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Karar No : 2001/1

Karar Konusu : Avrupa Birliği Programlarına Katılım

Sorumlu  ve İlgili Kuruluşlar : Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, YÖK, DPT, Hazine
Müsteşarlığı, DTM, AB Genel Sekreterliği, TÜBİTAK, TÜBA

Gelişmeler ve Ek Karar Gerekçesi:
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24 Aralık 2001 tarihinde yapılan Yedinci Toplantısı’nda;
“Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına katılımın ülkemize sağlayacağı yararlar ve getireceği
yasal ve mali yükümlülüklerin, TÜBİTAK koordinatörlüğünde, Dışişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, YÖK, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT ve Hazine Müsteşarlığı üst düzey
yetkililerince incelenerek rapor edilmesine; bu konuda gerekli ilke kararlarının, üç ay içinde
gerçekleştirilecek Sekizinci BTYK Toplantısı’nda alınarak Hükümete sunulmasına” karar verilmiştir.

TÜBİTAK, kendisine verilen bu görev doğrultusunda ve yapılacak değerlendirmenin ilgili bütün
kesimlerin görüş ve önerilerini yansıtmasını teminen, yukarıda anılan kamu kurumları yanında, başta
üniversiteler ve sanayi kuruluşları olmak üzere diğer bir çok kurum ve kuruluşun da görüşlerinin
alınması için aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmiştir:
 31 Ocak 2001 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda, sanayi kuruluşlarından 50 kadar temsilcinin

katıldığı bir toplantıda, TÜBİTAK tarafından AB Altıncı Çerçeve Programı’nı tanıtıcı ve bu
programa katılımın çeşitli boyutları hakkında iki sunuş yapılmış, düzenlenen açık oturumda da
katılımcıların konu hakkındaki görüşleri alınmıştır.

 1 Şubat 2002 tarihinde İTÜ’de düzenlenen TARGET (Teknoloji AR-GE Tartışma)
Platformu’nda, Altıncı Çerçeve Programı’na katılım hakkında TÜBİTAK tarafından bir sunuş
yapılmış, sanayi ve üniversitelerden katılımcılar konu üzerine görüşlerini belirtmişlerdir.

 4 Şubat 2002 tarihinde TÜBİTAK’da yapılan değerlendirme toplantısına, çağrılı 21 kamu
kurumundan 20’si katılmıştır. Toplantıda, daha önce yapılan çağrı doğrultusunda TÜBİTAK’a
iletilen 14 yazılı görüş üzerinde yapılan inceleme sunulmuş; daha sonra söz alan kurum
temsilcileri konu hakkındaki görüşlerini belirtmişler ve toplantı, çok büyük bir çoğunlukla
benimsenen, Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’na tam katılım sağlaması gerektiği görüşü ile
sonuçlanmıştır.

 11 Mart 2002 tarihinde, TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu’nun Altıncı Çerçeve
Programı’nın tartışıldığı  toplantısında, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Namık Kemal PAK
tarafından bir sunuş yapılmış ve Milletvekillerinin konu hakkındaki çeşitli soruları
yanıtlanmıştır.

Yedinci BTYK toplantısından bu yana yürütülen bütün bu çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu
ortaya çıkan görüşler temel alınarak yapılan değerlendirmeyi kapsayan Değerlendirme Raporu
ilişikte sunulmaktadır.

AB Komisyonu’nun katılım paylarının hesaplanmasında iki yıl önceki GSYİH oranlarını esas alan
genel yaklaşımı göz önüne alındığında, Türkiye’nin AB Altıncı Çerçeve Programı’na katılımı için
2003-2006 arasında sekiz taksitte ödenmesi gereken katılım payının yaklaşık 350 milyon Euro
olacağı tahmin edilmektedir. Katılım kararı alındığında AB ile yapılacak müzakereler sonucunda bu
rakamın aşağı çekilmesi mümkün olmakla birlikte, mevcut ekonomik güçlüklerden dolayı her
durumda katılım payının Türkiye için önemli bir miktar olacağı açıktır. Özellikle ilk yıllarda,
ödenecek katkı payının çok altında nakit proje desteği alabileceğimiz de ortak bir yargıdır.
Görüşlerine başvurulan kişi ve kurumların bir bölümü bu saptamadan yola çıkarak Türkiye’nin tam
katılım için 2007 yılında yürürlüğe girecek Yedinci Çerçeve Programı’nı beklemesini önermişlerdir.
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Ancak çok büyük bir çoğunlukla, Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’ndan elde edeceği
kazanımların uzun vadeli ve vazgeçilemez önemde olduğu, programa katılmanın değil katılmamanın
maliyetinin düşünülmesi gerektiği konusunda birleşilmiştir. Üniversitelerimiz, Altıncı Çerçeve
Programı’na kısa sürede entegre olmak için gerekli birikime sahip olduklarını düşünmektedirler.
Sanayicilerimiz ise Türkiye’nin halen rekabet edebildiği alanlarda bu gücünü sürdürebilmesinin ve
ileride ortaya çıkacak yeni alanlarda da rekabet edebilir duruma gelmesinin ön koşulu olarak bilimsel
araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini görmekte, Altıncı Çerçeve Programı’nı bu açıdan tarihi
bir fırsat olarak nitelemektedirler.

Katılım kararı alındığı takdirde başta katkı payının miktarı ve Türkiye’nin talep edebileceği özel
koşullar üzerinde Avrupa Birliği nezdinde müzakerelere başlanması gerekmektedir. Bu arada,
Dışişleri Bakanlığı tarafından AB Programları’na katılım için hazırlanan Çerçeve Anlaşması’nın ve
Altıncı Çerçeve Programı’na katılıma yönelik olarak hazırlanacak Mutabakat Zaptı’nın TBMM
tarafından onaylanması ve birinci yıl katkı payı için bütçede ödenek ayrılması gerekmektedir.
Programa başından katılımın sağlanabilmesi için bütün bu işlemlerin Haziran ayına kadar
sonuçlandırılması zorunludur. Programa sonraki yıllarda katılım mümkün ise de, programın ilk
yılında proje desteği alma şansının çok daha yüksek olduğu ve program süresince geçerli olan
işbirliklerinin başlangıçta kurulduğu bilinmektedir. 1999 yılında Türkiye’nin Beşinci Çerçeve
Programı’na katılımı gündeme geldiğinde, AB ile Katılım Ortaklığı Anlaşması imzalamak üzere
girişimde bulunulmamasında bu husus belirleyici olmuştur. Bu nedenlerle, Türkiye Altıncı Çerçeve
Programı’na tam katılımı seçerse, bunun programın başlangıcından itibaren olması ve Haziran ayına
kadarki süre içinde son derece hızlı hareket edilmesi gerekmektedir.

Ek Karar
Avrupa Birliği Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Altıncı Çerçeve Programı’na katılım, ülkemizin
bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini arttırma, bu yeteneği toplumsal ve ekonomik
faydaya dönüştürme ve bu yolla sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olma hedefleri bağlamında
ertelenemez nitelikte  olduğundan ve uzun dönemde elde edeceğimiz  kazanımlar kısa dönemde
katlanacağımız yükümlülüklerle kıyaslanamayacak ölçüde önemli görüldüğünden;

AB Altıncı Çerçeve Programı’na başlangıçtan itibaren katılmak üzere, Avrupa Birliği
Komisyonu nezdinde müzakerelere başlanmasına, müzakarelerde söz konusu program için
ödenecek katılım payının belirlenmesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler
göz önüne alınarak;

a) GSYİH değeri olarak 2001 yılı değerinin kullanılmasına, ve
b) Diğer aday ülkelerin Çerçeve Programlarına katılımlarında sağlanan kolaylıkların

Türkiye için de sağlanmasına,

Yönelik bir yaklaşım içinde bulunulmasına; müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını takiben;
c) Altıncı Çerçeve Programı ile ilgili Mutabakat Zaptı’nın imzalanarak TBMM

tarafından onaylanması,
d) Müzakereler sonucu kesinleşecek katılım payı 2003 yılı taksiti için (AB hibe

yardımlarından karşılanabilecek miktarının belirlenmesinden sonra kalan miktar)
2003 yılı bütçesinde ödenek ayrılması,

işlemlerinin 2002 Haziran ayına kadar tamamlanmasını teminen gerekli girişimlerin, Dışişleri
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT, TÜBİTAK ve ilgili
diğer kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı
tarafından yürütülmesine,

karar verilmiştir.
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Karar No : 2000/1

Karar Konusu : “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji
Belgesi”nin Hazırlanması

Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluşlar

:

:

TÜBİTAK

Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, YÖK,
YÖK tarafından belirlenecek üniversiteler, AB Genel
Sekreterliği, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DTM,
SSM, TÜBA, TAEK, DİE, GAP İdaresi Başkanlığı,
Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, TPE, MPM, TTGV,
ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve  birlikleri.

Gelişmeler:
“Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri” Projesi kapsamında başlatılan ve Strateji Belgesi’nin
hazırlanmasına temel oluşturacak olan “Teknoloji Öngörüsü” alt Projesi kapsamındaki gelişmeler
aşağıda özetlenmektedir.

 “Arzu edilen geleceği erişilebilir kılmak üzere bilim ve teknoloji alanında yapılması gerekenlerin
belirlenmesi” olarak tanımlanabilecek Teknoloji Öngörüsü Projesinin vizyonu, ilgili BTYK
kararı ile, “Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda;
− bilim ve teknolojiye hakim,
− teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen,
− teknolojik gelişmeleri toplumsal/ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış

bir refah toplumu yaratmak” olarak belirlenmiştir.

 TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı bünyesinde, tam zamanlı elemanlar
ve yarı zamanlı danışmanlardan oluşan toplam 15 kişinin görev aldığı “Vizyon 2023 Proje Ofisi”
oluşturularak, gerekli donanım ve lojistik destek sağlanmıştır. Proje Ofisi ve Proje Yürütme
Kurulu, Şubat 2002 başından itibaren düzenli faaliyetlerini sürdürmektedir.

 2001 yılı Aralık ayında, ülke çapında konu ile ilgili 71 kuruluşun davet edildiği bir dizi toplantı
düzenlenmiştir.  Kamu, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden 49 kuruluştan
100’ün üzerinde temsilcinin katıldığı bu toplantılarda, Teknoloji Öngörüsü kavramı ve bu
kavramın dünyadaki gelişimi ile Vizyon 2023 projesinin kapsam ve yöntemi hakkında bilgi
verilmiş, katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

 2 Mart 2002 tarihinde TÜBİTAK’ta, “Vizyon 2023: Teknoloji Öngörüsü” konulu bir Çalıştay
düzenlenmiştir. Bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji öngörüsü  konularında birikimi olan
yaklaşık 45 katılımcı ile gerçekleştirilen çalıştayda, projenin vizyonu, teknoloji öngörüsüne
yaklaşımı ve yöntemi konularında tartışmalar yapılmış, proje yönteminin iki temel unsuru olan
panellerin oluşturulacağı sosyo-ekonomik faaliyet alanları ile “stratejik teknoloji” ölçütleri
konularında katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. Yaratılan yapıcı diyalog ve karşılıklı
etkileşim ortamı ile, bundan sonraki çalışmalara katkıda bulunabilecek uzmanların projeyi
sahiplenmeleri sağlanmıştır.

 Ülke çapında üniversitelerden, sanayi ve ticaretten ve sivil toplum örgütlerinden mümkün
olduğunca geniş bir topluluğa elektronik ortamda ulaşılarak, Teknoloji Öngörüsü projesi
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kapsamında oluşturulacak birinci aşama panellerin kapsayacağı sosyo-ekonomik faaliyet alanları
konusunda görüşleri sorulmuştur. Tanıtım toplantıları, Çalıştay ve elektronik anket ortamında
dile getirilen tüm görüş ve öneriler Proje Ofisi’nce yürütülen çalışmalarda değerlendirilerek,
Türkiye ekonomisini en geniş anlamda yansıttığı düşünülen bir Sosyo-Ekonomik Faaliyet
Alanları Listesi hazırlanmıştır.

 24 Aralık 2001 tarihli BTYK toplantısında, “Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri”
projeleri ile ilgili üst düzey karar ve onay mercii olarak; TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünde, Milli
Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma
Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MGK Genel
Sekreterliği, YÖK, YÖK tarafından belirlenecek üniversiteler, AB Genel Sekreterliği, DPT
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DTM, SSM, TÜBA, TAEK, DİE, GAP İdaresi Başkanlığı,
Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, TPE, MPM, TTGV, ilgili sivil toplum kuruluşları,
meslek odaları ve birliklerinin üst düzey temsilcilerinin yer aldıkları bir Yönlendirme Kurulu’nun
oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Tanıtım Toplantıları ve Çalıştay gibi çeşitli platformlarda alınan görüş ve önerileri değerlendiren
Proje Yönetim Kurulu, Yönlendirme Kurulu’nda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve
birliklerini temsilen; TOBB, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, KESK, Kamu-
Sen, Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi
Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, TÜSİAD, TÜGİAD, Trabzon Sanayici ve
İşadamları Derneği (SİAD Platformunu temsilen), İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye Bilişim
Vakfı, Otomotiv Sanayii Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türk Elektronik Sanayicileri
Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin yer
almalarını kararlaştırılmıştır.

Yönlendirme Kurulu’nda temsil edilecek üniversiteler ise YÖK tarafından Ankara Üniversitesi,
Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak bildirilmiştir.

 BTYK’nın ilgili kararlarında, Yönlendirme Kurulu’nun karar alma ve onaylama yetkilerini etkin
bir şekilde kullanabilmesi amacıyla ilgili kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşması
öngörülmüştür. Bu doğrultuda Proje Yönetim Kurulu, Yönlendirme Kurulu’nda Bakanlıkların
Müsteşarlar, Genel Kurmay Başkanlığı’nın II. Başkan,  MGK Genel Sekreterliği’nin Genel
Sekreter Başyardımcısı, diğer kurum ve kuruluşların ise en üst düzey yöneticileri (müsteşar,
başkan, genel sekreter) düzeyinde temsil edilmelerine, iki yıl boyunca sürdürülecek çalışmalarda
sürekliliğin sağlanması amacıyla, temsil ettikleri kurum ve kuruluş bünyesinde bulundukları
sürece bu görevlerini sürdürmelerine karar vermiştir.

 Yönlendirme Kurulu birinci toplantısını 13 Nisan 2002 tarihinde TÜBİTAK’ta yapmış;
toplantıya 51 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcisi katılmıştır. Yönlendirme Kurulu’nun bir
tam gün süren bu ilk toplantısında, teknoloji öngörüsünün hangi sosyo-ekonomik faaliyet
alanlarını kapsayacağı belirlenmiş ve birinci aşamada aşağıda sıralanan 11 panelin
oluşturulmasına karar verilmiştir:
− Bilgi ve İletişim
− Enerji ve Doğal Kaynaklar
− Sağlık ve İlaç
− Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii
− Tarım ve Gıda
− Makine ve Malzeme
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− Ulaştırma ve Turizm
− Kimya ve Tekstil
− İnşaat ve Altyapı
− Eğitim ve İnsan Kaynakları (Tematik)
− Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma (Tematik)

Ek Karar Gerekçesi:
BTYK’nın 24 Aralık 2001 tarihli yedinci toplantısında, “Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji
Stratejileri” Projesinin bütçesi ile ilgili olarak “Projenin 2002 yılı giderlerinin Stratejik Odak
Projeleri kapsamında DTM kaynaklarından ve TÜBİTAK yatırım bütçesinin bazı fasıllarında
yapılacak tasarrufların proje bütçesine aktarılması suretiyle karşılanmasına; 2003 yılı giderleri için
gerekli bütçenin DPT, DTM ve TÜBİTAK ile koordine ederek Maliye Bakanlığı tarafından
sağlanmasını teminen, projenin 2003 yılı bütçe gereksiniminin belirlenerek üç ay içinde yapılacak
Sekizinci BTYK Toplantısına getirilmesine” karar verilmiştir. Bu karar gereği hazırlanmış olan bütçe
taslağı aşağıda sunulmaktadır. Buna göre toplam proje bütçesinden, 2002 yılı giderleri ve TÜBİTAK
bütçesi personel kaleminden karşılanacak olan 2003 yılı personel giderleri çıkarıldığında, 2003 yılı
milli bütçesinden karşılanacak proje cari giderleri 956.722.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

“Vizyon 2023: Bilim ve Teknololoji Stratejileri” Projeleri Bütçe Taslağı
Bütçe Kalemi Toplam(106TL) Dönemsel Bütçeler (MTL)

2002 YILI 2003 YILI

Panel Masrafları 824.600 285.200 539.400
Sosyo-ekonomik paneller yönetici ve raportörleri 111.600 27.900 83.700

Sosyo-ekonomik paneller toplantı katılım masrafları 325.500 108.500 217.000
Tematik paneller toplantı masrafları 52.700 0 52.700

Geniş katılımlı toplantı masrafları 334.800 148.800 186.000
Proje Ofisi Masrafları 434.000 161.200 272.800

Eğitim danışmanlık 248.000 62.000 186.000
Anket çalışmaları 77.500 37.200 40.300

Basım/yayım giderleri 31.000 0 31.000
Ofis Donanımı 46.500 46.500 0

Kırtasiye 15.500 7.750 7.750
Yayın İzleme 15.500 7.750 7.750

Personel 1.587.200 793.600 793.600
Beklenmedik Giderler 256.122 111.600 144.522
Personel Hariç Toplam 1.514.722 558.000 956.722
Genel Toplam 3.101.922 1.351.600 1.750.322

Ek Karar:
a) “Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri” Projesinin 2003 yılı personel hariç cari

giderlerini karşılamak üzere, 956.722.000.000 TL ödeneğin, TÜBİTAK’ın 2003 yılı bütçesi
cari harcamalar kalemine ilave edilmesi için, Maliye Bakanlığı tarafından DPT ve
TÜBİTAK ile koordine edilerek gereğinin  yapılmasına karar verilmiştir.

b) Birinci toplantısını 13 Nisan 2002 günü yapmış olan Yönlendirme Kurulu’nda sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları ve birlikleri kapsamında Türkiye Veteriner Hekimler Birliği
Merkez Konseyi’nin, üniversiteler kapsamında ise Hacettepe Üniversitesi’nin de yer
almasına karar verilmiştir.
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II. Sonuçlanan Konu

2000/7 Devlet İhale Kanunu’nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay
Ayrılması
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Karar No : 2000/7

Karar Konusu : Devlet İhale Kanunu’nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay
Ayrılması

Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK

Gelişmeler ve Sonuç:
BTYK’nın 2000/7 sayılı ve “Devlet İhale Kanunu’nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay
Ayrılması” başlıklı kararı ve aynı konuda 24 Aralık 2001 tarihli Yedinci BTYK Toplantısı’nda
alınan ek karar doğrultusunda, Kamu İhale Kanunu Tasarısı’nda ilgili değişikliklerin yapılabilmesi
için yürütülen çalışmalar, Kamu İhale Kanunu’nun 22 Ocak 2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanması ile sonuçlanmış bulunmaktadır.

Kabul edilen Kanun, BTYK kararlarında önemle üzerinde durulan aşağıdaki iki hususta öngörülen
şekilde düzenlemeler getirmektedir:

 Savunma, istihbarat ve güvenlik gibi konularda AR-GE’ye dayalı alımlara geniş çapta istisnalar
getirmesi;

 Üniversiteler ve bilimsel ve teknolojik araştırma kurumları tarafından AR-GE faaliyetleri ile
ilgili yapılan alımları da istisna kapsamına alması;

Bu konularda Kanun’da yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 Madde 3: İstisnalar – (b) fıkrası: “Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili; uçak, helikopter,
gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri
ile bunların araştırma-geliştirme, modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet
güvenlik istihbaratı kapsamında, hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları”

 Madde 3: İstisnalar – (f) fıkrası: “Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve
desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları”

Ancak, BTYK kararlarında yer alan aşağıdaki husus ile ilgili bir düzenlemenin Kanunda yer alması
sağlanamamıştır:

 Kamu alımlarından,  AR-GE  faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik kaynak yaratmak üzere
%1 pay ayrılması.
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DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ
BİLİM VE TEKNOLOJİ

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMINA KATILIMI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

Mart 2002

Ankara
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Yönetici Özeti

TÜRKİYENİN  AB ALTINCI ÇEÇEVE PROGRAMINA KATILIMI

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24 Aralık 2001 tarihinde yapılan Yedinci
Toplantısı’nda; “Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına katılımın ülkemize sağlayacağı
yararlar ve getireceği yasal ve mali yükümlülüklerin, TÜBİTAK koordinatörlüğünde,
Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT ve
Hazine Müsteşarlığı üst düzey yetkililerince incelenerek rapor edilmesine; bu konuda gerekli
ilke kararlarının, üç ay içinde gerçekleştirilecek Sekizinci BTYK Toplantısı’nda alınarak
Hükümete sunulmasına” karar verilmiştir.

TÜBİTAK, yapılacak değerlendirmenin ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerilerini
yansıtmasını teminen, yukarıda anılan kamu kurumlarının yanında, başta üniversiteler ve sanayi
kuruluşları olmak üzere diğer bir çok kurum ve kuruluştan da görüş almıştır. Bu raporda, bu kurum
ve kuruluşların temsilcileri ile yapılan toplantılarda dile getirilen ve bazı kamu kurumlarının ayrıca
yazılı olarak ilettikleri görüşler üzerinde genel bir değerlendirme sunulmaktadır.

Türkiye’nin AB Altıncı Çerçeve Programı’na katılımı için 2003-2006 arasında sekiz taksitte
ödenmesi gereken katkı payı yaklaşık 350 milyon € olarak tahmin edilmektedir. Katılım kararı
alındığında AB ile yapılacak müzakereler sonucunda bu rakamın aşağı çekilmesi mümkün olmakla
birlikte, mevcut ekonomik kriz döneminde bunun Türkiye için önemli bir miktar olduğu kabul
edilmektedir. Özellikle ilk yıllarda, ödenecek katkı payının çok altında nakit proje desteği
alabileceğimiz de ortak bir yargıdır. Görüşlerine başvurulan kişi ve kurumların bir bölümü bu
saptamadan yola çıkarak Türkiye’nin tam katılım için 2007 yılında yürürlüğe girecek Yedinci
Çerçeve Programı’nı beklemesini önermişlerdir. Ancak çok büyük bir çoğunlukla, Türkiye’nin
Altıncı Çerçeve Programı’ndan elde edeceği kazanımların uzun vadeli ve vazgeçilemez önemde
olduğu, programa katılmanın değil katılmamanın maliyetinin düşünülmesi gerektiği konusunda
birleşilmiştir. Üniversitelerimiz Altıncı Çerçeve Programı’na kısa sürede entegre olmak için gerekli
birikime sahip olduklarını düşünmektedirler. Sanayicilerimiz ise Türkiye’nin halen rekabet
edebildiği alanlarda bu gücünü sürdürebilmesinin ve ileride ortaya çıkacak yeni alanlarda da
rekabet edebilir duruma gelmesinin ön koşulu olarak bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme
yeteneğini görmekte, Altıncı Çerçeve Programı’nı bu açıdan tarihi bir fırsat olarak
nitelemektedirler.

Katılım kararı alındığı takdirde başta katkı payının miktarı ve Türkiye’nin talep edebileceği
özel koşullar üzerinde Avrupa Birliği nezdinde müzakerelere başlanması gerekmektedir. Bu arada,
Dışişleri Bakanlığı tarafından AB Programları’na katılım için hazırlanan Çerçeve Anlaşması’nın ve
Altıncı Çerçeve Programı’na katılıma yönelik olarak hazırlanacak Mutabakat Zaptı’nın TBMM
tarafından onaylanması ve birinci yıl katkı payı için bütçede ödenek ayrılması gerekmektedir.
Programa başından katılımın sağlanabilmesi için bütün bu işlemlerin Haziran ayına kadar
sonuçlandırılması zorunludur. Programa sonraki yıllarda katılım mümkün ise de, programın ilk
yılında proje desteği alma şansının çok daha yüksek olduğu ve program süresince geçerli olan
işbirliklerinin başlangıçta kurulduğu bilinmektedir. 1999 yılında Beşinci Çerçeve Programı’na
katılmama kararında bu husus da etkili olmuştur. Bu nedenlerle, Türkiye  Altıncı Çerçeve
Programı’na tam katılımı seçerse bunun programın başlangıcından itibaren olması ve Haziran ayına
kadarki süre içinde son derece hızlı hareket edilmesi gerekmektedir.
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TÜRKİYENİN  AVRUPA BİRLİĞİ BİLİM VE TEKNOLOJİ
ALTINCI ÇEÇEVE PROGRAMINA KATILIMI

1. GİRİŞ

Türkiye’nin dünya rekabetinde güçlü bir konuma gelmesi, halen OECD ülkeleri arasında
büyük farkla geride bulunduğu yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürün ihracatını
arttırmasına bağlıdır. Başta Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı olmak üzere, ülkemizin üst
düzeyde belirlenen bütün stratejik belgelerinde bu uzun vadeli hedefin gerçekleşmesi için bilimsel
araştırma ve teknoloji geliştirme alanında yetkinleşmenin önemi vurgulanmaktadır.

 Bilim ve teknoloji günümüzde giderek uluslararası bir boyut kazanmakta ve ulusal
politikaların uluslararası bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme sistemlerine eklemlenmesinin
önemi artmaktadır. Bu bağlamda, özellikle Helsinki Zirvesi’nde aday ülke statüsü almamızdan
sonra, Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikasının bir parçası olarak, Avrupa’daki Bilim ve
Teknoloji Sistemi’ne nasıl entegre olabileceğimiz konusu gündeme gelmiştir. Avrupa Birliği’ne
giriş sürecinde kullanılabilecek en önemli araçlardan biri de bilim ve teknolojideki işbirliği olarak
görülmektedir. Bu nedenlerle, Avrupa Birliği Çerçeve Programlar’ına etkin ve yaygın şekilde
katılım yolları aranması, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 2000 ve 2001 yılı
toplantılarının gündeminde önemli bir yer almıştır.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24 Aralık 2001 tarihinde yapılan Yedinci
Toplantısı’nda; “Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına katılımın ülkemize sağlayacağı
yararlar ve getireceği yasal ve mali yükümlülüklerin, TÜBİTAK koordinatörlüğünde,
Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT ve
Hazine Müsteşarlığı üst düzey yetkililerince incelenerek rapor edilmesine; bu konuda gerekli
ilke kararlarının, üç ay içinde gerçekleştirilecek Sekizinci BTYK Toplantısı’nda alınarak
Hükümete sunulmasına” karar verilmiştir.

TÜBİTAK, yapılacak değerlendirmenin ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerilerini yansıtmasını
sağlamak amacıyla, yukarıda anılan kamu kurumlarının yanında, başta üniversiteler ve sanayi
kuruluşları olmak üzere diğer bir çok kurum ve kuruluştan da görüş almıştır. Bu amaçla
gerçekleştirilen etkinlikler aşağıda sıralanmaktadır:

• BTYK tarafından görevlendirilenler içinde olmak üzere, Ek-1 de listesi verilen 21 kamu
kuruluşuna bir Bilgi Notu gönderilerek, bu kuruluşlar 4 Şubat 2002 tarihinde TÜBİTAK’da
düzenlenen Değerlendirme Toplantısı’na davet edilmiş ve toplantı öncesinde konu hakkındaki
yazılı görüşlerinin iletilmesi istenmiştir. Hazırlanan Bilgi Notu’nda (Ek-2) olumlu ya da
olumsuz bir yargının belirtilmesinden kaçınılarak, Türkiye’nin AB Altıncı Çerçeve Programı’na
katılımı ile ilgili nesnel bilgiler ve bu konudaki gelişmeler verilmiş, yapılacak değerlendirmeye
yardımcı olabilmek amacıyla, olası bazı yaklaşımlara dikkat çekilmiştir.

• Ek-1 de belirtilen 17 kamu kurumu yazılı görüş bildirmiştir. Bu yazılar incelenerek, ortak
görüşler ve değerlendirmelerdeki farklılıklar saptanmıştır.

• 31 Ocak 2002 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda, Oda tarafından davet edilen sanayi
kuruluşlarından 50 kadar temsilcinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda TÜBİTAK
tarafından AB Altıncı Çerçeve Programı’nı tanıtıcı ve bu programa katılımın çeşitli boyutları
hakkında iki sunuş yapılmıştır. Bunun ardından gerçekleştirilen açık oturumda, katılımcılar
konu hakkındaki görüşlerini dile getirmişlerdir.
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• 1 Şubat 2002 tarihinde İTÜ’de düzenlenen TARGET (Teknoloji AR-GE Tartışma) Platformu
Dördüncü Toplantısı’nda, Altıncı Çerçeve Programı’na katılım hakkında TÜBİTAK tarafından
bir sunuş yapılmış, sanayi ve üniversitelerden katılımcılar konu üzerine görüşlerini
belirtmişlerdir.

• 4 Şubat 2002 tarihinde TÜBİTAK’da yapılan değerlendirme toplantısına, çağrılı 21 kamu
kurumundan 20’si katılmıştır (Ek-1). Toplantıda, o güne kadar TÜBİTAK’a iletilen 14 yazılı
görüş üzerinde yapılan incelemenin sonuçları sunulmuş ve TÜBİTAK’ın programa katılım
konusundaki olumlu görüşü ilk kez bu toplantıda dile getirilmiştir. Daha sonra söz alan kurum
temsilcileri konu hakkındaki görüşlerini belirtmişler ve toplantı, çok büyük bir çoğunlukla
benimsenen, Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’na tam katılım sağlaması gerektiği görüşü
ile sonuçlanmıştır.

• 11 Mart 2002 tarihinde, TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu’nun Altıncı Çerçeve
Programı’nın tartışıldığı  toplantısında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Namık Kemal PAK tarafından
bir sunuş yapılmış ve Milletvekillerinin konu hakkındaki çeşitli soruları yanıtlanmıştır.

Bu raporda, AB Altıncı Çerçeve Programı hakkında genel bilgiler ve Türkiye’nin bu programa
katılımı konusundaki gelişmeler verildikten sonra, yukarıda anılan etkinliklerde ortaya çıkan
görüşler temel alınarak yapılan değerlendirme sonuçları sunulmaktadır.

2. AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI VE ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI

Avrupa Birliği, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini güçlendirmek, bu yolla
ekonomik ve sosyal gelişme sağlamak üzere 1984 yılından bu yana beş  yıllık Çerçeve Programları
uygulamaktadır. Çerçeve Programları, üye ülkelerin katma değer vergisi yoluyla yaptıkları katkılar
yanısıra, ortaklık anlaşması imzalamış ülkelerin GSYİH’ları oranında ödedikleri katılım
paylarından oluşan bir kaynağı kullanmaktadır. Bu bütçenin yaklaşık %5-10 arasında bir bölümü
Euratom Anlaşması gereğince termonükleer füzyon ve nükleer atık yönetimi gibi konularda
yapılacak araştırmalara ayrılmakta, geri kalan büyük bölümü ise Topluluk Anlaşması uyarınca
yürürlüğe konulan araştırma ve teknoloji geliştirme (RTD) etkinlikleri için kullanılmaktadır.
Türkiye’nin katılımının tartışıldığı program Topluluk Anlaşması ile bağlantılı RTD programı olup,
Euratom programına katılım bu aşamada gündeme gelmemiştir.

Avrupa Birliği, Çerçeve Programları için ayırdığı bütçeyi 1994-998 yıllarında uygulanan
Dördüncü Çerçeve Programı’ndan itibaren büyük ölçüde artırmış bulunmaktadır. Bu uygulama,
AB’nin dünyanın en güçlü ekonomisi olma hedefi doğrultusunda, bilimsel araştırma ve teknoloji
geliştirmeye verdiği önemi yansıtmaktadır. 1998-2002 yılları arasında uygulanan yaklaşık 13
milyar € bütçeli Beşinci Çerçeve (RTD) Programı tamamlanmakta olup, 2002-2006 yıllarını
kapsayan Altıncı Çerçeve Programı hazırlıkları son aşamaya ulaşmıştır. Yaklaşık 16,3 milyar €
bütçeli (Euratom programı ile birlikte 17,5 milyar €) Altıncı Çerçeve Programı’nın, Haziran
2002’de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanarak yasallaşması beklenmektedir. Program,
Kasım 2002’de Brüksel’de yapılacak büyük bir konferans ile yürürlüğe girecek ve 2003 yılı
başlarında ilk proje çağrıları yapılacaktır.
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Avrupa Birliği Mart 2000’de yapılan Lizbon Zirvesi’nde, yakın gelecekteki bilimsel ve
teknolojik AR-GE felsefesini “Avrupa Araştırma Alanı” (European Research Area) başlıklı bir
proje kapsamında planlama kararı almıştır. Avrupa’yı 2010’da dünyanın en dinamik ve rekabet
gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan Avrupa Araştırma Alanı’nın ve bu
projenin uygulama aracı olarak tasarlanmış olan Altıncı Çerçeve Programı’nın temel ilkeleri
aşağıda özetlenmektedir:

• Özellikle ABD ve Japonya karşısında, Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün artırılması.

• Avrupa Birliği ülkelerinde bilgi tabanlı ekonomi ve toplum düzeni (knowledge-based
economy and society) geliştirilmesi ve bu yolla istihdam, sürdürülebilir ekonomik büyüme
ve toplumsal bütünlük koşullarının iyileştirilmesi.

Bu temel hedeflere ulaşmak üzere aşağıdaki stratejiler benimsenmektedir:

• AB ülkelerine ekonomik ve toplumsal yarar getiren (European added value) projelere
öncelik verilmesi;

• AB amaçlarına uygun öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi ve çalışmaların bunlarda
yoğunlaştırılması;1

• Bütünleştirilmiş projelere ağırlık verilerek, AR-GE yönetiminin etkinleştirilmesi,
kaynakların verimli kullanılması;

• İşbirliği geliştirilerek oluşturulacak mükemmelliyet ağları ile insangücü ve fiziksel
altyapının verimli değerlendirilmesi;

• Öncelikli alanlarda yürütülecek bütünleştirilmiş projeler ve mükemmelliyet ağlarından ayrı
olarak, araştırma altyapısının güçlendirilmesi, inovasyon sistemlerinin geliştirilmesi,
bunların Avrupa çapında bütünleştirilmesi;

• Araştırmacı dolaşımının kolaylaştırılması, başka ülkelerde çalışan araştırmacıların geri
dönmeye özendirilmesi;

• KOBİ’lerde araştırma ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin güçlendirilmesi
için özel önlemler alınması, KOBİ kaynaklı projelerin öncelikli alanlar dışında da
desteklenmesi;

• Ortaklık anlaşması ile programa dahil olan aday ülkelerin de yönetimde söz sahibi duruma
getirilmesi.

                                                
1 Bu doğrultuda Altıncı Çerçeve Programı için belirlenen öncelikli alanlar şunlardır:
• Genbilim ve Sağlık Biyoteknolojisi
• Bilgi Toplumu Teknolojileri
• Nanoteknolojiler, Akıllı Malzemeler ve Yeni Üretim Süreçleri
• Havacılık ve Uzay
• Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri
• Sürdürülebilir Kalkınma
• Avrupa Açık Bilgi toplumunda Yurttaşlık ve Yönetişim
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Yukarıda sıralanan stratejiler doğrultusunda tasarlanan Altıncı Çerçeve (RTD) programının
16,3 milyar € tutarındaki bütçesi, AB’nin 2001 yılı toplam bütçesinin %3,9’unu oluşturmaktadır.
AB olarak bu alanda ABD ve Japonya’nın önüne geçilmekle birlikte, Çerçeve Programları AB
üyesi ülkelerin ulusal sivil AR-GE bütçeleri toplamının %6’sı civarındadır ve AB ülkeleri, ortalama
%1,8 AR-GE payı ile rakiplerinin hala gerisinde bulunmaktadır.

Altıncı Çerçeve Programı’nın bütçesinin 10,8 milyar € bölümü, dip notta verilen öncelikli
alanlarda gerçekleştirilecek bütünleştirilmiş projelere ve mükemmelliyet ağlarına  ayrılmıştır.
Programın bu modülü, proje çağrıları ve yapılacak önerilerin AB tarafından değerlendirilmesi ve
seçilmesi esasına dayalı olarak yürütülecektir. Bütçenin geri kalan 5,5 milyar € bölümü ise program
kapsamındaki; KOBİ’lerin özendirilmesi ve güçlendirilmesi, Innovation Relay Centres ve Business
Relay Centres gibi araçlarla inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
araştırmacı değişimi ve eğitimi, beyin göçünün önlenmesi, araştırma altyapısına karşılıklı erişim,
altyapı konsorsiyumları vb etkinliklerin desteklenmesine ayrılmış bulunmaktadır.

3. TÜRKİYE’NİN ÇERÇEVE PROGRAMLARINA KATILIMI - GELİŞMELER

Türkiye’nin AB Çerçeve Programlarına katılımı, 1999 yılındaki Helsinki zirvesinde aday
ülke statüsü kazanmasının ardından gündeme gelmiştir. Konu ilk kez, AB tarafından hazırlanan
“Türkiye için Avrupa Stratejisi” adlı eylem planı çerçevesinde, 25 Mart 1999’da Brüksel’de
TÜBİTAK, DPT ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle AB Komisyonu arasında yapılan toplantıda
görüşülmüştür. Türkiye’nin ortaklık anlaşması yaparak ve yılda yaklaşık 20-30 milyon € katılım
payı ödeyerek Beşinci Çerçeve Programı’na katılması, o günün koşulları içinde uygun görülmemiş,
bir sonraki programa hazırlanmak üzere proje bazında katılım yolu seçilmiştir. Ayrıca, bu hazırlık
sürecinde bir teşvik unsuru olarak, AB fonlarından herhangi bir destek almadan Beşinci Çerçeve
Programı kapsamındaki bir projeye katılması kabul edilen Türk araştırmacılarının TÜBİTAK
desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılmıştır.

13 Aralık 2000 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Altıncı Toplantısı’nda,
Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’na katılımına ilişkin işlemlerin tamamlanması yönünde karar
alınmıştır.

19 Mart 2001 günü açıklanan Ulusal Program’da Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’na
katılım konusundaki kararlılığı belirtilmiş ve yürürlükte olan Beşinci Çerçeve Programı’na proje
bazında katılım teşvik edilmiştir. AB’nin Türkiye’ye ilişkin 2001 İlerleme Raporu’nda da bu
niyetin olumlu karşılandığı belirtilmiştir.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, “AB ile teknolojik işbirliği azami ölçüde
değerlendirilecektir” ifadesi yer almakta, GSYİH’dan AR-GE’ye ayrılan pay ve on bin iktisaden
faal işgücüne düşen araştırmacı sayısının AB ortalamasına ulaşması temel hedef olarak
belirtilmektedir.  Ayrıca, Türkiye’nin bu hedeflere ulaşmasında AB ile AR-GE işbirliğinin önemi
vurgulanarak, ilgili kuruluşları Çerçeve Programlarına yönlendirmek görevi TÜBİTAK’a
verilmektedir.

Yukarıda özetlenmeye çalışıldığı gibi, konunun gündeme gelmesinden itibaren yayımlanan üst
düzey stratejik belgelerde, Türkiye’nin AB Altıncı Çerçeve Programı’na katılımının yararları
vurgulanmaktadır.
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TÜBİTAK, BTYK tarafından verilen görev doğrultusunda, Altıncı Çerçeve Programı’na
katılımın getireceği yükümlülükler ve ilgili prosedürün ayrıntılarını belirlemek amacıyla temaslarda
bulunmuş ve bilgi toplamıştır. Bu kapsamda, AB Araştırma Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri
Dr. Bellamin ve Dr. Kayamanidou’ nun 20-21 Aralık 2001 günleri ülkemize yaptıkları ziyaret
sırasında, Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’na katılımına ilişkin çeşitli konular gözden
geçirilmiş, Türkiye’nin üstleneceği yükümlülükler ile katılımın sağlayacağı yararlar
değerlendirilmiştir. Ayrıca, Çerçeve Programları’ndan proje desteği alabilmenin ilkeleri, kuralları
ve inceliklerinin aktarılmasına yönelik olarak, 22 Ocak 2002 günü Türkiye’den proje bazında
katılım sağlanan bir AB-IST projesi kapsamında bir toplantı düzenlenmiştir. Avrupa Komisyonu üst
düzey görevlileri Dr. Ktenas ve Dr. Bosco’nun çağrıldığı  toplantıda, üniversiteler ve bilişim sanayii
sektöründen 50 kadar katılımcı ile birlikte, yukarıda belirtilen hususlarda kapsamlı bir bilgilenme
ve tartışma ortamı yaşanmıştır.

Bu temaslar sonucunda belirlenen, Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programı’na katılımı için
gerekli koşullar ve bu hususlarda derlenen bilgi ve öneriler aşağıda sunulmaktadır:

3.1. Katılım Ortaklığı Anlaşması

Avrupa Birliği ile işbirliği yapılacak her alanda olduğu gibi, bilim ve teknoloji alanında da
bir ortaklık anlaşması (association agreement) oluşturulması sürecinde, hem Türkiye hem de AB
mevzuatı açısından çeşitli kural ve koşullara uyulması ve imzalanacak anlaşmanın TBMM
tarafından onaylanması gerekmektedir. Avrupa Birliği, işlemlerin hızlandırılması amacıyla, AB ile
Türkiye arasında bir Çerçeve Anlaşması (Framework Agreement) imzalanmasını önermiştir.
Türkiye’nin diğer aday ülkeler in katılımına açılmış olan tüm AB programlarına katılımının
sağlanmasına yönelik olan bu Çerçeve Anlaşması, gerekli işlemlerden geçirilerek oluşturulur ve
TBMM tarafından onaylanırsa, yalnızca bilim ve teknoloji alanında değil, işbirliği yapılacak her
alanda, o alanlara özgü ortaklık anlaşmaları yerine, katılım koşullarını belirleyen birer Mutabakat
Zaptı (Memorandum of Understanding) düzenlenmesi yeterli olacaktır. Avrupa Birliği’nin önerdiği
Çerçeve Anlaşması ile ilgili çalışmalar Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülmüş ve anlaşma imzalanmış
olup, yakında TBMM tarafından onaylanması ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulması
beklenmektedir. Altıncı Çerçeve Programı’na katılım kararı alınırsa, AB ile bu konuda
müzakerelere başlanması ve bu program ile ilgili Mutabakat Zaptı’nın imzalanması gerekmektedir.
Programa başlangıcından itibaren katılınması için bu işlemlerin, programın Avrupa Komisyonu
tarafından onaylanacağı Haziran 2002’ye kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Programa
sonraki yıllarda katılım mümkün ise de, programın ilk yılında proje desteği alma şansının çok daha
yüksek olduğu ve program süresince geçerli olan işbirliklerinin başlangıçta kurulduğu
bilinmektedir. 1999 yılında Beşinci Çerçeve Programı’na katılmama kararında bu husus da etkili
olmuştur. Bu nedenlerle, Türkiye Altıncı Çerçeve Programı’na tam katılımı seçerse, bunun
programın başlangıcından itibaren olması ve Haziran ayına kadarki süre içinde son derece hızlı
hareket edilmesi gerekmektedir.

3.2. Katılım Payı
Daha önce belirtildiği gibi Çerçeve Programları, üye ülkelerin katma değer vergisi yoluyla

yaptıkları katkılar yanısıra, asosye (ortaklık anlaşması imzalamış) ülkelerin GSYİH’ları oranında
ödemek zorunda oldukları katılım paylarından oluşan bir kaynağı kullanmaktadır. Türkiye gibi
büyük ekonomilere sahip ülkelerin ödemek durumunda oldukları katılım payı oldukça büyük
tutarlara ulaşmaktadır. Altıncı Çerçeve Programı için Türkiye’nin GSYİH’sı ile orantılı olarak
ödemesi gereken katkı payı 350 milyon € civarında tahmin edilmektedir. Müzakereler sonucunda
kesinlik kazanacak bu miktarın pazarlıklar ile bir miktar aşağı çekilmesi mümkündür.
AB   Komisyonu    görevlisi   Dr. Bellamin, Türkiye’nin katılım payının 250-350 milyon € arasında
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olabileceğini belirtmiştir. AB Komisyonu, Beşinci Çerçeve Programı’nda aday ülkelere uygulanan
%30 indirimin bu kez kaldırılmasına karar vermiş, diğer 12 aday ülkeden bu konuda hiçbir itiraz
gelmediği Dr. Bellamin tarafındab belirtilmiştir. Türkiye’nin müzakereler sırasında, diğer 12 aday
ülkenin daha önce bir kez yararlanmış olduğu bu indirimin bu kez Türkiye’ye uygulanmasını talep
edebileceği düşünülmektedir. TÜBİTAK, AB Araştırma Genel Müdürlüğü yetkilileriyle temasları
sırasında katılım payının GSYİH yerine AR-GE’ye ayrılan pay (GERD) bazında hesaplanmasını
gündeme getirmiştir. Ancak, Türkiye’nin katılım payını azaltabilecek olan bu öneri olumlu
karşılanmamıştır.

Müzakereler sonucunda kesinleşecek olan katılım payının, 2003 yılından başlayarak dört yıl
içinde, her yıl iki taksitte (Şubat ve Kasım aylarında) ödenmesi gerekmektedir. Her taksit miktarı
AB Komisyonu tarafından belirlenerek üç ay öncesinden ülkelere bildirilecek olup, 2006 yılında
ödenecek son taksitle başlangıçta belirlenen tutar tamamlanmış olacaktır. Önceki uygulamalardan,
ödemelerin yaklaşık olarak eşit taksitlerle olması beklenmektedir. Katılım payını ödemede
kullanılabilecek AB kökenli dolaylı bir kaynak 2002-2004 döneminde yılda 177 milyon €
tutarındaki hibe yardımlardır. Dışişleri Bakanlığı, bu kaynaktan Topluluk Programları için yılda 11
milyon € ayrıldığını belirtmiş olup, bunun da katılım payı düşük diğer programlar için
kullanılmasının yerinde olacağını belirtmektedir. Bu koşullarda, katılım payı taksitleri için her yıl
bütçeden ödenek ayrılması gerekecek olup, 2003 bütçesinde gerekli düzenlemelerin yapılması için
de Haziran 2002 tarihi önem kazanmaktadır.

3.3. Vergi Muafiyeti

AB, Çerçeve Programları kapsamında sağlanacak fonların harcanması sırasında vergiden
muaf tutulmasını şart koşmaktadır. Bu fonların üye ülkelerin KDV gelirlerinden kesildiği,
dolayısıyla ayrıca vergilendirilmesinin söz konusu olamayacağı gerekçesine dayanan bu koşulun
Türkiye tarafından yerine getirilmesinde en önemli engel, yapılacak harcamalardaki KDV
kesintileridir. Bu husus Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmiştir.
Maliye Bakanlığı’nın KDV yasasında bir değişikliğe sıcak bakmaması nedeniyle, önerilen çözüm
KDV muafiyetinin Altıncı Çerçeve Programı ile ilgili Mutabakat Zaptı’nda yer alması olmuştur.
Ancak bu çözüm, Mutabakat Zaptı’nın da, Çerçeve Anlaşması’nda olduğu gibi, TBMM tarafından
onaylanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu durumda Haziran 2002 tarihine kadar tamamlanması
gereken işlemler daha da yoğunlaşmakta ve Altıncı Çerçeve Programı’na katılım sağlanacak ise,
konunun başta TBMM olmak üzere, ilgili tüm kuruluşların gündemlerinde öncelikli olarak yer
alması zorunlu olmaktadır.

3.4. Mali Denetim

AB’nin Çerçeve Programlarına katılım için getirdiği bir diğer koşul da, sağlanacak fonların
kullanımının AB tarafından denetlenebilmesidir. NATO, Dünya Bankası gibi uluslararası
kaynaklarca desteklenen projelerde benzer denetimler yapılmış olduğundan bu koşulun
sağlanmasında bir sorun görünmemektedir.
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3.5. Karşılıklılık

Çerçeve Programlarına katılım ortaklığı anlaşması imzalayarak katılan ülkelerin, ulusal AR-
GE projelerinde AB araştırmacılarının da yer almalarının önünde engel bulunmaması istenmektedir.
AB yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, bunun ulusal AR-GE programlarının AB araştırmacılarına
açılması anlamına gelmediği, ulusal kaynaklarla desteklenen AR-GE projelerinde, AB’den
araştırmacıların da yer alabilmesinin, bunun bilimsel değerlendirmeler dışında, yalnızca yabancı
olmaları gerekçesiyle reddedilmemesinin istendiği belirtilmiştir. Bu kapsamda bir koşulunun kabul
edilmesinin, uygulamada hiç bir sorun getirmeyeceği düşünülmektedir.

4. ÇERÇEVE PROGRAMLARINA DİĞER ADAY ÜLKELERİN YAKLAŞIMI

Türkiye dışındaki aday ülkelerin büyük çoğunluğu, başlangıçtan itibaren Çerçeve
Programlarına tam katılım yolunu seçmiş, bu konuda dışarıda bırakılmaları ihtimaline karşı kesin
tavır koymuşlardır. Aday ülkelere Beşinci Çerçeve Programı için tanınan %30 indirim olanağı bu
kez kaldırılmış olmasına karşın buna hiçbir aday ülkeden itiraz gelmediği AB Komisyonu
yetkililerince belirtilmiştir.

 21-22 Mayıs 2001 günlerinde İsveç’in Linköping kentinde yapılan ve TÜBİTAK tarafından
katılım sağlanan toplantıda, AB Çerçeve Programlarına daha önce katılmış olan on aday ülkenin
(Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,
Slovakya, Slovenya) bu alandaki performansları değerlendirilmiştir. Bu ülkelerin ilk katıldıkları
programdan aldıkları proje desteği, ortalama olarak, ödedikleri katkı payının yarısına bile
ulaşmamaktadır. Buna karşın bütün aday ülkeler konuya, Lizbon Konferansı’ndaki AB öncelikleri
arasında yer alan bilim ve teknoloji alanında, AB ile bütünleşme açısından yaklaşmakta ve yukarıda
belirtildiği gibi, Çerçeve Programlarına katılım konusunda büyük bir kararlılık göstermektedir.
Aday ülkelerin araştırmacılarını içeren proje öneri sayısının çok küçük ülkeler için bile yüzlerle
ifade edildiği, destek alma başarısının ise (kabul edilen proje sayısının öneri sayısına oranı)
ortalama %20 dolaylarında olduğu görülmektedir. Ulusal düzeyde bu programın ilkelerine benzer
ilkelerle yürütülen TÜBİTAK programlarına önerilen her 100 projeden yaklaşık 30 kadarının
desteklendiği anımsanırsa, Beşinci Çerçeve Programı’na aday ülkelerin etkin bir katılım
sağladıkları açıktır. Sözü edilen aday ülkelerde Çerçeve Programlarına etkin katılım sağlayabilmek
amacıyla, bir temas noktası düzeni (contact point system) geliştirilmiştir. Bu düzende yer alacak
kişilerin belli bir düzen içinde eğitim gördükleri ve edindikleri bilgi birikimiyle, üniversite ve
firmaları programa yönlendirip oldukça karmaşık olan prosedürler konusunda yardımcı oldukları bu
tür bir düzeninin, eğer katılım kararı alınırsa Türkiye’de de kurulması gerekli görülmektedir.
BTYK’nun Yedinci Toplantısı’nda bu düzeni kurma görevi TÜBİTAK’a verilmiş bulunmaktadır.

Çerçeve Programları’na AB üye ve aday ülkeleri dışından da katkı payı ödeyerek katılım
mümkün olmaktadır. Bu konuda ilginç bir örnek de İsrail’dir. Dördüncü Çerçeve Programı’nda
alınan proje desteği açısından başarısız olan İsrail, Beşinci Çerçeve Programı’nda büyük bir atılım
gerçekleştirmiş ve %100’ü aşan bir geri dönüş sağlamış bulunmaktadır.
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5. TÜRKİYE’NİN BEŞİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMINA PROJE BAZINDA KATILIMI

Proje bazında katılım, her ülke için geçerli olup AB’nin ve proje yönetiminin uygun görmesi
koşuluyla, kendi payına düşen bütçe katkısını ulusal kaynaklardan karşılayarak, yürürlükte olan bir
projede yer alma anlamına gelmektedir. Programın belirli modülleriyle sınırlı olan bu model, proje
önermek ve yönetmek olanağı vermediği gibi, gerek proje giderlerine yönelik, gerek araştırma ve
araştırmacı kapasitesini arttırmaya yönelik fonlardan yararlanmayı da dışlamaktadır. Bir projenin
AB üyesi ve ortaklık anlaşması imzalamış ülkelerden oluşan konsorsiyumu, diğer ülkelerden proje
bazında katılıma, projede yapılacak bir iş paketinin bir alt yükleniciye devredilmesi gözüyle
bakmakta, bütçelerinden bu amaçla bir miktar ödeme de yapabilmektedir. Ancak, bu tür bir
katılımda projenin genelinden uzak kalınmakta ve sonuçta ortaya çıkan kazanımlarından
yararlanılamamaktadır. Bu tür başvurulara, projenin bütçe yönetimindeki sorunlar ve proje seçim
kriterlerine olumlu hiçbir etkisi olmaması nedeniyle, AB yetkililerince sıcak bakılmamaktadır.

Beşinci Çerçeve Programı’na proje bazında katılımı teşvik etmek amacıyla, bu projelere
Türkiye’den katılan araştırmacılara TÜBİTAK tarafından, ayrıca bir bilimsel değerlendirme
yapılmaksızın, yalnızca mali değerlendirme ile destek verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu teşvik
önlemine karşın, yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, Beşinci Çerçeve Programı’na Türk
araştırmacıların katılabildiği ve büyük bölümü küçük ölçekte olan proje sayısı yalnızca 32’dir. Bu
sayı içinde iki özel sektör firması yer almış olup, diğer katılımlar üniversite ve kamu
kuruluşlarındandır. TÜBİTAK’a bu amaçla bir tek başvuru yapılmış ve bu katılıma 40.000 US$
destek sağlanmıştır. Programa bu bağlamda katılan projecilerin, ulusal destek için TÜBİTAK’a
başvuruda bulunmamış olmaları, katılımların küçük alt yüklenicilik düzeyinde kaldığının bir
göstergesidir. Beşinci Çerçeve Programı kapsamında 8.000’in üzerinde projenin desteklendiği, bu
arada Lüksemburg’un 60, Kıbrıs Rum Kesimi’nin 49 projede yer aldıkları düşünülürse, programa
tam katılım sağlamayan tek aday ülke konumundaki Türkiye’nin proje bazında katılımının son
derece cılız kaldığı görülmektedir. Bu katılım modeli Türkiye’nin rekabet gücüne hiçbir katkı
sağlamamış, Türkiye bu yolla Avrupa’nın bu alandaki kurumlarına, yapılarına ve faaliyetlerine
entegre olamamıştır. Bu deneyim, Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programına da proje bazında
katılması ve tam katılım için fiilen 2007 yılında başlayacak olan Yedinci Çerçeve Programını
beklemesi görüşünün kuşku ile karşılanmasına neden olmaktadır.

6. TÜRKİYE’NİN ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMINA TAM KATILIMI -
BELİRTİLEN GÖRÜŞLER ÜZERİNE TOPLU BİR  DEĞERLENDİRME

Giriş Bölümü’nde belirtildiği gibi, Türkiye’nin AB Altıncı Çerçeve Programı’na tam katılım
sağlamasının yarar-maliyet analizinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, ilgili bütün
kesimlerden (kamu, üniversite ve özel kesim) görüş alınmasına çalışılmıştır. Raporun bu
bölümünde, bu konuda yazılı ve çeşitli platformlarda sözlü olarak belirtilen bütün görüşlerin toplu
bir değerlendirmesi yapılmaktadır.
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Altıncı Çerçeve Programı’na Türkiye’nin tam katılımı konusundaki en belirgin çekince,
pazarlıkla belirlenecek ve dört yıl içinde ödenecek yaklaşık 350 milyon € katkı payının proje
desteği olarak geri getirilemeyeceği kaygısıdır. Bilim ve teknoloji sistemimizin eksiklikleri ile
araştırmacılarımızın ve sanayi kuruluşlarımızın bu düzeydeki projelerde deneyim ve özgüvenlerinin
yeterli olmaması göz önüne alındığında, özellikle ilk yıllarda ödenecek katkı payının çok altında
proje desteği alabileceğimizin kabul edilmesi gerekmektedir. Önceki programlara katılmış olan
diğer ülkelerin performansları da benzer olmuştur. Bu saptamaya karşın, BTYK kararı uyarınca
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sanayi temsilcileri ile yapılan toplantılarda, Altıncı
Çerçeve Programı’na katılım konusuna son derece olumlu bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu
doğrultuda yazılı ve sözlü olarak dile getirilen ve neredeyse oybirliği ile üzerinde uzlaşılan görüşler
aşağıda özetlenmektedir:

• Altıncı Çerçeve Programı’na katılım, Türkiye’ye bilim ve teknoloji alanında Avrupa ile birlikte
yetkinleşmenin yolunu açan bir olanaktır. Her gelişmede olduğu gibi, bunun da bir bedeli vardır
ve eğer bu bedel şimdiden ödenmezse, teknolojideki gelişmeler ve bunun insanların gönenç
düzeyine yansıması ile ilgimiz “izleyicilik” düzeyinde kalabilir.

• Ödenecek bedel, Türkiye’de AR-GE’ye ayrılan kaynakla karşılaştırıldığında büyük görünmekle
birlikte, Türkiye’nin yabancıların (dışalımla gelen sanayi ürünlerinin bedeli içinde bulunan)
AR-GE harcamalarına yaptığı katkıyla karşılaştırıldığında hiç de büyük sayılmaz.

• AB’ye girme hazırlıkları içinde olan Türkiye’nin, bilim ve teknoloji alanında Avrupa ile
bütünleşme sürecine bir an önce girmesinde büyük yarar vardır. Türkiye programa bu aşamada
katılmazsa, diğer aday ülkelerin bu programdan sağlayacakları kaynaklardan da yararlanarak bu
alanda ülkemizle arayı daha da açmaları kaçınılmaz olacaktır. Sonuç olarak, beş yıl sonra
Türkiye’nin bu alandaki konumu bugünkünden kuşkusuz çok daha zayıf olacaktır.

• Türkiye çağdaş bilim ve teknoloji düzeyine ulaşma iddiasını sürdürecekse, Türk bilim ve
teknoloji çevreleri uluslararası alanda yarışmak ve başarılı olmak zorundadır. Türk araştırma
kurumları ve sanayi kuruluşlarının bu düzeydeki bir yarış için deneyim ve birikimleri yeterli
bulunmayabilir, ancak yeterli yetenek ve kapasiteleri vardır.

• Bilim ve teknolojide AB ile işbirliği içinde ve onlarla birlikte gelişme hedefi, “Muasır
medeniyet seviyesine erişme” kavramı ile çok uyumludur. Altıncı Çerçeve Programına
katılmak, bunun bedelini ödeyip güçlüklerini göğüslemek, bu gelişmenin, vazgeçilemez
nitelikteki, ilk adımıdır. Konuya AB üyeliğinin ötesinde, Türkiye’nin dünya rekabet ortamına
sağlıklı ve güçlü bir perspektifle girmesi açısından yaklaşılmalı ve bu fırsat kaçırılmamalıdır.
Ortaya konulan bedel böyle bir hedef için hiç de büyük değildir.

• Programda belirlenen öncelikli alanlar dünya ölçeğinde rekabet edebilmek için kritik öneme
sahip konulardır. Türkiye’nin bu alanlarda biraz geride olması programa katılmamasının değil,
tersine bu alanlarda hızla yetkinleşmek üzere programa katılmasının gerekçesi olabilir.
Programa katılım, örneğin, e-Türkiye girişiminin e-Avrupa+ paralelinde gerçekleşmesi için
büyük fırsatlar yaratacaktır.
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• Türk sanayii, 16,3 milyar € ile desteklenen programın araştırma sonuçlarına ulaşım
sağlayabilecek ve bu sonuçlardan, uluslararası rekabet gücünü artırma bağlamında, üye
ülkelerle aynı koşullarda yararlanabilecektir. Türk sanayiinin AB standard ve normlarına
alışması, yabancı sermaye ile buluşma olanağı elde etmesi, Avrupa risk sermayesi
girişimlerinden yararlanma olanağı bulması gibi yararlar da söz konusudur. Ayrıca, programın
yalnızca tam katılım ile ulaşılabilecek olan ve gelişmekte olan bölgelerin araştırma, teknoloji
geliştirme ve inovasyon yeteneklerini, dolayısıyla rekabet güçlerini arttırmaya yönelik
desteklerinden yararlanma olanağı da elde edilmiş olacaktır.

Özetle, programa katılımın getirisinin yalnızca alınacak proje destekleri biçiminde geri
gelecek kaynak olarak görülmemesi gerektiğini belirten sanayi temsilcileri, katılımın hem AR-
GE’ye hem de endüstriye açacağı yeni ufukların önemsenmesi gerektiğinin altını çizmekte;
katılma maliyetinin değil, katılmama maliyetinin önem taşıdığını, bunun da çok büyük
olduğunu vurgulamakta ve katılımı kuvvetle desteklemektedirler.

• Katılım durumunda Türkiye, araştırmacı dolaşımı ve yetiştirilmesi ile başka ülkelerde eğitim
görmüş araştırmacıların geri dönmeye özendirilmesine yönelik olan ve yaklaşık 1,7 milyar €
bütçesi bulunan programdan yararlanabilecektir. Beyin göçü etkilerinin azaltılmasına yönelik
olan bu program Türkiye için önem taşımaktadır.

• Ayrıca, KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik programlara da katılabilme yolu açılacaktır. Bu
amaçla kullanılacak bütçe yaklaşık 1,8 milyar EUR kadardır.

7. SONUÇ

Bu raporda, AB Altıncı Çerçeve Programı’na tam katılımın ülkemize sağlayacağı yararlar
ve getireceği yükümlülükler üzerine, ilgili kesimlerin görüşlerine başvurularak yapılan inceleme ve
değerlendirme sunulmaktadır. BTYK’nın 24 Aralık 2001 tarihinde yapılan yedinci toplantısında
alınan karar gereğince, TÜBİTAK tarafından üstlenilen bu çalışma, aşağıda belirilen iki kapsamda
yürütülmüştür.

7.1. Programa Katılımın Getireceği Yükümlülükler ve  Gerekli İşlemler

Programa katılımın ülkemize getireceği mali ve idari yükümlülükler ile, programa katılım
kararı alındığı takdirde bunun gerçekleşmesi için izlenmesi gereken prosedür ve takvim ile ilgili
bilgi ve veri toplanmıştır. Bu hususlarda saptanan bilgiler Bölüm 3’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Özet olarak, programa katılım Türkiye’ye dört yıl içinde ödenmesi gereken yaklaşık 350 milyon €
tutarında mali bir yük getirmekte, vergi muafiyeti ile ilgili düzenlemenin Mutabakat Zaptı'nda
yapılarak TBMM’den onaylanması gerekmektedir. Ayrıca, programa başlangıcından katılım
sağlanabilmesi için 2002 yılı Haziran ayına kadar, başta TBMM olmak üzere ilgili bütün kurum ve
kuruluşların yoğun ve planlı bir çalışma içinde gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.
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7.2. Programa Katılımın Getireceği Yararlar

Altıncı Çerçeve Programı’na katılım konusuna, başta sanayi kuruluşları ve üniversite
temsilcileri olmak üzere, görüşlerine başvurulan tüm ilgili kesimler büyük bir çoğunlukla son
derece olumlu bir yaklaşım sergilemişlerdir. Genel eğilim, Türkiye’nin bilim ve teknoloji
alanındaki uzun vadeli hedeflerinin vazgeçilemez önemde olduğu, bunların gerçekleşebilmesi için
programa katılımın büyük bir fırsat oluşturduğu yönündedir. Üniversitelerimizin çoğu Altıncı
Çerçeve Programı’na kısa sürede entegre olmak için gerekli birikime sahip olduklarını
düşünmektedirler. Sanayicilerimiz ise programa katılım ile, Türkiye’nin halen rekabet edebildiği
alanlarda bu gücünü sürdürebilmesinin ve ileride ortaya çıkacak yeni alanlarda da rekabet edebilir
duruma gelebilmesinin yolunun açılacağını, bu nedenle programa katılmanın bugünkü maliyetinin
değil, programa katılmamanın ilerideki maliyetinin düşünülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Özellikle ilk yıllarda, ödenecek katkı payının çok altında nakit proje desteği alabileceğimiz
ortak bir yargı olarak belirmiştir. Programa katılımı kuvvetle savunanlar da dahil olmak üzere, hiç
bir kişi ve kurum ödenecek katkı payının proje desteği olarak geri dönmesi beklentisi içinde
değildir. Görüşlerine başvurulan kişi ve kuruluşların küçük bir bölümü bu saptama ve Türkiye’nin
içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle, tam katılım için 2007 yılında yürürlüğe girecek Yedinci
Çerçeve Programı’nın beklenmesini önermişlerdir. Ancak bu öneriyi getirenlerin çoğunun
programın Türkiye’ye yararları konusundaki görüşleri, katılımı savunan büyük çoğunluğun
gerekçeleriyle örtüşmektedir.

AB Altıncı Çerçeve Programı’na katılımın ülkemize sağlayacağı yararlar ve getireceği
yükümlülükler bazında yapılan değerlendirme sonucunda varılan nokta, uzun dönemde sağlanacak
kazanımların kısa dönemde üstlenilecek yükümlülüklerle kıyaslanamayacak ölçüde önemli ve
Türkiye’nin hedefleri bağlamında ertelenemez nitelikte olduğunu işaret etmektedir.

Bu değerlendirme, Altıncı Çerçeve Programına katılmanın, Türkiye’nin  Avrupa Birliği’ne
üyelik sürecinde önemli bir adım olduğunu yadsımamakla birlikte, esas olarak konuya Türkiye’nin
bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini arttırması ve bu yeteneği toplumsal ve
ekonomik faydaya dönüştürmesi hedefleri açısından yaklaşmaktadır. Altıncı Çerçeve Programı’na
katılmak, Avrupa Birliği üyelik sürecinden  bağımsız olarak da, büyük bir anlam ve önem
taşımaktadır. Bunun en güzel örneği İsrail’in bu konudaki yaklaşımıdır. AB’ye girmesi söz konusu
bile olmadığı halde, çerçeve programlarına katılmayı yıllardır önemsemekte ve bunu başarıyla
gerçekleştirmektedir.

Bilgilerinize saygı ile sunulur...
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EK 1

GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULAN KURUM VE KURULUŞLAR

• Ankara Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Avrupa Birliği Genel Sekreterliği2,3

• Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı2,3

• Dışişleri Bakanlığı2,3

• Dokuzeylül Üniversitesi Rektörlüğü3

• Ege Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Gazi Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Hazine Müsteşarlığı2,3

• İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı2,3

• İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü2

• İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü2

• KOSGEB Başkanlığı2,3

• Maliye Bakanlığı2

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü2,3

• Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı2

                                                
2  4 Şubat toplantısına katılanlar
3  Yazılı görüş bildirenler
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EK-2

Görüşlerine Başvurulan Kuruluşlara İletilen Bilgi Notu

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ
ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMINA KATILIMI

GİRİŞ

Bu bilgi notu, 24 Aralık 2001 günü yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında
alınan bir kararla, Altıncı Çerçeve Programına katılımın, programın ülkemize sağlıyacağı olanaklar,
katılımın ülkemize getireceği parasal yük ve konunun siyasal boyutu ile ülkemizin programdan
yararlanma potansiyelini değerlendirerek Şubat ayında yapılacak Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu toplantısına sunulmak üzere bir rapor düzenlemekle görevlendirilen kuruluş yetkililerine,
konunun çeşitli boyutlarını topluca ve kısaca sunmak amacıyla düzenlenmiştir.

AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI (ERA) VE ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeler konusu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı
hazırlık çalışmaları arasında önemli yer tutan alanlardan biridir. Avrupa Birliği, yakın gelecekteki
bilimsel ve teknolojik AR-GE felsefesini “European Research Area (ERA) - Avrupa Araştırma
Alanı” başlıklı bir belgede özetlemiştir. Avrupa’yı dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek
ekonomisi haline getirmeyi ve bu bağlamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile
rekabet edebilir bir Avrupa bilim ve teknoloji yeteneği geliştirmeyi amaçlayan bu belgenin temel
ilkeleri aşağıda kısaca gözden geçirilmektedir.

 Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya karşısında, Avrupa Birliği’nin rekabet
gücünün artırılması ve

 Avrupa Birliği ülkelerinde bilgi tabanlı ekonomi ve toplum düzeni (knowledge-based economy
and society) geliştirilmesi ve bu yolla istihdam, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal
bütünlük koşullarının iyileştirilmesi öncelikle amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda,

• “Avrupa için katma değer - European added value” ölçütü ön planda tutularak, Avrupa
Birliği ülkelerine ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak projelere öncelik verilmesi;

• Birleştirilmiş (integrated) büyük projelere ağırlık verilerek, AR-GE yönetiminin
etkinleştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması;

• İnsangücünü ve altyapıyı en verimli biçimde değerlendirebilmek amacıyla, belirlenecek
bilimsel mükemmeliyet merkezleri (centres of excellence) arasında iletişim ve işbirliği
geliştirerek mükemmeliyet ağları (networks of excellence) oluşturulması;

• Özellikle Avrupa ülkelerinde araştırmacı dolaşımının kolaylaştırılması ve başka ülkelerde
eğitim görmüş araştırmacıların geri  dönmeye özendirilmesi;
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• Yukarıda belirtilen Avrupa Birliği amaçlarına uygun olan öncelikli araştırma alanlarının
belirlenmasi ve çalışmaları bu alanlarda yoğunlaştırılması

öngörülmektedir.

Altıncı Çerçeve Programı için belirlenmiş olan  öncelikli araştırma alanları aşağıda
sıralanmaktadır. Yaklaşık 17.5 milyar € kadar olan Altıncı Çerçeve Programı bütçesinin büyük bir
bölümü (yaklaşık 10.5 milyar €), bu öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek birleştirilmiş araştırma
projelerine ayrılmıştır.

• Genbilim ve sağlık biyoteknolojisi
(Genomics and biotechnology for health)

• Bilişim toplumu teknolojileri
(Information society technologies)

• Nanoteknoloji, akıllı malzemeler ve yeni üretim süreçleri
(Nanotechnologies, intelligent materials and new production techniques)

• Havacılık ve uzay
(Aeronautics and space)

• Besin güveniği ve sağlık riskleri
(Food safety and health risks)

• Sürdürülebilir gelişme ve küresel değişiklikler
(Sustainable development and global change)

• Avrupa bilgi toplumunda yurttaşlık ve yönetişim
(Citizens and governance in the European knowledge-based society)

Avrupa Araştırma Alanı belgesinde özetlenen araştırma felsefesinin uygulama ortamı olarak da
Çerçeve Programları (Framework Programmes) ve özellikle 2003-2006 döneminde
gerçekleştirilmesi tasarlanan “Altıncı Çerçeve Programı” ortaya konmaktadır. Avrupa Birliği
ülkeleri AR-GE kaynaklarının önemlice bir bölümünü yönlendirme olanağına sahip olan çerçeve
programları, üye ülkelerin katma değer vergisi yoluyla yaptıkları katkılar yanısıra, asosye (ortaklık
anlaşması imzalamış) ülkelerin GSYİH’ları oranında ödemek zorunda oldukları katılım paylarından
oluşan bir kaynağı kullanmaktadır. Dolayisiyle, Türkiye gibi büyük ekonomilere sahip asosye
ülkelerin ödemek durumunda oldukları katılım payı oldukça büyük tutarlara ulaşmaktadır. Daha
önce ortaklık anlaşması imzalamış olan asosye ülkelere uygulanmış olan yöntemle hesaplandığında,
Türkiye’nin dört yılda ödemesi gereken tutar, yaklaşık olarak 350 ∼ 450 milyon € kadar olmaktadır.
Daha önceki çerçeve programlarına katılan aday ülkelere uygulanmış %30 dolaylarındaki indirim
2002 yılından başlayarak kaldırılmıştır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nce Türkiye’ye verilmesi
öngörülen “Katılım Öncesi Mali Yardım” fonundan, katılım payının bir bölümünü karşılamak
olanağı bulunmaktadır.
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Altıncı Çerçeve Programına katılmak isteyen asosye ülkelerin ödemesi gereken katılım
payını belirlemede kullanılacak hesaplanma yöntemi ile birinci yıl diliminin büyüklüğü Avrupa
Parlementosu’nca belirlenecektir. Bu konunun Şubat 2002 içinde açıklığa kavuşması
beklenmektedir. Katılım payı belirleme yöntemi konusunda TÜBİTAK tarafından yapılan ve
aşağıda kısaca özetlenen öneri Avrupa Birliği Araştırma Genel Müdürlüğü yetkililerine iletilmiştir.
Pek olumlu karşılanmayan bu önerinin göz önüne alınması beklenmemektedir.

Araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulan bir kaynak havuzuna bir ülkenin
yapacağı katkı, o ülkenin bu havuzdan alabileceği pay ile orantılı olmalıdır. Yalnızca bilimsel
ölçütlere dayalı bir değerlendirme sonucunda alınabilecek pay ise o ülkedeki araştırma
ortamının gelişmişliğine ve araştırmacı potansiyelinin, hem nicelik hem nitelik bakımından,
büyüklüğüne bağlıdır. Bu potansiyelin büyüklüğü ise, ülke ekonomisinin büyüklüğünden çok, o
ülkede AR-GE çalışmalarına ayrılan kaynağın büyüklüğü ile ilişkilidir. Bu nedenle, GSYİH
(GDP) ile oranlanarak hesaplanan katkı payı, Türkiye gibi AR-GE harcamaları (GERD) düşük
ve dolayısıyla araştırmacı potansiyeli küçük olan ülkeler için gerçekçi olmayan biçimde büyük
çıkmaktadır. Oysa, eğer katkı payı AR-GE harcamaları (GERD) ile oranlanarak hesaplanırsa,
çok daha gerçekçi ve anlamlı değerlere ulaşılır. Avrupa Birliği (GERD/GDP) oranı
ortalamasının %1.8, Türkiye’de ise bu oranın %0.6 olduğu anımsanırsa, bu yaklaşımla
hesaplandığında, Türkiye’nin ödeyeceği katılım payının yaklaşık olarak üçte bire, yani 120 ∼ 150
milyon € düzeyine inmesi beklenir.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMLARINA KATILIMI

Türkiye’nin AB AR-GE programlarına katılımı, AB tarafından hazırlanan “Türkiye için Avrupa
Stratejisi” adlı eylem planı çerçevesinde, ilk kez 25 Mart 1999’da Brüksel’de TÜBİTAK, DPT ve
Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle AB Komisyonu arasında yapılan toplantıda görüşülmüştür.
Türkiye’nin ortaklık anlaşması yaparak ve önemli bir katılım payı ödeyerek Beşinci Çerçeve
Programı’na katılması, o günün koşulları içinde uygun görülmemiş; proje bazında katılım (Türk
araştırmacıların katıldığı projelerde, Türk araştırmacılara ait bölümün TÜBİTAK tarafından
desteklenmesi) konusunda, DPT, Hazine, Dışişleri ve TÜBİTAK yetkilileri görüş birliğine
varmışlardır. Beşinci Çerçeve Programına katılabilmek için,

• Yılda 20-30 milyon € dolaylarında bir katılım payı ödenmesi gerektiği;

• Türk araştırmacıların program kuralları çerçevesinde önerecekleri projelerin, hiçbir özel kotanın
söz konusu olmadığı bir ortamda, yalnızca bilimsel yeterlik ve program beklentileri
doğrultusunda değerlendirileceği göz önünde tutulunca, tüm Avrupa ölçeğindeki üst düzey
rekabet ve Türk araştırmacılarının uluslararası ortamlardaki deneyim eksikliği nedeniyle,
başarıya ulaşmanın kolay olmadığı;

• Ayrıca, bu programa katılabilmek için Avrupa Birliğine ödenecek kaynakla yurt içinde de
önemli araştırmalar yapılabileceği;

göz önüne alınınca, o günkü koşullarda verilmiş olan bu kararın doğru olduğu söylenebilir. Ancak,
aradan geçen zaman içinde yer alan bazı önemli gelişmeler, bu yaklaşımın, ciddi bir değerlendirme
yapılmadan sürdürülmesinin doğru olmayacağını göstermektedir.
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Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 13 Aralık 2000 günlü toplantısında, Türkiye’nin
Avrupa Birliği’nin Çerçeve Programlarına Altıncı Çerçeve Programından başlayarak katılmasını
uygun görmüş ve Dışişleri Bakanlığı ile AB Genel Sekreterliğini gerekli prosedürün tamamlanması
konusunda, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile DPT’yi de gerekli ödeneğin tahsisi ve
ödenmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları yapılması konusunda görevlendirmiştir.

Öte yandan, 19 Mart 2001 günü açıklanan Ulusal Program’da da Türkiye’nin Altıncı Çerçeve
Programı’na katılım konusundaki kararlılığı belirtilmiş ve yürürlükte olan Beşinci Çerçeve
Programı’na proje bazında katılım teşvik edilmiştir.

Türkiye’nin girmeğe hazırlandığı hazırlık dönemini geride bırakmış olan on aday ülkenin
(Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya,  Romanya,
Slovakya,  Slovenya)  bilim ve teknoloji  alanında  gösterdikleri performansın değerlendirilmesi,
Türkiye açısından önem taşımaktadır.  21 - 22 Mayıs 2001 günlerinde İsveç’in Linköping kentinde
yapılan “The Role of the Candidate Countries in EU-Research” konulu toplantıda yapılan
değerlendirmelerden edinilen bazı ilginç gözlemler aşağıda belirtilmektedir.

• Aday ülkelerden bazılarının Beşinci Çerçeve Programında gösterdikleri performansın
umulandan çok daha iyi olduğu görülmektedir. Aday ülke araştırmacılarını içeren proje önerisi
sayısının küçük ülkeler için bile yüzlerle ifade edildiği, destek alma başarısının (Kabul edilen
proje sayısının öneri sayısına oranı) ortalama %20 dolaylarında olduğu anlaşılmaktadır. Ulusal
düzeyde bu programın ilkelerine benzer ilkelerle yürütülen TÜBİTAK projelerinde bu oranın
%30 kadar olduğu anımsanırsa, aday ülkelerin Beşinci Çerçeve Programında önemli bir başarı
elde etmiş oldukları açıktır.

• Büyük ülkelerin Beşinci Çerçeve Programındaki performanslarının küçük ülkeler kadar iyi
olmadığı; örneğin, 40 milyon nüfuslu Polonya’nın, AR-GE kapasitesine ve büyük çabalarına
karşın, diğerleri kadar başarı sağlayamadığı anlaşılmaktadır.

• Bu deneyimleri sonucunda, aday ülkelerin büyük çoğunluğu “Avrupa Araştırma Alanı” ve
“Altıncı Çerçeve Programı” gelişmelerine çok olumlu, umutlu ve iyimser biçimde
bakmaktadırlar.

• Ayrıca, Beşinci Çerçeve Programına katılım işlemlerinin düzenlenmesi ve proje önerilerinin
hazırlanmasına destek ve yönlendirme yapılabilmesi amacıyla, her aday ülkede bir temas
noktası düzeni (contact point) geliştirilmiş olduğu, ülke görevlilerinin belli bir düzen içinde
eğitim gördükleri ve bunun sonucunda, katılım işlerinin başarıyla yürütülebildiği izlenimi
alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen değerlendirme, Beşinci Çerçeve Programına katılma aşamasında öne çıkan
olan kaygıları azaltmakta ve Avrupa Birliği’ne girme hazırlıkları içinde olan Türkiye’nin, bilim ve
teknoloji alanında Avrupa ile bütünleşme sürecine bir an önce girmesinin isabetli olabileceğini
düşündürmektedir. Zira, Türkiye çağdaş bilim ve teknoloji düzeyine ulaşma iddiasını sürdürecekse,
Türk bilim ve teknoloji çevrelerinin uluslararası alanda yarışmak ve orada başarılı olmak
zorunluluğu vardır. Ancak, yukarıda değinilen kaygılarda da bir doğruluk payı bulunmaktadır. Bu
ortam ve bu düzeydeki bir yarışa başlamanın güçlükleri ortadadır. Türk araştırmacılarının bu amaç
için yeterli deneyimleri ve dolayısıyla yeterli özgüvenleri bulunmayabilir; ancak yeterli yetenek ve
kapasiteleri vardır. İlk aşamada büyük başarılar beklemek elbette çok gerçekçi olmaz; başarının
zaman içinde artması beklenebilir.
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KATILIM İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Avrupa Birliği ile işbirliği yapılacak her alanda olduğu gibi, bilim ve teknoloji alanında da bir
ortaklık anlaşması (association agreement) oluşturulması sırasında, hem Türkiye hem de AB
mevzuatı açısından çeşitli kural ve koşullara uyulması ve imzalanacak anlaşmanın TBMM
tarafından onaylanması gerekmektedir. Avrupa Birliği, işlemlerin hızlandırılması amacıyla, AB ile
Türkiye arasında bir Çerçeve Anlaşması (Framework Agreement) imzalanmasını önermiştir.
Türkiye’nin diğer on aday ülkenin katılımına açılmış olan tüm AB programlarına katılımının
sağlanmasına yönelik olan bu Çerçeve Anlaşması, gerekli tüm işlemlerden geçirilerek oluşturulur
ve TBMM tarafından onaylanırsa, yalnızca bilim ve teknoloji alanında değil, işbirliği yapılacak her
alanda, o alanlara özgü ortaklık anlaşmaları yerine, katılım koşullarını belirleyen birer Mutabakat
Zaptı (Memorandum of Understanding) düzenlenmesi yeterli olacaktır. Avrupa Birliği tarafından
önerilmiş bulunan Çerçeve Anlaşması ile ilgili çalışmalar Dışişleri Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir.

Çalışmalar tamamlandığında, Çerçeve Anlaşması, Dışişleri Bakanlığı tarafından imzalanacak,
TBMM tarafından onaylanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konacaktır. Dışişleri
Bakanlığı bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanabileceğini belirtmiştir. Eğer Altıncı Çerçeve
Programı’na katılma kararı alınırsa, katılım payının 2003 Bütçesine konulması gerekeceğinden bu
süre önem taşımaktadır.

DİĞER SEÇENEKLER

Eğer Türkiye Altıncı Çerçeve Programına katılmamaya karar verirse, bilim ve teknoloji
alanında Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleriyle işbirliği gerçekleştirilmesi iki farklı biçimde
olabilecektir. Bu tür işbirliği yöntemleri ile bunların elverişli ve elverişsiz yanlarına aşağıda kısaca
değinilmektedir.

Proje Bazında Katılım

Türk araştırmacıların Beşinci Çerçeve Programında olduğu gibi, Altıncı Çerçeve Programına
da, başka ülkelerin araştırmacıları tarafından önerilen projelere ortak olarak katılabileceklerdir. Bu
durumda, Türk araştırmacılar Avrupa Birliği kaynaklarından destek alamadıkları için projenin Türk
ortağı tarafından yürütülen dilimi TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Bir proje Çerçeve
Programı değerlendirme mekanizması tarafından Avrupa ölçütleri ile değerlendirilerek
desteklenmeğe değer bulunursa, o proje TÜBİTAK tarafından yalnızca finansal ve yönetsel açıdan
değerlendirilmekte ve ülke koşullarının elverdiği en üst düzeyde desteklenmektedir.

Türkiye’nin aday ülke olmasının bir ayrıcalık sağlamadığı bu katılım biçimi, dışarıdan katılan
ortağın proje lideri olmasına izin vermediği gibi, doğal olarak, o proje dışında kalan araştırma
sonuçlarına ulaşma olanağı da tanımamaktadır. Ayrıca, projeye yabancı ortak katılımının, yetkili
kurullar tarafından herbir proje için ayrı ayrı onaylanmasını gerektirmektedir.

Bu yaklaşımın en önemli üstünlüğü, yalnızca Türk araştırmacıların katıldığı projelere, katılımın
büyüklüğü oranında destek verilmesi ve böylece ulusal kaynakların dolaylı olmayan bir yoldan ve
verimli biçimde kullanılmasına olanak sağlamasıdır.
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Bu modelin en önemli eksiklikleri ise, (i) katılımın belli projelerle sınırlı kalması, (ii) Türk
araştırmacıların projeleri yönlendirememesi ve Türk araştırmacıların her zaman geri planda kalmak
zorunda olması, (iii) araştırmacı dolaşımı ve yetiştirilmesi ile yurt dışında yetişmiş araştırmacıların
geri dönmelerini özendiren programlardan yararlanma olanağı vermemesi ve (iv) Türk endüstrisinin
Avrupa araştırma ve teknolojik geliştirme çalışmalarının sonuçlarına ulaşma olanağı
bulamamasıdır; kısacası, Türk araştırma çevrelerinin uluslararası alana açılma ve bu düzeydeki
yarışa katılma olanaklarının çok sınırlı kalmasıdır.

İşbirliği Anlaşması (Cooperation Agreement)

Bu model, temelde Avrupa Birliği ile hiçbir ilişkisi bulunmayan, Birliğe katılma yolunda hiçbir
niyeti ve girişimi bulunmayan ülkeler için tasarlanmışsa da, Türkiye için de uygulanabilecek bir
yöntemdir. Genelde proje bazında katılım ilkesine dayalı olmakla birlikte, taraflar arasında
imzalanmış bir İşbirliği Anlaşması’na dayalı olduğundan, projeye yabancı ortak katılımının, yetkili
kurullarca herbir proje için ayrı ayrı onaylanmasını gerektirmemektedir.

KATILIMIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR

Avrupa Birliği Araştırma Genel Müdürlüğü’nden iki üst düzey temsilcileri Dr. L. Bellemin ve
Dr. M. Kayamanidou Aralık ayı içinde ülkemizi ziyaret etmişler ve kendileriyle Türkiye’nin Altıncı
Çerçeve Programına katılımıyla ilgili konularda ayrıntılı görüşmeler yapılmıştır. 21 Aralık 2001
günü TÜBİTAK’da yapılan resmi toplantıya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,
Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan uzmanlar katılmıştır. Altıncı Çerçeve
Programına katılım kural ve koşulları ile son gelişmelerle ilgili konularda görüş alış verişinde
bulunulan bu görüşmeler sırasında, özellikle katılımın Türkiye’ye sağlayabileceği yararların
belirlenmesine uğraşılmıştır. Söz konusu olabilecek getiriler aşağıda iki ayrı kategoride
sıralanmaktadır.

Katılımın Teknik ve Ekonomik Alanda Sağlayabilecekleri

• Türk araştırmacıları, araştırma kurum ve kuruluşları ile Türk endüstrisi AR-GE birimleri
Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı kaynaklarından proje desteği alabileceklerdir.

• Katılım sağlanan projeler kapsamında geliştirilen yeni teknoloji ürünlerine ortak
olunabilecektir.

• Türkiye, araştırmacı dolaşımı ve yetiştirilmesi ile başka ülkelerde eğitim görmüş
araştırmacıların geri dönmeye özendirilmesine yönelik ve yaklaşık 1.8 milyar € kadar bütçesi
bulunan programdan yararlanabilecektir.

• En önemlisi, Türk endüstrisi 17.5 milyar € ile desteklenen Avrupa Birliği araştırma sonuçlarına
ulaşım sağlayabilecek ve bu sonuçlardan diğer ülkelerle aynı koşullarda yararlanabilecektir.
Katılma ya da katılmama kararı alınırken, Türk endüstrisinin bu olanağı değerlendirme
doğrultusundaki istek ve azmi ile bu konudaki potansiyelinin göz önünde tutulması büyük önem
taşımaktadır.
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Katılımın Siyasal Alanda Sağlayabilecekleri

• Avrupa Birliği’ne katılma doğrultusunda bir adım atılmış, belli bir alanda (Bilim ve Teknoloji)
tam üye statüsü kazanılmış olacaktır.

• Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum çerçevesinde bir bölüm tamamlanmış ve bütünüyle
kapatılmış olacaktır.

• Diğer 12 aday ülkenin katıldığı bir alanda dışarıda kalan tek aday ülke konumundan çıkılmış
olacaktır.

KATILIMLA İLGİLİ OLUMLU / OLUMSUZ YAKLAŞIMLAR

Bu bilgi notunun katılım konusunda olumlu ya da olumsuz bir eğilim belirtmemesine,
konuyu ayrıntılı biçimde tartışarak biçimlendirecek olan yetkililere hiçbir önyargı
aktarmamasına, konunun olumlu ve olumsuz yanlarını olabildiğince yansız bir biçimde
özetlemesine uğraşılmıştır.

Yukarıda olabildiğince nesnel bir biçimde sıralanmasına çalışılan veriler göz önüne
alınarak olumlu ya da olumsuz çeşitli görüş ve öneriler geliştirilebilir. Bu tür yaklaşımlara
örnek olabilecek bazı düşünce biçimleri aşağıda sıralanmaktadır. Bunlar biribirini dışlayan
senaryolar değildir ve bunlar arasından birinin seçilip ön plana çıkarılması da söz konusu
değildir. Bu düşünce biçimleri, üretilebilecek pek çok değerlendirmeye yardımcı olabilecek
örnekler olarak algılanmalıdır.

Katılım Payını Yurt İçinde Kullansak

Çerçeve programları içinde desteklenecek projelerin seçiminde uygulanan değerlendirme
ölçütleri, hem biçimsel, hem içerik bakımından, hem anlayış, hem gerekli altyapı bakımından, Türk
araştırmacıların büyük çoğunluğu için yabancıdır. Bir başka deyişle, bu ortamdaki yarışın kural ve
koşulları büyük ölçüde farklıdır. Bu durumda, Türk araştırmacıların, Avrupa Birliği kaynaklarından
proje desteği alarak  geri getirebilecekleri kaynaklar, katılım payı olarak ödenecek tutarın ancak
küçük bir bölümü olacak, katılım payının çok büyük bir bölümü Avrupa Birliği araştırmalarına,
armağan sayılabilecek, bir katkı oluşturacaktır.

Oysa, katılım payı olarak ödenmesi söz konusu olan tutar ile (hatta bunun yalnızca bir bölümü
ile) yurt içinde çok sayıda proje desteklenebilir, AR-GE ortamı geliştirilebilir. Bu nedenle, proje
bazında katılımla yetinmeli, büyük katılım paylarını ödemekten kaçınmalıyız.

Bu durumda, eğer gerekli önlemler alınır, gerekli gelişmeler sağlanırsa, kaynakların daha
verimli kullanılabileceği açıktır. Ancak, bu yaklaşımın uluslararası araştırma standardına
ulaşmanın, bu düzeydeki araştırma yöntem, anlayış ve gelişmelerinin benimsenmesinin ve
dolayısıyla bu düzeyde ustalaşmanın güçleşmesi ve gecikmesi sonucunu doğuracağının gözardı
edilmemesi gerekir. Bir başka deyişle, bu yaklaşım, ulusal araştırma alanı ve düzeyinde
kalınmasını, uluslararası alana kapsamlı biçimde açılmanın bir süre daha ertelenmesini
getirmektedir.
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Fildişi Kulede Egzersiz mi?

Bu bilgi notunun ilk bölümünde belirtildiği gibi, Altıncı Çerçeve Programı ve onun düşünsel
dayanağını oluşturan Avrupa Araştırma Alanı (ERA), endüstriyel ve dolayısıyla ekonomik
gelişmeye yönelik araştırma çalışmalarına öncelik vermektedir. Belirlenmiş olan öncelikli araştırma
alanları da bu temel ilkeyle uyumlu ve ileri teknolojilere yöneliktir. Oysa, biyoteknoloji gibi,
nanoteknoloji gibi, akıllı malzemeler gibi ileri teknoloji konuları, bugüne kadar klasik ve orta-ileri
teknoloji konularına ağırlık vermiş olduğu bilinen Türk sanayiinin bu aşamada fazla ilgisini
çekmeyebilir. Bunun sonucu olarak da Avrupa Birliği araştırmalarına Türkiye’nin katılımı
akademik çalışmalarla sınırlı kalabilir ve sonuçta, Altıncı çerçeve programına katılım Türk
endüstrisine, ekonomisine ve Türk insanının yaşam koşullarına önemli bir katkı sağlamayabilir.
Ödenen katılım payı da rasyonel biçimde değerlendirilememiş olur.

Bu gerçekten önemli bir kaygıdır. Altıncı Çerçeve Programına katılma ya da katılmama kararı
alınırken, Türk endüstrisinin ulaşma olanağı elde edeceği Avrupa araştırma sonuçlarını
değerlendirme doğrultusundaki istek ve azmi ile bu sonuçları özümleme potansiyelinin paralelliği
ya da uyumsuzluğunun göz önünde tutulması büyük önem taşımaktadır.

Treni Kaçırırsak

Altıncı Çerçeve Programına katılımla, Avrupa Birliği, Türkiye’ye bilim ve teknoloji alanında
birlikte gelişme, ustalaşma, yetkinleşmenin yolunu açan bir olanak sunmaktadır. Her iyi gelişmede
olduğu gibi, bunun da bir bedeli vardır ve eğer bunun bedelini şimdiden ödemezsek, teknolojideki
gelişmeler ve bunun insanların gönenç düzeyine yansıması ile ilgimiz ilelebet “izleyicilik”
düzeyinde kalabilir.

Biraz abartmalı bir biçimde ifade edilmiş olmasına karşın, bu düşünce üzerinde durulması
gereken önemli bir kaygıyı yansıtmaktadır.

Muasır Medeniyet Seviyesine Erişmenin İlk Adımı

Bilim ve teknolojide Avrupa Birliği ile işbirliği içinde ve onlarla birlikte gelişme, ustalaşma,
yetkinleşme hedefi, kuşkusuz “Muasır medeniyet seviyesine erişme” kavramı ile çok uyumludur.
Altıncı Çerçeve Programına katılmak, bunun bedelini ödeyip güçlüklerini göğüslemek, bu
doğrultudaki gelişmenin, vazgeçilemez nitelikteki, ilk adımıdır. Büyüklüğüne, küçüklüğüne
bakılmaksızın bu bedel ödenmeli, bu çok önemli ilk adım atılmalıdır. Kaldı ki, ortaya konulan bedel
böyle bir hedef için hiç de büyük sayılmaz.

Gerçekten de ödenecek bir bedelin büyüklüğü ya da küşüklüğü göreceli bir nitelemedir.
Gerçekten de, eğer katılım bu hedefe ulaşma yolunda elle tutulur bir katkı getirecekse, söz konusu
bedel kolayca ödenebilir. Ama acaba Avrupa Birliği’nin bu aşamada çok umut verici görünen
yaklaşımı gerçekten samimi midir? Yoksa, Türkiye’nin programdan yararlanma oranının nasıl olsa
çok düşük düzeyde kalacağı hesaplanarak, Avrupa Birliği araştırma kaynak havuzuna Türkiye’nin
yapacağı, armağan niteliğindeki katkı mı beklenmektedir?

Bilgilerinize saygı ile sunulur…


