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Nükleer güç ya da güneş gücüyle çalışan santraller veya telekominikasy on ve uzay araştırma uyduları gelişmekte olan ülkeler için
«uygun teknoloji» olabilir mi?
ülkelerinde bu ülkelerin kendi 'kullanım
teknolojinin transferi Afrika, Asya veya
yüksek
geliştirilmiş
için
ları
1
çıkarabilir mi? Ya da şimdiden
düzlüğe
Güney Amerika ülkelerini
kendi mühendisle rimiz 3. Dünyanın tarımsal bölgelerind eki temel ihtiyaçlara yönelik örneğin; - gelişmemiş traktör gibi - güçlü ama temel
bir teknoloji mi geliştirmelidirler? Yoksa, tüm teknoloji transfer türlerinden kaçınıp yeterli yardım edip, bu yolla gelişmekte olan ülkelerin kendi bağımsız teknolojiler ini geliştirmekte serbest kalmalarını
Batının ehdüstrileşmiş

mı sağlamalıyız?

· TEKNOLOJİNİN TRANSFERİ
Teknoloji transferi insanlık tarihinin her döneminde . varolagelBugün teknoloji transfer eden ülkeler, geçen yüzyıllarda Avrupa'ya bilgi tedarik etmişlerdir. İngiltere, kıta Avrupası, Kuzey Amerika ve Japonya arasındaki karşılıklı teknoloji transferinde n görülebileceği gibi, teknoloji akış yönü yakın zamanlarda bile sık sık demiştir.

ğişmiştlr.

kültürlerden aktarılan bilgi ve teknoloji her zaman düzgun bir ilerleme göstermemiş ve sorunlara neden olmuştur.
Endüstri devrimi sonucunda Avrupa'nın sosyal dengesi Vf! bugün kaçınılmaz olarak üzerinde durulan gelişmişliği ortaya çıkmıştır.
Geçmişte diğer

Kuzey - Güney

diyaloğu

3. Dünya ülkelerinin teknoloji transferleri
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için önemli yardımların gittikçe artacağı ümidini vermektedir. Bu Bir·
Milletler Bilim ve Teknoloji Gelişmeleri Konferansı'nda 1979'·
da, Enerjinin yeni ve yenilebilir kayn~kları adlı toplantıda 1981 'de
Nairobi'de ve il. Birleşmiş Milletler Uzay Konferansı'nda, 1982'.de
Viyana'da acıkça ele alındı ve Hükümetler Arası Komite ve Birleşmiş
Milletler Bilim ve Teknoloji Merkezi Vakıfları'nda önemi bir kez-daha
vurgulandı. Araştırma ve Geliştirme iki taraflı ortaklaşa" işlerde git·
tikçe artan önemde rol oynamaktadır.
leşmiş

Gelişmekte olan birçok ülke kendi başlarına, batının yüksek tek·
nolojisinden kazandıklarıyla modern teknoloji dalınc;ı girmeyi ümit et·
mektedirler. Onları daha az gelişmiş «Uygun» teknoloji alternatifle·
rine yöneltme çabaları çoğu zaman şüpheyle karşılanır ve onay gör·
mez. En iyi teknoloji sorusu en , iyi geliştirme politikası sorusuyla ya.
kından ilgilidir. «Gelişmekte olan .ülkeler en iyi ne şekilde asiste edi·
lebilir?» sorusuna verilecek ikna edici bir yanıt özel koşullara uy.
durulmuş "ortak ülke, ortak kuruluşlar ve uygulama alanı ile uyum
içinde olacaktır. Gelişmekte olan çeşitli ülkelerin tamamına ve yaygın olarak değişkenlik gösteren koşullara verilebilecek genel kabul
görmüş evrensel bir yanıt olmayabilir.

İŞBİRLİGİ ŞEKİLLERİ
Gelişmekte

olan ülkelerde ·teknoloji transferi esas itibariyle üc

aşama izler. Serbest teşebbüs 'ortaklığı, satılabilir mamuller için el·
verişli satınalma

gücünün varlığı bir sorun olduğunda, teknoloji trans·
ferinin en önemli şeklidir. Bu yöntem devlet müdahalesi olmaksızın
-tüm bölümler icin gelişti_rilmiştir. Devlet yalnızca ekonomik iskelet için
gerekli olanları sağlar. Ticari teknoloji transferi bilimsel - teknolojik
işbirliği ile sık sık hazırlanmış, desteklenmiş, ilôvelerle tamamlanmıştır ve içinde bulunduğumuz koşullarda başlıca ilgi alanımızı oluş
turacak konu budur.
Mamafih Federal Ekonomik İşbirliği Bakanlığın sorumluluğu al·
3. Dünya için Alman gelişme politikasının en önemli unsuru
olarak geniş teknik ve finansal işbirliği, büyük ölçüde teknoloji trans·
feri de sağlar.
tındaki

Bu uygulamalar sadece baraj inşaatlarına, santrallere, sanayi
malzemesi üretimine değil ·sulama projelerine ve zirai gelişme için
diğer planlara da uygulanmalıdır.
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ve gelişme işbirliği politikasında denenmiş
ve geçerliliği kanıtlanmış teknolojin in transferi aslında sorun olmaktadır. Oysa Federal Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'nca teşvik edilmiş bilimsel-t eknolojik işbirliği yeni teknik çözümler ve trc:insferdeki
gelişmenin tüm~ bölümleri için yardımlar teknolojid e deneme ve adaptasyon Almanya'da, gelişmekte olan ülkelerin başvurusu için geliş
tirilmiştir. Bu ilmi ve teknolojik olarak başlangıç aşamasında olan ülSerbest

teşebbüste·

kelerce konsantre hale

getirilmiştir.

Herhangi bir teknolojik işbirliğine karar vermeden once işbirli
ginin şekli ve başarısı için nasıl kararlar alınması gerektiğine dair
bir takım sor:ular vardır. Örneğin : Bu sadece bilimsel işbirliği ya da
endüstriy el işbirliğinin ilk adımlarının bir sorunu mudur? Öl:el sorunlara ve gelişmekte olan ülkelerin yapması gerekenlere cevap ve. recek olan yeni teknolojik çözümlerin gelişimi veya ülkemizde gebir
liştirilmiş teknolojin in denenme si ve adaptasy onunun transferin in
ve
kimlerdir
ortaklar
uygun
ünde
sorunu mudur? Bu_işbirliği teşebbüs
çeşitlen
Projelerin
iki tarafı ilgilendiren ve ümitlendi renler nelerdir?
dirilmesi acısından cevaplar kaçinılmaz olarak farklılık gösterece ktir. Şimdi bu işbirliğinin birçok örneği ile izah edilecektir.
UZAY TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
1982'de Viyana'da yapıl_an il. Birleşmiş Milletler Uzay Konferan.sı'
nı (UNISCAPE) müteakibe n gelişmekte olan ülkelerin uzay teknolojisine olan ilgisi arttı. Tüm gelişmekte olan ülkeler için sorun kendi
kuluydularını fırlatma sistemler i geliştirmek değil, uzay teknolojis inin
lanımını kendi ihtiyaçları_na uyar:lıyabilmektedir. ~unun üzerine Federal Alman Cumhuriy eti'nin Bilimsel ve Teknoloji k işbirliği programı
yoğunlaştırıldı.

ülkeler için uydu haberleşmesi ve remote sensing
(uzaktan sezme) bu ilk ba~ışta şaşırtıcı görülebili r ve daha şimdiden
böylesine gelişmiş teknoloji 3. Dünyanın en fakir ve ziraate dayalı
elerinin gelişimi için bile kullanıldığında başarılı olabilir.
bölg_
Gerişmekte , olan

Bu ulaşım ve haberleşme altyapısını ülkenin en ücra tarımsal
bölgelerin in bile dahil edildiği geleneksel, toprağa bağlı tekniklerl e
ulaşım ve haberleşme altyapısını kurmuş ve yurdun her köşesine uzatmış endüstri ülkelerinin kinden tamamen farklı bir durumdur . Ulaşım
zorlukları buluna·n seyrek yerleşimin her olduğu geniş alanlarda uydu teknoloji.si genellikle tek ve en ekonomik 'yol olmaktadır. Bu alan439

ıarın planlam a ve gelişm_eleri için yeterli miktarda veri yalnızca
uydu
teknoloj isi ile bir araya getirileb ilir. Verileri alışılagelmiş Avrupa modelini izleyen yollarla birleştirmeye çalışmak çok zaman alır ve pa. halıdır. - O da eğer tüm verilerde uygulaması olas.ıysa -. Bu ulaşım
alt yapısı, hammad delerin ve akarsu imkônlarının araştırılması, kullanılan toprakların ıslahı, orman ve akarsu endüstri leri,
hasat~ hava
ve deprem tahminle ri ve erken uyarı sistemle ri planlamasında geçerlidir.

Bir ülkenin gelişmesi haberleşme şebekesinin ve eğitime yönelik TV hizmetle rinin birçok durumda , sadece uydularl a birlikte kullanılması durumun da anlamlıdır. Bir kablo sistemi ya da
nakledic i bir
şebekenin inşaatı daha pahalı ve zor olabilir. Üstelik ülkenin o kadar
.
geniş bir kısmını da kapsama yabilir. Sanayileşmiş. ve . gelişmek
te olan
ülkeler arasındaki işbirliğinde uzay teknoloj isinin kullanımı için gerekli know - how'un geçişi tüm sorunların üzerinde bir meseledir. Örneğin, uydu verileri ve haberleşme hizmetle ri için kendi
gereksin imlerini acıkça izah eden gelişmekte olan ülkelerle onlara know-ho w' - ·
un kullanma verilerin in elde edilmesi nde ve bu konuda yeryüzü istasyonları kwmaya yönelme de yardım eden ülkeler arasında
ki sorunlar.
Uyduların gelişmesi ve inşası ufak tefek istisnala rla birlikte
sürecektir. Bu özellikle fırlatılan araçlar için geçerlid ir. Alman u;ıay gemileri Araştırma ve Deneme Enstitüs ü . (DFVLR) Alman işbirliği ortaklığı projeleri ni Arjantin, Brezilya, Hindista n ve Endenozya
ile birlikte
geliştir"mıştir. Endenezya ile işbirliği yerleştirme projeleri
için kullanılan haritalam ayla nüfus sıklığının derece ve etkileri üzerinde
yoğun
laşırken, Hindista n ile işbirliği meteoro loji, toprak ve orman
hizmetleri, su imkônları ve 'çevre koşulları ile ilişkilendirildi. Arjantin 'le nehir
yatağının kirliliği ve hassas haberleşme uydularından onların
haberleşme ve eğitici TV sistemle rinden yararlandırılması konusun
da birlikte çalışıldı. Bu aynı zamanda Alman Endüstri sini de ilgilendir en bir
projedir. Bizim ülkemiz (Almanya) tamamıyle gelişmiştir. Uydu aracılığı ile araştırmada yeni olası uygulamaların denenm esi
ve geliş
tirilmesin de, gelişmekte olan ülkelerle işbirliği · yaparak birlikte ça
7
lışmak için fırsatlar sunar. Dahası DFVLR, Federal Jeolojik
Bilimler
ve Hammad deler Enstitüs ü (BGR) ve FAO ile işbirliğine tayin edildi
ve kendi gelişmekte olan ülkelerle işbirliği politikası çerçeve sinde
hammad deler için toprak tetkik ve toprak kullanım projeleri ile iliş
kilendiril di.
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Uzay Teknolojisinin kullanımında ·işbirliği hemen hemen başka
ıarı dahil edilmeksizin devlet organizasyonlarına karşı sınırlandırıldı.
Zira pratikte tüm uygulamalar sadece devlet enstitüleri ve yatırılan
para ya da araştırma masraflarıyla ilgisi olmayan kôr amacı güden
kuruluşlarca yerine getirilmiştir ve tahmin edilebilen gelecekte bu
konuda tam rekabet piyasası kurulamayacaktır. Mamafih kendi basına bilimsel - teknolojik işbirliği bu sektörde gelişmekte olan ülkelerin artan ihtiyaçlarına cevap vermez.
Kendini gelişen, adapte edilen ve tecrübe edilerek kanıtlanan
projelere karşı pilot projeler ile sınırlandırılmalıdır. Uyduların araş
tırma ve haberleşme için kullanımı tarımsal bölgelerin kendilerine has
basit ihtiyaçlarını tatmin şeklinde aslı da know-how ve eğitim planları için geçerli ve kullanılabilen Alman potansiyelinin yapısı içinde
ekonomik işbirliği için bir görevdir. Bu durum METFOSAT uydusundan alınan meteorolojik verilerin kullanımında, araştırma verilerinin
tatbikinde ve FAO ile birlikte düzenlenen eği.tim seminerlerinde tarım
uzmanları ve karar mekanizmaları tarafından uydu uygulamalarının
tarımda kullanılmalarına . ilişkin bilgi olarak neşredilebilir.
ENERJİNİN YENİLEBİLİR KAYNAKLARI .

Enerjinin yenilebilir kaynaklarını~ -su, güneş, rüzgôr- kullanımı
için yeni teknolojik metotlar ve gelişme büyük ölçüde iki büyük petrol kriziyle kamçılandı. Gelişmekte olan ülkelerde güneş enerjisinin
elde edilmesi için nispeten elverişli koşullar hüküm sürerken şu alanlarda bu ülkelerde yapılan işbirliği hızlı gelişti. Gelişmekte olan ülkelerin ilgisi 1981 'de Nairabi'de yapılan Birleşmiş Milletler Yeni ve
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı'nda ve Berlin'de 1980'de
ortak ülkelerin eksper ve karar verenleri arasındaki bilgi değişimini
tedarik etmek için Alman Uluslararası -Gelişme Vakfı ile birlikte düzenlenen bir forumda da açıkça ifade edildi.
Yenilenebtlir enerji kaynaklarına bağlanan idaal.ler· aslında yerine
getirilemedi. Nüfus artışıyla orantılı olarak süratle artan en·erji problemleri, kırdan kente göç, kereste kıtlığı, endüstrileşme ve artan petrol
fiyatları gerçeği gözler önüne serdi. Umulanlar ve gerçekleşenler
farklı farklıydı.

İşbirliğimiz çerçevesinde tmımsal alanlarda kullanılacak kapasi-

tenin ademi merkezileştirilmesi için ne tür yardımlar yapabiliriz sorusu ortaya çıkar. Buna örnek olarak Endonezya. ile yapılan işbirliği
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gösterile bilir. Aynı şekilde bir işbirliği Brezilya ve Meksika ile de
söz konusudur. Diğer ülkelerle de önemli noktalar da bir işbirliği mevcuttur.
Endonezya ile işbirliği çoktan beri dört bölgede yoğunlaştırıldı.
Pirine yetiştirilen Pican kasabası, bankacılıkla geçinen Citius kasabası, Sumba adası ve Ajakarta civarındaki araştırma merkezi
Ajakarta
yakınlarında bir kasaba olan Citius'da kimyasa l güçle
çalışan bir
mini istasyon kullanılarak deniz suyundan içme suyu elde ~dilen bir
araştırma tesisi başarıyla · gerçekleştirildi ve bu tesis ayrıca müşte
rek olarak kasabalıların temizlik işlerini kolaylaş.tırmak için tuzlu su
pompaladı. Halkın durumun u gözler görülür biçimde iyileştire
n 'bu tesisata şükran borçluyuz. Aşağı yukarı 1500 kasaba sakini bu suyu
günlük temizlik işleri için kullandı ve içme · suyu için bir ücret de
ödemediler.
Pican sakinler inin yaşam -koşullarını islah eden bu projeye teborçluyuz. Odun atölyesi ile elde edilen elektrik · kullanar ak
kasabad aki pirinç tarlalarının sulamasına imkôn sağladı. Sumbo adasında ise kurak mevsiml erde güneş pilleri ile içme suyu tedariği
için
yeterli miktarda pompalama enerjisin in temini bir sorun olmaktadır.
Puspitek 'teki araştırma merkezinde deniz suyunun arıtılması için
güneş ısısıyla çalışan pompa ve P.irinç saplarının yakılmas
ı .üzerine
geliştirme ve test çalışmaları yapıldı..
şekkür

Almanya 'da geliştirilen tüm projeleri n ortak amacı sulama ve diğer amaçlar a yönelik içme suyu ve tuzlu su teminind e uygun
görülen
elektrik tedariğintn ilerlemesi adaptas yonu ve bu konudaki teknoloj ik
uygulamaların denenm esidir. Oysa yeni fikirler ve usuller
araştırma
merkezinde denendi. Teknik olarak oluşturulmuş başarıyla icra edilen
teknoloj ik uygulam alar pratik kullanım yerlerind e denenir ve· yerel
koşullara adapte edilir. Tropik bölgeler de geliştirilmeyen sistemle r
olarak bunlar sonrada n çıkabilecek sorunlar a karşı icra edilen büyük
uygulamalardır. Yerel koşullara adaptas yon daha sağlıklı, daha
kullçmışlı ve faaliyetl eri de gerçekleştirilebilir. Basitleştirilmiş
teknoloj i,
daha kolay bakım ve tamir işleri bilimsel - teknoloj ik işbirliği alanın
daki asli görevler dir. Sadece faaliyetl e ilgili bakım ve onarım işlerin
de değil projeyle bağıntılı alanlard a da - dikkatli planlam alarla bile gayrı mümkün zorlukla r çıkabilir: · örneğin, yeterli altyapı olmayışı,
binalar ve tesisatların sular altında kalışı, yeterli su bulunmadığı halde kuyuların güneş pompalarının denenmesi için kullanışlı ve eğitim
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faaliyetleri ile deneyim kazandırılmış işçilerin diğer endüstrilerde da-ha iyi ücretle çalışabilmek için işten ayrılmaları araştırma ve geliş
tirme projeleri sırasında olagelen teknik engeller ve gecikmeler nüfusun Avrupa teknolojisinden umduklarıyla ihtilaf halindedir. Sulama
tesisatındaki geçici bir arıza ya da içme suyu stoklarının neden olabileceği umulmadık bir durum bile ilgilerin bu alana yönelmesini delalet edebilir. Almanya'da ya da ortak ülkelerden birinin araştırma
er
merkezinde yapılan yeterli sayıda deneme bile sorunsuz faaliyetl _
için kati garantiyi vermektedir. Öte yandan teknolojik bir uygulamanın verimi ve onun zirai bölgelerde kullanıma uygunluğu ve daha ileri
basitleştirme ve ıslah m·ecburiyeti de olan uygulama tecrübesi olınaksızın doğru şekilde belirlenemez. Nüfusun yeni teknolojilerin baş
langıcına tepkisi ve bununla ilgili zorluklar sık sık bu alandaki birikimler ortaya çıkana dek belli olmaz. Zira yeni yerleştirmeler varolan
ve doğal olarak gelişen sosyal, kültürel ve dinsel karşılıklı ilişki ve
kanaatlere enjekte edilmektediL
1

Yeni teknoloiler için yardım ve bunların . kabulü sık , sıl<, yaşam
standartlarının ·ve gelir düzeyinin ıslahıyla yaratılan ek su, buz .ya da
elektrikten toplumun hangi kesimlerinin fayda ~ağlayacağı konusuna
bağlı kalmaktadır.

Bu alandaki teknolÇ>jik meziyetler ve kullanım konusundaki değişen koşullara yönelik olarak yapılan özenli ortak çalışmalar ·ve denetimler mümkün olduğunca sadece sosyal, kültürel ve dinsel yönden
adapte edilen ve yerel nüfus tarafından işletilip idame ettirilebilen
teknolojilerin uygulama yoluyla örneklendirilmesin in doğru olduğunu
göstermektedir.
ve iki yanlı projelerimizin teknolojik ·g irdileri arasındaki belirgin zl~lık sik sık modern batı teknolojisinin 3. dünyanın
güç. stoklarına dikkate değer bir vardırn yapamadı izlenimini yaratmaktadır. Kesin olarak, satın alma gücündeki bir eksiklik gelişmiş iki
taraflı projelerimizdeki teknolojinin tamamının en dezavantajlı ülkelerdeki en fakir ülkelerinde -çok pahalı olması sonucunu doğurmak
tadır. Onlara sadece yerel koşullara adapte edilmiş ve dışarıdan yardım olmaksızın öz kaynaklarla imal edilebilen özel basit teknolojik ·
yöntemlerle yardım edilebilir .Örneğin; kilden, tenekeden, ' biriketten
yapılmış odun ateşiyle işleyen fırınlar ya da odun ateşiyle işleyen
jenaratörler gibi. Böyle durumlarda endüstrileşmiş ülkeler bu ülkelere öneri ya da finansal yardım yoluyla yardım edebilirler. Bilimsel
Tarımsal kıtlık
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teknolojik projelerimiz her ne kadar kesin durumlarda da olsa halkın
kullanımı bilhassa içme suyu tedariği, soğutma tesisatları, kirli körfezler, televizyon yayınlarının ya da küçük imal ünitelerinin nakli için
gerekli enerjinin tedariği için yeni teknolojik çözüler geliştirebilir ve
geliştirmelidir.

Bu proje kendi kendini kanıtladığında bile hedef kısmen başa
Bu mümkün olduğunca ileri liberal bir görüşle uygulamaya konmaktadır. O halde işbirliği sadece, gelişmekte olan ülkelerde üretim imkônları varolduğunda ve teknolojik rekôbet oluş
turulduğunda tamamen başarılı olacaktır. Uygulama itibarıyla ulaştı
ğımız ticari uygulamaların başlangıcında çok az teknolojik gelişme
vardır. Örneğin; haberler ve trafik sinyal tesisatlarının kullanımı için
geliştirilen güneş pillerinin durumu. Tüm teknolojik uygulamalarla
örneğin; rüzgar gücüyle çalışan santraller, odun ateşli jeneratörler
ve diğer amaçlara yönelik güneş pilleriyle teknolojik olgunluk ve
ekonomik yaşama . kabiliyeti gelişmekte olan ülkelerde büyük çapta
kullanım ya da üretim gerçekleşmeden önce yeterli sayıda denemeyle ispat edilmelidir. Basmakalıp teknolojiyle bile büyük ölçüde bağlı
olan gerek özel endüstrinin gerekse gelişmekte olan ülkelerin, geliş
mekte olan ülkel§rde oluşturulan üretim ve yeterli sayıda kullanımla
gçerliliği kanıtlanmış projenin icrası için yeterli tasarrufları yoktur.
O halde ilk hedef, ekonomik işbirliği içinde. geleneksel teknolojiyle
beraber olabilecek ya da onun yerine geçebilecek yeni bir alternatif
teknoloji ve gelişmekte olan ülkelerin imalat ve uygulamasına sunulacak geçerliliği kanıtlanmış projelere bir geçiş periyodu için imtiyazlı devlet yardımını içermelidir. Bundan dolayı etkili bir teknoloji
transferi için elzem olan endüstriyel işbirliği hazırlanmış, refakat edilmiş, desteklenmiş ve tamamlanmış olmalıdır: örneğin: enerji tedariğinin planlanmasında ve teknolojinin seçim ve değerlendirilmesinde.
rılmış olacaktır.

Sadece endüstri teknoloji transferi ve imalatta bağımsız bir rol
üstlenebilir. Bu durumda, örneğin; Endonezya ile işin en başında varılan . bir antlaşmaya göre Alman teknolojisiyle kurulan odun ateşli
jenaratörler ortak projeler Çerçevesindeki denemeleri müteakiben ve
ilk etapta 50 ünitenin denenmesini izleyerek, Endonezya'da üretilmelidir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelere taşınamayan imalatın ürünleri
fotovoltaik tesisatların durumunda olduğu gibi yerel olarak imal edilen gerekli tesisata ek olarak belli sayıda parça kullanabilirler.
de
444

Öte yandan mahsulün ortak ülkelere taşınmasına niyet edildiğin
hôlô Alma·n endüstrisini alakadar ediyor olabilecektir. Bu

işbirliği

durumda Alman endüstrisi ürünlerin daha ileri düzeyde ıslahıncı ve
gelişmesine yardım etmek için teknolojiye en fazla ihtiyaç olan ülkelerde pratik uygulamalara tesir eder ve bunların tecrübelerini arttırır. Eğer Alman endüstrisi bu işbirliği çerçevesinde güven ve emniyet üzerine kurulu bir ilişki yaratmayı başarırsa o zaman bu ilişkileri
yeni pazarların açılması, ortak riskli işler ve hür teşebbüs işbirliğinin
gelişmesini sağlamak için kullanabilir.
NÜKLEER ENERJİ

Federal Alman Cumhuriyeti uluslararası işbirliğiyle asiste edildikten sonra nükleer enerjinin barışçıl amaçlar için kullanımı alanın
da rekabet edebilir hale geldi. Gelişmekte olan ülkelerle yapılan iş
birliği içinde mevcut yardımlarla kendi bilgisini ve istihbaratını oluş
turdu. Buna Brezilya ile Almanya arasında 19ı69'da bilimsel teknolojik işbirliği alanında hükünıetle yapılan anlaşma ile hazırlanan ve
1975'ten beri geniş bir işbirliği antlaşması ve ortak müesseseler: şe
bekesine doğru gelişen işbirliği örnek olarak gösterilebilir.
1969 Antlaşması'nın çerçevesi içinde, ilk olarak geniş ölçüde,
~elick ve Karsruhe'deki büyük Alman araştırma merkezleri ile Brezilyalı ortak kuruluşlar · arasında nükleer enerjinin kullanımı ve endüstriyel işbirliğinin, basit bilimsel araştırma sahalarındaki işbirliği
ve karşılıklı bilim adamı ve bilgi değişim konuları üzerinde gelişti.
Yazokullarından, birçok atölyeden bilhassa nükleer fizik ve maddelerin nitelik ve kullanımlarıyla uğraşan bilim dallarına mensup bilim
adamlarının kısa kişisel ziyaretlerinden sonra müşterek projeler ortaya çıktı. · 1e72"den 1974'e kadar yakıt dönüşüm ve Brezilya'daki reaktör parçaları sanayinin yapısı ve gelişimi .üzerinde ortak bir çalışma yapıldı. Bu ortak çalışma, nükleer enerjinin kullanılmaya başla
nılması için yapılan önerinin ve ana araştırma alanlarındaki yani
teknolojik ve endüstriyel gelişme, teknoloji üretimi, eğitim, yetiştirme,
genişleyen altyapı, kalite kontrol, reaktör güvenliği, uygun yöntemler uranyum tetkıkleri ve radyoaktif artıkların kullanılmasındaki geniş Alman - Brezilya işbirliğinin başarıya ulaşması için gerekli karar
verme esaslarını arzetti.
bu çalışma sonunda ortaya çıkacak bağımsız bir
nükleer kapasitenin olüşumuna iştirak etmek
endüstriyel
ve
.bilimsel
için mümkün olduğunca geniş bir teknoloji transferi temin etmektedirler. Serbest teşebbüs işbirliği, işbirliğinin odak noktasını teşkil
Brezilyalılar
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eder. Bu; nükleer güç istasyonlarının i şletilmesi ve inşası için gerek
duyulan know-~ow'un transferi için önceden gerek duyulan bir şeydir.
Endüstriyel işbirliği; önce toprağın ihtiva ettiği madenler acı
tetkiki, araştırma madencilik ve uranyumun gerektirdiği özel
işlemler, güç istasyonlarının inşası, ağır sanayi, uranyumun zenginleştirilmesi alanlarında Alman - Brezilya işbirliğiyle icra edildi. Bilimsel - teknik alanda Jülich ve Karlsruhe'd eki nükleer araştırma merkezindeki nükleer araştırma kolaylıkları.na ek olarak, GKSS araştırma
merkezi ve radyasyon ve çevresel koşullar araştırma merkezi (GSF)'de iştirak etmektedirl er. Hükümet tarafı ise TÜV ve ortak kuruluşlar olarak Stuttgart'ta ki materyal test merkezi ve reaktör güvenliği
derneği tarafından temsil edildi. İşbirliğinin sözkonusu olduğu alanlar; nükleer tesisatların emniyeti, yeniden işleme ve radyoaktif artık
bertarafı atom çekirdeği bölünebilen maddelerin akışlarının kontrolü,
radyasyon ve çevresel önlemler, nükleer ısınf!la ve hafif su reaktörlerinde toryum madeninin kullanılışı.
sından

Brezilya'nın nükleer kapasitesin in geliştirilmesi için zorunlu olan
ön şart, Brezilya araştırma merkezleri, üriiversiteleri, idarecileri, endüstrisi için gerekli olan yaklaşık 10.000 bilim adamı, mühendis ve
teknisyenin eğitimi ve yetiştirilmesidir. Brezilya'nın eğitim yetiştirme .
programı olan PRONUCLEAR ki ülkedeki yetişti. rme etkinlikleri ve
Alman şirketlerindeki stajlarla asiste edildi. 1982'ye gelindiğinde Brezilyalı mütehassıslar için Almanya'da oluşturulan yetiştirme programının çıktısı yılda topl~m 600 kişiyi bulmuştu. Dahası 400'den fazla
~iman endüstri ve brlim uzmanı Brezilya'da eğitim ve yetiştirme programlarında çalışıyordu. Bu işbirliği Alman Endüstrisin e uzun vadeli
kooperatif ortaklıklarının çerçevesi dahilinde uluslararası rekabete
ilişkin olarak izahat verme fırsatını tanır.

Brezilya ile yapılan nükleer işbirliği sınırlı bir işbirliğinden nasıl
ve komplex bir teknoloji transferinin başarılabildiğine ve özel
endüstri, bilim, hü~ümet birleşmesine bir örnek teşkil eder. Bu transfer, oturmuş teknolojinin bilimsel - teknolojik, endüstriyel yetkinliktek i
artan bir kapasiteyle birlikte yürür. Ortak ülkelerde bu tür komple·><
projelerin oluşturulduğu yerlerdeki büyük bilimsel, teknolojik, idari ve
finansal yükler sözkonusu iken hiçbir hesap gözden kaçJrılmamalıdır.
Bütün bunlardan Alman - Brezilya nükleer işbirliği örneğinin gürültüsüz patırtısız az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde uygulanamayacağı ve ilerleyemeyeceği sonucu çıkarılabilmelidir.
geniş
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ÇEVRE KO·RUMA TEKNOLOJİSİ
Şehirlerin genişleyip birleşmesi

endüstrileşmenin acıkça

artan

tedariğiyle artık

ekolojik neticelere ve içme suyu
ve bunların halk sağlığı üzerinde birlikte yaptığı etkilere aldırış etmeyerek gelişmekte olan ülkelerde çevreye önem verilmesi olayının artışına neden oldu. Mamafih diğer alanlar-daki darboğazlardan ve yeterli kaynakların noksanlığından dolayı mümkün
olan ·en yüksek endüstrileşmeye öncülük eden programlara çevresel
ölçümlerin üzerinde önem verildi. Ekonomik . işbirliğinde bütün ilgi
bütünleştirilmiş ve önlem alıcı çevresel koruma üzerinde odaklaş
tırıldı; örneğin, baraj inşaatlarıyla bağlantıda, güç istas~onları ve endüstriyel imalat sistemlerinde, doğal kaynakların korunmasının ölçümünde ve çok sayıda olmamak üzere artık ve lağım suyunun kullanılır hale getirildiği projelerde.
yan etkileri

sık sık

ıann kullanımı

Bilimsel teknolojik işbirliğinin temel kısımlarından biri ekolojik
acıdan olumlu üretim teknolojisi üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu tür
uygulamalar enerjfnin yüksek randımanla kullanımının ve ~ammad
delerin ya da yeniden işlenerek elde edilen hammaddelerin çevrenin
yararına olmadığı ileri sürüldüğünden dolayı özellikle gelenekselleş
miş yöntemlerden daha uzun ekonomik ömre sahip olduğunda başarılıdır.

'Pirinç saplarından selüloz üretimi büyük miktarda zehirli artık .
suyla ilişkisi olan, gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanan bir yöntemdir. Şimdiye dek Mısır'daki selüloz üretimi sonucu
oluşan artık su, diğer birçok ülkede olduğu gibi atılmadan Alexandria
körfezine deşarj edildi ve daha şimdiden orada var qlan büyük ekolojik sorunlara yenilerini ekledi. Aynı şekilde vahim kirlilik - .ekonomik ömür eksikliğiyle birlikte - eskilerdeki buğday samanı kullanımı
yöntemleriyle karşılaştırabilir, bir yöntemden vazgeçmeye zorluyor·.
Alexandria'da ki bir selül.oz ve kôğıt fabrikasında uygulanan Alman - Mısır endüstriyel pilot projesi sınırları dahilinde artık suyun tekrar devreye sokulması sisteminin geliştirildiği, gelişmekte olan ülkelerde kullanılmak için geliştirilen özel bir yöntem büyük miktarlarda kimyasal maddenin tekrar elde edilmesine imkôn verir. Burada
gelişmekte oları ülkelerdeki yaygın çevresel sorunlara yönelik yeni
teknolojik çözümlerin. gelişmesinden sözediyoruz. Çevreyle ilgili olarak sağlam yeni bir yönteme olan ihtiyaç aşikôrdır, bu problem bütün dünyayı uğraştırmaktadır. Mamafih şimdiye dek sadece patenti
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tescil edilmiş ve labora tuvarl arda tecrüb e edilen fakat
işlenmeyen
geniŞ çapta teknik tesisa tlar vardır. Birleş
miş Millet ler Endüstriyel
Gelişme Organ izasyo nu _(UNIDO) · gelişme
kte olan ülkele rde büyük
bir potansiyel görmektedir. Eğer uzaklardaki pilot projel
erdek i sonuç.
lor olumlu olursa, bunla r aynı alanla rdaki tesisa tlarda
tekrarlanabilir. Cin'de ve Güneydoğu Asya'da bu tekno lojiye ilgi
vardır.
İki endüs triyel firma · arasındaki işbirliği önem lidir
ve bu durumda avantajlı da olabilir. Bu nihai aşamada tekno loji
transf erinin ve
projen in başarıyla tamamlanmasındn sonra yöntemin
ticari kullanı
mının ve yyılımının daha kolay gerçekleşmesini
sağlar. Üsteli k hep
berab er Alman tekno lojisin in ithalin e de yardım ederle
r.
Endüstriyel ortakl ar arasında gelişmekte olan ülkele
rin kullanımına adapt e edilmiş metal lerin galvan
izasyonundan az miktarda
artık çıkması ve çevresel sağlık için BMFY
desteğiyle Almanya'da
geliştirilmiş demirbaşların orta çapta galvan
izasyonuna dayanan bir
yöntem vardır. Golvanizasyon yoluyla fiili paslanmanın
önlenmesi tropikal ülkelerdeki aşırı koşullar karşısında bir gerek
liliktir. Kullanıl
makta olan yönte mler çok uzak bir çok gelişmekte olan
ülkede çevreye zarar verme ktedir ler ve yeterli nitelik te değildirler.
Bir çalışma
bölgesine dökülmüş iki taraflı projel er çerçevesinde "tekno
loji transferi
için ön şartlar ve çalışma evreleri gereklidir. Çok gelişm
iş, yüksek
ürün kalites ini sağlanabilen projel er ve % 90'dan- daha
fazla oranda
azaltılmış çamu r ve artık su sistem leri yapılab
ilir. Aynı zamanda ekonomilerin gücü uygulamalarda su ve kimyasal maddelere
ihtiyaç duyar. Bilhassa zehirli ağır metallerin ve siyanü r miktarı
önemli ölçüde
indirgenmelidir. Endüstriyel ortakl ar arasındaki işbirli
ğindeki bir girişim bir Alman mühe ndislik kuruluşu tarafı
ndan pilot fabrik alara
uyumu sağlanan değişen kullanım koşulları (örneğin, su
ısısındaki artış) ve endüs triyel karmaşıklığının azaltı
lması yoluyl a ekono mik yönden daha olumlu yatırım maliye tlerini n oluşturulmas
ıdır (Örneğin;
basit inşaat yöntemleriyle, çalışma programlarında daha
çok insan
gücü istihda m ederek ve yardım programlarından kesint
i yapılarak).
Her ne kadar biraz daha insan gücü istihda m edece
k olan bu
uygulama geleneksel yöntemle karşılaştırılmalıysa da,
ürün kalitesinde beklenen gelişme galvanizli ma.ddelerin ithalin
i azalta cak ve
ihracatı arttıracak ve bu iş dengesi tüm
ortak ülkele r çevresinde
olumlu karşılanacaktır. Aynı zamanda bu ülkenin endüs
triyel geliş
mesine bir yardım olacaktır. Daha {~a umula bilir ki bu
projen in ba·şarılı netice vermesi bu elverişli yöntem
in ortak ülkelerin kapasite448

!erindeki gerçek bir boşluğu doldurarak geleneksel· teknolojiye oranla daha ekonomik olduğunu kendi kendine kanıtlamc;ısı demek olacaktır. Bu teknoloji en azından yeni yeni gelişmekte olan ülkelerde
büyük m!ktarda yerel fabrika üretimi için uygundur. _Geçici olarak,
fabrikanın tevzii ve tesisatın parçalan ve kimya_sal maddelerin ihracda Alman ihracatının selahiyetinde bulunur.
s 'u alandaki 3. proje, petrol tankerlerinden ve kargo taşıyıcı gemilerden yayılan petrol artıklarının taşınması için bir geminin geliş
tirilmesine ilişkindir. Petrol ve maden taşıyan gemilerin yüklerini boşalttıktan sonra yaptıkları tank temizliği, tank ve sintinelerden attıkları petrol artıkları, Brezilya karasularının kirliliğinde büyük rol
oynamaktadır ve bu bölgedeki ekonomik sistem için ciddi bir tehlike
oluşturmaktadır.
·
Bu daldaki firma aktivitelerinin asıl amacı petrol artıklarının
bir biçimde tekrar işlenmesi konusunda merkezleştirilmiştir.

' kôrlı

Sao Poulo'nun çevre yetkililerince yönetilen bir projenin temelindeki, içine su ve · petrolü ayn ayrı karıştıracak şekilde koruyac.ak ayrıştırma sistemi ve tankları inşa edil. miş olan bir toplama gemisi sistem anlayışı bakımından başarılı oldu (İnşaat dizaynı yönünden).
Bu proje, sırf Brezilya'nın kendine özgü sorunlarının çözümüne
etmez. Aynı zamanda gemilerin neden olduğu petrol artıkları
nın ele alınış tarzı ve kaldırılması konusunda ticari niteliği olmayan
tatmin edici bir yöntemdir. Dahası, gemi inşaa endüstrimiz bu planın
teknik ve ticari başarısını sağladı ve en azından böyle bir projenin
bir kısmı için ihraç olanakları yaratıldı.
yardım

Lağım

ve artık su konusu gelişmekte olan ülkelerde yapılan iş
birliğinde gitgide daho da önemli · bir konuma gelmektedir (İşlenmiş
suyun tekrar kullanımı için ve endüstriyel kullanımlar, sulama için).
Buna bir örnek, işlenmiş suyun endystriyel kullanımlar ve sulama
ya da yeraltı sularının istifadeli bir hale getirilmesi amacıyla tekrar
kullanımıdır. Geliştirdiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz yöntemler,
değişik çevresel ve iklimsel koşullarda özellikle tropikal bölgelerdeki
geHşmekte olan ülkelerde kullanılmak üzere adapte edilmeli ve daha
da ge·liştirilmelidir.
için

Böyle. bir duruma örnek Kahire'deki ortaklaşa suyun temizlenmesi
geliştirilen ve denenen yöntemlerdir. Kurak iklim bölgelerinde
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toprağın istifadeli hale getirilmes i için sulu çamur ve kulianılmış $Usuyun k.ullanımı projesi teknolojik ve ticari yönden ilginçtir. Burada
bu teşebbüs belirli bir süreçteki iki hedefe ulaşmak için tekrar oluş
turuldu. İlk olarak Kahire'nin kanalizas yon sorununu n çözümüne yardım, ikinci olarak da işlenmiş artık suyun kullanılmasıyla çöl alanlarının islahı. Bu iki hedefin birleştirilmesi bu teknolojin in ticari yönden enteresan ve rekabete açık olmasını sağlar.
Birleşmiş

Milletler Cevre Programı (UNEP) ile birlikte 19'80'de ve
eden ülkeler orasındaki karşılıklı bilgi alı.şverişiyle
teşvik edilen gelişmekte olan ülkeler için kanalizas yon teknolojis
i
ve harcama düzenlemesiyle ilgili olan bir sempozyum düzenlendi. Bu
sene (1985) çevresel gürültü üreten teknoloji konusunda bir başka
ortak sempozyum yer almaktadır.
1983'de

iştirak

OKYANUS TEKNOLOJİSİ

Özellikle Endonezya'nın gereksini mleri için Alman yardımıyla geliştirilen bir proje, adalararası trafik için yelken gücüyle işleyen kargo
gemisi düzenlemeleridir. Bu yeni tip yelkenli gemi, Endonezya adaları arasındqki rötarlarda kullanıldı ve denendi. Burada gereken, itici
bir ünite olarak yeterli ve büyük ölçüde mekanik bi.r yelken donanımıdır.

Alman ortaklar Endonezyalılar protipi, bilfiil inşa ederlerke n prototip geminin son aşaması inşaat dizaynının işletme programlarının
.tedariğinden sorumlud urlar. O zaman bu ·görüş sonraki test ve işlet
me programları için gerekli teknik, ticari yönden test edilmiş ve yararlı hale getirilmiş olacaktır. Projeni_
n gelişmesi için mutlak gerekli
faktör, bu gemilere verilmekte olan yük kapasites inin aynısının verilmesidir. Ek olarak yapılan -yatırım ve işletme masrafları yardımcı
motorlar ve dizel yakıtı tüketimin deki tasarrufla , çok daha fazla bir
şekilde telafi edilecekti r.
Bu; Endonezya için olduğu gibi aynı şekilde bu durumdak i, ekonomilerin i fuel-oil ve ek taşıma kaposites i inşaatına dayandırmayı
tasarlaya n gelişmekt_e olan ülkeler için de yeni ve akılcı gelişmedir.
Alman ortakların ilgisi gerçek' koşullar altında projenin teknik yönünün test edilmesi ve bu tür itici güç gelişmeleri için veri ve tecrübe birikimi sağlanması konularında yatmaktadır.
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akiMSEL - tEKNöLo JIK
SINIRLARI

GELİŞMENİN OLANAİ<LARı vı:

Bundan önce sözü edilen örnekler bilimsel-t eknolojik işbirliğinin
ve sınırları içerisinde tasvir edildi. Bu örnek açıkça gösterdi ki, bu olanaklar ve sınırlar BMFT aracılığı ile sağlanan araştır
ma ve teknoloji konusund aki ulusal gelişmeye, bunun hedefleriyle,
özelleştirilmiş programla rla ve aletli iŞ görme konusuyla yakından
ilgilidir. İşbirliğindeki en önemli olanlar enerji araştırması ve teknolojisi, sağlık hizmetler inde araştırma ve gelişme, çevresel araştırma
ve teknoloji ve bir de taşımacılık ve trafik teknolojis i konularıdır.
olabilirliği

BMFT'nin gelişmekte olan ülkelerle bilimsel - teknolojik işbirliği
için 100 milyon DM üzerinde yıllık harcaması vardır. Bu destek öncelikle Alman ortak kuruluşlarına verilir. Yeni teknolojik gelişmelerin
anahtar olanları ve yüksek teknolojid e u·ıusal araştırma yeterliliğinin
artması asıl amaç olarak kabul edildi. Bu ortak ülkelerin de çoğunun
ilgisinin yöneldiği bir alandır.
Özellikle dezavantajlı, tarıma dayalı, nüfus için gerekli olan ucuz
ve sağlıklı teknolojin in gelişmesi, yöreden yöreye sık sık değişiklik
gösteren koşullar ve ihtiyaçlar konusund a bilgi ve özellikle yoğun
tecrübeye gerek duyar. Biz kendi ekonomik işbirliği çerçevemizde
öncelikle yerel imalatın ve bunu izleyen pazarlama faaliytleri nin gelişmesi için fikir ve finansal destek veririz. Bu gibi alanlarda ki,
hayvan yetiştirme, bitki ıslahı, tarım, besinsel araştırma, tropiklerin araş
tırılması, alt yapı gelişmeleri ve üniversite lerle yapılan ortaklıklar şek
lindeki faaliyetle r büyük ölçüde Federal Beslenme, Tarım, Orman Bakanlığı (BML), Federal Gençlik, Aile ve Sağlık Bakanlığı ve Federal
Ekonomik İşbirliği Bakanlığı tarafından desteklen ir. .
Bir kural olarak gelişmekte olan ülkelerde kullanılan bilimsel teknolojik işbirliğinin ana amaçları gelişme, adaptasyo n, teknoloji ve
yöntemlerin denenmesidir. Dahası ulusal araştırma ve geliştirmede ve
endüstrileşmiş ülkelerle yapılan işbirliğinde olduğu gibi şimdiki uygulamala rdan biri olmaksızın akademik ilginin üstün geldiği projeler de vardır. Bu, en başta, teknik mümkünlüğün ne olduğunun ya da
araştırma ve geliştirmede know-how transferin in takdir edilen
değeriyle ilişkilendirilen basit araştırmaların ve ayrıca ortak faaliyetlerin projele-rinde doğrudur. Bu projeler ortak ülkelerimi zin araştırma
larının gelişme ve desteklen mesine ve gelişme kapasitele rine doğ
rudan bir yardım sağlar. Örneğin Alman - Hint ortak yapımı olan 10
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kw gücündeki güneş enerj isiyle çalışan istasyon. teknik yönden başarı l ı olmas ı na rağmen ekonomik açıdan uygun değildir. Bu istasyon
eğitim çalışmala rı içi n kullanılmaktadır.
Bilimsel - teknolojik işbirliğinde ortaklaşa ·geliştirilmiş projelerin
olumlu beklenti ler oluşt urmayı başaramayabileceği riski göz ardı edilemez. Bu durum araştırma ve · geliştirme projeleri için kaçınılmazdır.
Bununla beraber, prensip olarak böyle durumlarda bile ortak kuruluşların bilimsel - teknolojik kapasiteler inin desteklenm esi ve know how transferi söz konusudur.
Bilimsel - te knolojik işbirliği, geniş ve yaygın bir teknoloji transferi planlandığında endüstriyel işbi r liğinin hazırlanması ve desteklenmesi fonksiyon un? haiz olan hazine yardımlarıyla tamamlanır. Bundan dolayı 5 - 10 ,yıl boyunca ve sürekli bağıntıların geliştiri.lmesi yardımları · ve doğ r udan doğruya ticari çıkarların ötesinde olmak üzere
bilimsel - teknolojik kapasitenin desteklenmesi dolayısıyla sık sık son
söylenilen daha önce vukubulur. Bu özellikle nükleer güç uygulamaları örneğinde açıkça görülebi lir. Ayrıca da, araştırma geliştirme olanağı, özellikle bir uçuş laboratuvarı yapımı ve uçabilirlik testlerinin
kapasites inin geliştirilmesi ve uçakların uçabilirlik ruhsatlarının düzenlenmesi konusunda Endonezya yetkilileriyle birlikte DFVLR'nin iş
birliği ile ucaklılık konusunda Alman - Endonezya ortak çalışmasına
verilen yardım gösterilebil ir.
hangi teknoloF ve hangi yöntemler ortak ülkelerin özel
yaygın koşullarında kullanılmak için uygundur sorusu ortaya çıkar.
Uygun bir ortak bulmak sadece bilimseı' teknolojik alanda değil, aynı
zamanda fiili ihtiyaçların temini ve. genişleme konusunda yetkili bir
ortak bulmak zorlaşmıştır. Özellikle tarımsal güç stoklarının desantralize edilmesi teknoloji konusunda bu olay geçerlidir:
Sık sık

Bizim bilim adamlarımız işbirliği çerçevesi içinde doğru soruları
sorabilirler ve olası problemleri belirtebilirle r. Fakat onlar yerel koşullar hakkındaki bilgi noksanlıklarını kapatamaz lar ve onlardan nüfusun · gelişmemiş potansiyeHeri_ni ve ilgilerini anlamaları beklenemez.
zamanda sosyal, kültürel ve dinsel
koşurıarı da gözönüne alan çalışmaların yardımı ile bu teşebbüs, tercihli teknolojinin seçimi ve korunmasında nüfusun daha büyük bir
oranda iştirak etmesinin sağlanmasıyla teknoloji transferin.in koşul
larını daha iyi bir şekilde oluşturulmasını mümkün kılar. Yerel kuruOrtaklaşa hazırlanmış, aynı
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birlikte o bölgede icra edilen yaygın çalışmalar aracılığı ile
ortaklarla basit bir karara· varılmasından sonra hazırlanan daha geniş, daha önemli ve daha kompleks projeler nükleer enerji, enerji
planlaması, çevre koruma ve uçak inşaatları alanlarında başarılı oldu,
bu alanlarda uygulandı. Bu çalışmalar ortk ülkelerin ihtiyaçlarına ve
olanaklarına cevap vermelidir. Böylelikle, projenin bir fikir oluşun
dan, test edilmeye, korunmaya, ticari işbirliği ve üretimdeki satış
sonrası hizmetlerin de olduğu gibi tamir-bakım servislerinin oluştu
rulmasına dek olanak verecek kadar genişlikte bir fikir oluşturulması
yolunda ana ilkeye ulaşabiliriz.
ıuşlarla

İki yanlı projeler kabul edilseler bile, eğer başarılı . olurlarsa kar-

hizmet etmelidirler . Biz çıkarlarımızı çok dar ya da
kısa süreli şeklinde sınırlayamayız. Herhangi bir doğrudan avantajdan ayrı olan transfer teknolojisin in bazı ferdi projelere uygulanma sında uzun vadeli ulusal çıkarlar açısından mümkün olabilir.
şılıklı

çıkarlara

olan bir ülkenin problemleri ni çözmeye uygun ortak
projeler karşılıklı güvence dayanan işbirliğinin genişlemesi ve· desteklenmesi, böylece daha geniş teknolojik veya ticari bağların hazırlanması için gerekli ortamın hazırlanması açısından önemlidirle r.
Gelişme politikası işbirliğinin aksine b·u tür projeler bilimsel - teknoGelişmekte

lojik

işbirliğine istisnadırlar.

Kendi ihraç çıkarlarımıza rağmen, gelişmekte ,olan ülkeler için
birçok durumda en azından orta ya da uzun vadede bile olsa teknoloji transferinin ürün transferi alanına kaydırılması gerekliliğini kabul etmeliyiz. İşbirliği sadece, eğer ortaklarımızın, çıkarlarını tam olarar kavrarsak, uzun bir sürede ve karşılıklı kôrlı olduğunda, başarılı
olabilir.
Amaçlar, menfaatler ve çıkarlar çeşitli projelerde farklı farklıdır.
Bundan dolayı iyi zamanlarda ki bu oransızlıkla _ ve yanlış anlamalardan ve çatışan çıkralardan doğan hayal kırıklıklarından sakınma
amacındaki karşılıklı, muvakatla ilişkili olan soruları aydınlatmak gereklidir. Bu köklü geçmişi oln ve karşılıklı güvene dayanan karşılıklı
yarar sağlayan teknolojik işbirliği için elzen bir önhazırlıktır.
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