirebilmek, bu imkândan tam anlamıyla 
yararlanabilmek için, kanımızca, bu kuruluşların, hukuki statülerinden itibaren köklü bir yeniden düzenlemeye tabi tutulmaları gerekir.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Bağlı AR-GE Kuruluşları, çalıştıkları alanlar itibariyle gruplandırılarak, aynı gruptakiler, özellikle de aynı araştırma-
geliştirme alanlarında faaliyet gösteren ve/veya araştırma-geliştirme alanları birbirini tamamlayanlar, ortak bir şemsiye altında toplanabilirler. Burada, 
“ortak şemsiye altında toplanma” konusunda, özellikle altı çizilmek istenen nokta, “aynı ya da biribirini tamamlayan bilim ve teknoloj i alanlarında 
faaliyet göstermek”tir. Bu tür bir toplulaştırmadaki amaç, söz konusu AR-GE kuruluşları arasında  

• bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmak,  
• aralarındaki coğrafi mesafe her ne olursa olsun, kendi aralarında ve üniversite ile ortak araştırma yapabilmelerine ve disiplinlerarası işbirliğine uygun 

bir ortam yaratmak; ve böylece  
• proje çaplarını büyütebilme ve araştırma yeteneklerini yükseltebilmelerini, dolayısiyle de, ekonomiye olan katkılarını artırabilmelerini mümkün 

kılacak sinerjiyi yaratmaktır.  

Bu toplulaşma, aynı zamanda, gruba dahil AR-GE kuruluşlarını, gereksinim duyacakları temel araştırmalar yönünden destekleyecek, optimal büyüklükte 
araştırma odaklarının ve ortak kullanıma açık teknolojik kolaylıkların yaratılabilmesini teşvik edecek ve bunu mümkün hale getirecektir.  

Aynı gruba giren kuruluşlar arasındaki coğrafi uzaklık, böylesi bir toplulaşmaya engel değildir; bu kuruluşlar farklı coğrafyalarda konumlanmış olsalar bile, 
ortak bir ara ştırma ağı üzerinde toplulaştırılabilir -TÜBĐTAK tarafından kurulmakta olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKB ĐM)  buna 
imkan vermektedir- ve böylece ortak bir şemsiye altına alınabilirler.  

Yine bu ağ yardımıyla, aynı grupta olan kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayacak, faaliyeti stratejik düzeyde izleyerek gerekli yönlendirmeyi yapacak bir 
odak tanımlanabilir. Bu odak yeni bir kuruluş değil, gruptaki mevcut AR-GE kuruluşları arasında, bilimsel ve teknolojik altyapısı, bilgi ve deneyim birikimi 
en güçlü; gelişme potanisyeli en yüksek olanıdır. Söz konusu odak kuruluş, aynı şemsiye altındaki AR-GE kuruluşlarının, ürün, üretim yöntem ve ortamını 
geliştirmeye yönelik faaliyetlerini, bu faaliyetlerin ilintili bulunduğu ortak bilim ve teknoloji alanlarına yönelik temel araştırmalarla  destekleyebilir.  
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Bu temel araştırmalar, uçtaki AR-GE kuruluşlarının, son çözümlemede, ekonomik bir faydaya dönüştürülmek üzere yürüttükleri AR-GE faaliyetini 
desteklemek ve böylece onların araştırma yeteneklerini sürekli olarak yükseltmek  amacına yönelik olduğu için, ‘belirli bir misyona yönelik temel 
araştırmalar’  olarak tanımlanabilir. Söz konusu temel araştırmalar,  belirlenecek alanlara yönelik olarak, bu odak noktalarında kurulacak ‘temel araştırma 
birimleri’ nde yürütülebilir. Bu ‘temel araştırma birimleri’, yakın bir üniversitenin i şbirli ği ile ortak olarak kurulabilir; ya da bunun yanında bir başka 
seçenek olarak, ihtiyaç duyulan temel araştırmalar, söz konusu odak noktalarının aracılığı ve katalizörlüğünde doğrudan o yakın üniversitede yaptırılabilir.  

TAGEM, yukarıda da işaret edildiği gibi, elbette, tarımsal araştırmalar alanında, stratejik düzeyde olmak kaydıyla, planlama; uygulamayı izleme, 
değerlendirme ve yönlendirme ile görevli, en üst düzeydeki şemsiye kuruluş olma işlevini üstlenebilir ve üstlenmelidir de. Ama, gerek TAGEM’in, gerekse 
onun stratejik denetiminde, belirli şemsiyeler altında toplanacak ve çalışacak olan AR-GE kuruluşlarının ve bunların odak noktalarındaki kuruluşların, 
kendilerinden beklenen misyonu tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için, idari-mali-bilimsel özerkli ğe ve kamu tüzel kişili ğine sahip bir kurum 
bünyesinde toplanması gerekir. Araştırma uzun erimli, uzun soluklu bir faaliyettir; kararlılığı ve devamlılığı; ve kendine özgü bir çalışma ortamının tesisini 
gerektirir. Onun içindir ki, böylesi bir kurumun, bir bakanlığa bağlı değil, o bakanlık ya da Başbakanlık’la -yalnızca stratejik düzeyde- ilintili/i lgili , özel 
hukuk hükümlerine tabi, özerk bir kamu kurumu niteliğine sahip kılınması gerekir.  

Đşaret edilmesi gereken bir diğer nokta, bugün TAGEM’e bağlı bunulan AR-GE Kuruluşları ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı AR-GE 
Kuruluşları’nın, eğer bir yeniden yapılanma  söz konusu olacaksa, bir arada değerlendirilmelerinin ve aynı bütünün parçaları olarak ele alınmalarının -
birbirlerini tamamlayacak olanları aynı şemsiye altına almanın- akılcı bir yol olacağıdır. Benzer biçimde aynı jenerik teknolojilerden (örneğin, yeni 
biyoteknoloji ya da gen mühendisliğinden ya da uzaktan algılama teknolojilerinden) yararlanacak olan TAGEM’e bağlı AR-GE Kuruluşları ile Orman 
Bakanlığı’na bağlı AR-GE Kuruluşları arasında da belli bir bütünleşmenin sağlanması, en azından, bu kuruluşlar arasında belli bir diyalog ve işbirliği ortamı 
yaratılması yine aklın gereğidir. Kaldı ki, bu gereklilik, anılan Araştırma Master Planı’nda da çok açık bir biçimde ortaya konmaktadır(1):  

“[TAGEM’e bağlı] enstitülerin pek çoğu esas itibariyle başlıca ya tek bir üründen veya bitki korumada olduğu gibi tek bir disiplin alanından sorumludur. 
Parçalanma ve tecrit olma problemini daha da artıran bir başka husus, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı’na bağlı araştırma 
enstitülerinin toprak, su, bitki besleme, toprak muhafaza ve    agro-forestry gibi konularda çalışmalarıdır. Her ne kadar bunlar dengeli bir milli tarımsal 
araştırma programının (sisteminin) vazgeçilmiz unsurları ise de, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın koordinasyon sorumluluğu alanına girmemektedirler. Bu 
yüzden bazı tekrarlar ve kaynakların randımansız bir şekilde kullanımı (araştırmada kullanılan kaynakların beklenilen etkiyi yaratmaması) kaçınılmaz 
olmaktadır.”  

Onun içindir ki, bizim buradaki önerimiz, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Geliştirilmesi Sosyo-Ekonomik Hedefine Yönelik AR-GE Faaliyeti ’nde 
bulunan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Orman Bakanlığı’na ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bütün araştırma kuruluşlarının, yukarıda 
belirtilen nitelik ve yapılanmaya sahip, yeni bir kurum -bundan böyle, TOBAK  kısa adıyla anılacak olan Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ara ştırmaları 
Kurumu - bünyesinde toplanmasıdır.  

Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak, gıda sektörünün geliştirilmesi sosyoekonomik hedefine yönelik çalışmalar yapan bir enstitü (Bursa 
Gıda Teknolojisi Araştırma Enstitüsü) ile 4 Đl Kontrol Laboratuvarı’nın(2)da, araştırma alanlarının tarımsal araştırma alanları ile olan yakın bağları ve 
bugünkü kurumsal bağları nedeniyle, söz konusu yeni kurumun -TOBAK- bünyesine alınmaları, kanımızca, uygun bir çözüm olacaktır.  
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Ulusal AR-GE Ağına -Ulusal Akademik Ağ’a- Bağlanmak…  

Önerilen modelin önemli noktalarından biri de, yukarıda işaret edildiği gibi, TOBAK çatısı altında toplanacak araştırma kuruluşlarının ortak araştırma ağları 
üzerinde toplulaştırılmalarıdır. Burada, toplulaştırmanın kilit noktası, ortak araştırma ağlarıdır. Onun için, bu konuyu biraz daha açmakta yarar vardır.  

Bütün Kamu AR-GE Kuruluşları yeniden yapılandırılırken ulusal bir bütünün parçaları olarak değerlendirilmelidirler. Gerçekten de, bir ülkedeki AR-GE 
birimleri, aslında, üniversitelerle birlikte, ulusal AR-GE sisteminin, bir yerde de, ulusal inovasyon sisteminin temel taşlarıdırlar. Doğal olarak kendi 
aralarında bir bilgi ve deneyim aktarımı ve paylaşımı söz konusudur. Üniversiteler ve AR-GE Birimleri, kendi aralarında belli bir rekabet olmakla birlikte, 
birbirlerini tamamlayıcı yönde işbirliklerine de gidebilirler. Bu amaçla ortak araştırmalar bazında bir araya gelmeleri, bilgi paylaşımını da aşan bazı organik 
birlikteliklere gitmeleri de söz konusu olabilir. Kaynakların akılcı bir biçimde kullanılabilmesi açısından bu tür işbirlikleri, ileri sanayi ülkelerinde çok sık 
başvurulan ve kamu kaynaklarından desteklenen bir husustur. Kaldı ki, Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülkede bu tür işbirliklerini gerçekleştirmek; bunun 
ilk adımı olarak da, üniversiteleri ve AR-GE birimlerini ulusal bir AR-GE Ağı’nda toplamak aklın gereğidir.  

Söz konusu ilk adım, TÜBĐTAK’ın kurmakta olduğu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBĐM) ile atılmıştır. ULAKB ĐM, üniversitelerle birlikte, 
ülkenin bütün AR-GE kurum ve kuruluşlarını aynı ağ üzerine toplamayı; bilgi kaynaklarına erişim kolaylığı sağlamanın ötesinde, bunlar arasında yakın bir 
diyalog, işbirliği ve ortak araştırma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Kamu AR-GE Kuruluşları da, doğal olarak, bu ağa katılmak; aynı sosyoekonomik 
hedefler doğrultusunda çalışanlar, her şeyden önce,  bu ağ üzerinde kendi aralarında toplulaşmak  hakkına sahiptirler.  

Yine bu Ağ’da yer alan Kamu AR-GE Kuruluşları’nın faaliyetinin, bağlı oldukları şemsiye kuruluşça stratejik düzeyde izlenerek değerlendirilmesi ve 
bunların ulusal bilim ve teknoloji politikaları doğrultusunda yönlendirilebilmeleri de mümkündür.  

Kısacası, kurulmakta olan Ulusal Akademik Ağ, önerilen modele uygun bir yapılanmaya -belli şemsiyeler altında, elektronik ortamda toplulaşmaya ve 
stratejik izleme, değerlendirme, yönlendirme ile görevli en üst düzey şemsiye kuruluşa bağlanmaya- imkân vermektedir.  

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(1) Age Master Plan.  
(2) Gıda ile ilgili bu enstitü ve il kontrol laboratuvarlarında10’u doktoralı 118 araştırmacı görevlidir.  
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Bölüm IV   
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ara ştırmaları Kurumu (TOBAK):   
Kurulu ş için Gerekli Yasal Düzenleme Genel Gerekçe ve Temel Đlkeler  

I. Yeni statü ne olmalıdır?  

Yeni statünün tanımına geçmeden önce TOBAK çatısı altında toplanacak kuruluşların halen tabi oldukları statülere kısaca değinmek gerekmektedir.  

Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki AR-GE Kuruluşları’nın büyük çoğunluğu 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 44. Maddesi’nin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Döner Sermaye Đşletmeleri Yönetmeliği’ne göre 
yönetilmektedir. (Ayrıca 3202 sayılı yasanın 2 ve 19. Maddeleri uyarınca bir Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Yönetmeliği de yayımlanmıştır.)  

Orman Bakanlığı’na bağlı AR-GE Kuruluşları, genellikle, 3800 sayılı Orman Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 35. Maddesi’ne 
dayanılarak çıkarılan Orman Bakanlığı Döner Sermayeli Đşletmeleri Yönetmeliği’ne göre yönetilirken, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ve 3444 sayılı Orman Kanunu uyarınca yapılan araştırma faaliyetleri ve kurulan araştırma birimleri de vardır.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı AR-GE Kuruluşları ise, 969 sayılı Tarım Bakanlığı Ziraat Đşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun, 170 sayılı Tarım Bakanlığı’na Bağlı Bazı 
Okul ve Kurumların Đdaresi Hakkında 867 Sayılı Kanuna Ek Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda görev yapmaktadır.  

Ayrıca, 441 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu, 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu, 1734 sayılı Yem Kanunu bu bakanlığa bağlı çeşitli birimlere etüt, tescil, araştırma görevi vermektedir.  

Özetlersek; mevzuatımızda tarım, ormancılık, hayvancılık, su ürünleri, köy hizmetleri alanlarında araştırma yapmakla görevlendirilen birçok kurum, birim 
vardır ve bunlar genel bütçe, katma bütçe, döner sermaye işletmesi gibi farklı bütçe rejimlerine tabidir. Yukarıda yaptığımız çözümlemeler de göstermektedir 
ki, tarım, ormancılık, hayvancılık, su ürünleri, köy hizmetleri alanlarında araştırma faaliyetinde bulunan bu kuruluşların özerk bir kurum çatısı altında 
toplanması, yeniden yapılandırılması kaçınılmaz bir gerekliliktir.  

Bu yeniden yapılandırma için mevzuatımız ve uygulamalar yeterli olanağı vermektedir. Bilindiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenmesine ilişkin 
mevzuatımız ve uygulama aşağıdaki gibidir:  

Yeniden Yapılanmada Varolan Yasal Seçenekler…  

Kamu idaresinin, merkezi ve mahalli idarelerin kuruluş esasları, Anayasa’nın 123, 126 ve 127. Madeleri ile düzenlenmiştir. Anayasa’daki bu hükümler 
doğrultusunda bakanlıkların, KĐT’lerin, yerel yönetimlerin örgütlenmesine ilişkin birçok yasa çıkarılmıştır. Anayasa’da, hakkında özel hüküm bulunan 
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kuruluşlar, KĐT’ler ve yerel yönetimler dışında kalan, kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenmeleri ise, 27.09.1989 gün ve 3046 sayılı “Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Bu yasaya göre;  

• Bağlı kuruluş  
• Đlgili kuruluş  

olmak üzere iki tür örgütlenme öngörülmüştür.  

Bağlı Kurulu ş:  

Yasanın 10. maddesinde “Bakanlık Bağlı Kuruluşları” aynen şöyle tanımlanmıştır:  

“Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde 
ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.  

“Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir.  

“Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı olarak kurulabilir.  

“Bağlı kuruluşlar, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, diğer bir bakanlığa bağlanabilir.”   

Yasa’nın 12. ve 13. Maddeleri’nde bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarındaki danışma, denetim ve yardımcı birimleri sayılmıştır. 16. 
ve 17. Maddeleri’nde de, bunların merkez ve taşra teşkilatlarının kuruluş usul ve esasları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  
3046 sayılı Yasa’nın 10, 12, 13, 16 ve 17. Maddeleri’nin ne ifade ettiğini, daha açık bir biçimde anlatabilmek için, bu maddelerin ruhuna tam anlamıyla 
uygun olarak yapılanmış bir kuruluşu ele alalım: Bu kuruluş;  

• Mutlaka bir bakanlığa bağlıdır; bakanlığın teşkilat yasasında ismen sayılmıştır.  
• Bakanlığın idari ve mali vesayeti oldukça ileri düzeydedir ve kuruluşun  inisiyatifleri sınırlıdır. (Örnek: Başbakanlığa bağlı Basın Yayın Genel 

Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Piyango Đdaresi.)  
• Örgütlenmesi, personel istihdamı, 3046 sayılı Yasa’nın katı sınırlamalarına tabidir. Bu açılardan bütünüyle Bakanlığa bağımlıdır.  
• Bakanlıkla olan ilişkisi hiyerarşiktir. (Örnek: Sağlık Bakanlığı’yla Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi  arasındaki ili şki, Çalışma Bakanlığı’yla Đş ve 
Đşçi Bulma Kurumu arasındaki ilişki.)  
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Đlgili Kurulu ş:  

3046 sayılı yasanın 11. maddesinde “bakanlık ilgili kuruluşları” hakkındaki hüküm ise aynen şöyledir:  

“ Đlgili kuruluşlar; özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, ortaklık ve iştirakleri 
veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir. Bu kuruluşların ilgili olduğu bakanlık bu 
Kanunun koyduğu usule göre belirlenir.”  

Yasa’nın 11. maddesinin sadece KĐT’leri kapsamadığı; aynı maddede yer alan “...özel hukuki, mali, idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim 
kuruluşları …”  biçimindeki tanımlamaya uygun olarak kurulmuş MPM, TRT, TSE gibi kuruluşları da kapsadığı bilinmektedir. Yasa, “ilgili kurulu ş” u, 
“bağlı kuruluş” a oranla daha özerk kılmaktadır. Ancak, Yasa’nın 19. maddesinde; “.....ilgili kurulu şların genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmaları 
esastır...” denilmektedir.  

Kamu Ara ştırma Kurulu şlarının Yeniden Yapılandırılmasında Hangi Hukuki Model Esas Alınabilir?   

 “Bağlı kuruluş” veya “ilgili kuruluş” için 3046 sayılı Yasa’da öngörülen usûl ve esaslar, AR-GE faaliyeti yapmakla görevlendirilecek bir kuruluş için 
oldukça bağlayıcı, katı ve bürokratik bir düzenleme getirmektedir. Oysa, sadece idari vesayeti içeren, Anayasa’nın 123. maddesinde sözü edilen Đdare’nin 
bütünlüğü ilkesini bozmayan, uygulamadaki örneklerini TÜBĐTAK, TÜBA, TAEK, TODAĐE v.b. Kurumlara ilişkin yasal düzenlemelerde gördüğümüz, 
özel bütçeli, özerk, kamu tüzel kişili ği modeli, kanımızca, Kamu Araştırma Kurumları ve bu bağlamda TOBAK için en uygun örgütlenme modeli olacaktır. 
Anılan kuruluşların, 3046 sayılı Yasa’daki “bağlı” veya “ilgili kurulu ş” tanımlarına (özellikle örgütlenme, personel mevzuatı, mali hükümler 
açısından) uymadığı; “Ba şbakan veya bir bakana bağlılığın”, “ba ğlı/ilgili kurulu ş” olma anlamına gelmediği; bu kurulu şların temsil ettikleri 
modelin,  ülke koşullarının dayattığı bir model olduğu gerçeğinin altını özellikle çizmek gerekmektedir.  

Özetlenirse; asıl yasal düzenleme “bağlı veya ilgili kuruluş” biçimindedir. Ancak sosyal, iktisadi, hukuki nedenlerle uygulamada bu düzenlemeye bazı 
istisnalar gelmiştir. TÜBĐTAK, TÜBA, TODAĐE, TAEK v.b. kurumlar 3046 sayılı Yasa’daki anlamıyla “bağlı veya ilgili kuruluş” değildirler. Anılan 
kurumların bir bakanlığa veya bakana bağlı olmaları ya da bir bakanlık veya bakanla ilgili bulunmaları sadece idari vesayet anlamındadır. Bu durum 
Anayasa’nın 123. maddesindeki “idarenin bütünlüğü” ilkesinin gereğidir. Anılan kurumlar özel bütçeli, özerk, kamu tüzel kişilikleridirler ve 3046 sayılı 
Yasa’da tanımlanmış “bağlı ve ilgili kuruluşlar” için öngörülen usûl ve esaslar, örgütlenme ve personel mevzuatı ile mali mevzuat sınırlamalarının 
dışındadırlar. Hukuken ilgili/bağlı, fakat fiilen özerk kurumlardırlar.  

TOBAK için Önerilen Hukuki Model…   

Yukarıdaki hukuki çözümleme çerçevesinde, ‘Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Araştırmaları’ alanında faaliyet göstermek üzere, kamu tüzel kişili ğine, idari-
mali-bilimsel özerkliğe sahip ve Anayasa’nın 123. maddesinde sözü edilen Đdare’nin bütünlüğü ilkesi açısından Başbakan’a bağlı  bir kurumun (Tarım, 
Ormancılık ve Balıkçılık Ara ştırmaları Kurumu ’nun) kurulması ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak, kalıcı bir çözüm oluşturacaktır. Söz 
konusu Master Plan ile öngörülen yeni misyon ve vizyonun, hayata geçirilmesi ile birlikte, ormancılık ve balıkçılığı da kapsayacak biçimde, bilim ve 
teknoloji alanlarında kaydedilen ilerlemelere, bilimsel ve teknolojik araştırmaların doğasında meydana gelen değişmelere göre yeniden gözden geçirilerek 
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geliştirilmesinin ve burada önerilen yeni statünün arzulanan sonuçları verebilmesinin olmazsa olmaz koşulları; yeni tüzel kişili ğin, personel istihdamı, bütçe 
rejimi, tabi olacağı mali mevzuat, yönetim organları sorunlarının öngörülen statüyle uyumlu biçimde düzenlenmesidir. Aşağıda bu konular tek tek ele 
alınacak ve bunlarla ilgili temel ilkeler ortaya konmaya çalışılacaktır.  

II. Yeni Tüzel Ki şilik (TOBAK) ve Birle ştirme   

Yeni statünün işlerlik kazanabilmesi, karmaşa ve kargaşanın önlenebilmesi için TOBAK şemsiyesi altında toplanacak kurum, kuruluş, birim ve benzerlerinin 
ismen, tek tek sayılması zorunludur.  

Bu listenin dışında kalan ancak ileriki yıllarda TOBAK çatısına alınması gerekli görülebilecek AR-GE Birimleri için TOBAK Bilim Kurulu’na ve Bakanlar 
Kurulu’na yetki verilmelidir.  

Sayılan birimlerin taşınır ve taşınmaz mallarının TOBAK’a devredildiği açıkça hüküm altına alınmalıdır.  

III. Görev Alanı   

TOBAK, Türkiye’de Tarım (hayvancılık ve köy hizmetleri dahil), ormancılık ve balıkçılığı geliştirmeye yönelik olarak;  

• Konu ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında, proje bazında,  
o temel ve uygulamalı araştırmalar,  
o teknolojik geliştirmeler / deneysel geliştirmeler (ve bu bağlamda ürün geliştirme, üretim yöntem ve sistemleri ile tekniklerini geliştirme 

çalışmaları),  
o demonstrasyon çalışmaları,  

 yapar, yaptırır;  

• Tarım, ormancılık ve balıkçılık işletmeleri ya da bu tür işletmelerle girdi-çıktı ilişkisi olan sektörler için, sözleşmeli proje bazında, AR-GE 
faaliyetinde bulunur;  

• Üniversitelerle, diğer araştırma kurumlarıyla ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak AR-GE yapar; ortak araştırma merkezleri ve teknolojik kolaylık 
birimleri kurar;  

• Yeni teknolojiler ve yeni teknikleri yaygınlaştırmak için, eğitim faaliyetinde bulunur;  
• Üniversitelerde ya da üniversite ile ortak yürütülen araştırmalar için, araştırmacılara, proje bazında, araştırma desteği verir; sonuçlarını izler, 

değerlendirir;  
• Uluslararası ortak araştırma projelerine katılan araştırmacılara destek verir;  
• Yurtiçi-yurtdışı doktora ve doktora sonrası çalışmalar için burs verir;  
• Araştırmacıların uluslararası bilimsel toplantılara katılmalarını teşvik için destek sağlar; uluslararası düzeydeki yayınlar için yayın desteği verir;  
• Türkiye’deki araştırma projelerine katılan yabancı ya da yurtdışından gelen TC uyruklu araştırmacılara destek sağlar;  



 93 

• Yurtiçi kurum ve kuruluşların düzenleyecekleri bilimsel toplantılar için destek sağlar;  
• Bilimsel yayın faaliyetinde bulunur;  
• Uluslararası bilim kurumlarına üye olur; uluslararası bilimsel faaliyetlere katılır; temsilci gönderir.  

IV. Bilim Kurulu   

Yeni misyon ve yeni statü, doğal olarak yeni bir yönetim biçimiyle yaşama geçirilebilir. TOBAK’ın organ ve birimleri Bilim Kurulu, Başkanlık, Araştırma 
Grupları, Araştırma Enstitü ve Birimleri ve benzeri birimlerden oluşmalıdır.  

A. Bilim Kurulu üyeleri, TOBAK’ın görevleriyle ilgili Bilim ve teknoloji alanlarında eser, araştırma ve buluşlarıyla, üstün nitelikte hizmetleriyle tanınmış 
kişiler arasından seçilmelidir. 

B. Bilim Kurulu, Başkan ve yeterli sayıda üyeden oluşmalıdır. Bilim Kurulu üyeleri arasında tarım, ormancılık ve köy hizmetleri alanlarında yetkili/görevli 
en üst kamu kurumunun (Bakanlık, Genel Müdürlük v.b.) temsilcileri olmalıdır. Böylece TOBAK ile ilgili Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük ilintisi 
sağlanmış olacaktır. Bazı üyeler TÜBĐTAK Bilim Kurulu’nca seçilmelidir. Diğerleri Kamu Kurumu niteliğindeki meslek odalarınca (Türkiye Ziraat Odaları 
Birli ği, Veteriner Hekimler Odası, Eczacılar Birliği’nce) seçilmelidir. 

C. Başkan, Bilim Kurulu’nca seçilmeli, Başbakan’ın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanmalıdır. 

D. Başkan Yardımcıları, Bilim Kurulu’nca seçilmeli, Başbakan tarafından atanmalıdır. 

E. Genel Sekreter, Kurum’un her türlü idari ve destek hizmetlerinden sorumlu olmalı, Başkan’ın teklifi üzerine Bilim Kurulu’nca atanmalıdır.  
   
F. Araştırma Grupları, Araştırma Enstitü ve Birimleri’nin hangi alanlarda, nerelerde kurulması gerektiği Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası’nın hedefleri, 
BTYK’nın önerileri de dikkate alınarak TOBAK Bilim Kurulu’nca saptanmalıdır. 

Halen mevcut olan ve TOBAK çatısı altında toplanan araştırma merkezlerini, enstitüleri ve benzeri birimleri birleştirmeye, kaldırmaya, yenilerini kurmaya, 
toplulaştırmaya TOBAK Bilim Kurulu yetkili olmalıdır. 

G. TOBAK Başkanı BTYK’nın üyesi olmalı, TOBAK kendi görev alanında BTYK’ya raporlar sunmalıdır. 77 sayılı BTYK hakkında KHK’da, TOBAK’ı 
dikkate alarak, düzenleme yapılmalıdır. 

V. Personel Đstihdamı  

AR-GE faaliyeti yapan bir kurumun kalbi, motoru, omurgası araştırmacılar ve danışmanlardır.  
Araştırma projelerinin hazırlanması, yürütülmesi; ortaya konan bilimsel ve teknolojik bulguların ekonomik ve toplumsal bir faydaya dönüştürülmesi -diğer 
bir deyişle, mevcut ürünlerin, üretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi ve yenilerinin tasarlanması- için özel bir meslek bilgisine, ihtisasına sahip, yetkin 
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araştırmacılar ve danışmanlara ihtiyaç vardır. Daimi veya anlaşmalı araştırmacılar ve danışmanlar üniversiteler, genel ve katma bütçeli idareler, KĐT ve yerel 
yönetimler mensupları arasından da seçilebilmelidir. Gerektiğinde yabancı araştırmacı ve danışmanların istihdamına olanak verilmelidir.  

AR-GE personelinin sözleşmeli çalıştırılması temel ilke olmalıdır. Çünkü, kaynağını bilimsel yetkinlikten almayan üst-ast ilişkisi ve hiyerarşik 
düzenlemeler; devlet memurlarına ilişkin yasaların getirdiği yasaklar, sınırlamalar; memurlara uygulanan ücret rejimi, işe alma ve işten çıkarma usûlleri, 
terfiler v.b. uygulamalar, “özellikli personel” olan AR-GE personelinin doğasına uygun değildir. AR-GE personeli için en uygun istihdam şekli hizmet 
sözleşmesi ile çalıştırmaktır.  

Bilim Kurulu, Başkanlık, Araştırma Grupları, Enstitü ve Birimleri ve bunların oluşumları bir arada ele alındığında, TOBAK yasasının personel istihdamına 
ili şkin ilkeleri şöyle olmalıdır:  

• TOBAK’ın Başkanı, Bilim Kurulu Üyeleri, Başkan Yardımcıları, yöneticileri, araştırıcıları, danışmanları ve diğer personeli özel hukuk hükümlerine 
tabi olmalıdır. Bu kimseler hakkında devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuat uygulanmamalıdır.  

• Başkan, Başkan Yardımcıları, Bilim Kurulu Üyeleri, araştırıcı ve danışmanlardan halen kamu kurumlarında çalışanların her türlü hakları, emeklilerin 
emekli aylıkları saklı kalmalıdır. Bunlardan kamuda görevi olanlara ödenecek ek ücretler ile TOBAK dışında görevi olmayanlara uygulanacak 
sözleşme ücretleri Bilim Kurulu’nca düzenlenecek ücret rejimi esaslarına göre belirlenmelidir.  

• AR-GE personeli ve danışmanlar sözleşmeli istihdam edilmeli ancak toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmamalıdır.  
• Đdari ve destek hizmetlerinde görevli personel işçi statüsünde istihdam edilmeli, toplu iş sözleşmesi kapsamında olmalıdır.  
• TOBAK çatısı altına giren, katılan, birleştirilen kuruluşların presonelinden hangilerinin TOBAK bünyesine alınacağına Bilim Kurulu Karar vermeli, 

bu personelin mağdur olmaması için durumları, hakları yasaya konacak geçici maddelerle düzenlenmelidir. Konumuna göre; istekliler sözleşmeli 
veya işçi statüsüne alınmalı, istemeyenler “Şahsa bağlı kadrolarda” Kurum’dan ayrılıncaya dek kendi mevzuatına tabi olmalı, boşalan kadrolar iptal 
edilerek süreç içinde tasfiye edilmelidir.  

• Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbest olmalıdır.  

VI. Bütçe-Mali Mevzuat  

A. Bilimsel ve idari özerkliğin yaşama geçirilmesinin en önemli aracı mali özerkliktir. TOBAK bütçesi üzerinde Bilim Kurulu söz ve karar sahibi olmalıdır.  

TOBAK’ın Gelir Kaynakları:  
a. Her yıl Başbakanlık bütçesine konulacak ödenek  
b. Sözleşmeli proje gelirleri  
c. Kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretler  
d. Kurum’a ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri  
e. Kurum’a yapılacak yardımlar, bağışlar  
f. Yayın v.b. faaliyet gelirleri  
g. Danışma hizmeti karşılığı elde edilen gelirler  
olmalıdır.  
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B. AR-GE faaliyetleri bürokratik sınırlamalarla aksatılmamalı, karar alma ve uygulama süreçleri kısa olmalı, yöneticiler ve araştırıcılar inisiyatifli kılınarak 
zamanla yarışmalarına olanak sağlanmalıdır. Mali sorumluluk, satınalma, yolluklar, belge düzeni, muhasebeleştirme, AR-GE yatırımları, hizmet alımları v.b. 
konularda sağlanacak esnekliklerle idari, mali, bilimsel özerklik kavramları kuvveden fiile çıkacaktır; bu nedenle;  

a. TOBAK 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Artırma, Eksiltme ve Đhale Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu’na bunların ek ve 
değişikliklerine bağlı olmamalıdır. Bu alanlar TOBAK yönetmelikleriyle düzenlenmelidir.  
b. TOBAK’ın denetimi ve ibrası için bu yasada özel bir usûl getirilmelidir.  
c. TOBAK’ın görevlerini yerine getirebilmek için yapmak zorunda bulunduğu dışalımlar ithalat sınırlamalarından ve vergilerden bağışık tutulmalıdır.  
d. TOBAK’ın taşınır ve taşınmaz malları devlet malı hükmünde olmalıdır.  
   
   

Sonuç  

Bilim ve teknolojide kaydedilen ilerlemeler bir yandan tarımsal üretim tekniklerinde ve ürünün kendisinde köklü değişiklikler yaratırken öte yandan tarım 
işletmelerini de bütünüyle değiştirmektedir. Tamamen sanayie özgü olan normlar, giderek tarım işletmelerine de egemen olma yolundadır. Bu dönüşüm, 
doğal olarak, tarımsal araştırmaların niteliğini de değiştirmekte ve kapsamını genişletmektedir.  

Bugün tarımsal araştırmalar, yeni üretim teknolojilerinden başka, hammaddenin tarladan çıkışıyla başlayan ve nihai ürün olarak tüketiciye ulaşmasıyla 
noktalanan bütün bir süreci, araştırma konusu olarak, kapsar hale gelmiştir.  

Tarımsal ürünleri işleyen sanayilerin, tarım işletmelerinden talep ettikleri ham maddelerin niteliklerine ilişkin istekleri, bugün daha çok, ürün niteliğinin 
geliştirilmesi yönündedir; ama, öyle gözükmektedir ki, giderek, önceden belirlenmiş özelliklere göre, insan eliyle tasarımlanmış ürünlerin yetiştirilmesi 
istenir hale gelecektir. Tarım alanındaki araştırmalarda da, talepteki bu değişim göz önünde bulundurulmak zorundadır.  

Enformasyon teknolojisi ve yeni biyoteknoloji gibi jenerik karakterdeki teknolojilerin tarımsal üretim alanlarında prodüktiviteyi yükseltmek amacıyla 
uygulanabilirliklerinin araştırılması; bu teknolojilere dayalı olarak, yeni uygulama tekniklerinin geliştirilmesi; söz konusu jenerik teknolojileri besleyecek 
temel bilim, tarım bilimleri ve mühendislik bilimleri alanlarındaki temel araştırmalar, bugün, tarımsal araştırmaların başlıca ilgi alanını oluşturmaktadır.  

Dahası, araştırma sisteminden, ilgi alanını, tarımsal prodüktiviteyi, kârlılığı ve rekabet yeteneğini yükseltme amacının ötesinde, tarımsal üretimin dış çevre 
üzerindeki etkilerini de inceleme yönünde genişletmesi istenmektedir. Günümüzde, su ve hava kalitesi, beslenme kalitesi, gıda güvenilirliği, gıda 
üretimindeki atıklar, kırsal kesimdeki toplumsal ve ekonomik hayatı canlandırma gibi sorunlar; kısacası, ‘sürdürülebilir tarım’ ya da ‘sürdürülebilir gıda 
üretimi’ gibi temel konular, tarımsal araştırmaların gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.  

Tarımsal araştırmaların yukarıda işaret edilen nitelik ve kapsamındaki değişiklik, bu araştırmaların yapıldığı laboratuvarlarda ve yararlanılan diğer teknolojik 
altyapıda da önemli değişikliklere yol açmıştır. Tarım sorunlarının çözümünde yeni biyoteknolojinin ve enformasyon teknolojisinin yarattığı olanaklardan 
yararlanabilmek, laboratuvar ortamında ya da deneme istasyonlarında yeni düzenlemelere gidilmesini, bu ortama yeni disiplinlerin girmesini ve 
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disiplinlerarası çalışmaların giderek yaygınlaşmasını ve yeni teknolojik altyapı yatırımlarını (uydu sistemleri, uydu yer istasyonları, bilgi ağları, bilgisayar 
donanım ve yazılımları v.b.) gerektirmiştir.  

Bu arada, kamu araştırma kurumlarıyla, üniversiteler ve özel sektöre ait araştırma kuruluşları arasındaki işbölümünün ya da işbirliği alanlarının yeniden 
belirlenmesi ihtiyacı doğmuş; bu ihtiyacı karşılamaya yönelik yeni kurumsal yapılanmalara gidilmiştir (üniversite-tarımsal işletme-sanayi ortak araştırma 
merkezleri, ortak araştırma konsorsiyumları v.b.).  

Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelere dayalı olarak tarımda, dolayısiyle de tarımsal araştırmalar alanında meydana gelen bu köklü değişimi Türkiye’nin 
yakalaması yaşamsal önemdedir. Temel sorun -konuya ilişkin başka toplumsal ve ekonomik sorunlara çözüm bulmanın yanında-  tarımın geliştirilmesinde 
belirleyici olan bilim ve teknoloji alanlarında Türkiye’nin yetenek kazanmasıdır. Böylesi bir yetenek kazanmanın yolu ise, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) 
yapmaktan; ülkenin AR-GE kapasite ve kabiliyetini yükseltmekten; diğer bir deyişle, ülkenin bu alanda faaliyet gösteren AR-GE kuruluşlarını 
yetkinleştirmekten geçmektedir.  

Türkiye’de tarımsal alanda AR-GE, ağırlıklı olarak, kamu kuruluşları eliyle yapılmaktadır. Ama, 1995 yılında yayımlanan, Tarımsal Araştırma Projesi 
(TAP) Ara ştırma Master Planı’nda(1) da bütün açıklığıyla ortaya konmaktadır ki, tarımsal araştırmalar  alanında, ulusal çapta bir politika ve strateji 
belirlemeye ve söz konusu tarımsal araştırma kuruluşlarını bu politika ve stratejiye göre yeniden düzenlemeye ihtiyaç vardır.  

Söz konusu Master Plan, yaptığı bu tesbit bağlamında, bu kuruluşlar için, yeni bir misyon ve vizyon tanımı da getirmiştir. Ancak, kanımız odur ki, bu 
kuruluşları bilimsel ve teknolojik araştırmaların doğasına uygun olarak, özerklik temelinde yeniden yapılandırmadan, araştırmacılar için çağın 
normlarına uygun bir çalışma ortamı (dünyanın ve ülkenin bilgi odaklarına elektronik ortamda hızlı erişebilme, gelişmeleri coğrafi uzaklığa bağlı olmaksızın 
anında izleme ve meslektaşlarıyla yine elektronik ortamda görüş alış verişinde bulunma imkânı v.b.) sağlanmadan ve yaşam koşullarını iyileştirici önlemler 
alınmadan, ortaya konan bu misyon ve vizyonun hayata geçmesi; ve bu kuruluşların, tarımsal araştırmaların doğasında meydana gelen değişime ve 
araştırmanın yeni örgütlenme biçimlerine (coğrafi uzaklığa bağlı olmaksızın üniversite ve başka araştırma kuruluşlarıyla ortak araştırma yapmayı; 
uluslararası ortak projelere Türkiye’den katılmayı; disiplinler arası ortak çalışmayı; bir başka araştırma birimindeki teknolojik kolaylığı -örneğin bir süper 
bilgisayarı- uzaktan kullanmayı mümkün kılacak örgütlenmeler v.b.) ayak uydurması mümkün değildir .  

Aranan bu şartlar, ancak, söz konusu kamu AR-GE kuruluşlarının,  

• kamu tüzel kişili ğine ve idari-mali-bilimsel özerkliğe sahip; ve  
• Anayasa’nın 123. maddesinde sözü edilen Đdare’nin bütünlü ğü ilkesi açısından Başbakan’a bağlı  

olarak kurulacak bir kurumun çatısı altında yeniden yapılanmaları ile sağlanabilir.  

Yine aynı Master Plan’da işaret edilen nedenlerle, bu kurumun yalnızca tarım alanında araştırma yapan kamu kuruluşlarını değil, aynı bilim ve teknoloji 
tabanına ya da kurumsal yapıya dayanan, köy hizmetleri, ormancılık ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarını da şemsiyesi altına 
alması eşyanın tabiatı gereğidir.  
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Đnancımız odur ki, yukarıdaki bölümlerde, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ara ştırmaları Kurumu (TOBAK)  adıyla anılan ve kuruluşunda göz önünde 
tutulması öngörülen esas ve ilkeler bir model çerçevesinde açıklanmaya çalışılan, böylesi bir kurum çatısı altında gerçekleştirilecek bir düzenleme / yeniden 
yapılanma ile, bir bölümü, Cumhuriyet’in ilk yıllarında önemli misyonlarla kurulmuş ve kuruluş amaçlarını 1980’li yıllara gelinceye kadar başarıyla 
sürdürmüş bulunan bu kuruluşların pek çoğu, bugün de, kendi alanlarında, yine önemli misyonlar yüklenebilirler ve Türkiye’yi, tarım, ormancılık ve 
balıkçılık alanlarında, çağın gerektirdiği bilim ve teknoloji düzeyine taşıyabilirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Projesi, Araştırma Master Planı, Ekim 1995, ANKARA. (Bu projenin bir kısım finansmanı 
Dünya Bankası tarafından karşılanmıştır.)  
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11 Sayılı Karar'la Đlgili Ek Doküman 
 
 

RĐSK SERMAYESĐ  YATIRIM ORTAKLIKLARININ YAYGINLA ŞTIRILMASI  
ĐÇĐN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE ĐLĐŞKĐN  

ÖZET RAPOR 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, 25 Ağustos 1997 tarihinde yapmış olduğu toplantısında bir dizi karar alarak Müsteşarlığımız ilgi alanına giren Risk 
Sermayesi Yatırım Ortaklıkları konusunda;  

Yaratıcı girişimciliği teşvik etmenin; özellikle de, yenilik yaratmaya yönelik genç beyinleri girişimde bulunmaya yönlendirebilmenin araçlarından biri olan 
Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları’nın etkinliğini artırabilmek ve yaygınlaşmalarını sağlayabilmek için alınması gereken önlemleri belirleyerek bir rapor 
halinde Başbakanlığa sunmak üzere, DPT Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda;  

• Maliye Bakanlığı  
• TÜBĐTAK Başkanlığı  
• Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
• KOSGEB Başkanlığı  
• TOBB Başkanlığı  
• Hazine Müsteşarlığı  
• TTGV Genel Sekreterliği ve  
• Vakıf Risk A.Ş.  

temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunun kurulmasını öngörmüştür. Oluşturulacak çalışma grubu ile ilgili olarak DPT koordinatörlüğü uygun görülmekle 
beraber, 1998 yılı programında da Müsteşarlığımızın sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmesi nedeniyle, 12.Aralık.1997 tarihinde saat 10:00’da 
Müsteşarlığımızda bir toplantı düzenlenmiştir. Sözkonusu toplantıya yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara ilaveten  
1. DPT Müsteşarlığı  
2. Halk Bankası A.Ş.  
3. Dış Ekonomik Đlişkiler Gn. Md.  
4. Teşvik Uygulama Gn. Md.  
5. Yabancı sermaye Gn. Md. 
davet edilmiştir.  
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Yukarıda da belirtildiği üzere, girişim şirketleri, yeni kurulan ya da kurulmakta olan şirketler olup, amaçladıkları faaliyetleri gerçekleştirip 
gerçekleştiremeyecekleri, başarı ve kâr elde edip edemeyecekleri bilinmeyen şirketlerdir ve bu anlamda, RSYO’ları riskli bir yatırıma fon aktarmaktadırlar. 
Diğer taraftan, yatırım yapılan girişim şirketleri başarılı olması ve hisselerinin beklenilen ölçüde değer kazanması halinde yatırım yapılan fonlar yüksek 
sermaye kazancı ile birlikte RSYO’na geri dönmektedir. Bu nedenle, RSYO’ları kar amaçlı kuruluşlar olup gelişmiş piyasalarda ağırlıklı olarak özel sektör 
yatırımcılarının ilgi duyduğu bir yatırım biçimidir.  

Diğer ülke örneklerinde risk sermayedarları sosyal güvenlik kuruluşları, özel sigorta şirketleri ve bankalar başta olmak üzere özel sektör ve kamu kuruluşları 
ile birikmiş tasarrufları değerlendirmek isteyen bireylerden oluşmaktadır.  

Son yıllarda ülkemizde mali piyasalardaki gelişmelerin sonucu olarak, Dünya ekonomilerinde uzun zamandır uygulanmakta olan risk sermayesi sistemi, 
yatırımlar için faizsiz ve uzun vadeli fon sağlayabilme kolaylığı nedeniyle yeni bir finansman yöntemi olarak gündeme gelmiş olup, yukarıda bahsi geçen 
toplantıda görüşülerek aşağıda yer alan hususlarda görüş birliğine varılmıştır.  

Anılan toplantıda ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden kuruluşların yazılı görüşlerinde, Risk sermayesi kültürünün ülkemizde yerleşmesinin kısa sürede 
gerçekleşememiş olmasına esas olarak iki neden gösterilmiştir. Birincisi; ülkemizdeki mevcut ekonomik koşulların yatırımcıları kısa vadede getirisi 
olmayan, kar garantisi olmadan uzun vadeli yatırımlara yönelmelerini zorlaştırması; ikincisi ise risk sermayesi kültürünün yerleşmiş olduğu sanayileşmiş 
ülkelerde olduğu gibi başlangıç yıllarında Devlet desteğine ihtiyaç duyulmasıdır. Diğer bir neden olarak Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tebliğinde 
sınırlayıcı hükümlerin bulunmasına işaret edilmekle beraber, risk sermayesi şirketlerinin kurulması ve yaygınlaşması için öncelikle kaynak sorununun 
çözümü gerektiği bilinmektedir.  

OECD ülkelerindeki uygulamada olduğu gibi, risk sermayesi şirketlerinin ülkemizde yaygınlaşması için Devlet desteğinin gerekliliği üzerinde 
durulmaktadır. Sağlanacak Devlet desteğinin  a) Doğrudan kaynak temini- b) Mali teşvikler- c) Dolaylı Devlet desteği şeklinde olabileceği ve bu desteklerin 
aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir. (Ek:1)  

• Risk sermaye şirketlerine kaynak yaratmak amacıyla Kamu ağırlıklı Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurulması,  
• Risk sermaye şirketlerine yatırım yapan yatırımcıların zararlarının karşılanması ve risk sermaye şirketlerinin ticari bankalardan temin edecekleri 

kredilere garanti vermek için Garanti Fonunun kurulması,  
• Bazı kuruluşların Kuruluş Kanunlarında fon yaratmak için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 

diğer…)  
• Teşvik Mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi,  
• Vergi Kanunlarında gerekli düzenlemelerin yapılması,  
• Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Tebliğinde gerekli değişikliklerin yapılması.  
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OECD ÜLKELER ĐNDE UYGULANAN TEDB ĐRLER ve TÜRKĐYE ĐÇĐN GETĐRĐLEN ÖNERĐLER  

 

TÜR AMAÇ  DĐKKATE ALINMASI GEREKEN 
FAKTÖRLER  

GETĐRĐLEN ÖNERĐLER  

Doğrudan 
Sermaye Katkısı 

      

Hisse Senedi 
Yatırımı 

Risk Sermaye 
Şirketlerine(RSŞ) 
veya Yatırım 
Ortaklıklarına 
(RSYO) direkt 
yatırım yapmak. 

• Yeni teknoloji ve ilk aşama 
yatırımları hedeflenmelidir.  

• Fon Yeterli Büyüklükte olmalı  
• Fon Yönetimi özel sektörde olmalı  
• Yönetim desteği sağlanmalı  
• Amaç özel sektörün katılımını 

sağlamak olmalı, özel sektör oranı 
arttıkça kamu devreden çıkmalıdır.  

 

•  Kamu Bankaları, TOBB,Ticaret Odalarının 
katılımı ile RSYO kurulması, Kamunun 
payının en fazla % 49 Olması, Yönetimin Özel 
sektörde olması, (TOBB),Kalkınma 
Bankaları)(SPK). TÜBĐTAK. KOSGEB, 
TTGV nin ortak olması(Vakıf Risk A.Ş.  
•  Mali kurumların sisteme katılmalarının 
zorunlu kılınması.(Vakıf Risk)  

Kredi Verme RSŞ veya RSYO’na 
uzun vadeli düşük 
faizli kredi 
sağlamak. 

• Yeni kurulan şirketlerin ilk yıllardaki 
nakit sıkışıklıları dikkate alınmalı,  

• % 75’den fazlası finanse edilmemeli,  
• Teknoloji ağırlıklı firmaların özel 

sektörce gerçekçi şekilde 
değerlendirilmesi,   

• Faiz oranının piyasadan daha cazip 
olması ve küçük işletmelerin 
yararlandırılması, Devletin 
kredilendirdiği projenin değerliliği 
dikkate alınarak özel sektörün 
katkısının sağlanması.   

 

Teşvik mevzuatı gözden geçirilmeli, (SPK) 
RSYO ile yapılan yatırımlar bu kapsama 
alınmalı,( Vakıf Risk ) ve RSŞ’leri, KOBĐLER 
için sağlanan teşvikler paralelinde teşvik 
edilmeli. Yeni ve yüksek teknoloji içeren 
projelerin seçimi için TÜBĐTAK, TTGV, 
KOSGEB ve TEKMER gibi kuruluşlardan 
oluşan bir proje havuzunun oluşturulması ve 
projelerin objektif kriterler üzerinden 
değerlendirilmelerinin yapılması. (Vakıf Risk) 
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Mali Teşvikler        

Vergi Teşvikleri RSŞ ve RSYO’na 
yatırım yapanlara 
vergi teşviği 
sağlamak. 

RSYO’da ve RSŞ’lerinde projenin 
ticarileşmesini müteakip karın 
vergilendirilmesi ve kazancın alt ve üst 
limitlerinin teşvik edici şekilde belirlenmeli. 

• RSYO KDV’den ve Damga 
vergisinden muaf tutulmalı, Bilgi 
devrinin (Know How)gelir vergisinden 
muaf tutulması (Vakıf Risk A.Ş.)   

• RSŞ’lerindeki zararlarının kendi 
şirketlerinin gelirlerinden düşürme 
imkanı,(TOBB)  

Kredi Garantisi RSŞ ve 
RSYO’larına 
verilen kredilerin 
belirli bir oranına 
garanti sağlamak. 

Risk sermaye şirketlerinin ticari bankalardan 
kredi almalarını kolaylaştırmak amacıyla, 
kurulacak özel Garanti Fonundan garanti 
verilerek riskin paylaşılmasını sağlamalı ve 
garanti oranı kredi miktarının %75’ni 
aşmamalı, başlangıç aşamasında sağlanmalı. 
Buna karşılık garanti masrafı olarak %05-1.5 
arasında faiz oranına ilave olmalı. 

  

Yatırım Garantisi RSŞ ve RSYO’na 
yatırım yapanların 
zararalarının belirli 
bir oranını garanti 
etmek. 

RSYO’na ve RSŞ’ne yatırım yapan özel ve 
tüzel kişileri teşvik amacıyla satın alınan hisse 
senetlerinin devlet güvencesi altına alınmalı. 
Bu güvence hisse senedi değerinin %50’ni 
aşmamalı. 

  

Diğer Teşvikler        

Yasal 
Düzenlemeler  

  

RSYŞ ve RSYO’na 
yatırım yapma 
imkanı veren uygun 
Ekonomik, 
Kurumsal ve Yasal 
ortam hazırlamak,  

Emeklilik fonları, 

  RSYO’ larının yatırım fonu toplamalarına 
imkan sağlamak(TOBB)  

• RSYO’nın sadece hisse senedine 
yatırım yapmaları, Kredi vermemeleri, 
(TOBB)  

• Tezgahüstü Piyasaların Oluşturulması 
(TOBB)  
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sigorta şirketleri 
gibi kuruluşların 
RSŞ ve RSYO’na 
yatırım yapmalarını 
sağlayacak 
düzenlemeler 
yapmak, 

• RSYO hisse senetlerinin likiditeyi 
artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi 
(SPK)  

• Ayni sermaye konulması.(SPK)  
• Mali Kurumların yasal teminatları 

konusu yeniden düzenlenmelidir.(SPK)  
• Halka arz, RSYO’nın kurulmasını 

müteakip 3 yıl olmalıdır.(Vakıf Risk)  

 
   

OECD ÜLKELER ĐNDE RĐSK SERMAYESĐ ŞĐRKETLER ĐNE  
DEVLET KATKISI  

Yeni kurulmuş veya kurulmakta olan girişim şirketlerinin kaynak bulmalarında zorlanmalarının nedeni, bilinen diğer şirketlere göre yeni bir projenin 
nekadar başarılı olacağının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlede bu projelere yapılan yatırım, risk sermayesi olarak tanımlanmaktadır. Risk 
sermaye şirketlerinin hemen hiçbir ülkede devlet desteği olmaksızın gelişme göstermesi mümkün olmamıştır. Ancak sağlanan devlet desteği, ülkelerin 
ekonomik koşullarına ve mali piyasalarının yapılarına göre farklılık göstermektedir.  

OECD ülkelerinde risk sermaye şirketlerine yapılan devlet desteği iki ana grup altında incelenmektedir. Birincisi doğrudan sağlanan destekler, ikincisi 
dolaylı destekleme şekilleridir.  

Doğrudan destekler; a) doğrudan sermaye temini (ortaklık şeklinde veya uzun vadeli düşük faizli kredi sağlamak gibi), b) mali teşvikler (vergisel teşvikler, 
kredi garantisi, hisse garantisi, kurumsal düzenlemeler) olarak incelenmektedir.  

Risk sermayesi şirketlerinin ekonomiye kısa sürede enjekte edilmelerinde en etkin destek, devletin bu şirketlerden hisse alarak ortaklık yolu ile finansman 
sağlaması veya kendisinin risk sermaye şirketi kurarak özel sektöre hisse satması şeklidir. Yine bu şirketlerin ticari bankalardan kolay temin edemiyecekleri 
kredilerin, devlet bankalarından çok cazip koşullarda (10 ila 25 yıl vadeli, düşük faizli) kredi temin etmeleri finansman sorunlarını çözmektedir.  

Vergisel teşvikler iki türlü olabilmektedir. Yatırım değeri üzerinden hesaplanan vergi indirimleri ve projenin gerçekleştirilmesinden sonra sağlanan karın 
vergilendirilmesi şeklidir. Risk sermaye şirketine cazip gelen uygulama, kazancın vergilendirilmesi şeklidir. Çünki ürün pazarlama aşamasına kadar  şirket 
vergi ödeme yükümlülüğünde olmayacaktır. Kazancın vergilendirilmesinde vergiye tabi kazanç miktarı ve limiti belirlenerek muafiyet kapsamında olan 
kısım cazip hale getirilebilmektedir.  
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Bazı ülkelerde devlet kredi vermek yerine, şirketin ticari bankalardan sağlayacağı krediye devlet garantisi vererek finansman sorununa çözüm 
getirilmektedir. Ancak bu uygulama risk sermaye şirketleri açısından en az avantajlı olan destek  şeklidir. Çünki kredinin tamamı garanti edilmediği gibi 
(%50-75), şirketin başarısız olması halinde devlet bu zararı üstleneceğinden, piyasa koşullarında temin edilen krediye ayrıca %0,5-2.0 arasında değişen 
oranda masraf  tahakkuk ettirilmektedir.  

Risk sermaye şirketlerine kaynak temin etmenin bir başka şekli de, şirket hisselerine devlet güvencesi sağlanarak özel sektörün veya yatırımcının ilgisini 
arttırmaktır. Burada da hisse garanti oranları ülkelere göre değişiklik göstermekle beraber, getiri %30 ila 50 arasında beklenildiğinden devlet, şirket 
hisselerini %50 oranında garanti etmektedir.  

Risk sermaye şirketlerine devlet desteği olarak kurumsal düzenlemeler yoluyla da kaynak yaratılmıştır. Özellikle ABD’de yaygın olan uygulama yaşlılık 
fonları, sigorta şirketleri gibi mali kurumların yasal statülerinde gerekli düzenlemeler yapılmak suretiyle risk sermaye şirketlerine doğrudan ortaklık veya 
hisse satın almaları teşvik edilmiştir.  

Dolaylı devlet desteği;  mali piyasalarda yapılacak düzenlemelerle  kaynakların risk sermayesi yatırımlarına yönlendirilmesi ile  bu şirketlerin  kaynak 
ihtiyaçlarını doğrudan  kendilerinin sağlama olanağı yaratma şeklidir. Özellikle risk sermaye şirket hisselerinin borsada işlem hacmini arttırıcı önlemler 
getirilmesi, mali kurumların risk sermaye şirketlerine cazip borçlanma olanakları sağlayan yeni mali araçlar geliştirilmesinin teşvik edilmesi bilinen etkin 
yöntemlerdir.  

Risk sermaye şirketlerine sağlanacak devlet desteğinin hangi aşamada yapılacağı konusu da ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte, yaygın uygulama 
biçimi erken aşama finansmanı ve başlangıç aşamasında sağlanan finansmandır. Çünki yeni kurulan şirketin finansman ihtiyacı daha büyük ve kaynak 
bulması daha zordur. Hükümetler, later-stage finansmanı (daha çok ürün pazarlama aşamasında) ve geç aşama finansmanı da (şirketlerin büyüme aşamaları-
şirket birleşmeleri gibi..) sağlamaktadırlar.  

Risk sermaye şirketlerine yapılan devlet yardımları, ülke ekonomik kalkınma planları ile uyumlu olmaları gerektiğinden, pek çok OECD ülkelerinde 
bölgesel programlar uygulanmaktadır. Bu programlar, ülkenin az gelişmiş bölgelerinde kurulan  risk sermaye şirketlerine doğrudan sermaye yardımı 
biçiminde ve erken aşama finansmanı olarak yoğunlaşmaktadır. Ayrıca buralarda gerçekleştirilecek projelerde kalkınma programlarına uygun olan seçilmiş 
projeler olmaktadır.  

Risk sermaye şirketlerine devlet desteği olarak sağlanan kaynak dışında proje danışmanlığı gibi teknik yardımlar da yapılmaktadır.  

OECD Ülkelerinde Uygulanan Devlet Desteği Formülleri   

Belçika; sermayesinin tamamı devlete ait olan Investment Company Flanders 1980’de kuruldu ve tamamen özel sektör tarafından yönetilmektedir. Bu 
fondan, Flaman bölgesindeki yüksek teknolojiye dayalı projelerin finansmanı sağlanmaktadır. Kısa sürede büyük gelişme gösteren şirkete özel sektörün 
ilgisi giderek arttığından, başlangıçta sermayenin %100’ü devlete ait olduğu halde bugün özel sektör hisse oranı %25 ‘e yükselmiş bulunmaktadır.  



 104 

Hollanda; 1996 yılında yüksek teknolojiye dayalı proje finansmanında kullanılmak üzere 3 ayrı fon kuruldu. Bu fonların her biri 10milyon Gulden olup 
%25’i devlete ait ve kredi niteliğindedir. Fonların diğer ortakları bölgesel kalkınma şirketleridir.  

Amerika Birleşik Devletleri; Küçük yatırım şirketleri olarak bilinen (SBIC), sermayesi devlete ait, özel sektör tarafından yönetilen  risk sermaye şirketi 
1958’de kuruldu. Şirket büyük yatırımcılar ile küçük işletmeler arasında arcılık faaliyeti yapmaktadır. Şirket fonu küçük işletmelere kredi olarak 
kullandırılmaktadır.  

1992’de çıkartılan küçük işletmelerin sermayelerini geliştirme kanunu ile hisse finansmanına öncelik tanınmıştır. Risk sermaye şirketleri karma fon 
olduğundan, hem devletten hemde özel sektörden para alırlar. 15 milyon Doların üzerinde kullanılan fonun 1/3’ünü devlet karma fondan karşılar. Büyük 
ölçekli fon kullanımında bu oran 1/2 olur. Kullanılan fon için devlet %2 masraf  talep eder. Devlet yatırım hisseleri tercihli menkul kıymet şeklindedir. Bu 
yatırımlar şirketin uzun dönem karına iştirakini sağlar. ABD’de risk sermaye şirketine en büyük kaynağı, ortaklık hissesi ile emeklilik fonu sağlamaktadır.. 
Risk sermaye şirketlerinden  hisse alan kuruluşlar vergi muafiyetinden yararlanırlar.  

Ticari bankalardan kolay kredi temin edemeyen küçük işletmeler için Küçük Đşletmeler Đdaresince kredi miktarının %75’ için garanti verilir. Maksimum 
kredi garantisi 500.000;ABD Doları ile sınırlandırılmıştır. Kredi alan şirket devlete %2 garanti masrafı öder. Kredi vadeleri genellikle 5-7 yıl arasında, bazen 
25 yıl olabilmektedir.  

Almanya;  Teknoloji Yatırım Şirketi(TBG) ortak yatırım şeklinde ve Alman Devlet Bankasınca desteklenmektedir.  Üç yıllık bir dönem için özel yatırımcıya 
iki seçenek sunulur. Şirketin toplam yatırım değerinin %40’ı TBG’ye satılması veya TBG’nin hisselerinin %25 değer artışıyla yatırımcı şirket tarafından 
satın alınması. Almanya 1995 yılında yüksek  teknolojiye dayalı küçük işletmelere risk sermayesi (BTU) adı altında TBG’ye alternatif bir şirket kurdu. Bu 
şirket yeni ürün ve hizmet projelerinin finansmanını sağlamaktadır. BTU 10 yıldan genç, 50 işgücünden fazla istihdam yaratan ve yıllık cirosu 10milyon 
DM’dan fazla olan işletmelere finansman sağlamaktadır. (Doğu Almanya için 250 işgücü ve 40 milyon Dm yıllık ciro) Bu işletmelere sağlanan devlet katkısı 
3.000.000; DM ile sınırlı ve 10 yıl sürelidir.  

Küçük işletmelere Alman Kalkınma Bankası da uzun vadeli ve düşük faizli kredi vermektedir. Ayrıca Araştırma Bakanlığına bağlı kuruluş olan ERP 
teknolojiye dayalı küçük işletmelere kredi verir. Bu krediden yararlanmak için yeni ürün ve hizmetlerin Almanya’da üretilmesi, 250 işgücü istihdamı olan ve 
yıllık geliri 40 milyon DM’dan az olması koşullarına bağlıdır. Kredi vadesi 10 yıl olup projenin araştırma- geliştirme aşamasında 10 milyon DM ve 
pazarlama aşamasında 2 milyon DM limitindedir.  

Alman Ekonomik Kalkınma Ajansı,  risk sermaye şirketlerinin ticari bankalardan sağlayacakları kredilerin %90’ını garanti ederek finansman kolaylığı 
sağlar. Bir milyon DM ve on yıl vade ile sınırlandırılan kredi garantileri için şirket yatırım karının %40’nı alır.  

Fransa; KOBĐ’leri finansman şirketinin (SOFARIS) sermayesinin %42’si devlete aittir. Küçük işletmelerin banka kredilerinin %50’sini garanti ederek, bu 
işletmeleri doğrudan finanse etmek yerine finansman kolaylığı sağlamaktadır. Đşletme başlangıç aşamasında olması halinde bu oran %70 olabilmektedir. 
Đşletme SOFARIS’e %06 kredi garanti masrafı öder. Maksimum kredi garanti limiti 5 milyon FF’dır.  
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Đsveç; risk sermaye yatırımlarının finansmanı için mevcut Bölgesel Kalkınma Fonu 1994 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Bu fondan yararlanan işletmeler, 
başlangıç aşamasında finanse edilirler ve 6-12 yıl vadeli iki yıl faizsiz dönem ve 2-4 yıl geri ödemesiz koşullarda kullanırlar. Ancak  kredi tutarı başlangıç 
sermayesinin %30’unu aşmaz.  Buna ilaveten Atle ve Bure olarak bilinen devlet ticari fonu mevcuttur. Bu fonlardan risk sermaye şirketleri, küçük 
işletmelere finansman sağlarlar ve borsada kayıtlıdırlar. Đsveç’te risk sermaye şirketleri küçük işletmelere başlangıç aşamasında finansman sağlarlar.  

Finlandiya; 1994 yılında %100 devlet sermayeli devlet risk sermaye şirketini kurdu (TESI). Şirketin sermayesi özelleştirilen devlet şirketlerinden sağlanan 
gelirlerden oluşturuldu. Buna ilave olarak, Milli Araştırma ve Geliştirme Fonu SITRA ve KERA limited devlet şirketleri vardır. SITRA 1980 yılından beri 
teknoloji yatırımlarını finanse eder. KERA ise sadece risk finansmanı ve küçük işletmelere finansman sağlar. Kera tarafından sağlanan krediler, yatırım ve 
işletme kredileri şeklindedir. Đşletmelerin başarısız olması halinde devlet zararın %50’sini karşılar.  

Đrlanda; Fobairt Agency  Đşletmeler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterir ve yüksek teknolojiye dayalı küçük işletmelerin gelişmesi ve risk sermayesinin 
yaygınlaşması için pek çok programlar hazırlar. Küçük işletmelerde kamu hissesi olmaması tercih edilir. Forbairt, özel sektörle ortak yatırıma girdiği gibi, 
kendi şirketine özel sektörün yatırım yapmasını da sağlar. Đrlanda Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonundan 33 milyon Đrlanda Paund’u yardım almıştır. Bu 
yardım kurulacak 6 ila 8 risk sermayesi şirketinin sermayelerinin %50’sini karşılayacak, diğer %50’si özel sektör tarafından karşılanacaktır.  

Kanada; devlete ait bir risk sermayesi şirketi vardır ve toplam risk sermayelerinin %9’unu oluşturur. Devlet fonlarının çoğu bölgeseldir. Ayrıca, Kalkınma 
Bankasının risk sermaye bölümü var ve sadece küçük işletmelere finansman sağlar. Banka, yüksek gelişme gösteren şirketlerde doğrudan hisseli iştirake 
girer ve bazı risk sermaye şirketlerine yatırım yapar. Bankanın ayrıca şirketlere ğitim, danışmanlık hizmetleri ile erken aşama finansmanı için mikro işletme 
programı var. Kanada’da 1983 yılında kurulan bir başka fon ise devlet ve özel karma fon niteliğinde olan ve Đşçi Birliği tarafından yönetilen Labour-
sponsored Venture Capital Corporations (LSVCC) adı altındaki fondur.   Kısa sürede gelişme gösteren fon ülkedeki toplam risk sermaye şirketleri fonunun 
%49’unu temsil etmektedir. LSVCC’ye 5 yıl süreli ve 3500 Kanada Dolarından fazla yatırım yapanlar, %15 vergi indiriminden yararlanırlar.  

SBLA, küçük işletmelerin ticari bankalardan sağladıkları kredilerin %90’ını garanti eder. Kredi garanti masrafı bu ülkede %1,75’dir.  

Danimarka; 1992 yılında kurulan Đşletme Kalkınma Finansmanı Fonu, Sanayi ve Đşletme Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterir. Temel işlevi küçük 
işletmeler için araştırma ve geliştirme projelerine finansman sağlamaktır. 200.000;Dkr-100.000.000;Dkr. Arasındaki projelerin finansmanının %50’sini 
kredilendirir. Danimarka kredilerinin özelliği, şirketin zarar etmesi halinde kredi borcunun silinmesidir. Ana para ve birikmiş faizlerin geri ödeme planı, 
projenin uygulamaya geçip ticarileşmesinden sonra başlar. Projenin başarısız olması halinde, borç durumu yeniden müzakere edilebilmektedir. Bazı hallerde 
proje hakları Đşletme Kalkınma fonuna devredilebilmektedir.  

Đngiltere; Venture Capital Trust ve Enterprise Investment olmak üzere iki finansman kuruluşuna ilaveten, Business Expension Scheme (BES) kurulmuştur. 
BES’in esas işlevi borsada kayıtlı olmayan küçük işletmelere özel şahısların yatırımını sağlamaktır. Yıllık 40.000;Pound’a kadar olan özel şahıs yatırımları 
gelir vergisinden muaf tutulmuştur. 1994 yılında kurulan Đşletme Yatırımları Fonu(EIS), özel yatırımcıları teşvik için bazı önlemler getirmiştir. Bunlar 1) 
EIS hisselerine beş yıldan az olmamak koşulu ile yatırım yapan şahısların yatırımlarının %20’sini (100.000;Pound’a kadar) vergi kapsamı dışında 
tutmuştur.2) 5 yıl süreli EIS hisselerinden sağlanan sermaye kazancı vergiden muaf sayılmıştır. 3) Sermaye kazancının yeni EIS hisselerine yatırılması 
halinde vergiden muaf sayılmaktadır. 4) Zararlar, vergiden mahsup edilmektedir.  
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Bu teşvikler dışında, Đngiltere Bankası iki yıldan daha genç ve 100.000 Pound’dan yukarı olan kredilerin %70’ini garanti ederek ayrı bir kolaylık 
getirmektedir. Bu kriterler daha eski şirketler için kredinin %85 ve 250.000 Pound limit olarak belirlenmiştir. 30.000Pound’dan az kredilere bankalar kredi 
garanti departmanından teminat talep etmezler. 

Avrupa Birliği; risk sermaye şirketlerine kredi programları Avrupa Komisyonunca yürütülmektedir. European Seed Capital Fond Scheme (ESCF) 
işletmelere erken aşamada ve başlangıç aşamasında kredi verir. Bu fondan işletmeler 5 yıllık işletme maliyetinin %50’sini kapsayan ve 10 yıl faizsiz 
koşullarda kredi alırlar. 

1994 yılında kurulan Avrupa Yatırım Fonu’nun sermayesi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer bankalardan ayrılan fonlardan oluşmuştur. 
1996 yılından itibaren AYF’nu küçük işletmelerde hisse yatırımları için aracılık faaliyetine başladı. AYF ayrıca, küçük işletmelere finansman sağlayan mali 
kuruluşlara garanti vermektedir. Banka garantisi, toplam yatırım tutarının  %50’sini, portföy kredi sigortasını, geç aşama finansmanını veya menkul 
kıymetlendirmeyi de kapsayabilmektedir.  

Avrupa Yatırım Fonu dışında,  Bölgesel Kalkınma Fonu kaynaklarının %10’u küçük işletmelerin finansmanında kullanılmaktadır.  
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Giri ş  

Ülkemiz yüzyılı aşkın bir süreden beri sanayileşme çabası içerisindedir. Aynı çaba, ülke sanayiinin bir parçasını oluşturan savunma sanayii alanında da 
gösterilmektedir. Bütün gayretlere rağmen savunma sanayiinin yeterli düzeye ulaşamadığı bir gerçektir. Ülkemiz halen ana savunma sistem ihtiyaçlarının 
%79’unu yurtdışından karşılamaktadır.  

Bir ülkede savunma sanayiinin gerekliliği başlıca iki nedene dayanmaktadır:  

• Birincisi; ülke güvenliğinin sağlanması için silahlı kuvvetlerin özellikleri gizli olan ve yüksek teknolojiler içeren savunma sistemleri ile donatılması.  
• Đkincisi ise; büyük boyutlarda kaynak gerektiren savunma ihtiyaçlarının ülke içinden karşılanarak ekonomik ve sosyal fayda sağlaması yanında 

ülkenin bilim, teknoloji ve sanayi yeteneklerinin yükseltilmesine katkıda bulunması.  

Ülkemize yönelik tehditlere karşı caydırıcı olabilmek için çok iyi eğitilmi ş ve modern silah sistemleriyle donatılmış silahlı kuvvetlerle birlikte, bu silah 
sistemlerini üreten ve sürekli harbe hazır halde tutulmasını sağlayan güçlü ve milli bir savunma sanayiine ihtiyaç vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç 
duyduğu savunma sistemlerinin azami ölçüde yurtiçi üretimle karşılanması amacına yönelik olarak, Genelkurmay Başkanlığı’nca, ilki Temmuz 1995 ve 
ikincisi de Nisan 1996’da olmak üzere Cumhurbaşkanımıza, üst düzey yönetici ve işadamlarımıza ayrı ayrı brifingler verilmiştir. Bu toplantılarda Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu için 2030 yılına kadar 150 milyar dolarlık bir harcamanın yapılmasının planlandığı ve ana sistem bazında yurtiçi 
üretim oranının %70’lere yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulanmıştır.  

Silahlı Kuvvetlerimizin ortaya koyduğu bu hedefe erişebilmek için savunma sanayii ile tedariğin bir bütün olarak ele alınıp incelenmesinin gerektiği 
noktasından hareket edilerek, bir ekip tarafından yürütülen uzun süreli bir çalışma sonunda “Savunma Sanayii ve Tedarik” adı verilen kapsamlı bir doküman 
hazırlanmıştır. Bu özet, sözü edilen kapsamlı dokümanda değinilen konuların ana hatlarından oluşmaktadır.  
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Savunma Sanayiinin Genel Özellikleri  

Savunma sanayiini, diğer sanayi sektörlerinden ayıran önemli farklılıklar;  

• müşterisinin tek (devlet) olması,  
• ürünlerinin emniyetli, güvenilir ve özelliklerinin gizli olması gerekliliği,  
• en ileri teknolojilerin uygulanması,  
• savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü, büyük ve güvenilir olmasının istenmesi,  
• dışa bağımlılığın en az olmasının istenmesi  
• vb.  

şeklinde sıralanabilir.  

Savunma sistemlerinde gizlilik, güvenilirlik, esneklik, desteklenebilirlik ve standartlık gibi temel kriterler aranmaktadır. Savunma sistemleri, ileri 
teknolojiler kullanılarak geliştirilmekte  ve üretilmektedir. Bu nedenle bir ülkenin savunma gücü, teknolojik düzeyi ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla ülkenin 
milli teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi, öncelikli amaçlardan biri olmalıdır. Devlet kamu alımlarını ve özellikle savunma sistem tedariklerini milli 
şirketlerden yaparak bu amacın gerçekleşmesini sağlamalıdır. Savunma sanayii gelişmiş bütün ülkelerde uygulanan yöntem budur.  

 
 
Savunma Sanayiinin Ekonomiye Etkileri  

Ekonomik yönden değerlendirildiğinde; savunma sanayii sektörünün şirketlerin büyüklüğü, sermaye ve teknoloji yoğun bir üretim sistemine dayanması, 
nitelikli i şgücü kullanması, sermaye devir hızının düşük olması ve ürünlerinin nitelikleri bakımından bazı özellikler taşıdığı görülmektedir.  

Savunma sanayii dünya genelinde önemli bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra, savunma 
harcamalarında kısıntılar yapılmasına rağmen; hemen her ülke savunmaya halen önemli miktarda para harcamaktadır. Özellikle G-7 olarak tanımlanan 
sanayileşmiş yedi ülkeden, savunma sistemleri ihraç etmesi yasak olan Japonya hariç diğerleri, aynı zamanda dünyanın en büyük savunma sistem 
ihracatçısıdırlar.  

Đtalya, Đspanya, Đsviçre, Hollanda gibi ülkemize nazaran daha kısıtlı bir tehdit ortamında bulunan ve sayısal olarak daha küçük silahlı kuvvetlere sahip olan 
ülkeler, dünyanın silah ihracatçısı ülkeleri arasında ilk sıralara girebilmişlerdir. Hatta, savunma sanayiine 1967’den sonra ağırlık vermeye başlayan Đsrail, 
sıralamada Đtalya’nın önüne geçmiştir. Đsrail’in 1994 ihracatı 470 milyon dolar iken, 1997 ihracatının 1,7 milyar dolar, 1998 ihracatının 2 milyar dolar 
civarında olacağı açıklanmıştır. Bizden sadece yedi yıl önce savunma sanayii kurmak için yola çıkan Đsrail, savunma ürünleri ihraç eden ilk 5 ülkeden biri 
olmak üzereyken, ülkemiz halen savunma ürünleri ithal eden ülkeler arasında 1990-1995 yılları toplamı itibariyle 4. sırada yer almaktadır.  
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Yarattığı katma değer, istihdama doğrudan ve dolaylı katkısı, kapasite kullanımına, savunma ile bağlantılı diğer sektörlere ve uzun dönemde ödemeler 
dengesine olumlu etkileri, savunma sanayiinin ekonomik açıdan önemini ortaya koymaktadır.  

Aslında, ekonomik gerekçeler söz konusu olmasa dahi, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve karşı karşıya bulunduğu tehdit, savunma sanayiimizin mutlaka 
geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.  

 
Savunma Sanayiinin Uluslararası Đlişkileri Etkileyen Yönleri   

Savunma sanayiinin uluslararası ilişkilerdeki önemi, diğer sektörlerden farklı olarak, yalnızca karşılıklı i şbirliği ve ticaret gibi ekonomik faaliyetlerle sınırlı 
olmayıp, aynı zamanda ülkenin topyekün çıkarlarının savunulmasını sağlayan bir güç unsuru olmasıdır.  

Savunma sistemlerini geliştiren ve üreten ülkeler, bunları satın alan ülkeler karşısında önemli bir üstünlüğü ele geçirmiş olmaktadır. Bu üstünlüğü, 
politikalarını gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle, ülkemizin de uluslararası alanda çıkarlarına uygun politikalar 
belirleyebilmesi ve uygulayabilmesi, bağımsızlığını ve ülke güvenliğini koruyabilmesi için savunma sanayii yeteneklerini geliştirmesine ve bu yetenekleri 
korumasına ihtiyaç vardır.  

Savunma Sanayiinde Bilim ve Teknolojinin Önemi  

Bilim ve teknoloji temeline dayalı olan savunma sanayiinin ülkenin insan, makine ve teknolojik bilgi altyapısının gelişmesine ve türev endüstriler  ile  
bunların  ürünlerinin  ortaya  çıkmasına  yardımcı olduğu ve toplumsal refaha doğrudan katkıda bulunduğu değerlendirilmektedir.  
Savunma sanayii ayrıca milli teknolojiye dayalı ve gizlilik nedeniyle mutlaka milli olması gereken savunma sistemlerinin üretilmesine olanak sağlayarak, 
caydırıcılığa ve ülke güvenliğine katkı sağlayan bir sanayi dalıdır. Savunma sanayiinde teknoloji denildiğinde, yeni teknolojilerin ve ürünlerin 
geliştirilmesini sağlayan tasarım ve üretim teknolojilerinin tümü ile Ar-Ge çalışmaları anlaşılmaktadır.  

Lisans yoluyla yapılan teknoloji transferleri, kuruluşların Ar-Ge birimleri tarafından özümsenerek yeni teknolojilerin üretilmesine, yeni tasarımların 
yapılmasına olanak vermiyor ise, satın alınan teknolojinin rekabet üstünlüğü sağladığından veya askeri caydırıcılığı artırdığından söz edilemez. Teknolojiye 
sahip olmanın tek yolu onu üretmektir. Dolayısıyla milli savunma sanayiinin hedeflerinden birisi de teknoloji üretmek olmalıdır.  

Milli savunma sanayiinin temel amacı, askeri caydırıcılığı en üst düzeye çıkarmaktır. Askeri caydırıcılık bugün sayı ile değil etkinlikle ölçülmektedir. 
Günümüzün savunma sistemleri yazılım kontrolunda çalışan yüksek teknolojiye sahip sistemler olup, gerek duyulan yer ve zamanda, süratle, esnek ve 
güvenilir bir biçimde kullanılabilmektedir. Bu yeni etkinlik kriterlerini ihtiva eden sistemler milli bir teknolojik güç meydana getirmekte ve bu teknolojik 
güç ise doğrudan bir milli güvenlik unsuru olarak görülmektedir. Milli teknolojik gücün ürüne dönüştürülmesiyle "Milli Savunma Sanayii" gelişmektedir.  
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Yeni Teknolojilerin Yarattı ğı Değişiklikler   

Günümüzün önemli teknolojilerinden biri olan “Enformasyon Teknolojisi”nin, askeri ve ekonomik faaliyet alanlarına yenilikler ve üstünlükler getirdiği, 
dünyayı bilgi çağına taşıdığı ve bu teknolojinin savunma sistemleri içindeki ağırlığının artması sonucu sistemlerin sürat ve hassasiyetlerinin de arttığı 
bilinmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak sisteme özel yazılıma bağımlılık da artmaktadır.  

Yazılım kontrolunda çalışan savunma sistemlerinde, sistemin gerektiği yer ve zamanda beklenen fonksiyonları yerine getirmesi yazılımın güvenilir olmasına 
bağlıdır. Yazılımın güvenilir olması için milli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sistem tedariğinde, yazılımın dışa bağımlılığını reddeden ve 
bunun için milli bir teknoloji tabanı oluşturulmasını destekleyen politikaların izlenmesi gerekmektedir.  

Savunma Sanayiinde Tedarik Đşlevinin Önemi  

Bir ülkede savunma sanayiinin gelişmesi uygun tedarik politika ve stratejilerinin uygulanmasına bağlıdır. Savunma sanayii alanında gelişmiş ülkeler, 
savunma sanayiini milli egemenliğin bekası için en önemli şart olarak görmektedirler. Bu konuda dışa bağımlılık kabul edilmemekte ve ihtiyaç duyulan 
savunma sistemleri, devletçe desteklenen milli sanayi kuruluşlarından tedarik edilmektedir.  

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde savunma tedarik politikalarının esasını; savunma sistemlerinde gizlilik unsurunun ön planda tutulması, savunma 
sanayiinin gelişmesinin milli bir teknoloji tabanının oluşturulmasına bağlı görülmesi ve dışa bağımlılığın asgari seviyeye indirilmesi gibi konular teşkil 
etmektedir.  

Konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği ve ABD’deki sanayi ve tedarik faaliyetlerinde geçerli kurallar aşağıda belirtilmiştir.  

a)  Avrupa Ülkelerinde Savunma Sanayii ve Tedarik  

Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı, aralarında Avrupa Birliği’ni oluşturmuş, ekonomik entegrasyonu tamamlamış ve siyasi entegrasyondan söz etmeye 
başlamışlardır. Avrupa Birliği’nde oluşturulan ekonomik entegrasyonda savunma sanayii sektörü, yapılan tüm düzenlemelerin dışında tutulmuştur.  

Avrupa ülkelerinde devletlerin kendi silahlı kuvvetleri için yaptıkları tedarik faaliyetlerinde genel olarak rekabet unsurunu göz önünde bulundurmadıkları, 
bir holding yöneticisi gibi hareket ederek savunma sanayiinin uçak, tank, füze, elektronik gibi alt sektörlerinde güvenilir milli şirketlerle yakın bir işbirliği 
kurdukları ve savunma sistem ihalelerini karşılıklı pazarlıkla milli ana yüklenici (national prime contractor) dedikleri bu şirketlerle sözleşmeye bağladıkları 
gözlenmektedir.  

Ancak Avrupada bazı uzmanlar bunu da kesinlikle yeterli görmemekte, her alt sektörde tek bir Avrupa şirketinin yeterli olacağını, aksi halde ABD ile 
rekabet edebilmenin mümkün olmadığını savunmaktadırlar.  
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b) ABD’de Savunma Sanayii ve Tedarik  

Bugün dünyanın en büyük savunma sistemi üreticisi olan ABD’deki durum incelendiğinde tedarikle savunma sanayii ilişkisini düzenleyen kurallarla ilgili 
olarak aşağıdaki çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir.  

Bu alanı düzenleyen temel yasalardan biri  “Amerikan Malı Satın Alımı Yasası”dır (Buy American Act). Bu yasa, “belirtilen istisnalar dışında, kamu ve 
askeri sistem ihtiyaçları için sadece yerli ürün alınmasını” öngörmektedir.  

ABD’de savunma sanayii, milli güvenliğin korunması gerekçesiyle devlet tarafından kontrol edilmektedir. Savunma sistem tedarikleri güvenilir milli 
şirketlerden yapılmaktadır. Yabancı şirketler kritik savunma sistem ihalelerine sokulmamaktadır. Yabancı şirketlerin de katılabileceği savunma sistem 
tedarik ihalelerinde ise Amerikan Malı Satın Alımı Yasası’na göre yabancı teklif fiyatına nakliye masrafları ve vergiler eklendikten sonra ayrıca %50 daha 
ekleme yapılarak fiyat karşılaştırması yapılmaktadır.  

Kritik savunma sistemleri üreten ABD şirketlerinin yabancılara satılması, yabancı şirketlerle birleşmesi aşağıdaki yasalarla kontrol altında tutulmaktadır.  

• Savunma Üretim Yasası (Defense Production Act) ve "Exon Florio" diye bilinen ABD Ticaret Yasasının 5021. bölümü Başkana “yabancıların 
ABD'de savunma sanayii  tesislerine, kısmen dahi olsa sahip olmalarını engelleme” yetkisi vermektedir.  

• Savunma Üretim Yasasının 835. maddesi milli güvenlik konusunda iş yapan Amerikan şirketlerini, yabancı şirketlerin satın almasını 
yasaklamaktadır.  

• Aynı yasanın 836. maddesi yabancı kontrolundaki şirketler ile, gizli bilgilerin verilmesini gerektirecek sözleşmelerin yapılmasını engellemektedir.  
• Aynı yasanın 840. maddesine göre, Savunma Bakanlığı ile 10 milyon doların üzerinde sözleşme imzalayan şirketler, ABD dışında yaptıracakları 

500.000 dolar'ın üzerindeki işler için Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdürler.  
• Gizlilik dereceli konularda ABD Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamış bulunan şirketlerin hisseleri herhangi bir şekilde yabancıların eline 

geçmişse, Savunma Sanayii Güvenliği (Defense Industrial Security) programına göre Başkanın yabancıları derhal yönetimden uzaklaştırma yetkisi 
bulunmaktadır.  

• Yabancı şirketler milli güvenlikle ilgili sistem ihalelerine sokulmamaktadırlar.  
• Avrupa Birliği ve ABD’deki kurallar ve uygulamalardan şu sonuçlar çıkarılabilir.  
• Ülkeler, savunma sanayiini ve teknoloji tabanını geliştirmek için savunma sistem ihtiyaçlarının milli savunma sanayiinden karşılanmasına imkan 

verecek bir tedarik politikası ve stratejisinin uygulanmasını gerekli görmektedirler.  
• Tedarik politika ve stratejileri savunma sanayiinin her alt sektöründe çok az sayıda (genellikle tek) milli ana yüklenici şirketin desteklenmesini 

sağlayacak şekilde düzenlenmekte ve dolayısıyla savunma sanayiinin gelişmesine önemli bir katkı sağlanmakta; ana savunma sistemleri, tasarımı, 
üretimi/ entegrasyonu, testleri ve idameyi gerçekleştirebilecek milli ana yüklenici şirketlerden tedarik edilmektedir.  
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Savunma Sistem Tedariği Kavramındaki Yeni Geli şmeler  

a)  Yazılımın Ön Plana Çıkması  

Enformasyon teknolojileri silahlı kuvvetleri her seviyede ve her fonksiyonel sahada etkilemekte ve değiştirmektedir. Devrim niteliğinde sayılan bu değişimin 
etkilediği sahaların başında,  

• kuvvetlerin tertiplenmesi  
• muharebe sahası taktikleri ve  
• tedarik süreci gelmektedir.  

Tedarikte reform yapılmasına, başta yazılım emniyetinin sağlanması olmak üzere, teknolojinin süratle gelişmesi (eskimesi), tehditteki belirsizlikler ve bütçe 
kısıtlamaları gibi unsurlar neden olmaktadır.  

Günümüzde tedarik faaliyetlerinde yazılım, donanımdan daha önemli hale gelmiş ve bunun sonucu olarak klasik tedarik geleneği  değişmiştir.  

b)  Milli Ana Yüklenicilik Uygulaması   

Savunma sistemlerinin özelliklerinin gizli, yazılımının güvenilir, idamesi dışa bağımlı olmayan, değişen koşullara göre uyarlanabilir olmasını sağlamak 
maksadıyla, tedarikte milli ana yüklenicilik modeli sıkça uygulanan bir yöntem olmuştur.  

c)  Sistem Mühendisliği Metodolojisi  

Sistem mühendisliği, savunma sistem tedariğinde tasarım, geliştirme, üretim, konuşlandırma ve kullanım/lojistik destek aşamalarının tümü için uygulanacak 
bir metodolojidir. Ancak işlevini en yoğun olarak kullanıcı ihtiyacının sistemin teknik performans parametrelerine ve tercih edilir bir sistem 
konfigürasyonuna dönüştürüldüğü tasarım sürecinde yerine getirmektedir.  

d)  Evrimsel Tedarik  

Savunma sistemlerinde geliştirme süresinin uzunluğu, bu süre içinde teknolojinin hızla değişmesi ve ihtiyaçlardaki değişiklikler nedeniyle klasik tedarik 
yöntemleri yetersiz kalmaktadır.  

Bu durumlarda özellikle yazılıma bağımlı savunma sistemlerinin tedariğini gerçekleştirmek üzere Evrimsel Tedarik Yöntemi geliştirilmi ştir.  
Bu yöntemde şirket seçimi, önceden belirlenen kesin sistem parametreleri çerçevesinde değil, daha ziyade şirketin önceki performanslarını ve yeteneklerini 
göz önünde tutan bir değerlendirme ile yapılmaktadır. Sistem parametreleri, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra projenin ilerleyen safhalarında aşama 
aşama kesin şeklini almaktadır.  
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Çeşitli Ülkelerin Savunma Tedarik Mekanizmaları   

Dünyanın en büyük savunma sistem üreticileri arasında ilk sıralarda yer alan ABD, Almanya ve Fransa’daki tedarik mekanizmaları ana hatlarıyla 
irdelendiğinde aşağıda özetlenen ortak noktalar saptanmıştır:  

• Đhtiyaç tespitinin genel harekat terimleriyle yapılması, sistem özelliklerinin tedarik sürecinin ilk fazında tedarik organizasyonu içinde ortaya konması, 
ihtiyaç tespitinin uzun vadeli olması.  

• Savunma tedariğinde uygulayıcı birimlerin tümünü bağlayan ortak politika ve stratejilerin etkin; bu politikalarda milli Ar-Ge ve sanayi olanaklarının 
geliştirilmesinin belirgin; politika ve stratejinin uygulama esaslarının ve usullerinin açık olması.  

• Tedariğin tek bir organizasyon tarafından yönetilip yürütülmesi.  
• Savunma tedariğinin program/proje yönetimi ile gerçekleştirilmesi, proje yönetiminin gerektirdiği organizasyon biçiminin ve yöntemlerinin 

uygulanması.  
• Tedarik örgütünde görev alan personelin özel eğitimlerden geçirilmesi ve görevde sürekliliğin sağlanması.  
• Savunma tedarik programları ile bu programlara ayrılan kaynakların yasama organlarınca onaylanarak yürürlüğe sokulması.  
• Savunma sistem tedariğinin esas olarak Ar-Ge’ye dayalı olarak yapılması.  
• Kaliteyi sağlamak üzere bağımsız test ve değerlendirme birimlerinin bulunması.  
• Savunma tedarik programı ile ilgili maliyet, zaman, performans denetimlerinin belirlenen esaslar çerçevesinde dikkatli bir şekilde yapılması.  

 
Türkiye’nin Tedarik Sistemi ve Sorunları   

Türkiye’de savunma tedarik sistemi, TSK Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi (PPBS) Yönergesinde öngörülen esaslara dayandırılmaktadır. Bu 
yönergeye göre kuvvet komutanlıklarınca hazırlanan Harekat Đhtiyacı Etüdü ve Plan Yetenek Hedefi Dokümanı ile ihtiyaçlar belirlenmekte, Genelkurmay 
Başkanlığı’nca incelenip önceliklendirilmekte ve Stratejik Hedef Planına (SHP) dahil edilmektedir. Stratejik Hedef Planı iki yılda bir revize edilerek On 
Yıllık Tedarik Programı (OYTEP) halinde uygulamaya konmaktadır.  

SHP’de yer alan ana sistemlerin tedariği MSB’ye bağlı birimler ile MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı (MSB/SSM) tarafından yapılmaktadır. Tedarik 
faaliyetleri, MSB tarafından 2886 sayılı yasaya ve MSB/SSM tarafından ise 3238 sayılı yasaya göre yürütülmektedir.  

Her ne kadar PPBS’de belirtilen esaslara göre ihtiyaçların tespiti öngörülmekte ise de, halen görev ihtiyaçlarının tanımlanması yerine genellikle doğrudan 
sistem ihtiyaçları belirlenmektedir. Đhtiyaç duyulan sistem için savunma sanayii kuruluşları ile önceden ortak çalışma yapılmadığından genelde tedarik 
yurtdışından satın alma veya yabancı ülkedeki bir sistemin yurtiçinde üretimi yoluyla yapılmakta, bu nedenle Ar-Ge’ye dayalı tedarik 
gerçekleştirilememektedir. Bu şekildeki uygulamalar milli teknolojinin ve savunma sanayiinin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir.  
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Tedarik sistemindeki bir diğer sorun ise, halen tedarik faaliyetlerini yürüten teşkilatın yetersiz olmasıdır. Tedarik faaliyetleri birden fazla kuruluş tarafından, 
çok az sayıda uzman personel kullanılarak ve aralarında yeterli koordinasyon sağlanamadan yürütülmeye çalışılmaktadır. Tedarik teşkilatı ana sistem 
tedariğinden ziyade satın alma faaliyetlerine ağırlık vermektedir.  

Savunma sistem tedariğinin yasal dayanağını oluşturan 2886 sayılı Devlet Đhale Yasası ile 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yasası ülkemizde milli 
savunma sanayiinin kurulması ve geliştirilmesinde yetersiz kalmaktadır. 2886 sayılı yasanın amacı kamu maliyesinin korunması ve bunun için de rekabetin 
bir araç olarak kullanılmasıdır. Milli sanayinin korunması yasanın amaçları arasında yoktur. Yasanın tekliflerin değerlendirilmesinde milli şirketlere avantaj 
sağlamaya yönelik maddesi de uygulanmamaktadır. Aynı yasanın 89. maddesi; savunma sistemlerinin tedariğinde Milli Savunma Bakanlığı’na bu yasa 
dışında kalınarak, milli güvenliğin gerekli kıldığı başka usul ve esasların uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Ancak bu olanağın gerekli düzenlemeler 
yapılarak milli savunma sanayiinin geliştirilmesi için kullanılabildiğinden henüz söz edilememektedir.  

3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yasasında ise yabancı sermaye ve yabancı teknoloji kullanılması ön plana çıkartılmış, savunma sanayiinde 
hedefin millileşme olduğu adeta ikinci plana itilmiştir.  

Savunma sistem programlarının yönetiminde de bazı sorunlar mevcuttur. Halen uygulanmakta olan sistemde “Program Yönetimi” modeli yerine “Teklif 
Değerlendirme ve Satın Alma  Komisyonu” modeli uygulanmaktadır. Bu modelde şirketlerden alınan tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak bir şirket ile 
sözleşme imzalanmakta ve komisyonun görevi tamamlanmış sayılmaktadır. Halbuki program yönetim modelinde, programlar, savunma sisteminin ömür 
devri boyunca uzmanlardan teşkil edilen bir ekip tarafından yürütülmektedir.  

Tedarik sistemimizin başka bir sorunu da ihtiyaç tespiti, planlama, programlama, bütçeleme, program yönetimi, lojistik destek, off-set vb. faaliyetleri 
yürütebilecek çeşitli disiplinlerde eğitilmi ş ve görev sürekliliği sağlanmış personelin istihdam edilemeyişidir. Savunma sanayii gelişmiş ülkelerde tedarik 
teşkilatlarında görev alan personelin eğitimi öncelikli konular arasında yer almaktadır. Örneğin ABD’de “Savunma Tedarik Üniversitesi” (Defence 
Acquisition University) bulunmakta, tedarikle ilgili görevlerde çalışacak personel için 85 ayrı kurs açılmakta ve üst düzey tedarik görevlerinde çalışacak 
personelin tedarik konusunda sekiz yıllık bir deneyim sahibi olması ve ayrıca 20 haftalık bir kurstan geçmesi yasa ile zorunlu tutulmaktadır.  

 
Türkiyede Savunma Sanayii ve Sorunları  

Türkiye’nin savunma sanayii altyapısı kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar olmak üzere iki grup halinde sınıflandırılabilir. Kamu kuruluşlarına örnek olarak 
askeri fabrikalar ve MKEK gösterilebilir. Özel kuruluşlar da genel olarak milli kuruluşlar (ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN vb.) ve yabancı ortaklı 
yerli kuruluşlar (TAI, TEI, FNSS, MKAŞ, THOMSON TEKFEN, NETAŞ, SĐMKO vb.) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.  

Son yıllarda özel kuruluşların sayısında artma olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ana sistem bazındaki ihtiyaçları, %79 gibi çok yüksek bir 
oranda, halen yurtdışından karşılanmaktadır. Bu oranın düşürülmesi, diğer bir ifadeyle savunma ana sistemlerinin yurtiçinde üretim payının artırılabilmesi 
için savunma sanayimizin gelişmesini olumsuz yönde etkileyen sorunların doğru teşhis edilmesinde ve gereken düzeltici önlemlerin bir an önce alınmasında 
yarar görülmektedir.  
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Türkiye’de milli savunma sanayinin gelişmesinde sorun olarak görülen konuların başında, uygulanmakta olan bir savunma sanayii politika ve stratejisinin 
bulunmaması gelmektedir. 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı olarak bir “Savunma Sanayiini Geliştirme Stratejisi” yayımlanmış, ancak uygulamaya 
girmemiştir. Gerek tedarik ve gerekse savunma sanayiini aynı amaç ve hedeflere yönlendirebilmek için, savunma sanayii ve tedarik konularını aynı anlayışla 
ele alan, uygulanabilir nitelikte bir politika ve strateji dokümanına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Milli savunma sanayiinin gelişmesine olumsuz yönde etki eden bir diğer faktör ise tedarik faaliyetlerinin Ar-Ge’ye dayalı olarak yapılmamasıdır. Bu konuda 
ülkemizde yapılması gereken işlerin başında, ana sistem ihtiyaçlarından milli olması zorunlu olanlarla kritik özelliğe sahip olanların mutlaka Ar-Ge’ye 
dayalı tedarik ile milli şirketlerden karşılanmasının hedeflenmesi ve Ar-Ge fazı dahil ihtiyaç duyulan kaynağın gerçekçi olarak planlanması gelmektedir. 
Yabancı ortaklı şirketlerin son yıllarda savunma sanayii alanında daha ağırlıklı rol üstlenmeleri; milli güvenlik, ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğinin 
yükseltilmesine katkı, sistemlerin bakım-onarım desteği, ülkenin özgüven ve prestiji açılarından değerlendirilmesi gereken bazı konuları gündeme 
getirmektedir. Yabancı ortaklı şirketlerin ana yüklenici olabildiği bir yöntemle milli savunma sanayiinin kurulamayacağı açıktır.  

Yabancı ortaklı şirketler genelde yabancı şirket tarafından geliştirilen ve üretilen bir sistemi ülkemizde aynen üretmek amacıyla kurulmuşlardır. Bu tür bir 
üretimde, askeri bir sistemin gizlilik vasfının ikinci planda kalacağı, Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilmediğinden ülkemizin bilim ve teknoloji seviyesinin 
gelişmesine daha az katkı sağlayacağı, tasarım yeteneğinin kazanılamayacağı, idamede daima dışa bağımlı kalınacağı bir gerçektir. Bu sakıncalarından 
dolayı, milli ve kritik sistemlerin mutlaka milli şirketler tarafından üretilmesi esas alınmalı, yabancı ortaklı yerli şirketler bu kategorideki sistem üretiminde 
alt yüklenici olarak faaliyet göstermelidir. Yabancı teknolojiler millileşme hedefini aksatmayacak yöntemlerle edinilmelidir.  

Milli savunma sanayiinin gelişmesine olumsuz etki eden diğer önemli bir konu da serbest rekabetin sağlanması hususunda izlenen yoldur. Avrupa 
ülkelerinde savunma sistem tedariğinde öncelikle milli güvenliğin sağlanması esas alınarak ve rekabet ikinci plana atılarak hareket tarzı saptanmaktadır. Bu 
nedenle savunma sistem tedariğinde önce milli ana yüklenici şirket seçilmekte, daha sonra karşılıklı görüşme ile anlaşma sağlanmakta ve sözleşmenin 
yürütülmesinde maliyet plan kontrol teknikleri uygulanmaktadır.  

Türkiye’de ise bu yöntemin tam tersi uygulanmaktadır. Ana sistem projeleri için, rekabet yaratılması ön planda tutularak ihale açılmakta ve ihalelere her 
türlü şirket katılabilmektedir. Đhale genellikle en ucuz fiyatı teklif eden şirkete verilmektedir. Milli ana yüklenicilik vasfını taşımayan bu şirketler bazen 
taahhütlerini yerine getirememekte ve bunun sonucu olarak TSK ihtiyaçlarını zamanında karşılayamadığı gibi milli savunma sanayiinin gelişmesi de 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Yabancı ortaklı şirketlerin ihaleyi kazanması halinde, savunma sanayiinin kurulmasında amaçlanan hususlar milli güvenlik 
açısından yerine getirilememektedir.  

Savunma sanayiinde milli teknoloji geliştirerek veya satın alınan teknolojiyi millileştirerek güçlü bir sanayii altyapısına sahip olabilmek için, “milli ana 
yüklenici” şirketlerin önceden belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.  
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Değerlendirme  

Ülkemizin savunma sanayiinin geliştirilmesinde, bu alanda gelişmiş ülkelerin uyguladıkları metotlardan yararlanılması uygun bir hal tarzı olarak 
görülmektedir.  
Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, Đngiltere savunma sanayii ürünleri ihraç eden ülkeler arasında sıralamada ABD ve Rusya’nın ardında yer alan güçlü 
savunma sanayii altyapısına sahip ülkelerdir.  

Bu ülkelerin ve Türkiye’nin savunma sanayiine bakış açıları, uyguladıkları ana prensip ve usuller aşağıda karşılaştırmalı olarak belirtilmiştir:  
   

AVRUPA ÜLKELER ĐNDE DURUM      TÜRK ĐYE’DEK Đ DURUM 

• Savunma sanayiinin, devletlerin hükümranlık haklarının 
korunması ve milli güvenlik açısından önemi nedeniyle milli 
olması öngörülmektedir.  

• Savunma sanayiinin millilik vasfı ön planda tutulmamakta, yabancı sermayeye 
dayalı modellere gereğinden fazla şans tanınmaktadır. 

• Savunma sanayiinde rekabet, bu sektörün gelişmesini ve 
millileşmesini engelleyebilecek şekilde uygulanmamaktadır.  

• Yalnızca fiyatı esas alan bir rekabet uygulaması ön planda tutularak sistem 
tedariği, millileşme hedefini gözardı eden yabancı veya milli her şirketin 
katılabildiği ihalelerle gerçekleştirilmektedir.  

• Ana sistemlerin tedariğinde milli ana yüklenicilik yöntemi 
uygulanmaktadır. 

• Ana sistem tedariğinde milli ana yüklenicilik kavramını ön plana çıkaran 
uygulamalara yeterince yer verilmemektedir. 

• Savunma sanayii devletlerin yönlendirmesi ve desteği altında 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

• Devlet milli teknolojinin ve savunma sanayiinin gelişmesini yeterince 
yönlendirememekte ve desteklememektedir. 

• Savunma sanayii ve tedarik faaliyetleri bir bütün olarak ele 
alınıp tek bir teşkilat tarafından yönetilmekte ve 
yönlendirilmektedir. 

• Savunma sanayiinin geliştirilmesine yön verecek ve tedarik fonksiyonlarını 
yerine getirecek tek bir teşkilat bulunmamaktadır. 

• Tedarik teşkilatında çalışan personelin eğitimli ve deneyimli 
olması öngörülmektedir. 

• Tedarik teşkilatında çalışan personelin eğitimi konusuna yeterince önem 
verilmemektedir. 

 
 
Sonuç  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını artıracak güçlü bir savunma sanayiine sahip olunabilmesi için aşağıda belirtilen amaçlara erişmeyi sağlayacak 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.  
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AMAÇLAR  FAAL ĐYETLER  

• Milli savunma sanayiinin kurulması ve 
geliştirilmesi.  

• Savunma sistem tedariğinin milli güvenlik ilkesi doğrultusunda yapılmasını sağlayacak 
politika ve stratejiler belirlenmeli ve uygulanması sağlanmalıdır. 

• Bilim ve teknoloji altyapısının gelişmesinin 
desteklenmesi.  

• Ar-Ge yoluyla tedarik edilecek sistemler için gerekli bir teknoloji geliştirme planı 
hazırlanmalıdır.  
• Savunma sistem tedariklerinin ülkenin bilim, teknoloji ve sanayileşme yeteneğinin 
yükseltilmesi amacı doğrultusunda yapılması sağlanmalıdır. 

• Savunma sanayiinde güçlü şirket oluşumunun 
sağlanması. 

• Silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan gizlilik ve güvenilirliği de sağlayacak şekilde milli ana 
yükleniciler önceden belirlenmelidir. 

• Savunma sanayiinde tasarım yeteneğinin 
geliştirilmesi.   

• Sistem ihtiyaçlarının Ar-Ge’ye dayalı olarak karşılanması hedefinden yola çıkılarak, 
bilginin ürün tasarımı için kullanılabilmesi veya satın alınan teknolojinin özümsenerek bir 
üst seviyede sistem tasarımının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

• Savunma sanayiinin devlet tarafından 
yönlendirilmesi. 

• Savunma sanayiinin geliştirilmesinin ve tedarik işlevinin tek merkezden yapılması 
sağlanmalıdır. 

• Tedarik mevzuatının savunma sanayiinin 
gelişmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi. 

• Savunma tedariğinin dayandırıldığı mevzuat; sistemlerin (milli, kritik, diğer) ve bunları 
üretecek yüklenicilerin (milli, yabancı ortaklı yerli) sınıflandırılması; ana ve alt yüklenici 
kavramlarının tanımlanması; ihale usul ve esaslarının belirlenmesi; program yönetim 
esaslarının tespit edilmesi; yüklenici yeterlik kıstaslarının ortaya konulması gibi konuları 
açıklığa kavuşturacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

• Savunma sanayiinin yönlendirilmesinden 
sorumlu tedarik personelinin ana sistem tedarik 
programlarını yönetebilecek şekilde eğitilmesi. 

• Savunma tedarik programlarının ihtiyaç tespitinden başlayarak tasarım, üretim, satın alma 
ve idame aşamalarında görev alacak tüm personel özel olarak eğitilmeli, uzmanlaştırılmalı 
ve görev süreklilikleri sağlanmalıdır. 

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizde savunma sanayiinin kurulmasının yönetmeni olarak ihtiyaç duyulan sistemlerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi 
için savunma sanayiini alt sektörlere ayırabilir. Her alt sektörde milli bir şirketi önceden ana yüklenici alarak belirleyebilir. SHP’de yer alan yeni sistemlerin 
araştırma-geliştirme faaliyetlerinin finansmanını sağlayabilir.  

Belirlenen amaçlara erişebilmede en etkili araçlardan birisi “milli ana yüklenici”  uygulamasına geçilmesidir. 

Milli ana yüklenici şirketler;  

• teknoloji geliştirme veya satın almadan,  
• sistem entegrasyonundan,  
• sistem idamesinden  
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sorumlu olmalıdır.  

Projenin milli ana yüklenicisi belirlendikten sonra tanımlanan alt sistem yapım işleri alt yüklenici olmak isteyen yerli ve yabancı şirketlere rekabet şartları 
altında verilmelidir.  

Böyle bir uygulama ile ihtiyaç duyulan teknolojilere en uygun şartlarda sahip olunabilir ve ana yüklenici şirketin altında çok sayıda alt yüklenici yerli şirket 
bulunacağından güçlü bir savunma sanayii sektörü oluşturulabilir.  

Sonuç olarak; savunma sanayiinde hedef millileşme olmalı yabancı teknolojilerden yararlanılırken bu hedef saptırılmamalı ve Avrupa ülkelerinde görüldüğü 
gibi savunma sistem ihalelerinde Türkiye’de de milli ana yüklenici şirket uygulamasına gidilmelidir.  

 
 
Tedarik ve Savunma Sanayii Politika ve Strateji Önerileri   

Bir ülkenin savunma sistem tedariğinde göz önünde bulundurduğu ana esaslar, o ülkenin savunma sanayiini kurmasında ve geliştirmesinde çok önemli rol 
oynamaktadır. Bu noktadan hareketle ülkemizde milli savunma sanayii altyapısının gelişebilmesi için tedarik ve savunma sanayi faaliyetlerinin hangi 
esaslara dayandırılması gerektiğini belirleyen politika ve stratejiler ile ilgili öneriler aşağıdadır.  

1) Tedarik Politikası ve Stratejisi  

Tedarik politikası; Türkiye’nin bilim, teknoloji ve sanayileşme yeteneğinin yükseltilmesi temel olmak üzere, TSK’nın savunma sistem ihtiyaçlarını 
planlanan zamanda, istenen performansta, gizlilik ve güvenlik koşullarını da yerine getirerek, tedarik etmek ve savunma sanayiinin millileştirilmesini 
desteklemek olmalıdır.  
Bu politikanın gerçekleştirilebilmesine yönelik tedarik stratejisinin ana esasları aşağıdaki gibi olmalıdır:  

• Tedarik faaliyetleri ülkemizin bilim, teknoloji ve sanayii altyapısının güçlendirilmesine, milli bir savunma sanayiinin kurulması ve geliştirilmesine 
yönlendirilmelidir.  

• Savunma sistemleri milli, kritik ve diğerleri şeklinde gruplara ayrılmalı ve tedarik bu grupların özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.  
• Milli ve kritik sistemlerin, milli şirketlerden temin edilmesi hedeflenmelidir.  
• Savunma sistem ihtiyaçlarının planlanması uzun dönemli (20-25 yıl) olmalı, bilim ve teknoloji hedefleri ortaya konmalıdır.  
• Ar-Ge’ye dayalı tedarik modeli benimsenmeli ve sistemi geliştirecek ve üretecek milli ana yüklenici önceden seçilmelidir.  
• Savunma sistem ihtiyaçları, konseptlere dayandırılarak belirlenmeli ve ömür devri maliyetleri göz önünde bulundurularak kaynak planlaması 

yapılmalıdır.  
• Tedarik ve savunma sanayii faaliyetleri bir bütün olarak tek bir teşkilat tarafından yürütülmelidir.  
• Tedarik teşkilatında görev alacak personelin uzmanlaşması ve görevde süreklilikleri sağlanmalıdır.  
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Önerilen politika ve strateji doğrultusunda hareket edildiği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin;  

• harekat ihtiyaçları gerçekleştirilebilir ve istikrarlı programlar haline dönüştürülebilir,  
• istediği nitelik ve kalitedeki sistemler yurtiçinden tedarik edilmiş olur,  
• bünyesinde verimli ve etkili çalışan bir tedarik örgütü kurulmuş olur.  

2) Savunma Sanayii Politika ve Stratejisi  

Türk savunma sanayii politikası, ülke güvenliğinin sağlanması için TSK’nın başka ülkelerden yetki ve/veya izin almadan kullanabileceği yüksek teknoloji 
içeren savunma sistemlerinin yurtiçinde geliştirilmesi ve üretilmesine olanak sağlayacak milli savunma sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi olmalıdır.  
Bu politikanın uygulanabilmesi için savunma sanayii stratejisinin ana esasları aşağıdaki gibi olmalıdır.  

• Savunma sistem alımlarına tahsis edilen kaynakların öncelikle yurtiçinde harcanmasına özen gösterilmeli ve tedarik milli savunma sanayiinin 
gelişmesi için bir itici güç olarak kullanılmalıdır.  

• Savunma sanayii uçak, gemi, zırhlı araçlar, füze, elektronik silah ve mühimmat gibi alt sektörlere ayrılmalı ve her sektörde büyük ve güçlü şirketlerin 
oluşturulması desteklenmelidir.  

• Büyük ve güçlü şirketler, ana yüklenici olarak seçilmeli ve bu şirketler teknoloji edinme, sistem geliştirme, entegrasyon, test ve idameden sorumlu 
tutulmalıdır.  

• Alt yüklenicilik yapabilecek belirli konularda uzmanlaşmış şirketlerin kurulması ve gelişmesi desteklenmelidir.  
• Savunma sanayii şirketlerinin, silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılama yanında, çift kullanımlı teknolojilere ağırlık vererek sivil kullanıma yönelik 

ürünleri de geliştirip üretmeleri özendirilmelidir.  
• Savunma sanayii şirketleri, ülkeler arasında ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında yer alan ortak projelere katılmaya teşvik edilmelidir.  
• Savunma sanayii ürünlerinin ihracatında devlet desteği sağlanmalıdır.  
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SUNUŞ  

Ülkemiz 21. yüzyıla girerken enerji ile ilgili önemli sorunlarla karşı karşıyadır.  

Ekonomik gelişmemiz güvenilir ve sürdürülebilir enerji teminine bağlıdır. Çevre konusunda, ülkemiz düzeyinde özellikle büyük kentlerde yaşadığımız hava 
kirlili ğinden kurtulunmasından, dünya ölçeğinde küresel ısınma riskinin azaltılmasına kadar tüm beklentilerimiz, bugün kullandıkları-mızdan daha az 
kirleten ve daha az sera gazı yayan enerji kaynakları/teknolojileri kullanılmasını gerektirmektedir. Ulusal çıkarlarımız ise, petrol vb. ithal yakıtlara olan 
bağımlılığımızın azaltılması için yerel ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışlarını hızlandırmamızı işaret etmektedir.  

Bütün bu ekonomik, çevresel ve ulusal beklentilerimizi gerçekleştirmeye yönelik olarak, enerji politikamızın önemli bir unsuru olan enerji teknolojileri 
alanında ulusal bir politika oluşturulması gereğinden hareketle, TÜBĐTAK ve TTGV tarafından desteklenen Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları 
Platformu'na bağlı olarak, konu ile ilgili uzmanlardan oluşan bir "Çalışma Grubu" kurulmuştur.  

Bu çalışma, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 'nun 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında, gündemin 20 no'lu maddesi olarak,  

"Enerjinin Etkin Kullanımına ve Çevre Dostu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanmaya Yönelik Teknolojilere ilişkin Politika Araştırmaları 
ve Đzlenecek Ulusal Politikanın Belirlenmesi"  

adıyla yer almıştır. Bu gündem maddesiyle ilgili olarak Yüksek Kurul'un aldığı karar şöyledir:  

"Enerjinin Etkin Kullanılması ve Çevre Dostu, Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda izlenecek ulusal teknoloji politikasının bir an önce  
belirlenmesi, ülkemiz açısından büyük bir öneme sahiptir. Kurulumuz, bu alan ile ilgili bütün kamu kurumlarımızı, TÜBĐTAK ve TTGV desteğindeki Bilim-
Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu’na bağlı Çalışma Grubu’nca başlatılan çalışmaya, talep edilecek uzmanlarının katılmasını ve gerekli desteği 
sağlamakla görevli kılmıştır."   

Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu, 11 Temmuz 1997 tarihinde ilk toplantısını, 12 Eylül ve 27 Eylül 1997 tarihlerinde iki oturum olarak ikinci 
toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar sonunda, enerji alanında sürdürülebi-lirliğin dayandığı üç ana ilke esas alınarak bu alanlardaki teknoloji 
politikalarını belirlemek üzere üç Alt Grup oluşturulmuştur:  

• Enerjinin Etkin Kullanımı ve Enerji Tasarrufu ile Đlgili Teknolojiler Alt Grubu,  
• Enerji Üretiminde Verimliliği Artırmaya ve Çevreyi Korumaya Yönelik Đleri Teknolojiler Alt Grubu,  
• Çevre-Dostu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Đlgili Teknolojiler Alt Grubu.  

Alt gruplar oluşturulurken, Nükleer Enerji Teknolojileri, konunun özelliği nedeniyle, bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Ayrıca ele alınmasında 
yarar vardır. 
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Alt Grup üyelerinin kendi alanları kapsamındaki bilgi birikimlerinin aktarılması ve değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan Alt Grup Raporlarında, 21. 
yüzyıl dünya perspek-tifleri çerçevesinde ülkemizin enerji teknolojileri politikası ve öncelikli teknoloji alanları belirlenmiştir. Bu raporlarda, belirlenen 
teknoloji alanlarında söz sahibi olabilmemiz için yapılması gerekenlerle ilgili öneriler de yer almaktadır.  

Alt Grup üyelerinin gönderdikleri yazılı görüşleri bir araya getirerek ilgili Alt Grup Koordinatör ve Raportörleri tarafından hazırlanmış olan Alt Grup 
Raporları 1997 yılı Aralık ayında yapılan Grup toplantılarında görüşülmüş ve bu tartışmaların ışığında yeniden düzenlenmiştir.  

Bu Alt Grup Raporları, Çalışma Grubu Genel Koordinatörü  Đ. Metin Eral, Çalışma Grubu Genel Raportörü Emine Aybar, Alt Grup Koordinatörleri Erdal 
Coşkun, Hayri Özsoy, M.Özcan Ültanır, Alt Grup Raportörleri Ahmet Arısoy, Ayşe Ergen, Adnan Kaypmaz, Tülin Keskin, Kemal Koman, Serhat Köksal, 
Celal Okutan, Necdet Özbalta, Ayşe Öztürk, Mustafa Tırıs, Fatih Tütünlü ve Filiz Çimen'in (Platform Genel Sekreterliği) ortak çalışmasıyla gözden 
geçirilerek elinizdeki Çalışma Grubu Raporu ortaya konmuştur. Rapor, Çalışma Grubu'nun 21 Mayıs 1998 tarihli toplantısında tartışılarak son şeklini 
almıştır.  

Bu çalışmanın enerji sorununun çözümünde önemli bir katkı sağlayacağı inancıyla ve saygılarımızla.  

Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu  
Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu  
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GĐRĐŞ  

Ekonomik büyümedeki önemli rolü ile enerji, kalkınma programlarının vazgeçilmez bir unsurudur. Enerji politikaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 
sürdürülebilir kalkınma planlarının tümleşik bir parçasıdır. Dünya pazarlarında ülkemizin rekabet gücünü artırmak üzere ekonomiyi büyütecek ve yaşam 
standartlarını yükseltecek yeterli, sürekli ve temiz enerjinin temini, “sürdürülebilir enerji politikaları" ile mümkündür 

 
DÜNYADA ĐZLENEN POL ĐTĐKA   

Gelişmiş ülkeler sürdürülebilir enerji konusunda etkin politikalar uygulamaktadırlar. ABD’nin Federal Enerji Yönetim Programı’nın hedefleri şunlardır:  

• 2000 ve 2005 yıllarında binalarda kullanılan enerjiyi, 1985 yılı kullanımına göre %25 ve %30 oranlarında azaltmak, 2005 yılına kadar enerji ve su 
korunumunu sağlayacak projelerin bütün binalara uygulanmasını sağlamak,  

• güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının dönüşüm maliyetlerini düşürmek ve kullanımlarını artırmak,  
• 2000 yılında sanayide enerji kullanımını 1990 yılına göre %20 düşürmek,  
• satın almalarda uygun performans ve maliyet gereksinim-lerine cevap veren ürünlerden, enerji verimliliği sınıflandırılmasında ilk %25’e girenlerin 

tercih edilmesini sağlamak,  
• ABD’deki tüm enerji kullanımının üçte birden fazlasını kapsayan ulaşım ve taşıma sektöründe, alternatif yakıtların kullanılmasını artırmak ve petrole 

bağımlılığı azaltmak.  

Bu programın katkılarıyla 1994 yılında binalarda harcanan enerjide, 1985 yılına göre %11.2’lik bir düşüş sağlandığı belirtilmektedir.  

21. yüzyılın hedefleri doğrultusunda enerji ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri hakkında Kasım 1997'de ABD Başkanı'na sunulan raporda, belirlenen hedeflere 
ulaşabilmenin ancak enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımlarının yaygınlaş-tırılması ile mümkün olduğu, bunun da enerji teknolojileri alanındaki 
Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasını gerektirdiği vurgulanmaktadır. Raporda, 1998-2003 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, "enerji son kullanım 
teknolojileri" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanlarında Federal Ar-Ge harcamalarının iki katına çıkarılması önerilmektedir.  

Avrupa Toplulu ğu’nda,  

• enerji temininde güvenilirlik  
• çevreyi koruma  

hedeflerini rekabet ortamında sağlayacak bir enerji politikası izlenmektedir.  

Avrupa Topluluğu 5.Çerçeve Programı'nda “rekabete dayalı ve sürdürülebilir kalkınmanın teşviki” için hedefler belirlenmekte ve bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesinin, yüksek performanslı enerji sistem ve hizmetlerinin ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine bağlı olduğu belirtilmektedir.  
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Bu çerçevede, ileri enerji sistem ve hizmetleri alanındaki öncelikler;  

• yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması,  
• enerjinin depolanması ve dağıtımı ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi,  
• fosil yakıtların kullanılmasında temiz üretim teknolojilerinin ve enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi,  
• “ekonomi-çevre-enerji” ilişkileri konusunda kapsamlı ve detaylı senaryoların hazırlanması  

olarak öngörülmektedir.  

Diğer gelişmiş ülkelerin de benzeri politikalar izlediği bilinmektedir.  

 
TÜRK ĐYE ENERJĐ POLĐTĐKASININ ANA ĐLKELER Đ  

Enerjide doymuşluk seviyelerine ulaşmış olan gelişmiş batı ülkelerinde enerji politikaları, daha az enerji ile daha fazla hasılayı, daha temiz ve güvenilir 
olarak sağlamaya yönlendiril-miştir. Kalkınma süreci içerisinde olan ülkemizde ise enerji tüketim seviyeleri, gerek fert başına birincil enerji, gerekse fert 
başına elektrik enerjisi bazında bu ülkelerin çok gerisindedir. Bu husus dikkate alınarak, ülkemizde uygulanan politikalar çerçevesinde belirlenen ilkeler 
aşağıda verilmektedir:  

1) Türkiye'nin toplam ve fert başına enerji tüketimi, kalkınmaya ve refah artışına paralel olarak artırılacaktır.  
2) Enerji tüketimi artırılırken, israfın ve kayıpların önlenmesinin yanı sıra, birim ekonomik hasıla başına tüketilen enerjinin azaltılmasına yönelik teknolojik 
yenilik-lerin tümünden yararlanma sağlanacaktır. Yapılacak düzenlemelerde, sistem bir bütün olarak ele alınacak, tüm faaliyetlerin birbiri ile uyum 
içerisinde olmasına özen gösterilecektir.  
3) Enerji tüketim artışına paralel olarak çevre kirlenmesine karşı, sektör faaliyetlerinin (aramadan üretime kadar) tüm aşamalarında, çevre faktörü dikkate 
alınacak, enerji-ekonomi-çevre üçlüsünün optimizasyonu sağlanacaktır.  
4) Enerji taleplerinin karşılanmasında, yerli / ithal kaynak oranı, enerji güvenliği, dünya enerji piyasalarındaki arz gelişmeleri ve ekonomi göz önüne 
alınarak optimize edilecektir. Đthalatta kaynak ve ülke çeşitlendirilmesine özen gösterilecektir.  
5) Elektrik, petrol ve gaz sektörlerinin özelleştirilmesine, "Düzenleyici Çerçeve" oluşturularak başlanacak, tüm sektörlerde rekabet ortamını sağlayacak yapı 
oluşturu-lacaktır.  
6) Yatırım projelerinin seçiminde, ekonomiye maliyeti minimize eden, faydayı maksimize eden çözümler değerlendirilecek, bu projelerin özel yatırımcılarca 
realize edilmesi için gerekli cazip ortam yaratılacak, Devlet özel sektörün zaafiyet gösterdiği alanlarda faaliyet gösterecektir.  

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR ENERJĐ - SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA   

Görüldüğü gibi, enerji konusu, ülkelerin gündeminde en üst sırada yer almakta, sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir çevre ve ekonomi ile birlikte 
sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak belirlenmektedir.  
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Sürdürülebilir enerji yakla şımı, gereksinimiz olan enerjinin en az finansmanla, en az çevresel ve sosyal maliyetle ve sürekli olarak teminine olanak 
sağlayan politika, teknoloji ve uygulamaları kapsamaktadır.  

Enerji alanında sürdürülebilirlik üç ana ilkeye dayanmaktadır:  

• Enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu;  
• Enerji üretimi ve kullanımının çevrede meydana getirdiği olumsuz etkilerin ve kirlenmenin en aza indirilmesi için çevre dostu enerji stratejilerinin 

geliştirilmesi;  
• Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması ve bu alandaki teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi.  

 
ENERJĐNĐN ETK ĐN KULLANIMI VE ENERJ Đ TASARRUFU  

Enerjinin etkin kullanımı, refah seviyesinden fedakarlık yapmaksızın ve kalite ve performansı düşürmeden bir mal veya hizmet elde etmek için 
gerekli olan enerji miktarının azaltılmasıdır. Enerjinin etkin kullanımı sonucunda sağlanacak enerji tasarrufunun, daha hızlı ve daha ucuza elde edilebilen 
bir enerji kaynağı olduğu bugün bütün dünyada kabul edilen bir gerçektir.  

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda, gayrı safi milli hasıla (GSMH) artarken, toplam enerji tüketimi giderek azalmaktadır. Bu eğilim, Almanya'da 1985-1991 
yılları arasında GSMH ve toplam enerji tüketimindeki değişimi gösteren grafikte net bir biçimde görülmektedir.  

OECD ülkeleri genelinde durumu incelediğimizde de enerji yoğunluğunun giderek azaldığını görüyoruz. Enerji yoğunluğu, gayrı safi yurtiçi hasıla başına 
tüketilen birincil enerji miktarı olup, enerji verimlili ğinin takip ve karşılaştırılmasında yaygın bir ölçü olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise, enerji yoğun-
luğu OECD ortalaması üzerindedir. Daha da önemlisi, diğer ülkelerin aksine artış trendi göstermektedir. Bu da ülkemizde enerjinin etkin kullanılmadığının  
ve faaliyetlerin daha enerji yoğun olarak gerçekleştirildi ğinin işaretidir. Enerji tasarrufu çalışmaları değerlendirmelerinde, ülkemizde her yıl 3 milyar $ 
civarında bir kaybın olduğu tesbit edilmiştir. Enerji yoğunluğunun OECD ülkelerine göre yüksek olması da bu kaybın varlığını teyit etmektedir.  
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Tablo 1: Almanya'da 1985-1991 Yılları Arasında Enerji Tüketimi ve Ekonomik Gelişme  

 

Kısa vadede sonuçların alınabileceği bir alan olan enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu, öncelikle üzerinde durmamız gereken bir konudur ve ulusal 
enerji politikamızın önemli bir ilkesi olarak belirlenmelidir.  

Yapı, sanayi ve ulaştırma sektörleri başlıca nihai enerji tüketim sektörleri olup, ülkemizdeki nihai enerji tüketiminin yaklaşık %92'si bu sektörlerde 
tüketilmektedir. Bu sektörlerde enerjinin etkin kullanımına yönelik teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve gerekli tasarruf önlemlerinin alınması 
ile, ülkemiz önemli bir ek kaynak kazanabilir.  

Yapı Sektöründe Enerjinin Etkin Kullanılması   

Yapılarda enerjinin etkin kullanılması için:  

• Öncelikle yapı standartları, bir bütünlük içinde ele alınarak yeniden oluşturulmalıdır.  
• Đmar yasalarına esas olan yapı kodları ısıtma ve soğutma derece-gün bölgelerine belirlenmelidir.  
• Belirlenecek yapı standart ve kodlarına uygun yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  



 129 

• Yapı yalıtım yönetmelikleri, gelişen teknolojilere uygun olarak ve bölgesel çözüm olanaklarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.  
• Uyulması zorunlu yeni düzenlemelere (standart, kod, yasa ve yönetmelikler) ilave olarak konulacak uygun teşviklerle, enerji tasarrufu sağlayan yapı 

ve yalıtım malzemelerinin tüm binalarda kullanımının artırılması ve sektördeki tüm uygulamalarda ileri teknolojilerin yaygın olarak kullanılması 
sağlanmalıdır.  

• Şehir planlamaları, bina yönlendirmeleri, güneş enerjisi kazanç ve kayıpları gibi şehrin enerji tüketimini etkileyecek hususlar göz önüne alınarak 
yapılmalıdır.  

• Optimum enerji tasarrufu sağlamak üzere seçilen tesisat sistemlerinin, iç hava kalitesi standartları (ASHRAE Standart 62-189) ile uygunluğu 
sağlanmalıdır.  

• Isıtma - havalandırma - klime sistemleri seçilmeden önce, yatırım + işletme giderleri yönünden en az iki sistem karşılaştırması içeren enerji raporu, 
proje hizmeti içine dahil edilmelidir.  

• Kömür kullanımı büyük ölçekli bölge ve şehir ısıtmalarına yönlendirilmeli, küçük ölçekli uygulamalarda doğal gaz ve motorin kullanımı 
desteklenmelidir.  

• Yüksek verimli kazan teknolojileri geliştirilmeli ve belirli verim ve kalite değerlerini sağlamayan kazanların üretim ve ithaline engel olunmalıdır.  
• Özellikle ısı ve elektriğin yılın her mevsiminde ihtiyaç olduğu otel, hastane ve iş merkezleri gibi ticari binalarda kojenerasyon teknolojileri üzerinde 

önemle durulmalıdır.  
• Isı geri kazanım sistemleri, tesisatla ilgili yeni ve ileri teknoloji uygulamaları, akıllı elektronik denetim teknolojilerinin kullanılması ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması teşvik edilmelidir.  
• Enerjinin etkin ve ekonomik kullanımına yönelik teknolojik önlemlerin uygulanabilmesi için, yapının elde edilmesinde görev alan disiplinlerin 

tümünde profes-yonellik sağlanmalı, mevcut mevzuatın sağlıklı uygulanması ile ilgili denetimler layıkıyla yapılmalıdır.  
• Tasarım ve müşavirlik - kontrolluk yapan mühendislerin profesyonel sorumluluk sigortası kapsamına alınması temin edilmeli, belli büyüklükteki 

projeler için bu sigorta mutlaka istenmelidir.  

ABD'de 2010 yılına kadar, 1 milyon "sıfır net enerj ili bina" yapılması 
hedeflenmektetir. Bu binalar, kendi ihtiyaçlarını k ar şılayacak elektrik 
enerjisini fotovoltaik çatı elemanlarından sa ğlayacak ve bu enerjinin fazlasını 
satacak, mekan ısıtma, so ğutma ve su ısıtma için de güne ş enerjisine dayalı, 
düşük maliyetli ve yüksek performanslı sistemlerden ya rarlanacaktır.  
Böylece sera gazı ve kirletici gaz emisyonları azal ırken, mevcut konfor 
koşulları da muhafaza edilecektir. 2010 yılının yeni y apılarının, 1996 
yılında yapılmı ş olanlara göre enerji açısından %25 daha verimli ol aca ğı 
öngörülmektedir . 
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Sanayi Sektöründe Enerjinin Etkin Kullanılması  

Enerji yoğun sanayi alt sektörleri olan demir-çelik, çimento, seramik, cam, tekstil, kağıt, kimya, petrokimya ve gübre sektörlerinde ve sınai proseslerin enerji 
tüketen ana ekipmanları olan fırınlar ve kazanlarda, enerjinin etkin kullanımı ile ilgili teknolojiler ve tasarruf önlemleri çok sayıda olup, elinizdeki bu 
çalışmada yer alan "Enerjinin Etkin Kullanımı ve Enerji Tasarrufu ile ilgili Teknolojiler" Alt Grubu Raporu'nda kapsamlı olarak ele alınmış ve öneriler 
belirlenmiştir.  

2000 TEP ve üzerinde enerji tüketimi olan sanayi kuruluşlarının Enerji Yönetim Sistemi kurma zorunluluğu, 500 TEP'in üzerindeki tüm tesisleri kapsayacak 
şekilde genişletilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır.  

ABD'de cam sanayiinde yo ğun olarak kullanılmaya ba şlamı ş olan ve 
yakmada hava yerine oksijen kullanan Oksi-Yakıt (Ox y-Fuel Firing) Teknolojisi, 
enerjinin etkin kullanımını sa ğlamakta olup di ğer sanayi sektörlerine adaptasyonu 
üzerinde çalı şılmaktadır.  

Çelik sanayiinde kullanılmaya başlayan ileri sensörler, proses verimliliklerini %15 kadar artırarak, emisyonları %10 azaltabilmektedir.  

Sanayi sektöründe eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılarak yaygınlaştırılması, sektördeki üst düzey yöneticilerin bu konuda yönlendirilmesi hayati 
önem taşımaktadır.  

Ülkemizde enerji yoğunluğunun düşürülmesi için sanayi sektöründe enerji verimliliğinin artırılmasının yanı sıra, Türk sanayii ağır sanayiden katma değeri 
yüksek hafif sanayi üretimlerine geçmelidir. Bunun için sanayi planlaması en kısa zamanda yapılarak, teşvikler ve tesis kurma izinlerinin buna göre 
verilmesi yararlı olacaktır.  

Ulaştırma Sektöründe Enerjinin Etkin Kullanılması   

Ülkemizdeki tüm araçların yakıt tüketimlerinin düşürülmesi amacıyla, dünyada birçok ülkede uygulandığı gibi sınır değerler belirlenmeli ve üreticilerin 
belirlenecek bir süre içinde bu değerleri sağlayacak teknolojik değişmeleri yapmaları zorunlu tutulmalıdır. Đthal araçlar için de bu değerlere uyulmasını 
sağlayacak mevzuat değişikli ği yapılmalıdır.  

Ülkemizdeki araçlar dünyadaki uygulamalar benzer bir şekilde sertifikalandırılmalı ve etiketlendirilmelidir. Böylece düşük yakıt tüketimli araçların 
üretilmesi ve seçilmesi teşvik edilmelidir. Araç kullanımında enerji tüketim verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenler ise;  

• kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi için yaygın eğitim ve denetim mekanizmalarının kurulması,  
• gerekli yol ve trafik düzenlemelerinin yapılması,  
• araçların mümkün olduğu kadar tam kapasitelerinde kullanılmalarının sağlanmasıdır.  
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Bunların yanı sıra, alternatif yakıt geliştirme teknolojileri üzerinde çalışılmalıdır.  

Son yıllarda dünyada kullanımı giderek artan, motorlu taşıtlarda "sıkıştırılmış doğal gaz (CNG)" kullanımı ülkemiz için de gelecek vaat etmektedir. CNG'nin 
araçlarda kullanımı için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı liderliğinde tüm ilgili tarafların katıldıkları bir çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede Sanayi 
Bakanlığı'nca sürdürülen mevzuat çalışmaları, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve hatalar dikkate alınarak 
tamamlanmalı, CNG kullanan araçlarla ilgili standart en kısa sürede hazırlanarak yürürlüğe girmelidir.  

Ayrıca ulaşımda toplu taşımacılığın payının artırılması devlet politikası olmalı, bu çerçevede şehiriçi toplu taşımacılık, yüksek-hız trenleri, demiryolu ve 
denizyolu taşımacılıkları ile ilgili teknolojiler ve sistemler konusundaki Ar-Ge faaliyetleri ve uygulamalar desteklenmelidir.  

ABD'de yürütülen yeni jenerasyon araçlarla ilgili p rogramda (The 
Partnership for a New Generation of Vehicles - PNGV ), 2010 yılına kadar, 
100 mile/galon kapasitede ve sıfır emisyonlu otomob illerin ve 13 mile/galon 
kapasitede a ğır vasıtaların kullanıma girmesi öngörülmektedir. Y ine aynı 
program çerçevesinde, Toyota alternatif yakıtlı ara çlar için yılda 700 
milyon$, Daimler-Benz ise yakıt pilleri için yılda 300 milyon$ yatırım 
yapmaktadır.  

 
Görüldüğü gibi enerji tasarrufu ve verimliliği ile ilgili teknolojiler çok geniş kapsamlı olup, bunların değerlendirilmesi ve seçilmesi, mutlaka profesyonel bir 
çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Çalışma Grubu'muz, enerji verimliliği ve enerjinin etkin kullanım teknolojileri konusunda, bütün sektörlerden 
uzmanların katılımıyla Enerji Verimlili ği ve Tasarrufu Teknolojileri Üst Kurulu  oluşturulmasını önermektedir. TÜBĐTAK'ın koordinasyonunda, Ulusal 
Enerji Tasarruf Merkezi'nin (aşağıda sözü edilecek) sekreterliğinde ve konu ile ilgili tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşacak bu Kurul, 
dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ederek, sektörler bazında enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı teknolojileri belirlemeli, bunların tanıtım ve 
yaygınlaştırılması için çalışmalıdır. Geniş kapsamlı olan bu çalışma, devlet ve sanayi tarafından sağlanacak ortak desteklerle yürütülmeli, teknoloji 
alanındaki ilerlemelerin hızlı ve sürekli olması nedeniyle bu çalışmaya bir süreklilik kazandırılmalıdır.  

"Enerji Verimlili ği Yasası"nın bir an önce çıkarılması gereklidir. Enerji etkin kullanım teknolojilerinin ve tasarruf önlemlerinin ülke düzeyinde tanıtılması, 
bu yöndeki çalışmaların koordine edilmesi ve kuruluşların enerji tüketimlerinin izlenmesi ve denetlenmesi için, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi  
oluşturulmalı ve gerekli yetkilerle donatılmalıdır. Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi, bu amaca 
uygun olarak yeniden yapılandırılabilir.  

Elektrik Enerjisinin Etkin Kullanımı ve Đletim ve Dağıtım Kayıplarının Azaltılması   

Teknolojik gelişmelerin günlük yaşama yansıması paralelinde, elektrik enerjisinin toplam enerji tüketimindeki payı gittikçe artmaktadır. Elektrik enerjisi 
pahalı, ancak vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Bu bağlamda, bugün yaygın olarak kullandığımız elektrik enerjisinde verimliliği sağlamak, kalite ve 
güvenilirliğin azaltılmaması koşuluyla üretim maliyetlerini ve sistem kayıplarını en aza indirmek, elektrik enerji sistemlerinin planlanması ve işletilmesinde 
en önemli hedefler haline gelmiştir.  
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Dünya ülkeleri ile kıyaslandığında, Türkiye elektrik sistemindeki iletim ve dağıtım kayıpları oldukça yüksektir (%16.8). Aralık 1997 fiyatları ile bunun 
parasal karşılığı 800 milyon $'dır. Đletim ve dağıtım kayıplarına ayrı ayrı bakarsak, iletim sistemindeki olumlu gelişmelere karşın, elektrik dağıtım 
sistemindeki kayıplar yıllar itibarıyla sürekli bir artış göstermiş ve bugünkü rakamlar itibariyle ciddi önlemlerin alınmasını gerektiren %15’ler mertebesine 
erişmiştir. Ayrıca tüketiciye sunulan enerjinin kalitesi ve güvenilirliğinin arzulanan düzeyde olmamasının en önemli nedeni de dağıtım şebekesidir. 
Dolayısıyla kayıplar ve elektrik kesintileri açısından, üretim-tüketim zincirinin en zayıf halkası dağıtım şebekeleridir.  

Dağıtım şebekesindeki kaybın bu denli yüksek olması, şehir şebekelerinin çok eski olmaları nedeniyle talebi karşılamada yetersiz kalmaları ve sık sık 
arızaya geçmeleri, düzensiz gecekondulaşma neticesinde dağınık birimlerin elektrik ihtiyacının karşılanması için zorunlu olarak teknolojinin gereklerine 
uygun olmayan şebekelerin yapılması, sistem tasarımı ve işletimindeki yanlışlıklar ve kaçak elektrik kullanımından kaynaklanmaktadır. Çözüm olarak:  

• Đl bazında Dağıtım Şebekesi Gelişim Master Planları hazırlanmalı (Đstanbul, Ankara ve Konya için hazırlanmıştır), planın tamamlandığı illerde 
Dağıtım Yönetim Sistemi uygulamaya konulmalı ve besleme otomasyonuna geçilerek, geleceğin akıllı dağıtım şebekelerinin ilk adımları atılmalıdır.  

• Bir şehirde tek bir gerilim seviyesi seçilerek, gerilimin birkaç kere transformasyonundan kaynaklanan kayıpların önüne geçilmelidir.  
• Transformatörlerdeki kayıpları azaltıcı ileri malzeme ve teknolojilerin araştırılması ve kullanılması teşvik edilmelidir.  
• Önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayan Talep Yönetimi Programları'nın uygulanabilmesi için gerekli çalışmalar hemen başlatılmalıdır.  
• Kaçak elektrik kullanımının azaltılması için ilgili Alt Grup Raporu'nda yer alan öneriler çerçevesinde önlemler alınmalıdır.  

1948 senesinde yürürlüğe girmiş olan Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, günün teknolojilerine uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeli ve uygulanması 
zorunlu hale getirilmelidir.  

Enerji iletim kayıplarının azaltılması için:  

• Elektrik enerjisinin orta gerilim ve alçak gerilim hatları ile uzun mesafelere taşınmasından vazgeçilmelidir.  
• Đletim kayıplarını en aza indiren reaktif güç optimizasyonu yapılmalıdır.  

Dünyada önemle üzerinde durulan elektrik enerjisinin depolanması teknolojileri ile ilgili çalışmaların ülkemizde de gündeme alınması, elektrik enerjisinden 
daha etkin olarak yararlanmamıza katkıda bulunacaktır.  

Elektrik enerjisi tüketiminde üzerinde önemle durulması gereken bir konu da, elektrikli ev ve ofis aletleridir (aydınlatma dahil). Bu aletler, enerji 
tüketimlerini azaltacak bir üretim teknolojisi ile üretilmeli, bu kriter ithalatta da dikkate alınmalıdır. Birçok ülkede gündemde olan enerji etiketlemesi 
uygulamasına ülkemizde de başlanmalıdır. Klima ve soğuk depoculukta, pik saatler dışında soğuk depolanarak pik yük kaydırması yapılmalıdır.  
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ENERJĐ ÜRETĐM VE KULLANIMINDA ÇEVRE-DOSTU TEKNOLOJ ĐLER   

Enerji üretim ve tüketiminin çevrede yarattığı olumsuz etkilerin önlenmesi, bütün dünyada önemli bir sorundur. Özellikle küresel iklim değişikli ğine neden 
olan sera gazı emisyonları, bugün dünya gündeminde ilk sırada yer almakta ve bu soruna uluslararası platformda çözüm aranmaktadır. Ülkemiz de  bu 
konudaki uluslararası anlaşmaların tarafıdır. Bu durum, çevre-dostu, ileri enerji üretim ve tüketim strateji ve teknolojilerinin geliştirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Çevreye verilen zararları en aza indirmeyi amaçlayan bu teknolojiler, aynı zamanda mevcut enerji kaynaklarının da daha verimli kullanılmasını 
sağlamaktadır.  

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Kyoto Konferan sı'ndaki " Đklim 
Deği şikli ğinin Enerji Boyutu" Bildirge'sinden:  

• Ekonomik aktiviteler ve enerji talebi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Fosil yakıtların tüketiminden kaynaklanan CO2 
emisyonlarının, yeni sınırlandırma kriterleri konulmaz ve çözümler üretilmezse artmaya devam edeceği ve 1990-2010 yılları 
arasındaki 20 yıllık periyotta, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ikiye katlanacağı beklenmektedir.  

• Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşviki, enerji tüketimini ve CO2 muhtevasını olabildiğince düşüren enerji hizmetlerinin 
sağlanmasını gerektirmektedir.  

• Kısa dönemde rijit bir yapıya sahip olan enerji sektörünün, uzun dönemde teknolojik yenilenme, sermaye birikimi geri dönüşü ve yeni 
altyapılara yatırım yapmanın birlikte yürüyeceği daha esnek bir yapıya kavuşturulması amaçlanmalıdır. Prensip olarak maliyetleri 
daha iyi yansıtan bir enerji fiyatlandırması, hem çevresel hem de ekonomik yararlar sağlayacaktır.  

• Enerji taleplerinin ve CO2 emisyonlarının maliyet-etkin bir şekilde azaltılması ile ilgili önemli bir potansiyel mevcuttur ve bunun 
derecesi sektörden sektöre ve ülkeden ülkeye değişmektedir. Dünya ölçeğinde enerji verimliliğinin artırılması, fosil yakıtlar dışındaki 
yakıtların kullanımının artırılması, iklim-dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi, uzun dönemli enerji Ar-Ge 
faaliyetlerinin teşviki ve gelişmekte olan ülkelerde bu teknolojilerin yaygınlaştırılması konularında gelişmiş ülkelerin işbirli ği 
gerekmektedir.  

• Đklim değişikliği etkilerini azaltmak üzere bir politika ve ölçütler yelpazesi belirlenmeli ve ülkeler, bu yelpaze içinden kendi ulusal 
koşullarına uygun olanları seçerek yürürlüğe koymalıdır.  

 
 
Kömüre Dayalı Đleri Enerji Dönü şüm Teknolojileri   

Bu kapsamda, çevreyi en çok kirleten fosil yakıtlardan kömürün;  

• yanma öncesi kalitesinin iyileştirilmesi,  
• baca gazlarının arıtımı ve  
• yakma proseslerinin iyileştirilmesi ve özellikle yüksek verimle çalışan proseslere yönelik ileri teknolojilerin geliştirilmesi ile  
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çevreye zararının en aza indirilmesi sağlanmaktadır.  

Ülkemizde mevcut çok miktardaki düşük kaliteli kömürlerin çevreye zarar vermeden değerlendirilmesinde, son yıllarda dünyada da yaygın olarak uygulama 
bulan, Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin ticari anlamda uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Burada vurgulanması gereken husus, bu 
teknolojinin dünyadaki uygulamasının ülkemize aynen kopyalanmaması gerektiği, geçmişte bu yöndeki uygulamanın bu teknolojinin yaygınlaşmasını 
engellediğidir.  

Ülkemizde uzun yıllardır Ar-Ge çalışmaları yapılarak belirli bir teknolojik seviyeye ulaşmış olan akışkan yatak projelerinin, termik santral ihalelerinde 
mutlaka göz önüne alınması gerkli görülmektedir. Türk linyitleri üzerinde yapılmış olan kapsamlı çalışmalar esas alınarak ve farklı linyitlerin denenmesi için 
Çan santralında mevcut olan test ünitesi kullanılarak, proje ve uygulama öncesi gerekli teknolojik düzeltmeler yapılmalıdır.  

Üzerinde durulması gereken diğer bir teknoloji de, 2000'li yılların başında kömürden enerji üretiminde önemli bir paya sahip olacağı vurgulanan ve kömürün 
gazlaştırılması ile elde edilen kömür gazının, gaz türbinlerinde yakılarak elektrik üretilmesi prensibine dayanan Entegre Kömür Gazlaştırma Kombine 
Çevrim Teknolojisidir. Bu teknoloji ile %45 verimlilik, %99 SO2 giderme verimi ve NOx emisyonlarının 50 ppm altına düşürülmesi mümkün olmaktadır.  

Entegre kömür gazlaştırma kombine çevrim teknolojisine dayalı santralların gaz ve buhar türbini üniteleri teknik ve ticari açıdan olgunluğa erişmiştir. 
Toplam yatırım maliyetinin yaklaşık %60'ını teşkil eden kömür hazırlama, gazlaştırma ve gaz temizleme ünitelerinde yeterli teknolojik gelişmenin 
sağlanması ile tesis maliyetinin %15-20 oranında düşeceği beklenmektedir.  

Doğal Gaz ve Sıvı Yakıtlı Enerji Teknolojileri  

Özellikle elektrik üretiminde, gerek dünyada gerekse ülkemizde doğal gazlı santrallarda büyük bir artış söz konusudur. Çevre açısından fosil yakıtlar 
içerisinde en tercih edilen kaynak doğal gazdır. Son yıllarda hızlı teknolojik gelişmeler göstermiş olan Kombine Çevrim Sistemlerinin kullanılması ile tesis 
verimlilikleri %54'lere ulaşmaktadır. Düşük yatırım ve işletme maliyetleri, yüksek verim, kısa tesis dönemi, minimum çevresel etki, yüksek güvenilirlik ve 
emre amadelik gibi avantajları nedeniyle günümüzde çok tercih edilen bu sistemler, 1980'li yıllardan itibaren ülkemizde de hızla kurulmaya başlanmıştır.  

Isı ve elektrik enerjisi üretiminin aynı tesiste ve genellikle tek çeşit yakıt kullanılarak gerçekleştirildi ği sistemler, Birleşik Isı-Güç Üretim Sistemleri veya 
Kojenerasyon olarak isimlendirilmektedir. Kojenerasyon uygulamalı kombine çevrim sistemleri, verimlilik oranının en yüksek olduğu sistemlerdir ve 
verimlilikleri %85-90'lara ulaşmaktadır.  

Ülkemizde de kurulacak bütün konvansiyonel tesisler için kojenerasyon ön şartı mutlaka aranmalı ve kojenerasyon için de belli bir verim mertebesini garanti 
edecek tesislere izin verilmeli, ayrıca teşvikler sağlanmalıdır. Diğer taraftan otel, motel, hastane, büyük iş merkezleri ve toplu konut alanları için de 
kojenerasyon uygulamalarının ve belli bir verim değerini tutturmaları şartıyla, bu tesislerin kurulmasının teşvik edilmesi yararlı olacaktır.  

Sıvı yakıtlardan (fuel oil) elektrik enerjisi elde edilmesi teknolojileri arasında Gazifikasyon Üniteli Kombine Çevrim Santralları, özellikle ağır fuel oil, 
petrol koku vb. rafineri son ürünlerinin değerlendirildiği sistemler olmaları açısından önemlidir. Bu sistemlerde kükürt hidrojen sülfüre dönüşmekte ve 
mevcut proseslerde %99 oranında kükürt arıtımı yapılabilmektedir. Kükürtü arıtılmış gaz kombine çevrim ideal yakıtı olarak kullanılmaktadır. Bu 
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sistemlerde ağır fuel oil kullanımıyla elde edilen termik verim, bugün %44 civarındadır, ancak teknolojideki gelişmelere paralel olarak %50'lere yükseleceği 
tahmin edilmektedir.  

 
Rafinaj Teknolojileri   

TÜPRAŞ 1989-2003 yılları arasını kapsayan "Yatırım Master Planı"nı uygulamakta olup plan, günün teknik gelişmelerine, ürün spesifikasyon 
değişikliklerine, ekonomi ve çevre faktörlerine bağlı olarak revize edilmektedir. Bu planın yürütülebilmesi, gerekli yatırım izinlerinin gecikmesiz 
verilmesine bağlıdır. Kurşunsuz benzin, düşük kükürtlü motorin ve fuel oil yatırımları, çevreyi korumaya yönelik yatırımlar olup, rafinerilere ekonomik 
yönden fayda sağlamamaktadır. Ancak, çevre kirliliğini önleyici bu yatırımlara kaynak yaratma imkanları bulunmalıdır. Ayrıca, artan petrol ürünleri 
taleplerinin karşılanması için, 2000-2005 yılları arasında 10 milyon ton/yıl kapasiteli yeni bir rafinerinin devreye girmesine gerek vardır.  

Bilindiği gibi ham petrol, değişik kaynama noktalı ve değişik moleküler büyüklükte hidrokarbonların doğal bir karışımıdır. LPG, benzin, gazyağı / jet yakıtı, 
motorin gibi beyaz ürünler ile fuel oil, madeni yağ ve asfalt gibi ağır ürünler rafinaj işlemiyle birbirinden ayrılmakta, dönüştürülmekte ve satılabilir ürünler 
haline getirilmektedir. Rafinaj sektörü ile ilgili gelişmeler, beyaz ürün verimlerini artırmaya ve insan sağlığını ve çevreyi koruyucu spesifikasyon 
değişikliklerini sağlamaya yönelik yeni proses teknolojilerinin geliştirilmesi ve mevcut teknolojilerin optimum kullanılması ile ilgilidir.  

Bu kapsamda Hidrokraking Teknolojileri  üzerinde önemle durulmalıdır. Hidrokraking üniteleri, ağır şarjı işleyerek gaz yağı / jet yakıtı ve motorin 
üretmektedir. Şarj desülfürize edildiğinden, ürünler kaliteli olup ilave bir işleme gerek duyulmamaktadır. Bu teknolojide en önemli gelişmeler kataliz 
konusunda olmaktadır. Kataliz teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak üniteler, %100 veya çok yakın dönüşüm değerine erişmekte ve kataliz 
rejenerasyonuna ihtiyaç duyulmadan daha uzun süre veya ürün kalitelerinde değişiklik olmadan daha düşük basınçlarda çalıştırılabilmektedir.  

Yeni proses teknolojilerin geliştirilmesi, gelişmiş bir altyapıyı ve uzun süreli ve maliyeti yüksek (pilot-plant, demonstrasyon üniteleri vb.) uygulamaları 
gerektirmektedir. Kaldı ki bu çabalar sonucu geliştirilen proseslerin uygulamaya geçirilmesi, uluslararası piyasadaki yoğun rekabet nedeniyle oldukça zor 
olmakta; uygulamaların yerel düzeyde kalması ise yapılan harcamaları karşılayamamaktadır. Bu çerçevede Türkiye'de rafinaj sektörünün, gereksinimler 
doğrultusunda yapılacak yeni yatırımlar için şartlara en uygun teknolojinin seçimi ve uygulanması ile ilgili yetenek geliştirmesi daha uygun olacaktır.  

Rafinaj sektöründe üretim teknolojileri kadar önemli bir husus da, optimum üretim şartlarının sağlanması için uygun kontrol teknolojileri nin 
uygulanmasıdır. On-line blending, stok kontrol, petrol hareketlerinin otomasyonu, rafineri bilgi sistemleri gibi yazılım gerektiren konularda, ülkemizde 
yeterli altyapının olduğu ve Ar-Ge etkinliklerinin bu alanlarda yoğunlaştırılmasının doğru bir seçim olacağı düşünülmektedir.  

Diğer taraftan "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği"nin öngördüğü emisyon değerlerinin sağlanması, Baca Gazı Desülfürizasyon veya Fuel Oil 
Desülfürizasyon tesislerinin kurulmasını gerektirmektedir.  
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Yakıt Hücreleri   

Çevresel bozulmanın dünyanın sürdürülebilir kalkınma sürecini etkilediği günümüzde, Yakıt Hücreleri  verimli, ekonomik, sessiz ve çevreye uyumlu yeni 
bir enerji üretim teknolojisi olarak, giderek daha geniş uygulama ve kullanım alanı bulmaktadır. Yakıt hücreleri, yanma olmaksızın ve herhangi bir ara 
eleman kullanmaksızın, yakıtın kimyasal enerjisini elektrik ve ısı formunda kullanılabilir enerjiye çeviren güç elemanlarıdır. Yakıt sağlandığı sürece 
kesintisiz güç üretimine devam eden bu sistemlerin, elektrik üretiminde olduğu gibi ulaşım sektöründe de kullanımı söz konusudur.  

Dünyada daha çok ulusal elektrik ve gaz şirketleri tarafından çalıştırılmakta olan yakıt hücreli güç istasyonları bulunmaktadır. Ancak konvansiyonel 
sistemlere göre maliyetleri yüksektir. Maliyeti azaltmak için sürdürülen çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak, bu sistemlerin 21. yüzyılın başlarında ticari 
kullanımının artacağı beklenmektedir.  

Bu çerçevede yakıt hücreleri başta gelmek üzere, ileri enerji çevrim sistemleri üzerinde ulusal teknoloji oluşturmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları 
desteklenmelidir. 

Enerji Üretiminde Çevre Kirlili ğini Azaltmaya Yönelik Teknolojiler   

Bu teknolojiler, yanma öncesi, yanma sırasında ve yanma sonrasında uygulananlar olmak üzere üç grupta toplanabilir.  

Yanma öncesi uygulanan teknolojiler, düşük kaliteli kömürlerin iyileştirilmesi ve kükürt giderilmesi için geliştirilmi ş kimyasal ve biyolojik yöntemlerdir. 
Gelişmekte  olan bu teknolojiler henüz ticari hale getirilememiştir.  

Yanma sırasında uygulanan teknolojiler arasında,  Düşük NOx Brülörü  ve Fazla Yanma Havalı Düşük NOx Brülörü  kalkınmış ülkelerde yoğun bir 
kullanıma sahiptir. 1992-1994 yılları arasında toplam 51,000 MW kapasitede santral bu teknolojiyle donatılmıştır. Kolay uygulanma imkanına sahip bu 
brülörler, ülkemiz için de çok uygundur.  

Yanma sonrası uygulanan teknolojiler, genellikle yanma sırasında açığa çıkan emisyonları azaltıcı baca gazı arıtma teknolojileridir. Bu amaçla geliştirilmi ş 
olan Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) Teknolojileri ve Azot Oksit Emisyonlarını Giderme Teknolojileri  geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bunların 
yanı sıra, gerek yatırım gerekse işletme maliyetlerini düşürmek için SOx ve NOx'lerin birlikte giderildiği teknolojiler de geliştirilmi ştir. Bunlar arasında, 
pratik olarak uygulanabilme aşamasında olan Amonyaklı Ortamda Elektronla I şıma (e-beam) ve Aktif Karbon Prosesleri  sayılabilir.  

Ülkemizde üretilen enerjinin önemli bir bölümü, düşük kaliteli ve yüksek kükürt içeren linyitlerin kullanıldığı konvansiyonel pulverize kömür yakma 
teknolojisine dayalı termik santrallardan elde edilmektedir. Yeni kurulan santralların BGD tesisleri ile birlikte kurulması bir zorunluluktur. Mevcut 
santrallara BGD tesislerinin kurulması, yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle belirli bir program dahilinde tamamlanmalıdır.  

Enerjiden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik bu teknolojiler, pek tabii ki hukuki yaptırımlarla desteklenmek zorundadır. Enerji üretim 
tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin çevre mevzuatı ile birlikte ele alınması gereklidir.  
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YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARI   

21. Yüzyıla girerken, artan nüfus ve sanayileşmeden kaynaklanan enerji gereksinimi ülkemizin kısıtlı kaynaklarıyla karşılanamamakta, enerji üretimi ve 
tüketimi arasındaki açık hızla büyümektedir. Bu durumda, kendi öz kaynaklarımızdan daha etkin biçimde yararlanmak giderek artan bir önem 
kazanmaktadır. Enerji talebindeki hızlı artışın karşılanmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarından en etkin ve rasyonel biçimde yararlanılması amacıyla 
kamu yatırımlarının artırılmasının yanı sıra özel sektör yatırımlarının bu alana kanalize edilmesinin teşviki de yararlı olacaktır.  

Diğer taraftan, geleneksel enerji üretim yöntemleri bugün çevre kirliliğinin önemli nedenlerinden biridir ve bu yöntemlerde kullanılan fosil yakıtların 
tüketiminin, çevre konusundaki uluslararası taahhütler nedeni ile azaltılması gündemde olan bir konudur. Ayrıca, fosil yakıtların bir süre sonra tükeneceği 
gerçeği de bilinmektedir. Bütün gelişmiş ülkeler çevre-dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaya olağanüstü bir önem vermektedir. Bu 
yönüyle gelecek yüzyıl, güneş ve onun türevleri ile diğer tükenmez ve temiz enerji kaynakları kullanımında atılım yapılacak bir yüzyıl olma 
görünümündedir.  

Ancak, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak isimlendirilen bu alternatif kaynaklardan yararlanılması, hidrolik enerji dışında, teknolojik 
gelişimlerinin yeniliği ve geleneksel kaynaklarla ekonomik açıdan rekabet edebilme güçlükleri nedeniyle, bugüne kadar arzulanan düzeye ulaşamamıştır. 
Bununla birlikte, jeotermal, pasif güneş, rüzgar ve modern biyokütle enerjisi teknolojileri, bugün dünya enerji pazarlarında yer almaya başlamıştır. Enerji 
bitkileri, foto-voltaik ve denizde rüzgar enerjisi teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Yeraltında ısıl enerji depolaması, özellikle gelişmiş 
ülkelerde hızlı bir yaygınlaşma sürecine girerken, hidrojen enerjisi teknolojisinde yoğun araştırmaların sürdürüldüğü gözlenmektedir.  

Shell Uluslararası Petrol Şirketi, 2025 yılında yenilenebilir enerji 
kaynaklarının dünya enerjisine katkısının, fosil ya kıtların bugünkü katkısının 
yarısı ve hatta üçte ikisi kadar olaca ğının beklendi ğini açıklamı ştır. 
Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), i klim de ği şikli ği üzerindeki 
etkileri azaltıcı nitelikte enerji temin imkanları konusundaki 1995 yılı 
değerlendirmesinde, bu oranı be şte iki olarak öngörmektedir.  
 
Avrupa Birli ği, 2010 yılı için yenilenebilir enerji alanındaki s tratejik 
hedeflerini şöyle belirlemi ştir:  
1,000,000 fotovoltaik çatı (1000 MWp) 
 
10,000 MW ilave rüzgar enerjisi kapasitesi 
 
10,000 MWth  ilave biyokütle enerjisi kapasitesi 
 
enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklar dan sa ğlayacak pilot 
bölgelerin olu şturulması (1500 MW’lık bir artı ş) 
Bu hedeflerin gerçekle şmesi ile, CO2 emisyonlarında yıllık toplam 402 
milyon tonluk bir dü şüş sa ğlanaca ğı belirtilmektedir. 
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Enzimatik hidroliz teknolojilerinin kullanılması ile, içten yanmalı motorlar ve yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere etanol eldesinin 2010-2015 yıllarında 
benzinle rekabet edebilecek düzeye gelmesi beklenmektedir. Böylece biyokütlenin karbonhidrat (selüloz) fraksiyonlarından etanol, lignin fraksiyonlarından 
ise ileri biyokütle teknolojisi ile elektrik enerjisi elde edilecektir.  

Proton değiştirici membranlı yakıt hücreleri ile çalışan araçlar 2020'li yılların gündemindedir ve benzinli araçlara göre %70 daha temiz olacaklardır.  

Ülkemizde ise bu konulara ilk olarak 1960-1970 döneminde el atılmış, ancak fazla bir gelişme sağlanamamıştır. Yenilenebilir kaynak oluşları, en az düzeyde 
çevresel etki yaratmaları, işletme ve bakım masraflarının az olması ve en önemlisi ulusal nitelikleri ile güvenilir enerji arzı sağlamaları, bu kaynakların 
ülkemiz için önemini büyük ölçüde artırmaktadır.  

Bu kapsamda, öncelikli olarak, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik Ar-Ge ve yatırım olanaklarının belirlenmesinde, ulusal bazda koordinasyon 
ve yetki dağılımının net bir biçimde gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, TÜBĐTAK inisyatifinde ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşları ile işbirli ği içerisinde;  

• yenilenebilir enerji alanında dünyadaki teknolojik gelişmelerin statüsünün analiz edilmesi ve ülkemiz şartlarında teknik ve ekonomik açıdan 
uygulanabilir olarak belirlenen teknoloji alternatifleri bazında, orta ve uzun dönem ulusal teknoloji araştırma stratejilerinin düzenli olarak 
belirlenmesi;  

• uygulanabilme potansiyeline sahip teknoloji yatırımlarına yönelik çalışma programlarının (Ar-Ge çalışmalarında tekrarların önlenmesi, pilot 
uygulamalar, proje finansmanı vb.) ve gereksinim duyulan yasal ve organizasyonel düzenlemelerin belirlenmesi  

uygun bir yaklaşım olarak benimsenmektedir. 
 
 
Hidrolik Enerji   

Hidroelektrik enerji, Türkiye’nin kullanılabilir en önemli yenilenebilir enerji kaynağını oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerin potansiyellerini büyük ölçüde 
değerlendirmiş olmalarına karşı, Türkiye’de işletmeye açılan tesislerle söz konusu potansiyelin ancak %29'luk bölümü hizmete sunulmuş durumdadır. 
Önümüzdeki 25 yıl içerisinde, bu potansiyelin tamamının kullanılmasını sağlayacak projelerin hızlandırılması gereklidir. Özellikle Çoruh, Dicle ve Harşit 
havzalarındaki önemli enerji üretim kapasitesine sahip hidroelektrik projelere gereken önem verilmelidir. Ayrıca bugün için ekonomik görülmeyen teknik 
potansiyelin büyük kısmının da ekonomik potansiyel karakteri kazanması olasılıklarının yeniden değerlendirilmesi üzerinde durulmalıdır.  

Bugünkü durumu ile hidroelektrik santralların finans sorunu, karar verici mercilerin katılımı ile üst düzeyde çözülmesi gerekli bir sorundur. 2000’li yıllarda 
potansiyel bir elektrik enerjisi sıkıntısının gündemde olduğu günümüz Türkiye’si için bunun önemi ortadadır. "Yap-Đşlet-Devret (BOT)" modeli için 
hukuksal alt yapı bir an önce oluşturulmalıdır.  

Bu hukuksal düzenlemelerin yapılması belirli bir süre alacağından, kısa dönemde hidrolik enerji üretiminde devlet payının aşağıya çekilmesinin zor olacağı 
görülmektedir. Bir enerji darboğazına girilmemesi için, devletin yatırım bütçesinden hidroelektrik enerji üretimine ayrılan payların arttırılması zorunludur.  
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Büyük güçlü hidroelektrik santral uygulamaları, literatürde klasik yenilenebilir enerji üretimleri  arasında yer alırken, küçük hidroelektrik santrallar  
yoluyla üretilen enerji yeni ve yenilenebilir enerjiler kapsamına sokulmaktadır; ancak ülkemizde bu kaynaktan bugüne kadar yararlanılmamıştır. Güçleri 10 
MW’ın altında kalan ve çoğunlukla birkaç MW’ı aşmayan bu tür olanakların değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. Bütünü ile yerli teknoloji 
kullanılarak değerlendirilebilecek bu tür olanaklar için, organizasyon ve yasal mevzuat düzenlemeleri yapılması gereklidir. Bu santralların, suların değişik 
amaçlı kullanımları ile entegre biçimde kurulmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, kooperatiflerin bu tür santrallar kurmalarına ve elektriği üretim ve dağıtım 
kuruluşlarına satmalarına olanak tanıyan bir yasal düzenleme de düşünülmelidir.  

Jeotermal Enerji  

Jeotermal Enerji ülkemiz için önemli bir yenilenebilir kaynaktır. Türkiye jeotermal potansiyel açısından dünyanın yedinci ülkesidir, muhtemel jeotermal 
potansiyelin kullanımının getirebileceği ekonomik kazanım 9 milyar$/yıl’dır. Yüzey sıcaklığı 40oC'nin üzerinde 140 jeotermal saha mevcuttur. Ancak, 
bunlardan sadece dört tanesi elektrik üretimine uygundur. Bu sahalardan Denizli-Sarayköy'de 20.4 MW kurulu elektrik gücünde bir santral mevcuttur. Diğer 
üç sahada da elektrik santralları kurulmalıdır. Ayrıca, bu sahalarda elektrik üretimine entegre olarak, merkezi ısıtma vb. jeotermal uygulamalar 
gerçekleştirilmelidir.  

Geri kalan sahaların ısıtma amaçlı olarak ve düşük sıcaklıkta ısı enerjisi gerektiren uygulamalarda değerlendirilmesi teşvik edilmelidir. Türkiye’nin teorik 
jeotermal toplam kapasitesi 31500 MWt dir ve bunun eşdeğeri de 5 milyon konuttur. Ancak, bu muhtemel bir değer olup, hedef olarak bir milyon konut 
öngörülebilir.  
Jeotermal enerjinin çevre dostu karakterde kullanılması için tüm dünyada yasalarla zorunlu hale getirilmiş olan reenjeksiyon (akışkanı yeraltına geri verme) 
tekniğinin uygulanması, hem rezervuar parametrelerinin korunması hem de jeotermal suyun çevreye zarar vermemesi için şarttır.  

Jeotermal kaynakların gelişmiş teknoloji ile yüksek verimli ve entegre kullanılmalarına yönelik Ar-Ge çalışmaları artırılmalıdır. Özellikle, jeotermal 
enerjinin elektrik enerjisine dönüşüm verimini artıran (çift buharlaştırmalı sistemler) ve düşük sıcaklıktaki jeotermal akışkanlardan elektrik üretimine imkan 
sağlayan yeni teknolojiler (ikili çevrim teknolojileri ) üzerinde durulmalıdır. Bugün dünyada yaygın olarak kullanılan bu teknolojiler ülkemiz santrallarında 
da mutlaka uygulanmalıdır. Ayrıca, sıcak kuru kaya (hot dry rock) jeotermal olanakları da araştırılmalıdır.  

Jeotermal projeler, ÇED raporu alındıktan sonra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alınmak suretiyle uygulamaya sokulmalı, sektör standart 
altına alınarak disipline edilmeli ve kötü projelerin uygulanmasına engel olunmalıdır. Bu konuda "Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu" tarafından 
geliştirilen diğer bir öneri de, jeotermal projelere uygulanma izni verilmesi yetkisinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve üniversite 
temsilcilerinden oluşturulacak bir "Jeotermal Değerlendirme Komisyonu" tarafından yürütülmesidir.  

Güneş Enerjisi   

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla güneş kuşağı içerisinde yer almakta olup, güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli, Doğu Karadeniz Bölgesi dışında tüm 
bölgelerimiz için önemle ele alınması gereken bir büyüklüktedir. Güneş enerjisinden su ısıtma, konut ısıtma, pişirme, kurutma, soğutma gibi ısıl amaçlarla 
yararlanılabileceği gibi, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek de olanaklıdır. Ülkemiz sahip olduğu yüksek güneş enerjisi potansiyelini, beyin 
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gücü ve teknoloji geliştirmeye gereken önemi vererek değerlendirmeli ve yalnızca gelişmiş ülkelerin bir pazarı olmamalıdır. Bunun için de güneş enerjisi 
uygulamalarının yaygınlaşıp gelişmesini sağlayacak kurumsal altyapı oluşturulmalı ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Uygulamaya yönelik verimli 
ve maliyet etkin çözümler geliştirilmesi için, araştırmalara kaynak ayrılmalı, ilgili firma ve kullanıcılar teşviklerle desteklenmelidir.  

Güneş Kollektörleri  

Bugün Türkiye’de su ısıtma amaçlı  2.5-3 milyon m2 kurulu kollektör alanı olup, yıllık kollektör üretimi 400-500 bin m2 düzeyindedir. Kurulu kollektör 
alanıyla güneşten kazanılan enerji yılda 120 bin TEP kadardır. Son yıllarda üretilen kollektörlerin üçte biri aşkın bölümünün ihraç edildiği gözlenmektedir. 
Kollektör sanayinde kaliteli üretimin kontrolu ve desteklenmesi gereklidir. Türkiye’de düz yüzeyli güneş kollektörleri ve güneşli su ısıtma sistemlerine 
ili şkin standartlar bulunmakla birlikte, teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle, bunların revize edilmesi gerekmektedir.  

Güneşli soğutma teknolojileri, tarımsal ürünlerin ve gıda sanayi ürünlerinin saklanması açısından, ülkemiz için üzerinde durulması gereken bir seçenektir.  

Güneş Mimarisi  

Üzerinde önemle durulması gereken bir konu da, konutların güneş enerjisinden pasif olarak yararlanmaları için ileri malzemelerden yararlanarak yeni 
çözümler geliştirmek, bu bilgileri yaymak ve uygulanmalarını teşvik etmektir. Konu güneş mimarisi ile bütünleşik bir mühendislik konusu olarak ele 
alınmalı ve yerleşim alanları ölçeğinde geliştirilmelidir. Güneş mimarisinin başarılı olması için yasaları da kapsayan yeni bir mevzuat hazırlanmalıdır.  

Güneş Enerjisine Dayalı Termik Elektrik Santralları  

Güneş enerjisine dayalı termik elektrik santrallarının büyük güçlerde olanları fosil yakıtlarla (özellikle doğal gazla) entegre çevrimler kapsamında hibrid 
santral olarak geliştirilmektedir. Teknik ve ekonomik açıdan başarılı ilk uygulaması Amerika Birleşik Devletleri’nde (Luz Santralı, 354 MW) yapılmıştır. 
Türkiye’nin bu teknolojiyi yakından izlemesi gerekmektedir. Ülkemizde de Güneş-Doğal Gaz Hibrid Termik Santralı kurulması konusunun gündeme 
alınması ve incelenmesinde yarar görülmektedir.  

Fotovoltaik Sistemler  

Güneş fotovoltaik sistemleri iletişim, trafik sinyalizasyonu, otoyollarda aydınlatma, orman kuleleri, deniz fenerleri, park ve bahçe aydınlatması, şebekeden 
uzak kırsal unitelerdeki elektrik gereksiniminin karşılanması gibi öncelikli uygulama alanları bulabilirler. Bu sistemler, uzun dönemde birkaç yüz kW’ın 
üzerindeki üretim birimleri ile ulusal elektrik ağına bağlantılı biçimde de çalışabilirler. Dünyada örnekleri olan bu tür kullanımlar pilot uygulamalarla 
Türkiye’de de başlatılmalı ve fotovoltaik panellerin ekonomikliğine bağlı biçimde geliştirilmelidir. Fotovoltaik çevrimle güneşten elektrik enerjisi 
üretiminde kullanılan fotovoltaik panellerin yerli üretimine imkan sağlayacak araştırmalar desteklenmelidir.  
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Rüzgar Enerjisi  

Geçmişte kullanımı su pompajı ile sınırlı olan rüzgar enerjisinin, günümüzde elektrik üretim amacı ile kullanımı ön plana çıkmıştır. Rüzgar enerjisinden 
elektrik üretimi, konvansiyonel enerji kaynaklarıyla ekonomik olarak yarışabilir duruma gelmiştir. Türkiye’de son iki yıl içinde 26 rüzgar santralı kurma 
başvurusu yapılmıştır. Bu da konunun Türkiye gündeminde yer aldığının bir göstergesidir. Ülkemizde var olan rüzgar potansiyelinden yararlanarak elektrik 
enerjisi üretilmesi için “Ulusal Rüzgar Enerjisi Programı”  hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Bu programda 10 yıllık bir dönem için politikalar, 
hedefler, yatırımlar, teşvikler ve Ar-Ge konuları yer almalıdır.  

Öncelikli olarak, elektrik üretimine uygun rüzgar kaynakları potansiyelinin tam olarak belirlenmesi için sürdürülen rüzgar ölçüm çalışmaları hızlandırılıp 
sonuçlar bir veri tabanında toplanmalı ve Türkiye rüzgar atlası oluşturulmalıdır. Ancak, bunların yanı sıra, yeterli teknolojik seviyeye kısa sürede 
ulaşabilmemiz için gerekli yasal mevzuat da hızla tamamlanmalıdır.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı "Yap-Đşlet (BO) Modeli ile Kurulacak ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Çalışacak Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesislerinin Kurulması ve Đşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nın gerekli düzenlemeler yapılarak, en kısa 
zamanda çıkarılması yararlı olacaktır.  

Ülkemizde rüzgar enerjisi konusunda yeterli bilgi birikimi ve teknolojik alt yapı henüz oluşmadığı için, en azından kısa vadede teknoloji ve ürün ithali 
gerekecektir. Ancak, teknolojideki hızlı değişim sonucu eskimiş olan teknolojilerin alınmaması için çok dikkatli olunmalı, ithal olunacak makinelerin en son 
teknoloji ürünü olmalarına özen gösterilmeli, ilk kurulacak santrallarda bile paket ithal projelerden kaçınılmalı ve ilk uygulamalardan itibaren Türkiye'de 
yapılabilecek kısımların yerli teknoloji ile üretilmesi imkanları üzerinde durulmalıdır. Kazanılacak teknolojik gelişim sonunda, bütünü ile yerli üretime 
dayalı, Orta Doğu ve Orta Asya pazarına ürün satabilecek rüzgar türbin sanayi oluşturulması hedeflenmelidir. Danimarka rüzgar sanayiinde 12000 kişinin 
çalıştığı göz önüne alınırsa, rüzgar türbini sanayiinin Türkiye’nin enerji sektörüne katkısı dışında yeni istihdam olanakları da sağlayacağı açıktır.  

Milli Park alanları ile yerleşim yerleri içinde ve 2 km’den daha yakında rüzgar santralı kurulmasına izin verilmemelidir. Alanlar seçilirken, aynı alanlarda 
olabilecek diğer kullanım imkanları da belirlenerek bir ekonomik fayda karşılaştırması ve çevre etki değerlendirmesi yapılmalıdır.  

Biyokütle Enerjisi   

Ülkemizde klasik biyokütle kaynaklarından olan odun ile bitki ve hayvan artıkları, uzun yıllardan beri, özellikle ısınma ve pişirme alanlarında 
kullanılagelmektedir. Ancak bu kullanımın ilkel ve ekonomik olmayan biçimde gerçekleştiği söylenebilir.  

Modern biyokütle kaynakları ise, enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji (bitkileri) tarımı (bir yetiştirme sezonunda ürün 
alınan enerji bitkileri), tarım kesimindeki bitkisel ve hayvansal atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır.  

Türkiye’de atıklara dayalı biyokütle enerjisi (biyogaz ve çöp santralları) için bazı çalışmalar yapılmıştır. Dünyada giderek yaygınlaşan bu çalışmalara önem 
verilmeli ve hayvan çiftliği gübrelerinin ve şehir çöplerinin değerlendirilmesi için araştırma ve demonstrasyon projeleri yürütülmelidir. Ormancılık 
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potansiyeli ile ilgili bilgiler bulunmakla birlikte, ormanlarımız biyokütle enerjisi üretim potansiyeli açısından değerlendirilmiş değildir. Enerji plantasyonları 
biçimindeki tarımsal üretim olanakları üzerinde durulmamış ve  konu tarımsal üretim planlarında ele alınmamıştır. Kısacası, Türkiye’nin biyokütle enerji 
potansiyeli tam olarak bilinmemektedir.  

Ülkemizin biyokütle enerji potansiyelinin saptanması konusu birinci öncelikte ele alınmalı ve bu proje ile enerji ormancılığından, enerji tarımından, çeşitli 
yan ürün, atık ve artıklardan elde edilebilecek biyokütle materyallerinin çeşitleri ve coğrafi bölgelere göre yıllık miktarları belirlenmelidir.  

Ardından, çeşitli biyokütle enerjisi üretim stratejileri, uygulama olanakları ve ekonomik rekabet edebilirlikleri araştırılarak, ülkemiz için uzun dönemli 
Biyokütle Enerjisi Anaplanı  yapılmalıdır. Bu plan çerçevesinde, biyokütle üretimine yönelik orman dışı ağaç plantasyonları ve enerji bitkileri için ülke 
genelinde bir tarımsal üretim planlaması başlatılmalı ve konunun ekonomik boyutları ortaya konulmalıdır.  

Biyokütle enerji uygulamaları ile ilgili bir araştırma merkezi oluşturulmalı, modern biyokütle üretim yöntemleri ve çevrim teknolojileri üzerinde Ar-Ge 
çalışmaları desteklenmeli, pilot uygulamalara ve gerekli teknoloji transferlerine başlanmalıdır.  

Enerji Ormanları - Enerji Tarımı  

Türkiye’de enerji ormancılığı ve enerji tarımının hızla geliş-tirilmesi gereklidir. Enerji ormancılığına uygun alanların yaklaşık %15'i bu amaçla 
değerlendirilmiştir, geri kalan %85 alan uygulama beklemektedir. Türkiye’nin iklim ve toprak koşullarına uygun, rotasyon süresi kısa, hibrid ağaç türleri 
yetiştirilmesi üzerinde durulmalıdır.  

Ülkemizde enerji bitkileri tarımına C4 tipi bitkilerle ve özellikle tatlı-sorghum ile başlanmalıdır. Tatlı-sorghum hem alkol hem de biyoyakıt üretmeye uygun 
bir bitkidir. Tatlı-sorghum konusunda TÜBĐTAK-MAM'da tamamlanmış olan çalışmalar, diğer araştırmalarla desteklenmeli ve orta ve büyük ölçekli 
üretimlere geçilmelidir.  

Katı yakıt olarak kullanılacak biyokütlenin, endüstriyel tesislerde ve termik santrallarda yüksek verimle yakılabilmesi için özel akışkan yataklı kazanlar 
geliştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Özellikle Avrupa Birli ği ülkelerinde bu alanda sağlanan gelişmeler yakından izlenmeli, söz konusu Ar-Ge 
programlarına katılım olanakları değerlendirilmelidir.  

 
 
Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji   

Deniz kökenli yenilenebilir enerjilerden Türkiye için söz konusu olabilecek olan, geliştirilmi ş bir teknolojisi de bulunan deniz dalga enerjisidir. Ayrıca 
denizlerimizde biyokütle yetiştiricili ği üzerinde de durulmalıdır. Türkiye'de enerji alanındaki Ar-Ge çalışmalarında ve enerji planlamalarında henüz yer 
almayan bu konu ilgili ön çalışmalar başlatılmalıdır. 
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Hidrojen Enerjisi   

Çevre kirliliğine yol açmadan çeşitli alanlarda kullanılabilecek esnek bir yakıt olan hidrojen, 21. yüzyılın yakıtı olarak düşünülmekte; üretimi, taşınma ve 
depolanması ve kullanılmasına ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi için kapsamlı programlar yürütülmektedir. Dünyadaki bu gelişmeler dikkate alınarak, 
hidrojen enerjisi ile ilgili çalışmalar ülkemizde de öncelikli Ar-Ge alanları arasında yer almalıdır. Hidrojen programları esas itibarıyla uzun döneme yönelik 
olmakla birlikte, mevcut enerji altyapısıyla çalışılabilecek kısa dönemli uygulamalar üzerinde de durulmalıdır.  

Ülkemizde hidrojen yakıtı üretiminde kullanılabilecek olası kaynaklar arasında hidrolik enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz-dalga enerjisi, jeotermal 
enerji ve nükleer enerji yer almaktadır. Türkiye gibi gelişmekte ve teknolojik geçiş aşamasında olan ülkeler için fotovoltaik güneş-hidrojen sistemleri 
önerilmektedir. Karadeniz'in tabanında kimyasal olarak depolanmış hidrojenden yararlanılması konusunda da araştırmalar başlatılmalıdır.  

Ayrıca, Türkiye’de Birleşmiş Milletler UNIDO destekli Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) kurulması için başlatılmış olan 
çalışmaların hızla olumlu sonuca götürülmesi gereklidir. 

Yeraltında Isıl Enerji Depolanması  

Yeraltında ısıl enerji depolama sistemleri, elektrik ve fosil yakıt kullanımına tasarruf getirmekte; güneş enerjisi, doğal enerji olanakları (toprak, yüzey ve 
yeraltı suları ile havada doğal olarak bulunan ısıl enerji) ve sanayideki atık ısıları değerlendirerek, enerjinin etkin kullanımı olanağını yaratmaktadır. 
Dünyada birçok başarılı uygulaması bulunan akiferde (doğal yeraltı suyu havzası) ve kanallarda depolama sistemlerinin ülkemizde de kullanılmaya 
başlanması, toplam birincil enerji kaynağı tüketiminde tahminen % 10-20'lik bir kazanım sağlayabilecektir.  

Bu depolama sistemleri, yenilenebilir kaynaklardan enerji elde edilmesiyle kullanımı arasındaki zaman farkını (güneş enerjisinde gece-gündüz ve yaz - kış 
farkı gibi) kapatarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından sürekli yararlanabilme olanağını sağlamaktadır.  

Türkiye’de yeraltında ısı depolama potansiyelini belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Yeraltında ısıl enerjinin depolanabileceği alanlara ilişkin bir harita 
çalışması yapılmıştır. Enerji tüketiminde ilk iki sırayı paylaşan bina ve sanayi sektörü için yeraltında ısıl enerjinin depolanmasına uygun alanların çok geniş 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu teknolojinin güney illerimizdeki seracılık tarımının en önemli enerji girdisi olan ısı için kullanılması da planlanmaktadır.  

Türkiye’nin yeni ve yenilenebilir enerji politikaları kapsamında “Yeraltında Isıl Enerji Depolama Programı” oluşturulması yararlı olacaktır. Ayrıca, 
uygulamaya yönelik Ar-Ge çalışmalarının desteklenerek geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni ve yenilenebilir enerjilerle ilgili çıkarılması gereken yasal 
mevzuat kapsamında, ısıl enerji depolaması konusuna da yer verilmesi gereklidir.  
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SONUÇ OLARAK   

• Türkiye enerjisini etkin kullanmak zorundadır. Enerji teknolojileri politikamızın birinci hedefi enerjinin etkin kullanılması teknolojilerine egemen 
olmak olarak belirlenmelidir. Bunun için;  

o "Enerji Verimlili ği Yasası"nın bir an önce çıkarılması gereklidir.  
o Enerji etkin kullanım teknolojilerinin ve tasarruf önlemlerinin ülke düzeyinde tanıtılması, bu yöndeki çalışmaların koordine edilmesi ve 

kuruluşların enerji tüketimlerinin izlenmesi ve denetlenmesi için ulusal bir merkeze ihtiyaç vardır. Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi , bu amaca uygun biçimde gerekli yetkilerle donatılarak yeniden 
yapılandırılmalıdır.  

o Sektörler bazında enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı teknolojilerin belirlenmesi ve bunların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için, 
TÜBĐTAK'ın koordinasyonunda, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi'nin sekreterliğinde ve konu ile ilgili tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin 
katılımıyla Enerji Verimlili ği ve Tasarrufu Teknolojileri Üst Kurulu  oluşturulmalıdır.  

• Türkiye enerji üretim ve kullanımında çevre-dostu teknolojilere yönelmelidir. Bunun için enerji çevrim verimlerini yükselten, çevre kirliliğini ve 
iklim değişikli ğine neden olan sera gazı emisyonlarını azaltan çevre-dostu teknolojilerde yetkinlik kazanmalıdır.  

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma konusu, Türkiye için de yaşamsal önemdedir. Bu kaynaklardan yararlanmaya yönelik teknolojiler 
gelişme halindedir. Bizim de hiç zaman kaybetmeden bu alanlarda teknoloji yeteneği kazanmamız gerekir. Bunların yeni çalışılmakta olan alanlar 
olması, Türkiye gibi ülkelere bu teknoloji alanlarına baştan girme ve iddia sahibi olabilme imkanını vermektedir. Bu olanak iyi değerlendirilerek;  

o yeni ve yenilenebilir enerji alanlarında ulusal teknoloji oluşturmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli,  
o Genel Enerji Planlamasına bağlı olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Master Planı  yapılmalı ve  
o planda ortaya konulacak özendirmelerle yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmada saptanacak hedeflere ulaşılmaya çalışılmalıdır.  

Bu çerçevede, Türkiye'nin enerji alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak, özellikle de yaptırmak, araştırmalar arasında eşgüdüm sağlamak, istenildiği takdirde 
enerji planlamalarına yönelik modelleme çalışmaları yapmak, enerji teknoloji alternatifleri seçimi ile ilgili fizibilite ve proje çalışmaları gerçekleştirmek, 
teknoloji transferlerine ilişkin değerlendirmeler yapmak, enerji Ar-Ge'sine yönelik bilgi bankası oluşturmak, enerji-çevre-toplum ilişkilerini iyileştirici 
önlemlere ilişkin araştırmalar yapmak, enerji teknolojileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek gibi konularda görev yapmak üzere, kamu tüzel kişili ğine 
sahip özerk bir Enstitü ya da Merkez'e mutlaka ihtiyacı vardır. Elektrik Đşleri Etüd Đdaresi'nin tanımlanan bu işlevleri yerine getirebilecek bir merkez 
haline dönüştürülmesi imkanları araştırılmalıdır.  

Böylesi bir merkez yanında; çok geniş bir alanı kapsayan enerji teknolojilerinde farklı dallarda araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunacak yeni 
kurumların kurulması ve mevcutlarının geliştirilmesi de zorunludur.  

Enerji teknolojileri ile ilgili Ar-Ge alanlarının belirlenmesinde, en azından bu Enstitü kuruluncaya - Elektrik Đşleri Etüd Đdaresi tanımlanan işlevleri yerine 
getirebilecek bir merkez haline dönüştürülünceye kadar da, Elektrik Đşleri Etüd Đdaresi ve TÜBĐTAK 'a düşen görevler vardır. Bu görevler şöyle tanımla-
nabilir:  

• Mevcut teknoloji alternatiflerinin ülkemizde uygulanabilirliği açısından sınıflandırılmasında (kısa/orta dönemde uygulanabilir teknolojiler, uzun 
dönemde uygulanabilir maliyeti yüksek teknolojiler gibi) yol gösterici araştırmalar yapılmalıdır.  
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• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği içerisinde, bu alternatifler arasından Ar-Ge faaliyetlerinin 
yoğunlaştırılacağı teknolojiler seçilmelidir.  

• Ar-Ge faaliyetlerinin üniversiteler ve diğer araştırma kurumları arasında dağılımında yinelenmeleri önlemek ve boşlukların giderilmesini sağlamak 
için gerekli mekanizmalar gerçekleştirilmelidir.  

• Enerji teknolojileri alanında, dünyada büyük bir atılım ve gelişme söz konusudur. Bu gelişimlerin ülkemize transferi ve uygun teknolojilerin 
adaptasyonu son derece önemlidir. Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı vb. uluslararası kuruluşların enerji teknolojileri 
alanında yürüttükleri araştırma projelerinin TÜBĐTAK liderliğinde ve böyle bir koordinasyonda takibi, izlenmesi ve bu projelere katılım, büyük 
yararlar sağlayacaktır.  

• Araştırma projelerinin yanı sıra, ticarileştirilmi ş teknoloji uygulamalarının da takibi ve izlenmesi gerekmektedir. Bu teknolojilerin ülkemizde 
uygulanabilirliği araştırılarak, transfer konusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının katılımıyla bir 
"aksiyon planı"nın hazırlanması uygun olacaktır.  

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve adaptasyonu çalışmalarında ülke ihtiyaçlarının karşılanması esas alınmalı; bu arada, bu çalışmaların araştırmacı, talep 
sahipleri ve finans potansiyelini buluşturacak bir yapıda olmasına ve enerji sektöründe üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.  

Belirlenen teknoloji alternatiflerinin uygulanmasına olanak sağlayacak (veya uygulanmasındaki engelleri ortadan kaldıracak) yasal ve kurumsal 
düzenlemelerin ivedilikle belirlenerek hayata geçirilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı ğı tarafından gerçekleştirilmelidir.  

Enerji alanında çalışan yetişmiş insan gücünü ve özellikle araştırmacıları sektörde tutabilmek için gerekli istihdam önlemleri alınmalıdır.  

Enerji konusu ve Türkiye’nin konuya ilişkin teknoloji alanlarında yetkinleşmesi, 21.yüzyılda iddia sahibi olabilmemizin başlıca dönemeç noktalarından 
biridir.  
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28 Sayılı Karar'la Đlgili Ek Doküman 
 
 

Kamuya Açık Đnternet Eri şim Mekanları   

TÜBĐTAK Ulusal Akademik A ğ ve Bilgi Merkezi  
Elektronik A ğ Geliştirme Grubu  

Yönetici Özeti  

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), “kamuya açık Internet erişim mekanlarının kurulması” ile ilgili olarak, 25 Ağustos 1997 günlü toplantısında 
aldığı 28 sayılı kararla,  

“ …Kamuya açık Đnternet erişim mekanlarının (‘Đnternet Kıraathaneleri’nin) kurulması için gerekli fiziksel mekan, teknik altyapı ve bu mekanlarda 
sağlanacak hizmetlerin standartları; bu mekanlardan yurttaşların ödeyebilecekleri ücretler karşılığında ulusal ve küresel bilgi ağlarına erişebilmeleri için 
sağlanması gerekli telekomünikasyon tarife ve yatırım teşvik kolaylıklarının; çıkarılması gerekli yönetmelik taslaklarıyla birlikte, TÜBĐTAK ve Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. tarafından hazırlanarak üç ay içerisinde Başbakanlığın değerlendirmesine sunulmasını”  

öngörmüştür. Konu, bazı yönleriyle ayrıntılı incelemeleri gerektirdiği için, istenen rapor öngörülen sürede hazırlanamamıştır. Đstenen bazı ayrıntıların da 
ekte sunulan Ön Rapor incelendikten  ve bu Rapor’da işaret edilen hususlarda bir karara varıldıktan sonra ele alınmasının daha uygun olacağı 
düşünülmüştür.  

TÜBĐTAK-ULAKB ĐM Elektronik Ağ Geliştirme Grubu’nun, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin ilgili birimlerinden bilgi ve görüş alarak hazırladığı ekteki 
Ön Rapor’da belirtildiği gibi, kamuya açık Internet erişim mekanlarının kurulmasındaki temel amaç, kamu hizmetlerinin yurttaşlara bu mekanlarda 
sunulabilmesidir; diğer bir deyişle, yurttaşların kamu hizmetlerine bilgisayar ağları aracılığı ile uzaktan erişebilmelerinin; örneğin, vergi dairesine gitmeden 
vergi işlemlerini, nüfus idaresine gitmeden nüfus kayıtlarıyla ilgili i şlemlerini yürütebilmelerinin sağlanmasıdır. Bu durumda, öncelikle, bu mekanlarda 
sunulabilecek kamu hizmetlerinin Internet teknolojileri üzerine inşa edilmiş sistemler aracılığı ile sunulabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Kamu 
hizmetleri yanında, bu mekanlarda, yine Đnternet teknolojilerinin kullanıldığı www erişimi, e-posta ve haber öbekleri (USENET news) gibi hizmetlere 
erişimin sağlanması yararlı olacaktır.  

Aynı Ön Rapor’da, kamuya açık Internet erişim mekanlarının,  

• Yalnızca Internet erişimi sağlamak için oluşturulmuş, ‘kiosk’ ya da benzeri,  
• Internet erişimi yanında diğer hizmetlerin de verildiği, ‘Internet café -Internet Kıraathanesi-’  ya da benzeri  
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mekanlar olmak üzere, iki kategoriye ayrıldığına işaretle; bunların, doğal olarak, özel sektör eliyle kurulup işletilebilecekleri belirtilmektedir. Ancak, göz 
önünde tutulması gereken önemli nokta, yukarıda sözü geçen hizmetlerin erişim mekanı kurucu ve işleticisi girişimciler tarafından değil, Internet şebekesi 
işleticisi yada Internet servis sağlayıcısı tarafından sağlanacak olmasıdır. Onun içindir ki, hizmetleri sağlayacak bir şebeke altyapısı kurulmasının, 
giri şimcilerin eri şim mekanları kurması öncesinde tamamlanması gerekir. Aksi durumda son kullanıcıya verilen hizmette aksamalar olması, 
sistemsizliğin sonucu olarak şebekenin ölçeklenememesi ve yetersiz kalınması kaçınılmazdır.  

Üçüncü önemli nokta, erişim mekanlarının fiziksel özellikleri ile sağlayacakları iletişim ve erişim imkanlarının niteliği; bakım ve işletilmeleri; ve buralarda 
sunulacak kamu hizmetleri ile katma değerli diğer hizmetleri ücretlendirme sistemlerinin standartlara bağlanması zorunluluğudur. Standartların belirlenmesi, 
erişim mekanlarının ve sunulan hizmetlerin bu standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve belgelendirilmesinin bir düzenleyici kuruluş eliyle yapılması 
gereklidir. Bu düzenleyici kuruluşun, izleme ve denetimlerinde etkin olabilmesi için, iletişim (telekomünikasyon) alanından sorumlu olan düzenleyici 
kuruluşun bir alt birimi ya da ona bağlı olarak görev yapmasında yarar vardır.  

Ön Rapor’da önemle vurgulanan dördüncü nokta, erişim mekanlarının, aslında, kamu hizmeti sunan yerler olması nedeniyle, hizmete erişimin 
ücretsiz, en azından makul ücretlerle sağlanması zorunluluğudur. Burada temel nokta, yurttaşların herhangi bir kısıtlama ya da ön koşul ile karşılaşmadan 
ağ üzerindeki kamu hizmetlerine erişebilmeleridir. Bununla birlikte, kamuya açık erişim mekanlarını kurma ve işletmenin önemli denilebilecek yatırım ve 
işletme harcamalarını gerektirdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda, girişimcilerin erişim mekanları kurup işletmelerini teşvik edecek bir model 
oluşturulması gereği ortaya çıkmaktadır:  

• Ana amacın Internet erişimi olduğu ‘kiosk’ tipi mekanlarda, kamu hizmetlerine erişimin tümüyle ücretsiz olabilmesi için, özel tarife uygulamaları 
yanında sponsorluk (ATM cihazlarının gömülü teknolojiler yolu ile Internet erişiminde kullanılması), ilan ve reklam geliri sağlanması (kiosk 
mekanında ilan ve reklamların bulundurulması) ya da diğer hizmet gelirlerinden pay alınması (telekom ofisleri, loto ve ganyan bayilerinde sunulan 
hizmetlerin ücretlerinden Internet erişim mekanları için finansman desteği sağlanması) gibi çözümler bulunabilir. Kioskların kurulmasını teşvik 
etmek içinse, çeşitli muafiyetler ya da destekler sağlanması yoluna gidilebilir.  

• Internet erişimi yanında diğer hizmetlerin de sunulduğu ‘café’ tipi mekanların kurulması ve işletilmesi için ‘kiosk’lardakinden farklı olarak, 
ücretlendirme açısından belirli bir serbestlik tanınması kaçınılmazdır. Ancak, ücretler ile verilen hizmetlerin niteliği arasında bir denge kurulması için 
önlem almak gerekir. Bu tip mekanların yaygınlaşması için finansman desteğinden çok, gerekli standartları belirleyecek ve denetlemeleri yapacak, 
düzenleyici bir kuruluşa ihtiyaç vardır.  

Ön Rapor’da yer alan, kayda değer diğer noktaları da şöyle özetlemek mümkündür:  

• Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kamu şebekelerini kurup işletme konusundaki deneyimi göz önünde tutularak, bu Ön Rapor sonrasında yapılacak 
çalışmalara doğrudan katılması gereklidir.  

• ‘Kamuya Açık Internet Erişim Mekanları’nın istenen düzeyde hizmet kalitesine sahip olabilmeleri için belirli teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi 
-belirli standartlara uyulması- zorunludur. Bu gereklilikler fiziksel mekan, iletişim altyapısı ve erişim terminalleri  ile ilgilidir:  
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o Özel sektör eliyle yaratılacak fiziksel mekanların (‘kiosk’ ya da ‘Internet café’ tipi mekanların) standartlara uygunluğunu denetlemek ve 
belgelendirmek gereklidir. Yukarıda sözü edilen düzenleyici kuruluş tarafından üstlenilmesi gereken işlevlerden biri budur.  
   

o Đletişim altyapısı, söz konusu fiziksel mekanların Internet’e erişmelerini sağlayacak bir şebekeyi ifade etmektedir. Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.’nin kurmayı öngördüğü ‘TTNet’ in bu işlevi yerine getirebileceği düşünülmektedir. Fiziksel mekanlar, doğrudan TTNet’e 
bağlanabileceği gibi, özellikle coğrafi dağılımlarının gerektirdiği durumlarda, kurulacak yerel şebekeler üzerinde toplulaştırılarak, bu 
şebekelerin TTNet’e bağlanması yoluyla da Internet’e erişimleri sağlanabilir.  
 
Fiziksel mekanların TTNet’e bağlanmaları servis sağlayıcılar kanalıyla olabilir; ama, teknolojik açıdan bu şart değildir; çoğu hallerde arada 
servis sağlayıcı bulunmasına ihtiyaç duyulmayabilir.  

Burada da önemli olan nokta yurttaşlara sunulacak hizmetin kalitesi ve sürekliliği açısından, iletişim altyapısının belirli standartlara uygun 
olarak kurulması ve işleticilerle servis sağlayıcıların belirli normlara uymalarının düzenleyici kuruluş eliyle denetlenmesi ve 
sorumluluklarını yerine getirmelerinin sağlanmasıdır. 

o Yaratılan fiziksel mekanlardaki erişim terminalleri , Internet’in sağladığı imkanlardan yararlanabilmeyi mümkün kılacak donanımı (sınırlı 
işlevlere sahip telefon, televizyon, ATM ve benzeri cihazlar ile işlevleri sınırlandırılmış ya da sınırlandırılmamış kişisel bilgisayarlar, ağ 
bilgisayarları gibi gelişkin cihazları) ifade eder. Önemli olan nokta, erişim terminallerinin sürekli çalışabilmesi için gerekli enerji ve yerel ağ 
altyapısının oluşturulması ve kurulan erişim terminallerinin, düzenleyici kuruluş eliyle uyumluluk denemelerinin yapılması ve bu 
uyumluluğun (kamu hizmetlerine uzaktan erişimi sağlayacak intranet ve extranet uygulamalarına uyumlu bir donanım ve yazılıma sahip 
bulunmaları, TCP/IP protokolünün kullanılması, ağ bilgi işlem sistemlerine uygunluk v.b.)  belgelendirilmesidir.  

Amaç  

Küresel bilgisayar ağlarının son on yılda dünyada ve son beş yılda da Türkiye’de gösterdiği gelişim sonrasında, bu ağlar günlük hayatın da bir parçası olma 
yolundadır. Đnternet artık kamu hizmetlerinin, alışverişin, eğlencenin ve hatta üretimin yürütüldüğü bir ortam haline gelmiştir. Özellikle kamu yönetiminin 
“sanal” ortamda da varlık göstermesi, şeffaf ve erişilebilir bir yönetim modeli oluşturmak açısından önemlidir. Bu bağlamda, dünyada tartışılmaya başlanan 
“sanal” devlet ve hükümet modellerinin ülkemizde de uygulamaya geçmesi kaçınılmazdır.  

Bu doğrultuda oluşturulacak yönetim modelleri, yurttaşların “sanal” kamu hizmetlerine erişmeleri için yaygın ve kamu kullanımına açık erişim mekanlarına 
gereksinim duyacaklardır. Đletişim tekelinin dahi özelleştirilmesinin düşünüldüğü günümüzde, kamuya açık Đnternet erişim mekanlarının kurulması ve 
işletilmesinin özel girişim eliyle yürütülmesi yerindedir. Ancak bu mekanlarda kamu hizmeti verileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle bu mekanların fiziksel, 
iletişim, erişim özellikleri; bakım ve işletimleri; üzerlerinde sunulacak katma değerli ve kamu hizmetleri ile ücretlendirme sistemlerinin standartlara 
bağlanması zorunludur. Bu standartlara uygunluğun denetlenmesi de bir düzenleyici kuruluş eliyle yapılmalıdır.  
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Bu rapor, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında alınan 28. No.lu Karar doğrultusunda sözü edilen kamuya açık 
Đnternet erişim mekanlarının kuruluş ve işletme standartları ile ilgili bir ön çalışmadır. Gerek duyulduğunda daha kapsamlı ve uygulamaya dönük bir 
çalışma, bu raporu temel alarak yürütülebilir.  

Kapsam  

Kamuya açık Đnternet erişim mekanlarını iki temel kategoride incelemekte yarar görülmüştür: 
  
i. Yalnızca Đnternet erişimi sağlamak amacıyla oluşturulmuş, kiosk ya da benzeri mekan,  
   
ii. Đnternet erişimi yanında diğer hizmetlerin de verildiği, Đnternet café ya da benzeri mekan.  

Bu raporda, iki kategorideki mekanlar kiosk ve café olarak adlandırılmaktadır. Đki kategori için oldukça farklı işlevler ve gereklilikler ortaya çıkması 
kaçınılmazdır.  

Kiosk tipi mekanlar, daha çok ATM (otomatik banka makinaları) benzeri yapıda, kısıtlı işlevleri olan (örneğin yalnızca kamu hizmetleri ile ilgili işlemler 
için) ve kamuya açık yerlerde konuşlandırılmış olacaklardır. Bu tip mekanlar henüz Türkiye’de bulunmamakla birlikte çeşitli ülkelerde yaygın kullanım 
olanakları araştırılmaktadır. Bu mekanların özellikle sınırlı bina ve bölgelerde (örneğin hastane, havaalanı vb.) ya da özel organizasyonlarda (örneğin 
kongreler, spor oyunları vb.) sıklıkla kullanıldığını da akılda bulundurmakta yarar vardır.  

Raporda kiosk tipi mekanların kuruluşuna temel oluşturacak teknik gereklilikler yanında bu mekanların ülke çapında Đnternet erişimine açılmaları için 
gerekli geniş alanlı ağ alt yapısı ve şebeke çalışmaları konusunda da temel bilgiler yer alacaktır. Kiosk tipi mekanlar ile bu mekanlarda verilmesi düşünülen 
kamu hizmetlerinin teknik uyumluluğu ve birlikte çalışabilirliği de önemli noktalardan biri olarak irdelenecektir.  

Café tipi mekanlar ise adının da belirttiği gibi daha çok café  yapısında, Đnternet erişimi yanında çeşitli kültür, sanat vb. hizmetlerinin verildiği ve/veya 
etkinliklerinin düzenlendiği, çok işlevli erişim terminallerinin bulunduğu, kamuya sınırlı açık (terminallere erişmek için café’ye girmek gerekmektedir) 
mekanlar olacaklardır. Bu tip mekanlar ülkemizde de sıklıkla bulunmaktadır. Özellikle kişisel bilgisayar yoğunluğunun düşük olması nedeniyle ülkemizde 
Đnternet café’leri temel Đnternet erişim mekanı olarak kullanan bir topluluğun varlığı bilinmektedir. Bu mekanların genel Đnternet erişimi için olduğu gibi 
kamu hizmetlerine erişim için de kullanılacağı düşünüldüğünde son kullanıcıya sunulan hizmet ile ilgili bazı standartlara uygun olması gereği açıktır.  

Raporda café tipi mekanların kuruluş ve işletmesinde uymaları gereken standartlar hakkında ön bilgiler bulunacaktır. Kuşkusuz bu standartlara uyulması 
olanağı ile servis sağlayıcıların ve omurga işleticilerin teknik alt yapıları arasında önemli bağlantılar vardır. Bu standartlar oluşturulurken café işleticilerinin 
aldıkları servisin standartları konusuna da eğilinmesi yararlı olacaktır.  

Bu rapor, TÜBĐTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBĐM) Elektronik Ağ Geliştirme Grubu tarafından, Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Enformatik Sistemler Dairesi katkısı ile hazırlanmıştır. ULAKB ĐM Elektronik Ağ Geliştirme Grubu, Türkiye’nin en büyük IP şebekesini kurmuş ve 
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işletmektedirler. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Enformatik Sistemler Dairesi ise gerek ULAKBĐM ile ortak çalışmalar yürütmek ve gerekse TURNET 
şebekesini yönetmek yolu ile IP şebeke işleticiliği konusunda deneyim kazanmışlardır.  

Bu raporun kaleme alındığı sırada Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTNet adı ile yeni bir Đnternet omurgası kurulması için ihale açmış bulunmaktadır. Bu ihale 
sonucu oluşturulacak ağ altyapısının işletmesi de Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yürütülecektir. Yürürlükteki yasalar uyarınca bu raporda sözü 
edilen kamuya açık mekanlara ya doğrudan ya da servis sağlayıcılar yolu ile dolaylı olarak Đnternet erişimi sağlayacak olan Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.’nin bu raporu izleyecek çalışmalara doğrudan katılması gerekli ve zorunludur. Bu bağlamda, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kamu şebekeleri kurup 
işletme konusundaki uzun süreli deneyimi de göz önünde bulundurulmalıdır.  

Teknik Gereklilikler   

Gerek kiosk ve gerekse café tipi Đnternet erişim mekanlarının istenen düzeyde hizmet kalitesine sahip olabilmeleri için belirgin teknik gereklilikleri yerine 
getirmeleri zorunludur. Bu gereklilikler fiziksel mekan, iletişim alt yapısı ve erişim terminalleri ile ilgilidirler.  

1. Fiziksel Mekan  

Kamuya açık Đnternet erişim mekanları erişilebilirlik ve kullanılabilirlik açısından çeşitli fiziksel yeterliliklere sahip olmalıdırlar.  

Kiosk tipi mekanlar için örnek alınabilecek benzerler arasında bankaların ATM cihazları, Milli Piyango Đdaresi’nin sayısal loto bayileri ve Türkiye Jokey 
Kulubü’nün ganyan bayileri (son iki örnekte son kullanıcının cihazı kullanmadığı akılda bulundurulmalıdır) bulunmaktadır. Bu mekanların kuruluş ve 
işletilmesi ile ilgili gereklilikler mekanların erişilebilirliklerini zorunlu kılmaktadır. Örneğin, sayısal loto bayilerinin ana cadde üzerinde bulunmaları 
zorunluluğu vardır. Aynı şekilde, bu mekanların kullanılabilir olmaları da çeşitli şartlara bağlıdır: Açık havada bulunan ATM cihazlarının iklim etkilerinden 
korunaklı olması, kapalı mekanlarda havalandırma bulunması, her iki tipte de yeterli aydınlatma sağlanıyor olması gibi. Benzer şekilde, ganyan bayi 
örneğinde fiziksel mekanın ortalama ve en fazla müşteri/izleyici sayısında rahatsızlık yaratmayacak alana ve havalandırma olanağına sahip olması 
gerekmektedir.  

Bu örneklerle birlikte anılması gereken bir başka uygulama da Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından düzenlenmiş olan telekom ofisleridir. Kontürlü 
telefon, faks ve benzeri iletişim hizmetlerinin kamuya açık mekanlarda verilmesini düzenleyen bu uygulamanın yakın tarihte başlaması beklenmektedir. 
Telekom ofisleri için de yukarıda sayılanlara benzer erişilebilirlik ve kullanılabilirlik şartları aranmaktadır. Kiosk tipi Đnternet erişim cihazlarının telekom 
ofisleri içerisinde yerleştirilebilmeleri için yapılacak bir düzenleme son derece yerinde olacaktır.  

Bunun yanında özellikle gömülü teknolojiler yolu ile çeşitli gündelik cihazların ağ bilgi işlem özelliği kazanmakta oldukları düşünüldüğünde WebPhone ya 
da WebTV gibi gömülü teknoloji cihazlarının telekom ofisleri ile birlikte sayısal loto ya da ganyan bayilerine yerleştirilmesi, ağ bilgi işlem uyumlu gömülü 
teknolojilere sahip ATM cihazlarının da bankalarca kullanıma sokulması sonucu düşük yatırım maliyeti ile çok sayıda kiosk tipi Đnternet erişim mekanının 
kamuya açılabileceği açıktır.  

Fiziksel mekan gereklilikleri arasında ön sıralarda bulundurulması gereken şartlardan birisi de özürlü ve engellilerin kolay erişimi olmalıdır.  
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Bu noktada düzenleyici kuruluşun önemi ortaya çıkmaktadır: Đnternet erişim mekanlarının fiziksel özelliklerinin erişim yaygınlığını önlemeden, aynı 
zamanda kullanım kolaylığını da tehlikeye atmadan belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında farklı kamuya açık mekanları işletenler (bankalar, loto ve 
ganyan bayileri, teleom ofisleri) arasında Đnternet erişimi konusunda haksız rekabet oluşturulmaması  da göz önünde bulundurulmalıdır.  

Café tipi mekanlar için fiziksel mekan gereklilikleri daha farklı olmak durumundadır. Başta da belirtildiği gibi bu mekanlarda farklı hizmet ve etkinliklerin 
bir arada yürütülmesi söz konusudur. Bu hizmet ve etkinlikler café tipi yiyecek ve içecek servisinden kitabevi tipi sergileme raflarına çeşitlilik 
gösterebilmektedir. Bu durumda öncelikle fiziksel mekanın Đnternet erişimi dışında kalan etkinliklere uygunluğu denetlenmelidir. Bu denetleme kaçınılmaz 
olarak bu hizmet ve etkinliği üstlenen kuruluş tarafından yürütülecektir.  Đnternet erişimi için ise yukarıdakilere benzer erişim ve kullanım kolaylıkları 
aranacaktır: Kolay erişilir olma, aydınlatma ve havalandırma gereksinimleri ve benzeri.  

Bu mekanların kamuya açık toplu  mekanlar olduğu göz önüne alınarak yangın ve benzeri acil durumlarda tehlikeyi en aza indirecek şekilde önlemlerin 
alınmış olması da özenle göz önünde bulundurulmalıdır.  

Đnternet café’lerin oluşturulmasında bir başka yol da, diğer işlevleri olan (café, kitabevi ya da benzeri) mekanların içerisinde Đnternet erişimi için özel 
yerlerin oluşturulmasıdır. Bu yol izlenirken de yukarıda sayılan gerekliliklerin yerine getirildiği kontrol edilmelidir.  

Düzenleyici kuruluşun gerekliliği açıktır: Gerek Đnternet café olarak kurulmuş mekanlarda düşük kaliteli diğer hizmetlerin verilmesi, gerekse diğer 
hizmetleri veren mekanlarda düşük kaliteli Đnternet erişim hizmeti verilmesi son kullanıcının tüketici hakları çerçevesinde önlenmelidir. Bunun yolu da bu 
hizmetlere belirli standartların getirilerek bunlara uygunluğun denetlenmesi ve belgelenmesidir.  

Fiziksel mekan konusunda bir önemli nokta da kiosk ve café tipi mekanların belirgin bir şekilde birbirinden ayrılmasıdır. Örneğin, kiosk tipi erişime uygun 
bir fiziksel mekandan düşük kaliteli café hizmeti verecek bir Đnternet büfe’si oluşturulması önlenmelidir. Bu gereklilik diğer konularda da kendini 
hissettirecektir.  Kategoriler arasında belirgin, tartışmaya ve yoruma fırsat vermeyecek bir ayrımın yapılması ile son kullanıcıya verilen hizmetin kalitesinin 
garantilenmesi sağlanabilecektir.  

2. Đletişim Alt Yapısı  

Mekanların Đnternet erişimi için bir şekilde bir ana şebekeye ulaşmaları gerekmektedir. Ana şebekenin ya bir servis sağlayıcı yolu ile ya da doğrudan Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. IP omurgasına bağlanacağı düşünülmektedir. Doğrudan bağlantılarda omurga erişim kapasitesi tam olarak bilinmekle birlikte arada 
bir servis sağlayıcı bulunduğunda bu nokta belirsizlik kazanmaya başlamaktadır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından ihale edilmiş olan TTNet şebekesi 
düşünüldüğünde hemen çoğu durumda bir servis sağlayıcı kullanılmasına gerek duyulmayacağı sanılmaktadır. Aşağıdaki teknik gereklilikler bu varsayım ile 
hazırlanmıştır. Yine de bir servis sağlayıcı kullanımı gerekli olursa son kullanıcıya ulaşacak servis kalitesi temelinde değerlendirme yapılması yerinde 
olacaktır.  

Kiosk tipi erişim mekanlarında tek bir erişim terminali bulunacağı varsayılmıştır. Günümüzde kişisel kullanım için standart haline gelmekte olan 33.6 Kbps 
analog, 56 Kbps sayısal ya da 128 Kbps ISDN erişim yöntemleri ile yeni yaygınlaşmakta olan 128 Kbps IDSL erişim yönteminin bu tip mekanlar için 
gereksinime yanıt vereceği düşünülmektedir. Bunlardan sayısal, ISDN ve IDSL yöntemlerinin halen oldukça kısıtlı (coğrafi) sağlanabilirliğe sahip olduğu 
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açıktır. Ancak TTNet projesi kapsamında çok sayıda ve (coğrafi) yaygınlığa ulaşmış uygulamalar talep edilmektedir. En azından TTNet mevcudiyet 
merkezlerinin (PoP) bulunduğu yerleşim birimlerinde bu yöntemlerin sağlanabilirliği varsayılmaktadır. Bunun yanında analog iletişim için her yerde 33.6 
Kbps hız sağlanması mümkün değildir. Telefon şebekesinin yetersizliğinden kaynaklanan bu durumun çözülmesi şebeke modernizasyonu ile kademeli 
olarak sağlanabilecektir.  

Bu erişim yöntemleri yanında kablo modem tipi henüz Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından ilan edilmemiş, ancak yakın gelecekte kullanımı kaçınılmaz 
görünen teknolojilerin de akılda bulundurulması yerinde olacaktır.  

Café tipi erişim mekanlarında hem birden fazla sayıda, hem de geniş yetenekleri olan terminallerin kullanılacağı varsayılmaktadır. Bu açıdan yukarıdakilere 
benzer çevirmeli şebeke erişimi yerine adanmış erişim gerekliliği doğmaktadır. Terminal sayısına bağlı olarak BRI ISDN  ve IDSL erişim yöntemlerinin 
(128 Kbps) yeterli olacağı durumlar mevcut olacağı gibi daha yüksek bant aralığı gereksinimlerine yanıt veren kiralık devre (ppp ya da HDLC), Frame 
Relay, PRI ISDN, xDSL (HDSL, SDSL, ADSL ve VDSL gibi) ve hatta ATM erişim yöntemleri de kullanılabilecektir. Bu yöntemlerin hemen hepsi gelişmiş 
iletişim olanaklarının bulunduğu, ya da başka bir deyişle TTNet PoP barındıran büyük yerleşim birimlerinde sağlanabilir durumdadırlar.  

Kısacası, Đnternet café’lerin kurulması için ön koşullardan birisi TTNet PoP varlığıdır. Daha küçük erişim birimlerinde café tipi mekanlar son kullanıcıya 
yeterli hizmet kalitesi ulaştıramayacağından kiosk tipi mekanlar ile yetinilmesi gerekmektedir. Ya da en yakın TTNet PoP’a kadar bir adanmış hat alınması 
yoluna gidilebilir, ancak bu durumda yatırım ve işletme maliyetleri ciddi miktarda artmaktadır. Bir seçenek de her biri ayrı çevirmeli erişim hatları kullanan 
birden fazla kiosk’un café tipi bir mekanda bulundurulmasıdır. Ancak son kullanıcıya ulaşan erişim kalitesinde bir düşüş meydana gelmesi ve yukarıda sözü 
geçen Đnternet büfe’lerinin oluşması şüphesiz önlenmelidir. Her durumda olabilirlik kıstası son kullanıcının aldığı erişim hizmeti kalitesidir.  

Veri iletişimin yüksek kalitesi ve sürekliliği asıl olarak omurga işleticisi ve servis sağlayıcısı ile iletişim alt yapısı kurucu ve işleticisinin yükümlülükleri 
arasında olmakla birlikte son kullanıcıya verilen hizmetin kalitesi açısından önemlidir. Bir yandan ilgili kuruluşların bu konudaki sorumluluklarını yerine 
getirmeleri konusunda yaptırımların uygulamaya konması, diğer yandan da bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi sonucu haksız rekabet oluşmasının 
önlenmesi zorunludur.  

Veri iletişim hizmetleri tekelinin sona ermesi durumunda ise Türk Telekomünkasyon A.Ş. benzeri özel omurga işleticiler ve servis sağlayıcılar ortaya 
çıkacaktır. Đnternet erişim mekanlarına bu özel işleticiler aracılığı ile Đnternet erişimi sağlanması durumunda aynı gerekliliklerin uygulanması kaçınılmazdır. 
Bu uygunluğun denetlenmesi düzenleyici kuruluş eliyle yürütülecektir.  

3. Erişim Terminalleri   

Erişim terminallerinin özellikleri kaçınılmaz olarak terminallerin işlevleri ile doğrudan ilişkilidir. Kısıtlı kullanımları olacak kiosk tipi terminaller ile çok 
işlevli café tipi terminaller oldukça farklı teknolojik yapılarda olabilirler.  

Đlk tip erişim terminalleri biraz önce değinilen gömülü teknolojileri kullanan cihazlardır. Bu cihazlar oldukça sınırlı işlevleri olan, ağ bilgi işlem teknolojisi 
çerçevesinde belirli Đnternet işlevlerini yerine getirebilen telefon, televizyon, ATM ya da benzeri cihazlardır. Mevcut gündelik cihazlardan farkı bir ağ 
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işletim sistemi (Windows CE ya da JavaOS benzeri) aracılığı ile Đnternet’e erişebilmeleri ve sınırlı bilgi işlem yetenekleri olmasıdır. Çeşitli kamu 
hizmetlerinin bu cihazlar ile izlenmesi, düzenlenmesi ve  belgelendirilmesi olasıdır.  

Đkinci tip erişim terminalleri kiosk tipi mekanlarda kullanılan daha gelişkin terminallerdir. Bu tip cihazlar arasında öne çıkanlar kaçınılmaz olarak kişisel 
bilgisayarlar (çoğunlukla Windows işletim sistemi kullanan) ile ağ bilgisayarlarıdır (Windows temelli, marka bağımlı ya da Java temelli olmak üzere çok 
çeşitli i şletim sistemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilen). Bu terminallerin temel özelliği ilk tipe göre çok daha işlevsel cihazlar olmalarıdır. Ancak 
işlevleri kasıtlı olarak donanım (CD, floppy ve benzer sürücülerinin olmaması) ya da yazılım düzeyinde sınırlandırılmıştır. Bunda temel dürtü cihazların 
olabildiğince az profesyonel yönetim ve bakım gereksinimi oluşturarak olabildiğince uzun süre kesintisiz çalıştırılabilmeleridir. Toplam aidiyet maliyetinin 
(TCO) olabildiğince düşük olması bu tip cihazların girişimcilerce konuşlandırılmasını cazip hale getirecektir.  

Üçüncü tip erişim terminalleri ise daha çok café tipi mekanlarda kullanılançok işlevli terminallerdir. Bu cihazlar bir önceki tipte olduğu gibi kişisel 
bilgisayarlar ya da ağ bilgisayarlarıdır. Ancak bunlarda işlevler sınırlandırılmamıştır. Đnternet café tipi mekanlarda terminallerin sürekli çalışmasını sağlamak 
üzere teknik eleman(lar) bulundurulacağı varsayıldığı için işlevlerin geniş tutulması sonucu oluşabilecek arıza ve aksaklıkların kısa sürede giderilmesi 
olasıdır.  

Her tip terminal için özenle göz önünde bulundurulması gereken bir nokta olası katma değerli ve kamu hizmetlerini taşıyacak intranet ve extranet 
uygulamalarına uyumlu bir donanım ve yazılıma sahip olmalarıdır. Açık sistemler ve birlikte çalışabilirlik kurallarına uyma bir zorunluluktur. Yazılım 
metodojilerinde ve programlama dil ve yöntemlerindeki gelişmeler bu konularda katı kurallar konulmasına olanak vermemektedir. Ancak iletişimde TCP/IP 
protokol takımının kullanılması, endüstri standardı tarayıcılara ve endüstri standardı ağ bilgi işlem sistemlerine uygunluk, marka bağımlılığının olabildiğince 
azaltılmış olması önemli ön koşullar arasındadır 
Ayrıca terminallerin sürekli çalışabilirlikleri için gerekli enerji ve yerel ağ alt yapısının kurulu olması zorunluluğu açıktır.  

Düzenleyici kuruluşun özellikle katma değerli ve kamu hizmetlerinin yaygınlaşması ertesinde yeni erişim terminallerini uyumluluk denemesine tabi tutması 
ve onaylaması son kullanıcıya ulaştırılan hizmetin kalitesi üzerinde belirleyici olacaktır.  

Sözü edilmesi gereken yeni bir erişim terminali tipi de akıllı kartlardır. Bu kartların, kendi başlarına erişim için kullanılmamakla birlikte, gömülü 
teknolojilerin kullanılması sonucu yarı-akıllı erişim terminalleri ile birlikte kullanılarak önemli kişiye özel işlevlerin yerine getirilmesinde rol oynayacakları 
düşünülmektedir. Tüm erişim terminallerinin akıllı kartlara uyumlu olmaları ya da uyumlu hale getirilebilir olmaları göz önünde bulundurulabilecek 
noktalardan biridir.  

Şebeke Yapısı  

Söz konusu tipte katma değerli ve kamu hizmetlerinin verileceği ve kamuya açık olarak tasarlanmış, yurt çapına yaygınlaşması öngörülen terminallerin 
oluşturacağı Đnternet şebekesi başlı başına bir ulusal şebeke oluşturacaktır. Bu şebekenin işletilmesinde önemli bir verimlilik artışı sağlanması, finansal 
kaynakların uygun kullanımı açısından gereklidir. Bu kapsamda, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin TTNet şebekesinin bu gerekliliklere uygun tasarlanması 
mümkün olduğu gibi, TTNet şebekesinden tümüyle bağımsız, ayrı bir şebeke kurulması ve işletilmesi de olasıdır. Her iki şebekenin de büyüklüğü göz önüne 
alınırsa yöntemlerin birinin diğerine belirgin bir üstünlük sağlamayacağı açıktır.  
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Akılda tutulması gereken bir nokta, bu bölümde sözü geçen hizmetlerin erişim mekanı kurucu ve işleticisi girişimciler tarafından değil, Đnternet şebekesi 
işleticisi yada Đnternet servis sağlayıcısı tarafından sağlanıyor olduğudur. Ancak erişim mekanı kurucu ve işleticilerin, daha sonra da son kullanıcıların 
tüketici haklarının korunması açısından bu hizmetlerin yerine getirilmesi şarttır. Bu hizmetleri sağlayacak bir şebeke alt yapısının oluşturulması 
girişimcilerin erişim mekanları kurması öncesinde tamamlanmalıdır. Aksi durumda son kullanıcıya verilen hizmette aksamalar olması, sistemsizliğin sonucu 
olarak şebekenin ölçeklenememesi ve en önemlisi gerekli alt yapının yokluğu nedeni ile Đnternet ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması önünde bir engelin 
oluşması kaçınılmaz olacaktır.  

1. IP Şebeke Hizmetleri  

Erişim gereksinimleri karşılanan terminallerin hatlarının IP seviyesinde sonlandırılması için yaygın olarak erişim sunucu cihazın TTNet’e PoP’larda 
bağlantılandırılması gereklidir. Bu cihazlar IP isimlendirme konusunda işlev göreceklerdir. IP yönlendirme için ise sunucuların bağlı olduğu kenar 
yönlendiriciler ile ana PoP’larda ve omurga köşelerinde omurga yönlendiriciler bulunması kaçınılmazdır. Kenar yönlendiricilerin kamu erişim mekanları 
şebekesine özel olması mümkün olmakla birlikte, omurga yönlendiricilerinin tüm IP şebekesine hizmet vermesi yerindedir.  

Omurganın temel köşeleri arasında dinamik yönlendirme yoluna gidilmesi düşünülebilir. Bu sayede ulusal şebeke temel köşeler ile bunlara bağlı kolların 
oluşturduğu ana bölgelere ayrılacak, bu bölgelerin IP şebeke işlemleri kendi içlerinde halledilecektir. Hatta temel köşelerdeki geçişlerin Đnternet değişim 
noktaları (IXP) aracılığı ile yapılması farklı omurgalar arasında (örneğin ULAKNET, TURNET ve TTNet) geçişlerin sağlıklı yürütülmesi açısından yerinde 
olacaktır. Dünya genelinde uygulanan şekilde IXP işleticilerinin tarafsız noktalarda olması yerindedir.  

Kamu erişim mekanlarının alan adı (DNS) hizmetleri ulusal tepe düzey alan (TLD) kayıt merkezinden bağımsız olarak düzenleyici kuruluş ya da onun 
yetkilendirdiği bir kuruluş tarafındna yürütülebilir. Mevcut (.net.tr) ya da yeni oluşturulacak (örneğin .kiosk.tr) bir DNS yapılanması içerisinde alan adı 
kayıtları yürütülebilir. Kamu erişim şebekesine ana arterlerde hizmet veren kenar yönlendiricilerin yanına birer DNS sunucu konulması ile etkin 3. Katman 
yönlendirme sağlanması mümkündür. Bunun yanında bu sunucuların ikincili olacak bir (ya da birkaç) ana sunucunun omurga yönlendiricilerine bağlanması 
ile DNS sorgulamalarının tamamen yurt içinde ve mantıksal coğrafi sırada gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.  

2. Diğer Şebeke Hizmetleri  

Erişim terminallerinde çeşitli Đnternet araçlarının kullanılacağı açıktır. Bunlar arasında www tarayıcıları, e-posta ve haber öbeği (USENET news) 
hizmetlerinin en ön sırada yer alması beklenmektedir. Bu hizmetlerin olabildiğince etkin kullanımı için gerekli diğer şebeke hizmetlerinin kurulması da 
gereklidir. Bu şebeke hizmetleri arasında hızlı www erişimi için hiyerarşik ve ulusal bir cache sistemi, güvenli ve hızlı e-posta değişimi için mail exchange 
ve mail relay sistemleri, hızlı ve kaliteli haber öbeği erişimi için ulusal news feed sistemi yer almaktadır.  

Şebeke hizmetleri arasında temel olanlarından birisi de ağ işletim merkezi hizmetleridir. Bu merkez, ağ ile ilgili gerek iletişim kaynaklı, gerekse IP 
düzeyindeki sorunları belirleyecek ve giderilmesinde aracılık edecek bir ekiptir. Kamuya açık erişim mekanlarının bir kısmının 24 saat erişilebilir durumda 
olacağı düşünüldüğünde 7 gün 24 saat ilkesi ile görev yapması gereken bu merkez yurt çapında yeterli sayıda noktada sürekli teknik ekipler aracılığı ile 
işlevini yürütmelidir. Bu merkezin iletişim alt yapısı sağlayıcı olan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yerel birimleri ile sürekli bağlantı halinde olması, acil 
durumlarda iletişim ve IP şebekesine doğrudan müdahale edecek şekilde omurga işleticisi ile işbirliği içerisinde olması zorunludur.  
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Bu hizmetler diğer ulusal şebekeler ile ortaklaşa yürütülebilecek ve katma değerli hizmetler oldukları için dış kaynakla karşılanabilecek (outsorcing) 
hizmetlerdir. Bu yola gidilmesi etkin kaynak kullanımı açısından yararlı olacaktır.  

3. Şebeke Güvenliği  

Ağ üzerinden sunulacak kamu hizmetleri ile kişisel bilgilerin de aktarılacağı açıktır. Bu durumda şebeke güvenliği özel hayatın dokunulmazlığı açısından bir 
zorunluluk haline gelmektedir. Şebekenin dışarıdan müdahaleleri zamanında belirleyip, gerekli önlemleri en kısa sürede alabilecek şekilde yapılandırılması 
zorunludur. Gerekli durumlarda güvenlik duyuruları oluşturulması, güvenilir sunucuların en iyi şekilde korunması, gerektiğinde şifreli haberleşme yoluna 
gidilmesi düşünülebilir. Tüm bu benzeri güvenlik önlemlerinin işletilmesini izlemek ve gerekli durumlarda ani müdahalelerde bulunmak için bir olay tepki 
takımı (IRT) oluşturulması ve ağ işletim merkezi ile eşgüdüm içerisinde çalışması yararlı olacaktır. Bu hizmet de ortaklaşa ya da dış kaynaklı 
yürütülebilecek bir hizmettir.  

Teşvik ve Ücretlendirme  

Erişim mekanlarının kamu hizmetlerinde kullanılması nedeniyle erişimin tercihan ücretsiz, aksi taktirde de makul ücretlerle sağlanması zorunludur. “Sanal” 
devlete geçiş aşamasında temel nokta yurttaşların herhangi bir kısıtlama ya da ön koşul ile karşılaşmadan ağ üzerindeki kamu hizmetlerine erişebilmeleridir. 
Bununla birlikte göz önünde bulundurulması gereken nokta kamuya açık erişim mekanlarının gerek kuruluş ve gerekse işletmesinin önemli denilebilecek bir 
yatırım gerektirdiğidir. Bu durumda özel girişimcilerin erişim mekanları kurup işletmelerini teşvik edecek finansal modelin oluşturulması gereği ortaya 
çıkmaktadır. Bu finansal model yatırım teşvikleri ve ücretlendirme tarifeleri yolu ile şekillendirilebilecektir.  

Kiosk tipi mekanlarda ana amaç Đnternet erişimi olduğundan işleticinin son kullanıcıdan talep edeceği ücret de yalnızca bu erişime dönük olacaktır. Kamu 
hizmetlerine erişimin tümüyle ücretsiz olabilmesi için düşünülebilecek yöntemler arasında özel iletişim tarifeleri yanında sponsorluk (ATM cihazlarının 
gömülü teknolojiler yolu ile Đnternet erişiminde kullanılması), ilan ve reklam gelirleri (kiosk mekanında ilan ve reklamların bulundurulması) ya da diğer 
hizmetlerin ücretlendirilmesi (telekom ofisleri, loto ve ganyan bayilerinde sunulan hizmetlerin ücretlerinden Đnternet erişim mekanlarının sübvanse edilmesi) 
düşünülebilir. Kioskların kurulması için de yatırım teşvikleri ile çeşitli muafiyetler sağlanması yoluna gidilebilir.  

Café tipi mekanlar ise daha önce de belirtildiği gibi Đnternet erişimi yanında diğer hizmetlerin de sunulduğu mekanlar olacaktır. Bunun yanında erişim 
terminallerinin çok işlevli olması sonucu bir kiosk’ta gerçekleştirilebilecekten çok daha fazla işlevin café’lerde gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bunun 
sonucu olarak da café tipi mekanların kuruluş ve işletmesi için kiosk’lardan farklı ücretlendirme yoluna gidilebilecektir. Café tipi mekanların kamuya açık 
ve fakat kısıtlı erişime sahip olmaları nedeniyle ücretlendirme konusunda da belirli bir serbestlik olması kaçınılmazdır. Ancak ücretler ile verilen hizmetler 
arasında bir denge oluşturulması için de gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Café tipi mekanların yurdumuzdaki yaygınlığı düşünüldüğüne yatırım 
teşviklerinden çok bir düzenleyici ve denetleyici kurum gereği ortaya çıkmaktadır.  
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Katma Değerli ve Kamu Hizmetleri   

Kamuya açık Đnternet erişim mekanlarının kurulmasındaki temel amaç, kamu hizmetlerinin yurttaşlara ağ aracılığı ile sunulması ve “sanal” devlet ve 
hükümet uygulamalarına geçilmesi olarak belirlenmiştir. Bu durumda yukarıda teknik, şebeke ve finansal gereklilikleri sıralanan erişim mekanlarından 
erişilebilen kamu hizmetlerinin varlığı ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında temel Đnternet teknolojilerinin kullanıldığı www erişimi, e-posta ve haber 
öbekleri (USENET news) gibi hizmetlere erişimin sağlanması yararlı olacaktır.  

Gerek kamu hizmetlerinin, gerekse özel ve kamu sektörü kuruluşları tarafından ücretsiz ya da ücret karşılığında sunulacak diğer hizmetlerin 
erişilebilirlikleri, çeşitli erişim terminalleri ile birlikte çalışabilirlikleri ve taşınabilirlikleri açısından  Đnternet teknolojileri üzerine inşa edilmeleri gereklidir. 
Bir intranet ve extranet mantığı üzerine oturacak olan hizmetlerin geliştirilmesi için önemli yazılım geliştirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi zorunludur.  

Hizmetlerin ücretlendirilmesi asıl olarak mevcut katma değerle ilgili olmakla birlikte, özellikle kamuyu ilgilendirecek hizmetlerin ödenebilecek ücretler 
karşılığında olması gereklidir. Hizmetler ile ilgili içeriğin fırsat eşitli ğini ve rekabeti engelleyici nitelikte olmaması, toplumun genel ahlak kurallarına, örf ve 
adetlerine ve yasalara aykırı olmaması temel şartlar arasındadır. Özellikle akıllı kart ya da benzeri yöntemlerle hizmet alanın kişisel bilgilerin kullanıldığı 
hizmetler olması durumunda özel hayatın dokunulmazlığı ve kişisel bilgilerin gizliliği kurallarına tam uyum zorunludur.  

Kamuya dönük hizmetlerin ücretsiz ya da ödenebilecek ücretlerle sunulması amacıyla sponsor kullanılması ve/veya ilan ve reklam alınması gibi 
gerekliliklerin ortaya çıkabileceği açıktır. Bu durumlarda kamu vicdanının zedelenmemesi şartı ile kamu yararına davranılması yerinde olacaktır.  

Bir düzenleyici kuruluşun bu hizmetlerin gerek teknik, gerek ücret ve gerekse diğer gerekliliklerini belirleyecek ve denetleyecek şekilde görev yapması son 
derece yerinde olacaktır. Bu düzenleyici kuruluş, genel olarak iletişim konularında görev yapacak düzenleyici kuruluşun bir alt birimi olarak ya da ona bağlı 
olarak görev yaparsa önemli bir sinerji ve etkinlik yaratılmış olacaktır.  


