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TÜRKÝYE'DE YENÝLÝKÇÝLÝK VE
TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME POLÝTÝKALARI
Dr. N.Aydan SAT (*)

I. GÝRÝÞ: YENÝ EKONOMÝK DÜZEN
1990’lar "küreselleþme" tartýþmalarýnýn hayatýn her alanýnda kendini hissettirdiði yýllar olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu konuda yapýlan çalýþmalar gün geçtikçe
artarak devam etse de, kavramýn fazlaca abartýldýðý, yeni bir kavram olarak sunulmasýnýn doðru olmadýðý, aslýnda devam eden bir sürecin devamý olarak bu deðiþimlerin yaþandýðý da iddia edilmektedir (örneðin, Hirst and Thompson (1996) Weiss
(1996)). Adýna küreselleþme densin ya da denmesin, dünyada ekonomik, sosyal ve
mekansal anlamda bir dizi deðiþim yaþandýðý inkar edilemez bir gerçekliktir.
Yeni ekonomik düzen bu deðiþimin önemli bir göstergesidir. Önceleri "yeni
ekonomi" sözcüðü ABD ekonomisini ve özellikle bu ekonominin enformasyon ve
iletiþim teknolojileriyle olan iliþkisini açýklamak için kullanýlsa da (Stiroh, 1999),
günümüz ekonomisinin de artýk farklý bir þekilde iþlediðini göstermektedir. "Yeni ekonomi" üzerine yapýlan tartýþmalarda ortak payda "bilgi-temelli" ve "küresel" olduðunun
üzerinde durulmasýdýr. Örneðin, Castells yeni ekonominin bilgi-temelli olmasýný
üretkenliðini ve rekabet gücünü; bilgi-temelli enformasyonu üretimin her aþamasýnda
kullanmasýndan kaynaklandýðýný savunurken; küreselliðini üretim, tüketim ve dolaþým
aktiviteleri ve diðer bütünleyici faktörleri (sermaye, iþgücü, hammadde) küresel ölçekte, direk ya da dolaylý olarak nitelendirilen -ekonomik aktörler arasýndaki iliþkiler aðýný
kullanýlarak- organize edilmesiyle iliþkilendirmektedir (Castells, 1996). Üretkenlik küresel aðda oynanan yarýþ ile artmaktadýr ve bu "küresel að" ise 20. yüzyýlýn son
çeyreðinde gerçekleþen Bilgi Teknoloji Devrimi'nin yarattýðý yeni ekonomik düzendir
(Castells, 1996:67). Ortaya çýkan yeni ekonomik düzen, teknolojinin rekabet gücü
üzerine olumlu etkisini dünya gündeminde üst sýralara yerleþtirmiþ ve özellikle
sanayide yenilikçi kapasite artýrýmý ülkelerin temel kalkýnma hedefleri arasýnda yer
almaya baþlamýþtýr. Baily'e (2000) göre, firmalarýn rekabet gücü, sahip olduklarý beceri
ve yaratýcýlýk gibi, içsel kaynaklarý kullanabilme ve diðer firmalarla ve üniversitelerle
iþbirliði yaparak yenilerine ulaþabilme yetisiyle doðrudan iliþkilidir. Ülkelerin bu
deðiþimlere ne kadar iyi cevap verebildiði, iþ ortamýnýn, hükümetin ve iþgücünün
beraberce bu kaynaklardan faydalanabilme becerisiyle açýklanmaktadýr.
Burada unutulmamasý gereken en önemli nokta, yenilikçiliðin firmaya geçici bir
süre için avantaj saðladýðýdýr, bu avantajlarýn devamlýlýðý ancak sürekli yenilikçilik ile
mümkündür.
(*)
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Kýsaca, yeni ekonominin 3 temel özelliðinden bahsedilebilir;
Yeni ekonomi yüksek büyüme trendi yaratabilir. Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin doðru kullanýmýyla ve çok faktörlü verimlilik (ÇFV - multi factor productivity) ilkesiyle, üretim yeni ekonomi sürpriz büyüme trendlerine sebep olabilir.
Yeni ekonomi iþ döngüsünü etkileyebilir. Bilgi ve iletiþim teknolojileri ve küreselleþme kýsa vadeli enflasyon ve iþsizlik arasýndaki etkileþimi deðiþtirebilir. Sonuçta,
ekonomi uzun bir süre için enflasyon baskýsýndan uzaklaþabilir. Bilgi ve iletiþim
teknolojileri enflasyonun düþmesi yönünde bir baský oluþtururken, artan küresel yarýþ
ücret enflasyonunu kontrol altýnda tutar. Hatta marjinal bir görüþe göre yeni ekonomi iþ
döngüsünün sonu anlamýna gelmektedir (Stiroh, 1999).
Yeni ekonomide büyümenin kaynaklarý farklýdýr. Yeni ekonominin önemli bir
bölümü artan ölçek ekonomilerinden, aðsal etkilerden ve dýþsallýklardan faydalanýr.
Örneðin, iletiþim aðlarýnýn ve Ýnternet baþvurularýnýn deðeri baðlanan insan sayýsý arttýkça artmaktadýr. Bu durum büyük ölçüde yayýlým gerektirdiðinden ÇFV büyümesine
ve dolaþýmýn artmasýný saðlar. Böylece ekonomik büyümeye yeni kaynaklar yaratýr.
II. TEKNOLOJÝ VE YENÝLÝKÇÝLÝK
Yenilik günümüzde rekabetle birlikte kullanýlan bir kavramdýr. Ünlü ekonomist
Freeman (1995) yenilik üzerine yaptýðý çalýþmasýnda "yenilik yapmayan ölür" diyerek
kavramýn önemini vurgulamýþtýr. Porter'in 'rekabet edebilirlik' kavramýný 'verimliliði yükseltebilme becerisi' olarak tanýmladýðý "Uluslarýn Rekabet Üstünlüðü" adlý eserinde
(Porter, 1990) verimliliði yükseltebilme becerisinde vurguladýðý noktalar ise, "ürün
kalitesini yükseltebilme", "ürüne ek özellikler / ayýrt edici özellikler kazandýrabilme",
"üretimde verimliliði yükseltebilme" ve "yüksek otomasyon düzeylerine eriþebilme"
yetenekleridir (Aksoy, http://sistem.ie.metu.edu.tr/know_info_ozet.htm).
Yenilik kavramý, hem bir süreci (yenilemeyi/yenilenmeyi) hem de bir sonucu
ifade etmektedir. AB ve OECD literatürüne göre, yenilik, süreç olarak, "bir fikri
pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliþtirilmiþ bir imalât ya da daðýtým
yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüþtürmeyi" ifade eder. Ayný
sözcük, bu dönüþtürme süreci sonunda ortaya konan, "pazarlanabilir, yeni ya da
geliþtirilmiþ ürün, yöntem ya da hizmeti" de anlatýr (TÜBÝTAK, 1997). Yaþadýðýmýz
çaðýn bu özelliðiyle, yenilik kavramý, bilim ve teknolojiyi ekonomik ya da toplumsal bir
faydaya dönüþtürmeyi ifade etmektedir.
Yeniliðin iki temel bileþeni "ürün" ve "süreç"te yapýlan yeniliktir. Yapýlan yenilik
aktiviteleri bu bileþenlerin araþtýrýlmasý, tasarýmý, adaptasyonu ve test edilmesini kapsar (Bkz. Tablo 1) (Phelps vd., 2003).
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Tablo 1. Yenilik bileþenleri ve aktiviteleri

Yeni ekonomik düzen tartýþmalarý da göz önüne alýndýðýnda, yeniliðin ve
ekonomik büyümenin kaynaðý olarak firma gösterilmektedir. Artýk, bilim ve teknoloji
alanýnda ortaya konan yeni fikirler, yeni bulgular firmalarýn temel güç kaynaðý haline
gelmiþlerdir. Bu yaklaþýmla, üretimin firma içindeki organizasyonu ve teknik iþbölümü
sonucu gerçekleþen teknolojik öðrenme ve yenilenme esas alýnmaktadýr. Pazarýn
gereksinimlerinin önceden belirlenerek bunlarýn yeni veya yenilikçi ürünlerle karþýlanmasý günümüz firmalarýnýn varlýk nedeni durumuna gelmiþtir. Yenilik sürecinde önemli
olan firma için yeni olan bilginin üretilmesi ve edinilmesidir. Bu bilgi üç yoldan
edinilebilir (Aksoy, http://sistem.ie.metu.edu.tr/know_info_ozet.htm):
Firma, kendisi, ya da rekabet öncesinde baþka firmalarla ya da bir üniversiteyle ortak, araþtýrma ve deneysel geliþtirme yaparak gereksindiði, kendisi için yeni
olan bilgiyi üretebilir (ya da ürettirebilir).
Bilgiyi -teknolojiyi- bilgi olarak alabilir (patent, patente baðlanmamýþ buluþ,
lisans, know-how, ticari marka, tasarým biçiminde).
Bilgiyi -teknolojiyi- makine donanýma içerilmiþ olarak alabilir
Bilgiyi edinme süreci aslýnda sistemin odaðýnda yer alan firma için bir öðrenme
sürecidir. Bu süreçte baþarýyý yakalayan firmalar, sistemin diðer aktörleriyle birlikte
deðiþik yenilik yapýlarýný oluþturmakta; artan rekabet gücünü iþbirlikçi stratejilerle
perçinlemektedir. Teknolojik yenilik, üretim sürecindeki birikimli ve artýmsal problem
çözme faaliyetinin sonucu olan ve firmaya-özgü bir öðrenmedir (Rosenberg, 1982).
Firmaya-özgü öðrenme sonucunda kuruluþ teknolojik yetkinlikler geliþtirmekte, örtük
bilgi ve yetenek niteliðindeki bu kazanýmý ile teknolojide uzmanlaþarak ekonomik
büyümeyi desteklemektedir (Aksoy, http://sistem.ie.metu.edu.tr/know_info_ozet.htm).
OECD'nin 1996 yýlýndaki raporuna göre "daha kararlý ve hýzlý yenilik yapan firmalarýn daha çok ve nitelikli iþgücü çalýþtýrdýklarý, daha yüksek ücret ödedikleri ve
çalýþanlarýna daha kararlý bir gelecek oluþturduklarý" belirtilmektedir (OECD, 1996a).
Ayný raporda ayrýca, "yenilikçi firmalarýn üretim fonksiyonlarýný artýran algoritmalarda
çok üstün olmadýklarýný, fakat üretimde öncülüðü geniþletmek için gerekli olan teknolojik ve pazar fýrsatlarýný saðlayacak etkin öðrenme yapýlanmalarýna sahip olduklarý"
söylenmektedir.

87

TÜHÝS

MAYIS 2005

III. TÜRKÝYE'DE TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME POLÝTÝKALARI
Türkiye'de teknoloji ve yenilikçilik konusunda yapýlan ilk çalýþmalar Planlý
dönemle baþlamaktadýr. 1962 yýlýnda Devlet Planlama Teþkilatý'nýn kurulmasýnýn ardýndan Birinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý hazýrlanmýþ ve ülkenin bilimsel ve teknolojik
faaliyetlerin yönlendirilmesi amacýyla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu'nun
(TÜBÝTAK) kurulmasýna karar verilmiþtir. Ýkinci ve Üçüncü Beþ Yýllýk Kalkýnma
Planlarý'nda ise, teknolojik geliþme ve teknoloji transferi konularý ele alýnmýþtýr.
Dördüncü Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý'nda da, ilk kez, teknoloji politikalarýndan söz
edilmiþ; "teknoloji politikalarýnýn sanayi, istihdam ve yatýrým politikalarýyla birlikte bir
bütün olarak ele alýnmasý ve belirli sektörlerin kendi teknolojilerini üretecek biçimde
geliþtirilmesi" öngörülmüþtür. Ancak, 60'lý ve 70'li yýllarda, bilim ve teknoloji alanýnda
izlenen ana politika, doða bilimlerinde temel ve uygulamalý araþtýrmalarýn desteklenmesi olmuþtur (Yaþar, 2002).
Bu konuda temel taþlardan biri olarak kabul edilen önemli bir çalýþma dönemin
konu ile ilgili Devlet Bakaný Prof. Dr. Nimet Özdaþ'ýn eþgüdümünde, 300 kadar bilim
adamý ve uzmanýn katýlýmýyla, 1980'li yýllarýn baþýnda hazýrlanan, "Türk Bilim Politikasý:
1983-2003" raporudur. Teknoloji konusunda öncelikli alanlarýn detaylandýrýldýðý ve
bilim ve teknoloji politikasýnýn ortaya konulmaya çalýþýldýðý bu rapor hayata geçirilememiþtir. Ancak bu yeni yaklaþýmla, 1983 yýlýnda, 77 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararname ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kurulmuþ ve bu kurul "Ulusal
Bilim ve Teknoloji Politika ve Stratejisi"nin belirlenmesinden sorumlu en üst karar
organý olarak kabul edilmiþtir. Ýlk olarak 1989 yýlýnda, daha sonra sýrasýyla 1993, 1997,
1998, 1999 yýllarýnda toplanan BTYK, Altýncý Toplantýsý'ný 13 Aralýk 2000 tarihinde
gerçekleþtirmiþtir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun ilk toplantýsýnda (1989) alýnan
kararlarýn aðýrlýklý olarak altyapý oluþturulmasýna yönelik olduðu görülmektedir.
Kararlar arasýnda, Ar-Ge insangücü ve harcamalarýnýn artýrýlmasý, yeni araþtýrma
merkezleri, laboratuarlarý ve teknoparklar kurulmasý yer almaktadýr. Bu kararlar kapsamýnda öngörülen "Ar-Ge harcamalarýnýn GSMH içindeki payýnýn %2'ye yükseltilmesi" ve "10 000 çalýþan nüfus baþýna düþen Ar-Ge insan gücünün 30 kiþiye çýkarýlmasý"
ile ilgili sayýsal hedeflere henüz ulaþýlamamýþtýr. En son DÝE verileri baðlamýnda 1997
yýlý itibariyle, Ar-Ge harcamalarýnýn GSYÝH içindeki payý %0.5; onbin çalýþan nüfus
baþýna düþen Ar-Ge personeli de 10.4'dür (TÜBÝTAK, 2001).
BTYK'nýn 1993 yýlýndaki toplantýsýnda alýnan kararlar Türkiye'nin BT politikalarýndaki paradigma deðiþikliðini çok belirgin bir þekilde yansýtmaktadýr; bu anlamda bu toplantý Bilim ve Teknoloji Politikasý tarihimizde bir dönüm noktasýdýr. Þöyle ki, o
tarihe deðin, Türkiye'de bir BT alt yapýsý kurma amacý güden ve yazýlý olmayan politikalar, artýk BT'yi toplumsal refah ve ekonomik katma deðer yaratma amacýna yönlendirmiþtir. Ýzleyen toplantýlarda bu amacý gerçekleþtirmek için gerekli olan Ulusal Ýnovasyon Sistemi'nin oluþturulmasý yolunda araçlar tanýmlama ve düzenlemeler yapmaya yönelik kararlar alýnmýþtýr.
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1997, 1998, 1999 yýllarýnda gerçekleþtirilen BTYK toplantýlarýnda alýnan
Kararlarýn bir bölümü bilim ve teknoloji altyapýsýný ve ulusal inovasyon sistemini oluþturmaya yönelik insan gücü ve teknoloji altyapýsý ve mevzuatý çalýþmalarýdýr
(TÜBÝTAK, 2000). Altyapý ve mevzuat oluþturmaya yönelik çalýþmalar:
Parasal kaynak yaratmaya yönelik,
Ýnsangücü kaynaðý yaratmaya yönelik,
Özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerinin teþvikine yönelik,
Türkiye'nin dünya bilim ve teknolojisine katký düzeyinin artýrýlmasýna yönelik
kararlardýr.
Diðerleri ise ülkemiz için öncelikli görülen bilim ve teknoloji alanlarýnda ulusal
politikalarýn saptanmasý için yürütülen çalýþmalardýr.
Altýncý Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantýsý da, Türkiye'nin Bilim ve
Teknoloji Politikasý tarihinde önemli bir dönüm noktasý sayýlabilir. Bu toplantýda ülkemizin gelecek 20 yýlý için bir stratejik BT Politikasý dokümaný hazýrlanmasý kabul
edilmiþ, buna iliþkin çalýþmalar formüle edilmiþtir. Alýnan yeni kararlar;
Ulusal bilim ve teknoloji politikalarý stratejisi hazýrlanmasý,
Avrupa birliði programlarýna katýlým,
Tarýmda ulusal biyoteknoloji araþtýrmalarý programý hazýrlanmasý,
Ulusal akademik aðýn çaðdaþ düzeye çýkarýlmasý,
Ulusal enerji teknolojileri araþtýrmalarý programý hazýrlanmasý,
Deprem araþtýrmalarýnýn koordinasyonu,
Devlet ihale kanununda ar-ge faaliyetlerinde kullanýlacak pay ayrýlmasýdýr.
Kýsaca, 1960'lardan itibaren ülkemizde teknoloji ve yenilikçilik alanýnda bir
takým çalýþmalar yapýlmaktadýr. Kalkýnma planlarýnda teknolojinin ve AR-GE nin önemi
sürekli vurgulanmakta ve ülke için bilim ve teknoloji politikasý oluþturma çabalarý son
yýllarda giderek hýz kazanmaktadýr. Son olarak hazýrlanan, "Türk Bilim ve Teknoloji
Politikasý: 1993-2003" ile "Bilim ve Teknolojide Atýlým Projesi" temelinde þekillenen
Bilim ve Teknoloji Politikasý, ana hatlarýyla, yürürlükteki Yedinci Beþ Yýllýk Kalkýnma
Planý'nda ve bu plana baðlý yýllýk programlarda yer almýþtýr. Bu durum, söz konusu politikanýn Yasama ve Yürütme Organlarýnca da karar altýna alýndýðýný ve Türkiye'nin
Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikasý haline geldiðini göstermektedir.
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Tablo 2. Ülkeler Ýtibariyle Temel Bilim ve Teknoloji Göstergeleri

(*) OECD 2000
(**) http://www.ulakbim.gov.tr

Hiç þüphesiz ki yapýlan bu çalýþmalar halen yetersizdir. Tablo 2'den de
izlenebileceði gibi bazý ülkelerle karþýlaþtýrmalar yapýldýðýnda, Türkiye'nin geliþmiþ
ülkelere kýyasla daha çok yol kat etmesi gerektiði görülmektedir.
Tablo 3. Türkiye'nin AB göstergelerine göre 5,10 ve 10 + yýl hedefleri

Kaynak: Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý, 2004

Türkiye'nin 2004 itibariyle AB göstergelerinde yer alan durumuna detaylý olarak
baktýðýmýzda ise (Tablo 3 ve Tablo 4) araþtýrýcý sayýsýnda ve GSYÝH'da AR-GE ye
ayrýlan payýn az da olsa arttýðýný ve önümüzdeki yýllar için tahmini hedeflerin geliþmiþ
ülkelerle ayný seviyeye ulaþmak olduðunu söyleyebiliriz.
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Tablo 4. Dünya'da Biliþim Altyapýsý Büyüklükleri

Kaynak: Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý, 2004

2004 yýlýnda Ankara'da gerçekleþtirilen Türkiye 2. Biliþim Þurasý'nda hazýrlanan
ar-ge grubu çalýþma raporunda Türkiye'nin dünya biliþim altyapýsýndaki yeri ve AB
göstergelerindeki konumu verilmiþtir. Dünya biliþim altyapýsýnda ülkemizin durumuna
baktýðýmýzda cep telefonu ve TV kullanýmý dýþýndaki göstergelerde son sýralarda yer
aldýðýmýz söylenebilir.
IV. SON SÖZ YERÝNE
Küresel sisteme entegrasyonun temel koþullardan bir tanesi teknolojidir.
Teknoloji geliþtirebilme becerisi firmalarýn rekabet gücünü artýrýrken, ülkenin yeni
ekonomik düzende yerini saðlamlaþtýrmaktadýr. Türkiye'nin yeni ekonomik düzene
geçiþte sahip olduðu en avantajlý kaynaklardan bir tanesi "giriþimcilik ruhu"dur . Ülkemizde bugüne kadar giriþimciliðin artýrýlmasý adýna yapýlan teþvikler ve düzenlemeler
yetersiz kalmaktadýr. Yenilikçilik ortamýnýn yaratýlmasý ve geliþtirilmesinde firmalara
yönelik teþviklerin artýrýlmasý ve bürokratik iþlemlerin kolaylaþtýrýlmasý gereklidir. Özellikle makro düzeyde ulusal yenilikçilik sisteminin geliþtirilmesi ve bu konuda yeterli
altyapýnýn oluþturulmasý mikro düzeyde giriþimci firmalar için de yol gösterici olacaktýr.
Koordinasyonunu DPT Bilgi Toplumu Dairesi Baþkanlýðý'nýn yaptýðý,
"Türkiye'de Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçiþ Ýçin Strateji ve Politikalar"
konulu, 2004 Ýzmir Ýktisat Kongresi'nde "Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumuna Geçiþ"
nihai raporunda bir yenilikçilik eylem planý önerilmiþ ve "bilgi ekonomisinin ihtiyaç duyduðu inovasyon gücünün, giriþimcilik ruhuyla beslenen ve firma düzeyinde bir ino91
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vasyon yeteneðine önemli ölçüde baðlý olduðu" belirtilmiþtir. Rapora göre bu konuda
gerekli yapýnýn oluþturulmasý ve bu yapý sayesinde mikro ölçekteki buluþlarý teþvik
edilerek, yenilikçilik ortamýný iyileþtirecek önlemleri alýnmalýdýr. Hazýrlanan yenilikçilik
eylem planýnda öncelikle ele alýnmasý gerekli konular þunlardýr:
Yenilikçilik destek hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý
Küresel rekabet avantajýna sahip iþ kollarýnýn ve endüstriyel kümelenmelerin
desteklenmesi
Üniversite - sanayi iþbirliðinin giriþimcilik ve yenilik odaklý olarak
güçlendirilmesi
Yeniliçilik ve giriþimcilik ortamýný iyileþtirecek ve geliþtirecek hukuksal düzenleme mekanizmalarýnýn hayata geçirilmesi
Firmalarýn yaþam biçimini yenilikçi düþünce tabanlý bir yapýya dönüþtürecek
'kültür'ün yaygýnlaþmasý için gerekli olan araçlarýn geliþtirilmesi
Firmalararasý stratejik iþbirliklerinin oluþturulmasýnýn desteklenmesi
Doðrudan yabancý yatýrýmlarýn desteklenmesi ve desteklenen yabancý
yatýrýmlarýn ülkenin teknolojik ihtiyaçlarý doðrultusunda yönlendirilmesi
Yeniliçilik politikalarýnýn desteklenmesi, yönlendirilmesi ve geliþtirilmesi için
katýlýmcý bir yönetsel modelin yani að yönetiþimin kurulmasý
Yeniliçiliði teþvik eden ulusal ve uluslararasý destek mekanizmalarýndan etkin
bir þekilde yararlanýlmasý
Yeniliçilik politikalarýnýn finansman modellerinin yapýlandýrýlmasý
Hazýrlanan yenilikçilik eylem planý, yeni ekonomik düzende ülkemiz ve firmalarýmýzýn rekabet güçlerini artýrmak adýna yapýlamasý gerekenleri özetlemektedir.
Firmalardaki yenilikçi kapasitenin arttýrýlmasý ve böylece uluslararasý düzlemde rekabet edebilir konuma gelmeleri tüm bu çalýþmalar için çýkýþ noktasý olmalýdýr.
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