
Yerli üretim kavram›, y›llarca yerli
yat›r›mc› olarak anlafl›lm›fl ve zaman
zaman bu anlay›fl›n bir sonucu olarak
toplumumuzda yabanc› yat›r›mc›ya
iyi gözle bak›lmam›flt›r. Oysa dünya-
n›n geliflmifl birçok ülkesinde yerli
üretimden kas›t, sadece yerli yat›r›m-
c›n›n yapt›¤› üretim olmam›flt›r. Yat›-

r›mc› ister yerli, ister yabanc› olsun,
ülkemizde üretim yap›yor ve bu top-
luma bir katk› sa¤l›yorsa kanaatimiz-
ce bu yat›r›mc›n›n üretimi de yerlidir.
Bu kapsamda, öncelikle yerli üretim
ile yerli yat›r›mc› kavramlar›n› art›k
kar›flt›rmamal›y›z. 
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BAKIfi AÇISI

doç. dr. hüseyin altafl
ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹
HUKUK FAKÜLTES‹ Ö⁄RET‹M ÜYES‹
TÜRK TELEKOM YÖNET‹M KURULU ÜYES‹

AR – GE (ARAfiTIRMA-GEL‹fiT‹RME)
VE YERL‹ ÜRET‹M

ürk Telekomünikasyon
Anonim fiirketi’nin (Türk
Telekom’un) sermayesindeki
kamu pay›n›n yüzde ellinin al-
t›na düflmesinden sonraki

önemli ad›mlar›ndan biri olan "Her
Eve Bilgisayar ve Genifl Bant ‹n-
ternet" kampanyas› 28.09.2006 ta-
rihine kamuoyuna duyurulmufltur.
Türkiye için de önemi büyük  bu pro-
jenin amac›, ülkelerin art›k geliflmifllik
seviyelerinin de¤erlendirilmesinde
önemli bir parametre olan bilgisayar
okuryazar oran›n› yükseltmektir. Bu
kampanyayla ilgili detayl› aç›klamalar
yerine, genel bir bak›fl aç›s›yla de¤er-
lendirmenin do¤ru olaca¤›n› düflünü-
yorum.

Bilgisayar okuryazarl›¤›n› art›rma-
ya yönelik bu kampanyayla, Türk Te-
lekom’un ADSL modem ve tüketici-
lerin iki farkl› bilgisayar aras›ndan se-
çecekleri bir bilgisayar› paket halinde
sundu¤unu biliyoruz. Türk Telekom’u
bu kampanya için can› gönülden kut-
lamak gerekir. Ancak, gönül isterdi
ki, bu kampanyada kullan›lan tüm
ürünler Ülkemizde üretilsin. Bu kap-
samda, bilgisayar ve bileflenleri, adsl,
modem ve yaz›l›mlar›n Ülkemizde
üretilmesini isterdik. Gerçi, bilgisayar-
lar›n bir k›sm›n›n Vestel taraf›ndan
Ülkemizde üretildi¤ini biliyoruz. Bu
da bize gurur vermektedir. Bu giriflten
sonra, asl›nda bu say›daki amac›m
yerli üretim ve araflt›rma gelifltirme
çal›flmalar› üzerine birkaç söz söyle-
mektir. 
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Yerli üretimi gelifltirmek, araflt›r-
ma gelifltirme çal›flmalar›na yeterli
önemin verilmesi ve yeterli kayna¤›n
ayr›lmas›na ba¤l›d›r. Dünyan›n gelifl-
mifl bir çok ülkesinde son zamanlarda
özellikle teknoloji flirketlerinin gelirle-
rinin ortalama %20’sini araflt›rma ge-
lifltirmeye ay›rd›klar› bilinmektedir.
Bu nedenle, ekonomik varl›klar›n›n
yan›nda büyük teknoloji flirketlerine
düflen baflka bir sosyal görevler de
vard›r. Bu sosyal görevlerden birisi de
araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›na ye-
terli kayna¤›n ayr›lmas›d›r. Türki-
ye’yi de ABD, Japonya, Çin ve
Hindistan gibi araflt›rma gelifltirme
çal›flmalar›n›n yo¤un oldu¤u bir ülke
olarak görmek en büyük ideallerimiz-
den birisidir. Bu anlamda maalesef,
henüz büyük teknoloji flirketlerimiz
olan Türk Telekom, Turkcel, Tel-
sim, Avea ve TTNet gibi flirketleri-
mizin Ülkemizin gelece¤ine önemli

katk›y› sa¤layacak olan araflt›rma ge-
lifltirme çal›flmalar›na yeterli önemi
vermedi¤ini görüyor ve bir an önce
vermelerini bekliyoruz. Son dönem-
lerde Telekomünikasyon Kuru-
mu’nun bu konuda önemli ad›mlar
att›¤›n› görmekten de büyük mutluluk
duyuyoruz. 406 say›l› Telgraf ve
Telefon Kanunu’nun 4 üncü mad-
desiyle telekomünikasyon hizmetleri-
nin yürütülmesinde ve/veya teleko-
münikasyon altyap›s› iflletiminde ve
bu hususlarda yap›lacak düzenleme-
lerde teknolojik yeniliklerin uygulan-
mas› ve araflt›rma/gelifltirme yat›r›m-
lar›n›n desteklenmesinin de göz önü-
ne al›naca¤› hususu belirtilmifl bulun-
makla birlikte, Telekomünikasyon
Kurumu’nca da ikincil düzenlemele-
rinde ve yetkilendirme rejiminde,
araflt›rma gelifltirme yat›r›mlar›n›n ve
yerli katk› oran›n›n yüksekli¤inin dik-
kate al›nmas› gerçekten büyük önemi

haiz bulunmaktad›r. Halen Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin günde-
minde bulunan Elektronik Haber-
leflme Kanunu Tasar›s›’yla da bu
yönde önemli ad›mlar at›lmaktad›r.
Teknolojik yeniliklerin uygulanmas›
ile araflt›rma-gelifltirme faaliyet ve ya-
t›r›mlar›n›n desteklenmesinin yan›n-
da, elektronik haberleflme sistemleri-
nin yerli tasar›m ve üretimini, bu
amaçla araflt›rma ve gelifltirme çal›fl-
malar›n›, teknik ve maddi destek dâ-
hil olmak üzere, teflvik etmek ve mev-
cut Kurum gelirlerini göz önünde bu-
lundurarak söz konusu faaliyetlere
iliflkin olarak ayr›lacak kayna¤› belir-
lemek. Telekomünikasyon Kuru-
mu’nun görevleri aras›nda say›lm›flt›r.
Bu kapsamda, Telekomünikasyon
Kurumu’nun, telekomünikasyon sek-
töründeki araflt›rma gelifltirme faali-
yetlerine verdi¤i önem ve bu faaliyet-
lerin desteklenmesi gerçekten çok
önemlidir. 

Ça¤›m›z bilgi ve biliflim ça¤›d›r.
Türkiye olarak, bu ça¤daki yerimizi
almak için özellikle biliflim ça¤›n›n lo-
komotif sektörü olan telekomünikas-
yon alan›nda önemli araflt›rma gelifl-
tirme faaliyetlerine ihtiyac›m›z bulun-
maktad›r. E¤er araflt›rma gelifltirme
faaliyetlerine yeterli önemi vermez ve
gerekli kayna¤› ay›ramazsak sanayi
devriminde oldu¤u gibi, biliflim devri-
mini de yakalayamaz ve bu yönde ge-
ri kalm›fl bir toplum olarak an›l›r›z. Bu
yönde baflar›y› yakalam›fl toplumlar-
da, kanun koyucu araflt›rma gelifltir-
me çal›flmalar›n› ya teflvik etmifl ya da
mecbur tutmufltur. Biz hem mecbur
tutulmas›, hem de teflvik edilmesin-
den yanay›z. 

Belirtilen nedenlerle, tüm teknolo-
ji flirketlerimizden ve Devletimizden
araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›na ve
yerli üretime yeterli önem ve deste¤i
vermelerini bekliyor ve yukar›da da
bahsetti¤imiz gibi, Elektronik Ha-
berleflme Kanunu Tasar›s›’n› ve
Telekomünikasyon Kurumumu-
zun bu yöndeki çaba ve deste¤ini
olumlu ve memnuniyet verici buluyo-
ruz. 
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