
ÝNOVASYONDA
DAYALI KALKINMA

ve BÜYÜME

2023
Türkiye�si ve

Ýnovasyon
Vizyonu

Ýnsan
Kaynaklarý

Ortam ve
Altyapý

Ýnovasyon
Finansmaný

Kamuda
Ýnovasyon

Kuluçkalýklar

Disiplinler-arasý
bilimsel araþtýrma

Ýnovasyon
Farkýndalýðý

Kadýn Ýþgücü

Tasarým
Kapasitesinin

Artýrýlmasý

Teknoloji
Transfer Ofisleri

Rekabet Öncesi
Ýþbirliði

Ýþ Melekleri

Çekirdek Giriþim
Sermayesi

Profesyonel
Lisansüstü
Programlar

Eleþtirel Bakýþ
Açýsý

ULUSAL ÝNOVASYON GÝRÝÞÝMÝ

2006 - 2013 DÖNEMÝ

DEÐERLENDÝRME RAPORU



ULUSAL ÝNOVASYON GÝRÝÞÝMÝ

2006 - 2013 DÖNEMÝ

DEÐERLENDÝRME RAPORU

Ana Sponsor

Katkýlarýyla hazýrlanmýþ ve basýlmýþtýr.

Koordinasyon

Destek veren kurumlar

NÝSAN 2014

Avrupa Ýþ Desteði Yanýnýzda

Avrupa Ýþletmeler Aðý

Ý S T A N B U L



TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu

TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý

Derneði (TÜSÝAD) ve Sabancý Üniversitesi ortak giriþimleri ile 1 Mart 2003 tarihinde

kurulmuþ bir araþtýrma merkezidir. Amacý, genel olrak küreselleþme, özel olarak da

Avrupa Birliði ile bütünleþme sürecinde uluslararasý piyasalarda Türk özel sektörünün

kalýcý bir Pazar payý elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji

yönetimi ve kýyaslama çalýþmalarýný yapmaktýr. REF çalýþmalarýný; araþtýrma, bilgi yayýlýmý

ve iþbirlikleri baþlýklarý altýnda sürdürmekte; faaliyetlerini, görüþlerini ve rekabetçilik

alanýndaki geliþmeleri kamuoyu ile web sitesi (http://ref.sabanciuniv.edu/)

ile paylaþmaktadýr.

REF, Ulusal Ýnovasyon Giriþimi'nin oluþumunda rol almýþ ve 1 Eylül 2005 ile 31 Ocak 2013

tarihleri arasýndaki sekiz yýl süresince, Ulusal Ýnovasyon Giriþimi'nin misyon ve

hedefleri çerçevesinde tüm koordinasyon ve ilgili destek ihtiyaçlarýný karþýlama

sorumluluðunu üstlenmiþtir.

2014, REF

Tüm haklarý saklýdýr. Bu eserin tamamý yada bir bölümü, 4110 sayýlý Yasa

ile deðiþik 5846 sayýlý FSEK, uyarýnca kullanýlmazdan önce hak sahibinden

52. Maddeye uygun yazýlý izin alýnmadýkça, hiçbir þekilde ve yöntemle

iþlenmek, çoðaltýlmak, çoðaltýlmýþ nüshalarý yayýlmak, satýlmak, kiralanmak,

ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baþka teknik,

sayýsal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanýlamaz.



Türkiye'nin ulusal kalkýnmasýnda önemli bir girdi olduðuna inandýðýmýz inovasyon konusuna

iliþkin olarak özel sektör, akademik dünya ve sivil toplum kuruluþlarýndan temsilcilerin katýlýmý ile

bir giriþim baþlatýldý. "Ulusal Ýnovasyon Giriþimi" adýný verdiðimiz Türkiye çapýnda tasarlanan hareketin

amacý; "Türkiye'de inovasyon politikalarýnýn oluþturulmasý ve uygulanmasý aþamalarýnda özel sektör

- üniversite - sivil toplum iþbirliðini pekiþtirmek ve yönlendirmek, siyasi irade ve kamu kurumlarýyla

diyaloðu geliþtirip görüþ ve öneriler hazýrlayarak inovasyon politikalarý oluþturma sürecine katkýda

bulunmak ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluþturmak" biçiminde özetlenebilir.

Giriþimin kurumsal yapýsýna bakýldýðýnda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ve holdinglerinin,

hizmet ve sanayi kuruluþlarýnýn temsil edildiðini; meslek örgütlerinin yönetim kurulu baþkanlarý,

genel müdürleri ve üst düzeyde sorumluluk üstlenen yöneticilerinden oluþan katýlýmcýlardan

meydana geldiði görülür. 21 kurucu üyesi olan Ulusal Ýnovasyon Giriþimi'nin bünyesinde, konularýnda

son derece birikimli, akademi ve iþ dünyasýndan 109 uzmanýn katýlýmýndan oluþan beþ çalýþma

grubu bulunmaktadýr. Zamanla üye sayýsý gönüllü katýlýmla 200'e kadar yaklaþtý.

Öncelikli olarak oluþturulan beþ çalýþma grubunun alanlarý, "2023 Türkiye'si ve Ýnovasyon",

"Ýnovasyonun Finansmaný", "Ýnovasyon için Ýnsan Kaynaðý ve Yetenekler", "Ortam ve Altyapý" ve

"Kamuda Ýnovasyon" olarak belirlenmiþtir. Çalýþma gruplarýnýn ilk hedefi inovasyon konusunda

kapsamlý bir "Ýnovasyon Çerçeve Raporu"nun hazýrlanmasý oldu. Rapor, Türkiye'nin 9. Kalkýnma Plan

dönemi olan 2007 ve 2013 yýllarý arasýnda gerçekleþtirilebilecek somut ve hayata geçirilebilir önerileri

barýndýracak biçimde kurgulandý. Yaklaþýk bir buçuk yýl süren çalýþmalarýn ardýndan rapor, 18 Ekim

2006 günü Ankara'da kamuyona tanýtýldý.

Ulusal Ýnovasyon Giriþimi ile inovasyon alanýndaki eksikliklerin giderilmesi, güçlü olduðumuz

yanlarýn pekiþtirilmesi, fýrsatlarýn iyi kollanmasý, tehditlerin ise mümkün olduðu ölçüde bir fýrsat

kimliðine büründürülmesi hedeflendi. Böylece, Türkiye'nin gerek sosyal, gerekse ekonomik hayatýnda

bulunduðundan çok daha iyi bir noktaya ulaþmasýnda etken olacak inovasyon sürecine ve böylece

refah düzeyinin artýþýna; sivil toplum, üniversite ve özel sektör iþbirliði ile katký saðlanmasý amaçlandý.

Bu arada çalýþmamýza uluslararasý bir vizyon kazandýrabilmek adýna, 6 kiþiden oluþan ''Panel of

Global Consultation'' (Panel) adýný verdiðimiz danýþman kurulumuzun bir bölümünden de raporumuza

iliþkin görüþler alýndý, raporda ilgili bölümlere bu görüþler iþlendi.

Bugün geldiðimiz noktada ise katýlýmcý anlayýþla geliþtirdiðimiz önerilerle ilgili olarak Türkiye'de

bilim, teknoloji ve inovasyon baðlamýnda neler yapýldýðýný ortaya koyan bir rapor hazýrlamanýn

yararýna inandýk. Okuduðunuz rapor ODTÜ TEKPOL'den uzmanlarýn katkýsý ile tamamlandý. Raporun

son bölümünde ise bilgi toplumu ve bilgi güdümlü bir ekonomik sistem olmak yolunda önümüzdeki
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dönemde nasýl bir gündeme sahip olmamýz gerektiðine iliþkin çerçeve görüþ ortaya kondu. Türkiye

ulusal inovasyon sisteminde anýlan dönemdeki geliþmelerin tümünün raporda vurgulanabilmesi

için emek harcandý. Çok az da olsa gözden kaçan geliþmeler olabilir. Bu konuda okuyucumuzdan

anlayýþ beklemekteyiz.

Ulusal Ýnovasyon Giriþimi'nin çalýþmalarýnda üstlendikleri rol ile en önemli katkýyý saðladýklarýna

inandýðýmýz Çalýþma Gruplarýmýzýn tüm deðerli baþkan ve üyelerine ayrý ayrý teþekkürü bir borç

biliyoruz. Çalýþmalarýmýz sýrasýnda bize desteðini esirgemeyen TÜSÝAD Genel Sekreterliði'ne, Panel

of Global Consultation üyelerine, gerek kurumsal görevleri, gerekse de kiþisel ilgileri nedeniyle

Sema Adalý'ya, Dr. Uður Müldür'e, Ýrfan Onay'a ve Prof. Dr. Tahir Özgü'ye; ODTÜ TEKPOL'den araþtýrmacý

arkadaþlarýmýzý yönlendiren Prof. Dr. Erkan Erdil'e, Doç. Dr. Teoman Pamukçu'ya, raporu hazýrlayan

Yelda Erden'e, Cansu Durukan'a, Aslý Ertan'a ve Muhsin Doðan'a þükranlarýmýzý sunarýz.

Saygý, sevgi ve esenlik dileklerimizle,

Doç. Dr. Cemil Arýkan  �  Dr. Erdal Karamercan
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Bu çalýþmada Türkçe'de daha çok "yenilik" olarak kullanýlan, Ýngilizce'de "innovation" sözcüðü

karþýlýðýnda inovasyon kelimesi kullanýlmýþtýr. 2007 yýlýnda Türk Dil Kurumu Latince kökenli inovasyon

sözcüðünün karþýlýðý olarak "yenileþim" kelimesini Türkçe'ye kazandýrmýþtýr. Raporda yenilik, yenileþim

ve inovasyon ifadeleri ile ayný anlama iþaret edilmektedir. OECD ve Avrupa Komisyonu tarafýndan

hazýrlanan, TÜBÝTAK tarafýndan Türkçeye çevrilen Oslo Kýlavuzu1 "inovasyon" kelimesini aþaðýdaki

þekilde betimlemektedir: "yenilik (inovasyon), yeni veya önemli ölçüde deðiþtirilmiþ ürün (mal ya

da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iþ uygulamalarýnda, iþyeri

organizasyonunda veya dýþ iliþkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasýdýr" (Oslo

Kýlavuzu/OECD, AB - 2005). Ýnovasyon Türleri: "Ürün inovasyonu, yeni veya özellikleri ya da kullaným

amaçlarý açýsýndan önemli ölçüde geliþtirilmiþ/iyileþtirilmiþ bir mal veya hizmetin pazara sunulmasýdýr.

Bu, teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleþik yazýlýmda, kullaným kolaylýðýnda veya

diðer iþlevsel özelliklerde önemli iyileþtirmeleri/geliþtirmeleri içerir." "Süreç inovasyonu, yeni veya

önemli ölçüde geliþtirilmiþ/iyileþtirilmiþ üretim ya da daðýtým yöntemininin uygulanmasýdýr. Bu,

tekniklerde, ekipmanda ve/veya yazýlýmda önemli deðiþiklikleri içerir." "Pazarlama inovasyonu,

ürün tasarýmýnda veya paketinde, ürün yerleþtirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandýrmasýnda

önemli deðiþiklikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasýdýr." "Organizasyonel

inovasyon, firmanýn iþ uygulamalarýnda, iþyeri organizasyonunda veya dýþ iliþkilerinde yeni bir

organizasyonel yöntemin uygulanmasýdýr."

Ýnovasyonun Tanýmý

Ulusal Ýnovasyon Giriþimi Organizasyon Þemasý

Giriþim'in aktif çalýþma döneminde, son örgütsel yapýlanmasý aþaðýdaki gibidir.

1 Oslo Kýlavuzuna TÜBÝTAK'ýn web sitesinden, http://www..tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm adresinden eriþmek mümkündür.

Koordinatör: Selçuk Karaata

2023 Türkiyesi ve Ýnovasyon
Jan Nahum

Cengiz Ultav

Ortam ve Altyapý
Faruk Eczacýbaþý

Metin Ger

UÝG
(21 Üye)

UÝG
Çalýþma
Grubu

(109 üye)Ýnsan Kaynaðý ve Yetenekler
Petek Aþkar
Lütfi Yenel

Ýnovasyon Finansmaný
Ziya Boyacýgiller

Fazilet Vardar Sükan

Kamuda Ýnovasyon
Yýlmaz Argüden

Yavuz Ege

Ýcra Kurulu
Tosun Terzioðlu (Eþ Bþk)
Erdal Karamercan (Eþ Bþk)
Cemil Arýkan
Ýzak Atiyas
Tuðrul Tekbulut
Agah Uður
Erdem Çenesiz
Timur Erk
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Ural Akbulut

Bülent Akgerman

Ömer Aras

Cemil Arýkan

Atilla Aþkar

Celal Beysel

Hasan Denizkurdu

Ayça Dinçkök

Ali Doðramacý

Ahmet Cemal Dördüncü

Faruk Karadoðan

Erdal Karamercan

Hüseyin Kýzýltay

Bülent Özaydýnlý

Enis Özsaruhan

Ayþe Soysal

Tuðrul Tekbulut

Tosun Terzioðlu

Agâh Uður

Gündüz Ulusoy

Ömer Yüngül

UÝG Kurucu Üye Listesi
Eylül 20052

2 UÝG Kurucu üye listesi 6 CEO, 6 rektör, 7 STK temsilcisi ve 2 REF temsilcisinden (toplam 21 üye) oluþmakta olup, yukarýda soyadýna göre
alfabetik olarak sýralanmýþlardýr.
3 Üst Kurul: Giriþimin çalýþma dönemi içinde kurucu üyelerin bir bölümünde görev deðiþiklikleri olmuþtur. Ancak süreklililk esasýna uymak
hedefiyle; UÝG'in baþladýðý tarihten bu yana görev yapan tüm kurucu üyelerin olduðu bir üst kurul oluþturulmuþtur.

Tayfun Bayazýt

Ahmet Acar

Timur Erk

Ömer Aras

Cemil Arýkan

Ümran Ýnan

Erdem Çenesiz

Ýdil Yiðitbaþý

Ayça Dinçkök

Abdullah Atalar

Zafer Kurtul

Muhammed Þahin

Erdal Karamercan

Turgay Durak

Enis Özsaruhan

Kadri Özçaldýran

Tuðrul Tekbulut

Nihat Berker

Agâh Uður

Ýzak Atiyas

Michel Charouk

Ömer Yüngül

Mustafa Koç

Adnan Bali

UÝG Üst Kurul
Üye Listesi3

Panel of Global Consultation Üyeleri

� Dr. Tamir Agmon, Tel Aviv Üniversitesi, Ýsrail

� Dr. George Haour, Institute for Management Development, Ýsviçre

� Dr. Leif Hommen, Lund Üniversitesi, Ýsveç

� Dr. Uður Müldür, Avrupa Komisyonu, Belçika

� Dr. Banu Onaral, Drexel Üniversitesi, ABD

� Stef Wertheimer, ISCAR, Ýsrail
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Nuran Acur Verda Yunusoðlu Meltem Özturan Alpay Er

Ali Akurgal Müfit Akyos Erbil Payzýn Selçuk Geçim

Orhan Alankuþ Hakan Altýnay Hamit Serbest Metin Ger

Alper Alsan Sumru Altuð Þefik Þenyürek Haluk Geray

Ahmet Arkan Ziya Boyacýgiller Mustafa Ali Türker Ayhan Ýzmirli

Abdullah Atalar Reha Civanlar Deðerhan Usluel Ýbrahim Kavrakoðlu

Mustafa Atilla Dilek Çetindamar Öktem Vardar Levent Kýzýltan

Oðuz Babüroðlu Talat Çiftçi Lütfi Yenel Ýlhan Ölmez

Hakan Çetinkaya Canan Çilingir Ýskender Yýlgör Atilla Öner

Atilla Dikbaþ Serhat Görgün Yýlmaz Argüden Alp Sevindik

Ahnet Duyar Adnan Ýnce Yaþar Atacýk Erol Taymaz

Cem Ergün Nevzat Özgüven Aytekin Berkman Ercan Tezer

Serdal Temel Fazilet Vardar Sukan Yavuz Ege Uran Tiryakioðlu

Burak Erman Yalçýn Tanes Hasan Ersel Metin Türkay

Aykut Göker Ruþen Yaykýn Bülent Gönç Ýpek Uzunkaya

Yusuf Iþýk Uður Yüksel Fuat Ýnce Uður G.Yalçýner

Ýzzet Kale Ahmet Acar Ömer Kaymakçalan Mehmet Yürükoðlu

Tuðrul Karasarlýoðlu Þahap Aktaþ Zeki Sagay Cengiz Ultav

Okyay Kaynak Petek Aþkar Hüseyin Uður Refik Üreyen

Baha Kuban Elif Baktýr Fatoþ Yarman Vural Þener Oktik

Halil Kulluk Oya Bozkurt Uður Yüce Necip Özçer

Turgay Maleri Melih Bulu Aytekin Ziylan Faruk Eczacýbaþý

Jan Nahum Ahmet Çelebi Müjdat Altay Þirin Elçi

Ekber Onuk Nilüfer Eðrican Savaþ Arýkan Metin Durgut

Selim Sarper Üstün Ergüder Murat Aþkar Hasan Mandal

Zeki Ziya Sözen Kaðan Kalýnyazgan Melih Ayraçman Murat Tekalp

Mehmet Þahin Selçuk Karabatý Kemal Cýlýz Kaan Dericioðlu

Deniz Taner Selahattin Kuru

UÝG Çalýþma Grubu Üyeleri
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM





Raporun birinci bölümünün hedefi Ulusal Ýnovasyon Giriþimi'nin çalýþmalarý hakkýnda özet bilgi

sunmaktýr.

Kuruluþ Amacý

Ulusal Ýnovasyon Giriþimi Strateji Belgesi, Giriþimin amacýný üç baþlýk halinde deðerlendirmiþti.

Bunlar, sýrasýyla; Türkiye'de inovasyon politikalarýnýn oluþturulmasý ve uygulanmasý safhalarýnda

özel sektör-üniversite-sivil toplum iþbirliðini pekiþtirmek ve yönlendirmek; siyasi irade ve kamu

kurumlarýyla diyaloðu geliþtirerek ve görüþ ve öneriler hazýrlayarak inovasyon politikalarý oluþturma

sürecine katkýda bulunmak; ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluþturmak þeklinde ifade

edilmiþtir.

Vizyon

Giriþim tarafýndan hazýrlanan Ýnovasyon Çerçeve Raporu, Giriþimin vizyonunu aþaðýdaki þekilde

tanýmlamýþtýr.

Birinci Bölüm

Ortak Vizyon Kalkýnma ve büyüme için en temel gereksinimlerden biri olduðuna inanýlan, toplumun
tüm kesimlerinin üzerinde mutabýk kaldýðý bir inovason vizyonuna ihtiyaç olduðu
gerçeðinden hareketle; Türkiye�nin küresel inovasyon ekonomisi çerçevesinde;
inovasyona dayalý kalkýnma ve büyümenin evrensel ve ulusal gereklerini yerine
getiren; ülke çapýnda invasyona dayalý fikri mülkiyet odaklý bir ekonomik ve sosyal
geliþme sürecini gerçekleþtirmeye yönelen; bu hedefe göre kaynak daðýlýmý ve
örgütlenmeyi saðlayabilen bir ülke haline gelmesi �ortak vizyon� olarak önerilmektedir.
Ýnovasyonun toplumun tümünü ilgilendirmesi, bütüncül boyutuyla birlikte ortak-
kolektif bir sorumluluk anlayýþý gerektirmesi nedeniyle, Türkiye�nin tüm paydaþlarý
ile birlikte ortaya konan bu vizyonu hayata geçirebilmesi için bir ulusal mutabakatýn
saðlanmasý gereklidir.

Ýnovasyona dayalý kalkýnma ve büyüme süreci içinde Temel Gereksinim olan tanýmlanan

demokratikleþme konusunda Giriþim görüþünü aþaðýdaki þekilde açýklamýþtýr.

Genel Yaklaþým Ýnovasyon katýlýmcý bir süreçtir. Açýk, katýlýmcý ve paylaþýmcý bir anlayýþýn temelleri
ise iyi iþleyen bir demokratik rejimin varlýðýna dayanýr. Çaðdaþ ve demokratik bir
toplum düzenine kavuþulmasý durumunda, bilgi ve inovasyona dayanan bir ekonomik
sistemi yapýlandýrmak çok daha hýzlý, etkin ve sürdürülebilir olacaktýr. Bu çerçevede
demokratikleþmenin inovasyona dayalý kalkýnma ve büyüme için olmazsa bir girdi
olarak kabul edilmesine ihtiyaç duyulmaktadýr. Ýnovasyon yapan bir toplam içinde;
düþünen, sorgulayan, yargýlayan ve yaratýcýlýðý geliþmiþ genç nesillere; genç nesillerle
birlikte kendilerini hayat boyu deðiþime yanýt verecek biçimde güncelleme azmi
içinde olan yetiþkin yaþtaki yeteneklere gerek duyulmaktadýr. Böylesine bir insan
kaynaðýný içinde barýndýran inovasyona dayalý kalkýnma ve büyüme ilke ve
prensiplerini benimsemiþ olan sosyal ve ekonomik sistem için, Avrupa Birliði�ne tam
üye olmayý kendisine hedef olarak koymuþ olan Türkiye�nin, demokraside en geliþmiþ
AB standartlarýna ulaþmayý özellikle dikkate almasý önemlidir.
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2005 ve 2012 Dönemi Arasýnda Yapýlan Çalýþmalardan Örnekler Hakkýnda Kýsa Bilgiler:

Çalýþma dönemi boyunca inovasyon farkýndalýðýný artýrmak ve yaygýnlaþtýrmak hedefiyle etkinlikler

düzenlendi, düzenlenen etkinliklere paydaþ olarak destek verildi veya Ulusal Ýnovasyon Giriþimi'ni

temsilen konuþmacý olarak katýlým saðlandý. Dönem boyunca bu þekildeki etkinlik sayýsý 200'e

yaklaþtý.

5746 sayýlý Ar-Ge Teþvik Yasasýnýn ana çatýsý UÝG üyelerinden oluþan bir grup tarafýndan

oluþturulmuþtur. Özellikle sadece Ar-Ge yapmak üzere kurulmuþ þirketlere, ulusal ve uluslararasý

fonlarla desteklenen Ar-Ge projelerine ve rekabet öncesi Ar-Ge projelerine kurumlar ve gelir vergisi

muafiyetleri ve diðer bazý muafiyetlerin tanýnmasý konusunda öneriler geliþtirildi.

TÜSÝAD Giriþimcilik Çalýþma Grubu tarafýndan talep edilen Ýnovasyon ve Finansmaný konulu

görüþ belgesinde üç araþtýrmacýdan biri olarak UÝG Koordinatörü çalýþmaya katkýda bulundu.

TÜSÝAD-TÜRKONFED-SEDEFED-UÝG ve REF ortaklýðýyla geliþtirilen Bölgesel Ýnovasyon Merkezleri

projesi 2007 yýlýnýn son çeyreðinde TÜBÝTAK tarafýndan onaylanarak baþlatýldý.

Bölgesel Ýnovasyon Merkezleri Projesine dair araþtýrma çalýþmasýna UÝG Koordinatörü

tarafýndan katkýda bulunuldu

Mersin Regional Innovation Strategy projesi kapsamýnda düzenlenen inovasyon ödülü oluþumuna

katký saðlandý ve jüride görev alýndý.

Ýstanbul Sanayi Odasý Ýnovasyon Ödülü çalýþmalarýna UÝG olarak destek verildi.

American Bussiness Forum Turkey adlý örgütün inovasyon komitesinde UÝG tarafýndan temsili

saðlandý.

Turkish American Scientists and Scholars - TASSA adlý sivil toplum kuruluþunun Nisan 2007'de

Yale Üniversitesi'nde yapýlan toplantýsýnda UÝG raporu ile ilgili bir sunum yapýldý.

Bilgi Çaðý dergisine her ay içerik saðlandý. Saðlanan içerik bir araya getirildi ve kitapçýk olarak

yayýmlandý.
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Ýnovasyonun Renkleri bülteni yayýmlanmaya baþladý. Ýki yýl boyunca her ay elektronik ortamda

yayýmlandý. Tüm bültenler bir araya getirilerek toplu bir yayýn olarak okuyuculara sunuldu.
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Ankara Patent Bürosu tarafýndan yayýmlanan e-bültene her ay içerik saðlandý.

Çeþitli ulusal, yerel ve sektörel basýn organlarýna içerik desteði saðlandý.

OECD tarafýndan geliþtirilen inovasyon stratejisine UÝG görüþü hazýrlandý. Görüþ metni TÜSÝAD

aracýlýðýyla T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý'na iletildi.

Dünya Gazetesi, Frederich Neumann Vakfý, Sabancý Üniversitesi, Ýstanbul Politikalar Merkezi, UÝG

ve REF iþbirliðiyle Katýlýmcý Yerel Kalkýnmada Ulusal Ýyi Örnekler Konferansý için ödül mekanizmasý

çalýþmalarý yapýldý. Web sitesinin tasarýmý UÝG tarafýndan yapýldý, yayýmlanmasý için gerekli

organizasyon düzenlendi ve içerik konusunda UÝG desteði saðlandý.



Turkish American Scientists and Scholars-TASSA adlý örgütün Nisan 2008'de, ABD'de yapacaðý

etkinliðe Türkiye'den katýlým için UÝG desteði alýndý.

(Bir önceki adýyla) Sanayi ve Ticaret Bakaný UÝG Ýcra Kurulundan temsilciler tarafýndan ziyaret

edildi. Bu ziyaretin ardýndan Ankara'da bürokratlara inovasyon kavramý ve UÝG hakkýnda bilgi verildi.

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný UÝG üyelerinden oluþan bir grup tarafýndan Ýstanbul'da

misafir edildi. Toplantýda çeþitli konular hakkýnda sunumlar yapýldý, Bakan'ýn görüþleri dinlendi.

ÝSO Ýnovasyon El Kitabýna UÝG olarak destek verildi. KOBÝ Kolay Bilgi Seti kapsamýnda yayýmlanan

kitapçýða www.iso.org.tr adresinden ulaþmak mümkündür.

UÝG-TASSA iþbirliðiyle Nanoteknoloji Konferansý ve Proje Pazarý gerçekleþtirildi. 500'e yakýn

davetlinin katýlýmý saðlandý.
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Bölgesel Ýnovasyon Merkezleri

raporu UÝG'in katkýlarýyla hazýrlandý

ve kamuoyuna sunuldu.

ÝTÜ Yönetim Bilimleri Kulubü Yeþil Ýnovasyon Yarýþmasý

Proje Deðerlendirme Jurisi  içinde görev alýndý.

Prof. Naeem Zafer tarafýndan bir seminer verildi. UÝG,

KALDER, SEDEFED, TÜSÝAD, Boðaziçi Üniversitesi ortaklar

arasýnda yer aldý.

Ýnovasyon ve Giriþimcilik Sempozyumlarý düzenlendi. UÝG

ile birlikte Ýntekno, Boðaziçi Üniversitesi, Sabancý Üniversitesi

gibi kuruluþlar sempozyumun düzenleyici kuruluþlarý arasýnda

bulundu.

Boðaziçi Üniversitesi'nde Saðlýk ve Yaþam Bilimleri Kurultayý

gerçekleþtirildi. Kurultayýn paydaþlarý arasýnda UÝG yeraldý.

Kimya Derneði tarafýndan yayýmlananan Ýnovasyon

dergisine, inovasyon konusunda makaleler iletildi.
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ÝZKA, EBÝLTEM ve TÜÝK ortaklýðýyla geliþtirilen Ýzmir Bölgesel Ýnovasyon Stratejisi çalýþmalarýna

destek verildi.

ÝMSAD, TÜSÝAD ve Ulusal Nanoteknoloji Giriþimi ortaklýðýyla inþaat sektöründe nanoteknoloji

uygulamalarý alanýnda bir rapor yayýmlandý.



ÝKÝNCÝ BÖLÜM





ÖNERÝLER ve 2006 - 2013 ÝLK 6 AYLIK DÖNEM  ARASINDAKÝ GELÝÞMELER

2006 ve 2013 yýllarý arasýnda Türkiye'nin bir bilgi toplumu ve bilgi güdümlü ekonomi olabilmesi

için Giriþim tarafýndan gündeme taþýnan önerilere iliþkin genel deðerlendirme bölümünden önce,

sözkonusu önerileri tekrar hatýrlatmakta yarar olacaktýr. Aþaðýdaki tabloda 2006 yýlýnda kamuoyuna

tanýtýlan TOPLUMSAL REFAH için ÝNOVASYON: Ulusal Ýnovasyon Giriþimi Ýnovasyon Çerçeve

Raporu'nda bulunan özet öneriler bulunmaktadýr. Takip eden bölüm ise bu önerilerin geldiði

aþamayla ilgili bir analizi ortaya koymaktadýr.

Ýkinci Bölüm

23
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Ýnovasyona dayalý kalkýnma ve büyüme modeli konusunda bir toplumsal mutabakatýn

saðlanmasý

Ýnovasyonun ülkenin sosyal ve ekonomik politikalarýnýn ayrýlmaz bir parçasý olarak kabulü

ve kavramýn bu politikalarla bütünleþtirilmesi

Kadýn iþgücünün inovasyon potansiyelini harekete geçirmek için istihdamýn teþvik

edilmesi

Ýnovasyonun ana taþýyýcýlarýndan biri olan öncü ve disiplinlerarasý bilimsel araþtýrmalarýn

en üst düzeyde desteklenmesi;

Gençlerin akla dayalý ve sorgulamaya açýk bir ortamda inovasyonu ve yaratýcýlýðý geliþtiren

ana bakýþ açýsýna sahip biçimde yapýlanmýþ eðitim almalarý

Ýnovasyon destek süreçlerinin merkezi destek ve karar süreçlerine katký saðlayacak; bu

süreçleri tamamlayýp etkinleþtirecek bölgesel sistemler geliþtirilmesi; inovasyonun ülke

çapýnda yönetiminde bölgesel yapýlanmanýn öne çýkarýlmasý ve Kalkýnma Ajanslarý ile

iliþkilendirilmesi

Ýnovasyonla ilgili bilinç ve farkýndalýðýn toplumun tüm kesimlerine yaygýnlaþtýrýlmasý
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Okul öncesi, ilk ve orta öðrenimde inovasyon kültürünün verilmesi; bu çerçevede Eðitim
Reformu Giriþiminin geliþme ve sonuçlarýnýn dikkate alýnmasý (Eðitim Reformu Giriþimi)

Öðrenme sürecinin ve üniversite yönetim biçiminin
yeniden yapýlandýrýlmasý

Üniversitelerde inovasyon yönelimli
bir kültürün oluþabilmesi için;

Araþtýrmacýlýðýn bir kariyer yolu olarak benimsenmesi; bunun için özlük haklarýný da
içeren gerekli düzenleme ve teþvik sistemlerinin yapýlandýrýlmasý; araþtýrmacýlarýn
üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý ve özel sektör arasýnda geçiþkenliðin-hareketliliðin
saðlanmasý

Yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýzýn araþtýrmacý, giriþimci ve yönetici olarak Türkiye'ye
çekilmesi için gerekli olan teþvik sistemlerinin hayata geçirilmesi

Müfredat içinde giriþimcilik, yaratýcýlýk ve inovasyon
kavramlarýnýn yaygýn bir biçimde iþlenmesi

Profesyonel lisansüstü programlarýn
yapýlandýrýlmasý

Kamu ve yerel yönetim çalýþanlarýnýn problem çözme, inovasyon, yaratýcýlýk ve etkin
kaynak kullanýmý yeteneklerinin artýrýlmasý için belirtilen hedeflere özgü eðitim
programlarýnýn yapýlandýrýlmasý

Ýn
o

va
sy

o
n

u
n

  F
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sm

an 2007 - 2013 döneminde öngörülen

finansal destekler;

Yýlda ortalama 1000 adet giriþimciye Çekirdek
Giriþim Sermayesinin YTL 20 - 30 bin tutarla
saðlanmasý

Erken Aþama Desteðinin yýlda ortalama 100
giriþimciye TL 200 - 400 bin gibi tutarlarda
yapýlandýrýlarak sunulmasý

Özel sektör tarafýndan Giriþim Sermayesi Fonlarýnýn
kurulmasý amacýyla devletin her bir fon için en
fazla 10 milyon ABD dolarý ve toplam 150 milyonu
ABD dolarý tahsis etmesi ve özel sektörün en az
devletin tahsis ettiði tutar kadar kaynak ile fona
katýlmasý

Yatýrýmcý kamu kurumlarý ve yerel yönetimlerin
yatýrým bütçelerinden %2 payýn kendi sorunlarýnýn
çözümüne yönelik giriþimciliði teþvik etmek
amacýyla oluþturduklarý projeler için kaynak
ayrýlmasý (ABD Small Business Innovation Research
Modeli)

Ýþ Melekleri yerel aðlarýnýn kurulmasý (business angel local network)

Ýnovasyonun tüm paydaþlarýnýn içine alýndýðý, rekabet öncesinde geliþtirilecek ortak
projelerin desteklenebilmesi için mekanizmalarýn oluþumu (Güvenli Sürüþ Projesi)



25

P
ro

je
le

r

2007 ve 2013 yýllarýný kapsayan dönem için jenerik üç teknoloji alanýnda, her biri için ise

kurulacak en az 5 merkezde Ar-Ge yeteneklerini geliþtirmeyi saðlayacak yatýrýmlarýn

yapýlmasý ve projelerin desteklenmesi

Bölgesel inovasyon sistemlerinin kurulup çalýþtýrýlmasý için 2 bölgede pilot çalýþmanýn

baþlatýlmasý; 2 yýl içinde tamamlanmasý ve 2009 - 2013 döneminde diðer bölgelere

yayýlmasý

Tasarým kapasitesinin Türkiye'nin otomotiv gibi alanlarda bir üretim üssü olarak geliþmeye

devam etmesi, tüketici elektroniði ve genelde bu ve diðer çeþitli sektörlerde güçlü bir

temel üzerinde hareket ederek inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini daha verimli kýlabilmesi

gibi hedefler doðrultusunda geliþtirilmesi; tasarým kapasitesini geliþtirme sürecinde

yatýrým mallarýna iliþkin tasarým faaliyetlerinin de önemli bir yer tutmasý

Türkiye'de bilgi, inovasyon, teknoloji ve sermaye birikimini ülke içi kaynaklarý harekete

geçirerek destekleyecek, istihdam sorununun giderilmesinde önemli bir katma deðer

saðlayacak olan kamu alým süreçlerine iliþkin, Türkiye'nin inovasyona dayalý kalkýnma

ve büyüme politikalarýyla eþgüdüm içinde hareket edebilmesi için mekanizmalarýn

oluþturulmasý; Türk Malý kullanýmýnýn bu mekanizmalarla yaygýnlaþtýrýlmasý

Büyük Proje: Siyasi erk tarafýndan sahiplenilerek, dünya çapýnda ve ülkede heyecan

yaratacak bir projenin oluþturulmasý, ulusal hedef olarak gösterilmesi ve yeterli ve geniþ

kaynaklarla desteklenmesi

ÖNERÝLER ÝLE ÝLGÝLÝ GELÝÞMELER

Giriþ

"Türkiye'nin Bilgi Güdümlü bir Ülke" olmasý için ihtiyaçlarýnýn belirlendiði ve birçok alandan

(üniversite, kamu kurumlarý, bürokratlar, sivil toplum kuruluþlarý) katýlan uzmanlardan oluþan çalýþma

gruplarýnýn katkýlarýyla UÝG tarafýndan hazýrlanýp 2006 sonunda yayýmlanan "Ýnovasyon Çerçeve

Raporu" kapsamýndaki öneriler için oluþturulan bu rapor, TEKPOL çalýþma grubunun araþtýrmalarý

ile dört ana baþlýkta sunulmaktadýr. Çalýþmanýn kapsamý, UÝG Ýnovasyon Çerçeve Raporu'nda yer

alan önerilerin gerçekleþmesi için, Türkiye'de 2006 yýlýndan bu yana atýlan adýmlarýn ve kaydedilen

ilerlemelerin araþtýrýlmasýdýr.

Ýlerleme Raporu Çalýþmasýnda; söz konusu dönemde önerilen politika alanlarýnda gerçekleþtirilen

ve gerçekleþtirilemeyen konularla ilgili ulusal kaygýlarla ve sivil toplum bakýþ açýsýyla bir fikir tartýþmasý

yaratmak amaçlanmýþtýr. Bu temelden hareketle önerilerle ilgili atýlan adýmlarýn her biri Türkiye'nin

siyasal ve ekonomik geliþmeleri dikkate alýnarak kaleme alýnmýþtýr.  Çalýþmanýn ana konusu ve



araþtýrma sorusu, 2006-2013 yýllarýný kapsayacak þekilde oluþturulmuþ ve bu yýllar arasýndaki

geliþmeler dikkatle taranmýþtýr. Bu geliþmeler ýþýðýnda ilgili kurumlarýn öneriler kapsamýnda

gerçekleþtirdikleri faaliyetler sunulmuþtur. Özellikle, önerilerin hangi yýllar içerisinde nasýl bir geliþme

seyrettiði üzerine ayrýntýlý bilgiler, tablo ve grafiklerle çalýþma içerisinde yer almaktadýr. Geliþmenin

henüz olmadýðý öneriler için ayrýca notlar ve yorumlar da eklenmiþtir.

UÝG Ýnovasyon Çerçeve Raporunun temel baþlýklarý olan "Alt Yapý ve Kamu Hedefleri", "Odak

Yetenekler", "Ýnovasyon Finansmaný" ve "Projeler" baþlýklarýndaki önerilerin geliþme seyri UÝG Ýlerleme

Raporunun bu bölümünde ayrýntýlý bir biçimde yer almaktadýr. Öneriler hakkýnda atýlan ve atýlamayan

tüm adýmlar ýþýðýnda Türkiye'nin inovasyon yönetimi ve Bilgi Güdümlü Bir Ekonomi olma yolunda

katettiði yol, bu bölümde genel hatlarýyla sunulmaktadýr. Çalýþma sýrasýnda raporun temel amacýný

destekleyen geliþmelerin ne zaman ve ne ölçüde gerçekleþtiði ve bunlarýn UÝG Çerçeve Raporu

önerilerine katkýda bulunup bulunmadýðý dikkate alýnmýþ ve her bir öneri baþlýðýnda

deðerlendirilmiþtir.

UÝG Ýlerleme Raporu içerisinde yer alan ve Türkiye'deki geliþmeleri özetleyen bu bölüm, dört ana

baþlýktan oluþmaktadýr. "Altyapý ve Kamu Hedefleri" baþlýðýnda genel olarak Türkiye'deki inovasyonun

sistemik yapýsý içerisinde kurumsal çatýsýnýn belirlenmesine, ilgili yasal düzenleme ve destek

sistemlerine, arayüzlerin oluþturulmasýna ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesine yönelik geliþmeler

incelenmiþtir. Ýkinci alt baþlýk olan "Odak Yetenekler" bölümünde, inovasyon bilincinin yerleþmesi

ve benimsenmesi için gerekli eðitim, bilgilendirme, farkýndalýk yaratma ve kiþisel ve kurumsal

yetenek geliþimi konularýnda atýlan adýmlar deðerlendirilmiþtir. "Ýnovasyon Finansmaný" baþlýðýnýn

incelendiði üçüncü alt bölümde, genel olarak inovasyon konusundaki arz ve talep faaliyetlerinin

gerçekleþmesi, maddi ve kurumsal olarak desteklenmesi ve düzenlenmesi açýsýndan kaydedilen

ilerlemeler ayrýntýlý olarak ele alýnmýþtýr. Son bölüm olan "Projeler" baþlýðýnda UÝG Çerçeve Raporu'ndaki

önerilerin gerçekleþmesi için atýlabilecek somut adýmlarýn belirlenmesi adýna yine UÝG tarafýndan

ortaya atýlan proje önerileri ve bu öneriler kapsamýnda 2006 yýlýndan bu yana Türkiye'de gerçekleþen

projeler incelenmiþtir. UÝG Ýlerleme Raporunun bu bölümünde, saydýðýmýz dört genel baþlýktaki

öneriler için gerçekleþen ilerlemeler ve kaydedilen geliþmeler yapýlan araþtýrmalar sonucunda

özetlenmiþ, raporun kapsadýðý dönem içerisinde herhangi bir geliþme olmayan bazý öneriler de

çalýþma ekibi tarafýndan ayrýca raporda belirtilmiþtir.

A.ALT YAPI VE KAMU HEDEFLERÝ

Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalamasý, ekonomik, toplumsal ve politik

sorunlarýný çözüme kavusturarak yaþam kalitesini yükseltebilmesi için inovasyon performansýný

iyileþtirmesi oldukça önemlidir. Ýnovasyona dayalý kalkýnma ve büyümede hedefleyen bir ülkede

öncelikli olarak ele alýnmasý gereken konu ise ilgili tüm kesimlerde inovasyon ve önemi konusunda
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farkýndalýðýn oluþturulmasý, inovasyon kültür ve talebinin yaratýlmasýdýr. Bu konuda baþta hükümet

olmak üzere ilgili tüm kesimlerin bu politikayý içselleþtirmesi ve ulusal ve bölgesel inovasyon

sistemlerine iþlerlik kazandýrarak doðru stratejilerin belirlenip uygulanmasý gereklidir. Bu noktadan

hareketle, bu bölümde; inovasyona dayalý kalkýnma ve büyümeyi hedefleyen Türkiye'nin ulusal

inovasyon sisteminin tüm aktörlerini kapsayacak þekilde oluþturulmasý, geliþtirilmesi ve iyileþtirilmesi

için 2006 yýlýnda yayýmlanan UÝG Çerçeve Raporu'da belirlenen "Alt Yapý ve Kamu Hedefleri" açýsýndan

2006-2013 döneminde gerçekleþen ilerlemeler deðerlendirilmiþtir.
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1.1.1- Baþbakanýn

liderliðinde Ulusal

Ýnovasyon

Yapýlanmasý'nýn

benimsenmesi

� Ýnovasyonun sistemik yapýsýnýn kurumsal olarak oluþturulabilmesi için

öncelikle siyasi irade, kararlýlýk ve tutarlýlýk gerekmektedir. Bu açýdan

Türkiye'de bilim ve teknoloji alanýndaki politikalarýn ve politika

dokümanlarýnýn ilk adresleri olan Kalkýnma Bakanlýðý'nýn ve TÜBÝTAK'ýn bu

alanda attýklarý adýmlar, ulusal inovasyon yapýlanmasýnýn siyasi tabaný için

yol gösterici olarak kabul edilmektedir.

� Türkiye'nin kalkýnma ve büyümeye yönelik politikalarý Kalkýnma Bakanlýðý

tarafýndan Kalkýnma Planlarý biçiminde oluþturulur. Dokuzuncu Kalkýnma

Planý'nda (2007-2013), ilk kez inovasyon strateji belgelerinde yer bulmuþtur.

Dokuzuncu Kalkýnma Planý Döneminde (2007-2013) ekonomik büyümenin

ve sosyal kalkýnmanýn istikrarlý bir yapýda sürdürülmesi için tanýmlanan

amaçlardan biri olan "Rekabet Gücünün Artýrýlmasý"  eksenindeki temel

stratejiler "Ar-Ge ve Yenilikçiliðin Geliþtirilmesi" ve " Bilgi ve Ýletiþim

Teknolojilerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý", inovasyonun kurumsal çatýsýnýn

örgütlenmesi açýsýndan atýlan en temel adýmlardan bazýlarý olarak kabul

edilebilir. Böylece Ar-Ge faaliyetlerinin artýrýlmasý ve yenilikçiliðin geliþtirilmesi,

özellikle rekabet gücünün artýrýlmasý açýsýndan temel stratejiler olarak

tanýmlanmakta ve yenilik özellikle vurgulanmaktadýr. Ar-Ge ve yenilikçiliðin

geliþtirilmesi için 2006 yýlýnda %0,80 olan Ar-Ge'nin GSYIH'daki payýnýn 2013

yýlýnda %2'ye çýkarýlmasý hedeflenmektedir. 2010 yýlýnda gerçekleþen oran

ise %0,84 olmuþtur.

� BTYK, özellikle 2004'ten sonra (2004-2010 dönemi) senede 2 kere olmak

üzere düzenli olarak toplanmaktadýr. Baþbakanýn baþkanlýðýnda; Bilim, Sanayi

ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk, Gümrük

ve Ticaret, Maliye, Milli Eðitim, Milli Savunma, Saðlýk, Orman ve Su Ýþleri

Bakanlarý ile YÖK Baþkaný, Hazine Müsteþarý, Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý,

Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý, TAEK Baþkaný, TÜBÝTAK Baþkaný ile bir

yardýmcýsý, TRT Genel Müdürü, TOBB Baþkaný ve YÖK'ün belirlediði bir

üniversitenin seçeceði üyelerden oluþan BTYK'nýn düzenli toplanmasý siyasi

iradenin bilim teknoloji ve yenilik konularýnýn üzerinde istikrarlý bir þekilde

durduðunun ve Ulusal Ýnovasyon Yapýlanmasý için kurumsal anlamda tüm

gerekliliklerin yerine getirilmesinde kararlý olduklarýnýn bir göstergesi olarak

kabul edilebilir. 2011'den sonra BTYK yýlda bir kere toplanmaya baþlamýþtýr.

1.1. Ýnovasyonun sistemik yapýsý için kurumsal çatýnýn oluþturulmasý
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1.1.2- Yerel

paydaþlarýn katýldýðý

bölgesel inovasyon

yapýlanmalarýnýn

benimsenmesi

� Yenilik yapabilme konusunda yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi,

kurumsal ve siyasi bir çatý altýnda yerel paydaþlarýn katýlýmýyla yerel fýrsatlarýn

ve avantajlarýn deðere dönüþtürülmesi oldukça önemlidir. Bu bakýmdan

inovasyonun sistemik yapýsý için kurumsal çatýnýn oluþturulmasýnda bölgesel

inovasyon yapýlanmalarý önemli yapý taþlarýdýr.

� "Bölgesel Geliþmenin Saðlanmasý" Dokuzuncu Kalkýnma Planý Döneminde

(2007-2013) ekonomik büyümenin ve sosyal kalkýnmanýn istikrarlý bir yapýda

sürdürülmesi için tanýmlanan amaçlardan bir diðeri olarak benimsenmiþtir.

Bölgesel geliþme politikasýnda merkezi düzeyde etkinleþtirilmiþ yerel

dinamiklere ve içsel potansiyele dayalý geliþmenin amaçlandýðý bir model

esas alýnmýþtýr. Kalkýnma Planýna göre, bölgesel desteklerin saðlanmasýnda

öncelikli sektörlerin seçilmesi kararlaþtýrýlmýþ ve sektörlerin seçiminde

gözetilen kriterler arasýnda ise yenilikçilik ön plana çýkarýlarak rekabet

edebilirlik, dinamik olma ve yüksek katma deðer yaratabilme kriterleri

benimsenmiþtir.  Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nýn 663. Maddesinde özellikle

bölgesel geliþme için etkin bir Ar-Ge altyapýsý kurulmasý, bunun da geliþme

potansiyeli yüksek merkezlerde; yenilikler ve yeni teknolojilerle ilgili bilgilere

eriþimi kolaylaþtýrýlarak ve teknoloji deðiþim ve transfer sistemleri geliþtirilerek

yapýlmasý öngörülmüþtür. Ticari nitelikli bölgesel yenilik altyapýsý kurulmasýna

yönelik olarak teknoparklar, yenilik aktarým merkezleri ve iþletme kuluçkalarý

gibi araçlar ve giriþimlerin destekleneceði belirtilmiþtir. Bölgesel yenilik

yapýlanmalarýnýn, Kalkýnma Planýnda doðrudan iþaret edilmesi ve açýkça

araçlarýyla birlikte tanýmlanmasý, bölgesel yenilik yapýlanmalarýna verilen

önemin göstergesi olarak kabul edilebilir.

� 2006 yýlýnýn baþýnda, 08.02.2006 tarih ve 26074 sayýlý Resmi Gazete'de

yayýmlanan 5449 no'lu "Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþu, Koordinasyonu ve

Görevleri Hakkýnda Kanun" ile Kalkýnma Ajanslarýnýn kurulmasý, bölgesel

inovasyon yapýlanmalarý açýsýndan en önemli geliþmelerden biri olarak

kabul edilmektedir. 2006 yýlýnda yürürlüðe giren Kanun çerçevesinde ilk

olarak Ýzmir ve Çukurova Kalkýnma Ajanslarý kurulmuþ, 2008 yýlýnda sekiz

ajans, 2009 yýlýnda ise on altý ajans kurularak, tüm bölgelerde toplamda 26

Kalkýnma Ajansýnýn kuruluþ çalýþmalarý tamamlanmýþtýr.  2010 yýlý içerisinde

de tüm Kalkýnma Ajanslarý 2010-2013 dönemi için kalkýnma planlarýný

hazýrlamýþ ve yayýmlamýþlardýr.

Ýnovasyon alanýnda kurulmuþ ve özel sektör, üniversite ve sivil toplumun

tüm katmanlarýndan temsilin saðlandýðý Sivil Toplum Kuruluþlarý hakkýnda

kýsaca bilgi aþaðýda belirtilmiþtir:

� ÝNOVASYON DERNEÐÝ:  Ýnovasyon Derneði, Türkiye'nin ekonomik ve

toplumsal kalkýnmasý, rekabet gücü kazanmasý, sürdürülebilir büyümeyi

yakalamasý ve toplumsal refahý ve yaþam kalitesini artýrmasýnda en önemli

1.1.3- Ýnovasyon
alanýnda özel sektör,
üniversite ve sivil
toplumun tüm
katmanlarýndan
temsilin saðlandýðý
bir Sivil Toplum
Kuruluþu'nun
yapýlandýrýlmasý
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araç olan inovasyon konusunda tüm kesimlerde farkýndalýk yaratmak, kültür

oluþturmak için gerçekleþtireceði faaliyetlerle inovasyona dayalý bir toplum

ve ekonominin oluþumunu saðlamak amacý ile kurulmuþtur. Dernek kuruluþu,

sivil toplum kuruluþlarýndan, kamu kurumlarýndan ve özel sektörden

inovasyon uzmanlarýnýn bir araya gelmesiyle Mart 2007'de gerçekleþmiþtir.

� YENÝLEÞÝM DERNEÐÝ: Ýnovasyon, giriþimcilik ve risk sermayesi

konularýnda uzmanlaþmýþ kiþileri bir araya getirerek, sahip olduklarý bilgi

ve deneyimi ilgili kurumlar/kuruluþlar için eriþilebilir kýlmak vizyonuyla

kurulmuþtur. Bu kapsamda aþaðýda belirtilen görevleri yerine getirmek için

gerekli tanýtým, eðitim, proje, uygulama, danýþmanlýk faaliyetlerini yürütmek

ve bunlara altyapý oluþturacak çalýþmalarý yapmak amacý ile çalýþma gruplarý

kanalýyla çalýþmaktadýr:

- Ülkemizdeki firmalarýn, yenilikçiliði firma kültürü olarak benimsemesi

ve yenilikçi ürün/hizmetlerle küresel rekabette öne çýkmalarý,

- Kamu kurumlarýnýn yenilikçiliði kurum kültürü olarak benimsemesi ve

yenilikçi hizmetleri/uygulamalarý sürekli yapabilme yeteneði kazanmasý,

- Ulusal Yenilikçilik Sistemi içerisinde yer alan kurum/kuruluþlarýn, Ulusal

Yenilikçilik Sistemine azami katkýyý saðlamak üzere yeniden yapýlanmasý

ve ürün/hizmetlerini yenilemesi,

- Eðitim sisteminde, öðrencilere giriþimci ve yenilikçi düþünce yapýsýnýn

kazandýrýlmasý,

- Sanayi - Üniversite iþbirliðinin artýrýlmasý,

- Yenilikçi iþ fikirlerinin ve yenilikçi KOBÝ'lerin desteklenmesi için risk

sermayesinin ve iþ melekliðinin özendirilmesi,

- Kadýnlarýn/gençlerin giriþimciliðe özendirilmesi ve kadýn/genç

giriþimcilerin desteklenmesi

Yenileþim Derneði Tarafýndan yürütülen projeler: Küme Yöneticileri Kulübü,

YENTEK: Yenilikçi Teknik Eleman Yetiþtirme Programý, Giriþimci Akademisi,

Mersin BAN Projesi ve PATENT4SME Projesi.

� GÝRÝÞÝMCÝ AKADEMÝSÝ: Giriþimciler geliþmiþ ülkelerin en önemli

ekonomik deðerleridir. Örneðin Amerika'da 40 milyondan fazla giriþimci,

25 milyon civarýnda yeni iþletme kurmuþlardýr. Amerika'da giriþimcilerin

ekonomik gücü Dünyanýn 10. büyük ekonomisini oluþturacak kadar fazladýr.

Ayný zamanda giriþimcilerin kurduklarý iþlerle 18 milyon kiþi iþ sahibi olmuþtur.

Bilindiði üzere, ülkemizde genç nüfusta iþsizlik oraný %20'lerin üzerindedir,

yani beþ gençten biri sürekli iþsizdir. Giriþimcilik (kendi iþini kurma) istihdam

sorunu için de önemli çözüm alternatiflerinin baþýnda gelmektedir. Bu

baðlamda Yenileþim Derneði, Ýngiltere Büyükelçiliði'nin desteðiyle "Giriþimci

Akademisi" projesini geliþtirmiþtir. Projenin ilk uygulamasý 13-16 Ocak 2009

tarihlerinde Harran Üniversitesi'nde gerçekleþtirilmiþtir. Projede hedeflenen
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Giriþimci adaylarýnýn, baþarýlý bir iþ fikri bulmak ve iþ fikrini hayata geçirmek

konularýnda ücretsiz eðitimler almasý, ayný zamanda geliþtirilecek bir web

sitesiyle giriþimci adaylarýnýn aralarýnda bilgi ve deneyim paylaþabilmeleridir.

Proje kapsamýnda geliþtirilecek bir forumla giriþimci adaylarýnýn gerçek

hayat deneyimlerini paylaþarak birbirlerini bilgilendirmeleri, deneyimlerden

öðrenmelerini saðlanmýþtýr.

� MERSIN BAN Projesi  (Yenilikçi Ýþ Fikirlerinin Finansmaný için Ýþ

Melekleri ve Giriþimciler Akademisi ve Networku): Mersin Ticaret ve

Sanayi Odasý liderliðinde Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý (SUTSO), Liverpool

Ticaret ve Sanayi Odasý (LCCI), Thames Valley Ticaret ve Sanayi Odalarý Grubu

(TVCCG)'ndan oluþan konsorsiyum tarafýndan yürütülen projede Yenileþim

Derneði de destekleyen ortak olarak yer almýþtýr. Toplam bütçesi 106.725

Avro olan proje 2009 yýlý Ocak ayýnda baþlamýþ ve 1 yýl sürmüþtür. Genel

amacý, Mersin'de giriþimci danýþmanlýðýný ve iþ melekleri aðý yolu ile

inovasyonun finansmanýný kurumsallaþtýrma olan projenin hedef kitlesi iþ

melekleri aðýnýn yönetimini üstlenecek olan ticaret odasý uzmanlarý,

potansiyel giriþimci ve yatýrýmcýlar, koçluk hizmeti verecek konularýnda

uzman danýþmanlar, inovatif giriþimciliði, yatýrým açýlýmlarýný, finansal

kaynaklarý aktif hale getirme konularýný destekleyen kurum ve kuruluþlardýr

(KOSGEB, TOBB, KB, TÜSÝAD, vb.). Proje kapsamýnda Ýþ Melekleri, Ýþ Planý

Hazýrlama, Fikri Mülkiyet Haklarý konularýnda eðitimler düzenlenmiþ,

bölgelerde bilinçlendirme seminerleri verilmiþ ve yenilikçi fikre sahip giriþimci

ve yatýrým yapabilecek potansiyel iþ adamlarý (iþ melekleri) veri tabaný

oluþturulmuþtur. Yatýrýmcý Ýþ Melekleri Aðý sayesinde bu inovatif fikir sahibi

giriþimciler, iþ melekleri ile eþleþtirilmiþtir. MersinBAN Proje ile Ýþ Melekleri

sisteminin Mersin'de uygulanmasý için gerekli altyapýnýn tamamlanmasýný

saðlamýþtýr.

� PATENT4SME Projesi : Yenileþim Derneði giriþimleriyle, Tarsus Ticaret

ve Sanayi Odasý liderliðinde oluþturulan bir konsorsiyumla hazýrlanan

Leonardo da Vinci yenilik transferi projesi Ulusal Ajans tarafýndan kabul

edilmiþtir. Proje'de Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasý liderliðinde Türkiye'den

Yenileþim Derneði ve Mersin Tarsus OSB Yönetimi, Luxembourg'dan Centre

de Recherche Public Henri Tudor, Bulgaristan'dan EURO-TRAINING,

Yunanistan'dan IDEC yer almaktadýr. Projenin ana amacý; iþletmelerin fikri

- sýnai haklarýný yönetebilmeleri konusunda ihtiyaç duyduklarý bilgiye

ulaþmak ve yeteneklerini geliþtirebilmelerini saðlayacak, yenilikçi bir eðitim

konseptini (DIPS Project) ülkemize transfer etmektir. Eðitim, özellikle

KOBÝlerde çalýþan personelleri, iþletmelerindeki fikir ürünlerini

deðerlendirmek ve iþletmelerini bu haklarý nasýl yöneteceði, ekonomik

deðere dönüþtüreceði konusunda destekleyebilmelerini saðlayacak içerikler

sunmakta, iþletmelere fikri-sýnai haklarla ilgili yönetsel bilgiler saðlamaktadýr.

Patent4SME projesiyle geliþtirilen/transfer edilen eðitim farklý uzmanlýk ve
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eðitim düzeylerinden gelen personelleri fikri - sýnai haklar konusuyla

tanýþtýracak ve uzmanlaþtýracak düzeydedir. Patent4SME projesiyle ulaþýlmak

istenen sonuç, proje ortaklarýnýn bireysel olarak kayýt yaptýrýp eriþilebileceði

internet üzerinden eðitim modüllerini Türkçe olarak üretmektir. Proje 2009

yýlýnda baþlamýþtýr.

� GÝRÝÞÝMCÝLÝK DERNEÐÝ:  Merkezi Ýstanbul'da olan ve 2011 yýlýnda kurulan

"Giriþimcilik Derneði" Türkiye'nin ilk ve tek giriþimcilik derneðidir. Dernek,

Giriþimcilik faaliyetlerinin etkinleþtirilmesi ve geliþtirilmesini saðlamak ve

bu konuda çalýþmalar yapan kiþi ve kuruluþlara destek vermek amacý ile

kurulmuþtur. Derneðin temel hedefleri genel olarak giriþimciliðin

etkinleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için araþtýrmalar yapmak; giriþimcilik

faaliyetlerinin etkinleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için gerekli olan her türlü

bilgi, belge, doküman ve yayýnlarý temin etmek, dokümantasyon merkezi

oluþturmak, çalýþmalarýný duyurmak için amaçlarý doðrultusunda gazete,

dergi, kitap gibi yayýnlar ile üyelerine daðýtmak üzere çalýþma ve bilgilendirme

bültenleri çýkarmak olarak tanýmlanmýþtýr. Þu anda 105 üyesi bulunmaktadýr.

� Üniversite Sanayi Ýþbirliði Merkezleri Platformu - ÜSÝMP: TÜBÝTAK

ÜSAM Programý kapsamýnda üniversite-sanayi arayüz yapýlarý olarak faaliyete

baþlayan ve TÜBÝTAK Bilim Kurulu kararý ile 2006 yýlý sonunda ÜSAM

Programýnýn kapatýlmasýnýn ardýndan dernek veya þirket olarak faaliyetlerini

ayný anlayýþla sürdüren Merkezler tarafýndan 2007 yýlýnda kurulmuþtur.

Bugün itibari ile Türkiye'nin farklý bölgelerinden üniversite-sanayi iþbirliði

çalýþmalarýna aktif destek veren ve bu iþbirliðinin daha profesyonel seviyede

yürütülmesini hedefleyen 18 üyesi ile çalýþmalarýný gönüllülük esasýna dayalý

olarak sürdürmektedir.

ÜSÝMP'in amacý;

- Üniversitelerimizde; eðitim, öðretim ve araþtýrma faaliyetlerinin yanýnda

yeni teknoloji üretilmesine, üretilen bu teknolojilerin topluma

aktarýlmasýnýn teþvik edilmesine ve üniversitelerde teknoloji transfer

mekanizmalarýn geliþtirilmesine,

- Sanayi Sektörünün ise; teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapýdan,

teknoloji üreten ve ihraç eden, üniversiteler ile etkin bir iþbirliði içinde

olan ve rekabet gücü yüksek bir yapýya dönüþtürülmesine, katkýda

bulunmaktýr.

ÜSÝMP'in hedefleri ise;

- Üniversite ve sanayi toplumunda görülen eksikliklerin giderilmesi için

öneriler geliþtirilmesi ve yetkili kurumlar baþta olmak üzere ilgili taraflarla

paylaþýlmasý,
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- Özellikle "Ýnsan Kaynaklarý Yaratýlmasý", "Proje Madenciliði", "ÜSÝ Yapýlarýný

Ýzleme ve Deðerlendirme", "ÜSÝ Yayýn Bilgilendirme" ve "Arayüz

Kuruluþlarýnýn Akreditasyonu" konularda çalýþmalar yürütülmesi

- Kurumsal anlamda baþarýlý iþbirliði modellerinde bugüne kadar yapýlan

faaliyetler sonucu kazanýlan deneyimlerin korunmasý, paylaþýlmasý ve

yaygýnlaþtýrýlmasý; böylece üniversite-sanayi iþbirliði konusunda faaliyet

gösterecek yapýlarýn kurgulanmasý, Ýþbirliði kültürünün yayýlmasý ve

benzeri yapýlarýn kurulmasýna yardýmcý olunmasý veya öncülük

edilmesidir.

- Bugüne kadar düzenlediði etkinlikler: Ulusal Kongre 2012: Üniversite

Sanayi Ýþbirliði Sürecinin Yönetimi, Ulusal Kongre 2011: Üniversite-

Sanayi Ýþbirliðinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal Modeller, Ulusal Kongre

2010: Üniversite Sanayi Ýþbirliðinde Kümelenmenin Önemi, Ulusal

Kongre 2009, Ulusal Kongre 2008, Sanayi Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu

- 2012, Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Merkezleri Zirvesi - 2012, Fikirden Ürüne

Giden Süreçte Üniversitelerin Rolü Çalýþtayý - 2012

Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý ve akademi

temsilcilerinden oluþan Ýnovasyon Liderler Aðýnýn kurulmasý UÝG Çerçeve

Raporu'nda inovasyonun kurumsal çatýsýnýn oluþturulmasý için önerilen bir

diðer faaliyet olmuþtur. Liderler aðýnýn temel görevleri,

- inovasyon için ihtiyaç analizi yapan bir politika mekanizmasý oluþturmak

(etkin bir inovasyon politikasý için gerek duyulan ihtiyaçlarý irdeleyecek

süreklilik arz eden bir mekanizmanýn oluþumu)

- inovasyon standartlarýnýn oluþturulmasý (bilgi tabanlý, dinamik ve küresel

olarak birbiriyle bir að oluþturmuþ ekonominin özellikleri yansýtan

ölçütler sayesinde kamuoyunun algýlamasýnýn kolaylaþmasý, politika

yapýcýlara bir referans olabilmesi, ülkenin performansýnýn ölçülebilmesi,

böylece inovasyon açýsýndan, politikalarýn ve iþ dünyasýnýn stratejisinin

etkinliðinin saðlanmasý)

olarak belirlenmiþtir.

Fakat UÝG Çerçeve Raporu sonrasý incelenen 2006-2013 geliþme

döneminde Ýnovasyon Liderler Aðý oluþumuna iliþkin atýlan somut bir adýma

rastlanamamýþtýr.  Türkiye'de inovasyon konusunda lider olan þirketlerin ve

bireylerin belirlenmesi adýna periyodik olarak yapýlan araþtýrmalar mevcuttur

ve inovasyon konusunda öncü kuruluþ ve kiþilerin deneyimlerine ulaþmak

mümkündür. Fakat bu aktörlerin tamamýný bir araya getirip, inovasyon

konusunda standartlarý belirleyecek ve politika üretebilecek bir yapýlanma

mevcut deðildir. Böyle bir yapýlanmanýn olmamasý, pratikte kazanýlan

edinimlerin geniþ kitlelere politika önerisi olarak dönmesini ve ileride ortaya
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çýkabilecek yeni liderlerin referans alarak yetenek ve birikim kazanabilecekleri

ve kendilerini geliþtirebilecekleri belli standartlarýn oluþmasýný

engellemektedir. Çeþitli platformlarda inovatif deneyimlerin paylaþýlmasý

yeterli olmamaktadýr. Önemli olan hedef odaklý (örneðin "inovatif

deneyimden edinilen kazanýmlarýn aktarýlabileceði ve eksiklerin giderilmesini

amaçlayan, küresel ekonomi içinde kendi yetenek ve birikimlerimiz ýþýðýnda

temel ihtiyaçlarýn belirlenip atýlacak adýmlarýn somutlaþtýrýldýðý politika

önerilerinin hazýrlanmasý" hedefi gibi) çalýþmalar için somut bir platform

oluþturmaktýr.

1.2.1- Toplumun

tüm kesimlerinde

inovasyonun önemi

hakkýnda farkýndalýk

yaratýlmasý

1.2. Özel sektör kuruluþlarýnýn sahip olmasý gereken nitelikler

� Bilim Kurulu'nun 21 Ocak 2006 tarih ve 138 sayýlý toplantýsýnda, Yayýnlar

Daire Baþkanlýðý'nýn adý Bilim ve Toplum Daire Baþkanlýðý olarak deðiþtirilmiþ

ve yeni bir yapýlanmaya gidilerek Bilim ve Toplum Daire Baþkanlýðý

kurulmuþtur. Toplumda bilim okuryazarlýðýný yaygýnlaþtýrarak toplumun her

kesimine ulaþmasýný saðlamak ve bu sayede toplumsal bir farkýndalýk ve

özgüvenin oluþmasýna destek olarak toplumumuzun bilim, teknoloji ve

yenilik kültürünü özümsemesini saðlamak amacýyla yapýlan tüm bilim ve

toplum faaliyetlerini Bilim ve Toplum Daire Baþkanlýðý çatýsý altýnda

sürdürmektedir.  Bu kapsam TÜBÝTAK Bilim ve Toplum Daire Baþkanlýðý

tarafýnda 4001 Doða Eðitimleri, 4002 Bilim Kamplarý/Okullarý Çaðrýlarý ve

son olarak da açýlan 4003 Bilim Merkezi Kurulmasý Programlarý baþlatýlmýþtýr.

� 2006 yýlýnda, ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi ve ona baðlý Bilim ve Teknoloji

Müzesi kurulmuþtur. Üniversite rektörlüðüne baðlý olarak uygulama ve

araþtýrma merkezi olarak kurulan Toplum ve Bilim Merkezi'nin amaçlarý

toplumda bilimsel farkýndalýk düzeyini artýrmak üzere araþtýrma yapmak,

toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek, topluma

bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaþamda kullanýmýný artýrmak,

ilköðretimden baþlayarak toplumun her katmanýnda bilimsel yaklaþým ve

araþtýrma, yaratýcýlýk ve analiz yeteneðini geliþtirmeyi özendirmek üzere

faaliyetlerde bulunmak, toplum ve bilim arasýndaki baðlarý güçlendirmek

ve bilimin toplum ile ilgili araþtýrma faaliyetlerini, toplumun bilimsel araþtýrma

faaliyetlerine olan ilgisini artýrmaktýr. Bu amaçla söyleþiler, seminerler, bilim

ve toplum günleri, bilim þenlikleri, sergi ve atölyeler düzenlemektedirler.

Benzer bir merkez 2007 yýlýnda yine ayný amaçlarla ÝTÜ Taþkýþla Kampusü'nde

ÝTÜ Bilim Merkezi adýyla açýlmýþtýr.

� Eylül 2006'da toplanan 14. BTYK Toplantýsýnda TÜBÝTAK o dönemde

hazýrlýk aþamasýnda olan 7.Çerçeve Programýnýn çalýþmalarý baðlamýnda, 6.

Çerçeve Programýnda Türkiye'nin performansýný da deðerlendirerek AB

Araþtýrma ve Teknolojik Geliþme Programlarý için proje teklifi üretme

kapasitesini artýrmaya ve deðiþik sektörlerde farkýndalýk oluþturmaya yönelik
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çalýþmalarýna öncelik vermiþ, bu çerçevede 2006 yýlýnda, kamu ve özel

sektörde farkýndalýðý artýrmaya yönelik Kamu Farkýndalýk Programý ve Sanayi

Farkýndalýk Programý baþlatmýþtýr. Sanayi Farkýndalýk Programý'yla, KOBÝ'lerin

ve sanayi kuruluþlarýmýzýn Çerçeve Programlarýna daha çok katýlýmý için

proje üretme yetkinliklerinin artýrýlmasý hedeflenmiþtir. Bu kapsam bugüne

kadar 4000 civarýnda sanayi temsilcisinin katýldýðý 16 uygulamalý eðitim

gerçekleþtirilmiþtir. Kamu Farkýndalýk Programý kapsamýnda 30'dan fazla

Kamu Kurumunda, ilgili Kamu Kurumunun proje sunabileceði tematik

alanlara odaklanýlarak bilgilendirme toplantýlarý gerçekleþtirilmiþtir.

� 21. BTYK Toplantýsý'nda ele alýnan "BTP-UP 2005-2010 ile ilgili

Deðerlendirmeler" baþlýðý altýnda, ek belge olarak sunulan "Ulusal Bilim,

Teknoloji ve Yenilik Politikalarý: 2023 ve Sonrasý Çalýþtayý Ön Rapor"unda,

Bilim ve Teknoloji Çözümlerine Yönelik Farkýndalýk Yaratýlmasý stratejik amacý

ile ilgili 2005-2010 dönemi için olumlu geliþmeler özetle þu þekilde

sýralanmýþtýr:

- Ülkede Ar-Ge farkýndalýðýný artýrmaya yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý

- Ar-Ge ve yenilik kavramlarýnýn özel sektör tarafýndan önemli bulunmaya

baþlanmasý

- Hükümetin Ar-Ge'ye destek vermesi

- Büyük þirketlerin Ar-Ge'nin önemini kavramasý ve Ar-Ge

bilincinin yerleþmesi

- KOBÝ kapsamýnda olan firmalarda Ar-Ge bilinci geliþtirilmesi

- Özel sektörü temsil eden STK'larýn Ar-Ge alanýnda aktif olmaya

baþlamalarý ve iþbirliði yolunda adým atmalarý

- Gündemlerinde ilgili STK'larýn bilim, eðitim ve inovasyona öncelik

vermesi

Bilim ve teknoloji alanýnda farkýndalýk yaratýlmasý konusundaki stratejik

amaca ulaþýlmasýnda yeterince baþarý saðlanamamasýnýn  nedenleri yine

ayný dokümanda özetle þu þekilde sýralanmýþtýr:

 � Ar-Ge çalýþmalarýnýn uzun dönemli olmasý nedeni ile özel sektörün

yatýrýmlarda tutucu olmasý,

� Özel sektörde Ar-Ge bilincinin yeterince oluþmamasý, üst yönetimlerde

Ar-Ge vizyonunun yetersiz olmasý, þirketlerin yeterli Ar-Ge ortamýnýn

saðlanamamasý

� Teknolojik yol haritalarý, teknoloji öngörü süreçlerine yeterince önem

verilmemesi. Gerçekçi Ar-Ge stratejilerinin oluþturulmamasý

� Teknoloji üretme kültürünün eksikliði, özgün ürün sahipliðinin

yetersizliði

� KOBÝ'lerin Ar-Ge'nin getirilerinden yeterince haberdar olmamasý

1.2.1- Toplumun

tüm kesimlerinde

inovasyonun önemi

hakkýnda farkýndalýk

yaratýlmasý
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� Özel sektörün bilgi paylaþýmýnýn yetersiz olmasý, bilgi paylaþýmýnýn

gereksiz ve sakýncalý görülmesi

� Patent sahibi olmanýn önemi hakkýnda farkýndalýk eksikliði

� Ar-Ge ve Ýnovasyonun önemi hakkýnda farkýndalýk yaratýlmasý amacýyla

yapýlan örnek projeler:

� Genç Yenilikçi Giriþimciler Yetiþtirilmesi Projesi-Mersin Ticaret ve Sanayi

Odasý ile Mersin Genç Ýþadamlarý Derneði (MEGÝAD)

� Türk Patent Ödülleri- Türk Patent Enstitüsü

� Genç Ýnovatif Giriþimcilik Projesi-Türk Eðitim Derneði ve Technopolis

Group

� SÝAD Ar-Ge ve Ýnovasyon Akademisi Projesi - Soma Ýþ Adamlar Derneði

(SÝAD) ve KOSGEB

� Türkiye'nin kalkýnma stratejilerinin belirlendiði Kalkýnma Planlarýnýn

dokuzuncusu, UÝG Çerçeve Raporu sonrasýndaki dönemde açýklanmýþtýr ve

Türkiye'nin kalkýnma ve büyüme modeli açýsýndan bize yol gösterici olacak

politika belgesi Dokuzuncu Kalkýnma Planý (2007-2013) Belgesi olacaktýr.

Türkiye'nin kalkýnma ve büyüme vizyonu Kalkýnma Planý'nda "Ýstikrar içinde

büyüyen, gelirini daha adil paylaþan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip,

bilgi toplumuna dönüþen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamýþ

bir Türkiye" olarak tanýmlanmýþtýr.  Vizyondaki bilgi toplumuna dönüþme

vurgusu dolaylý yolda araþtýrma geliþtirme faaliyetlerinin ve yeniliðin önemini

iþaret etmektedir. Öte yandan, kalkýnma planýnýn temel amaçlarýný belirleyen

ekonomik büyüme ve kalkýnma eksenleri Rekabet Gücünün Artýrýlmasý,

Ýstihdamýn Artýrýlmasý,  Beþeri Geliþme ve Sosyal Dayanýþmanýn

Güçlendirilmesi, Bölgesel Geliþmenin Saðlanmasý ve Kamu Hizmetlerinde

Kalite ve Etkinliðin Artýrýlmasý olarak belirlenmiþtir. Rekabet Gücünün

artýrýlmasý için tanýmlanan stratejilerden olan "Ar-Ge ve Yenilikçiliðin

Geliþtirilmesi" ve "Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý";

yenilikçiliðe önem verilmesi, bilim ve teknoloji kapasitesinin artýrýlmasý,

beþeri sermayenin geliþtirilmesi, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin etkin biçimde

kullanabilmesi gerekliliklerine büyük önem verildiðini göstermektedir.

� 2008 yýlýnda kabul edilerek yürürlüðe giren 5746 no'lu "Araþtýrma ve

Geliþtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkýnda Kanun'un amacý,  "Ar-

Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararasý düzeyde rekabet edebilir

bir yapýya kavuþturulmasý için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim

süreçlerinde yenilik yapýlmasýný, ürün kalitesi ve standardýnýn yükseltilmesini,

verimliliðin artýrýlmasýný, üretim maliyetlerinin düþürülmesini, teknolojik

bilginin ticarileþtirilmesini, rekabet öncesi iþbirliklerinin geliþtirilmesini,

teknoloji yoðun üretim, giriþimcilik ve bu alanlara yönelik yatýrýmlar ile Ar-

Ge'ye ve yeniliðe yönelik doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn ülkeye

giriþinin hýzlandýrýlmasýný, Ar-Ge personeli ve nitelikli iþgücü istihdamýnýn

1.2.2- Yasal

düzenlemelerin

inovasyona dayalý

kalkýnma ve büyüme

modelini merkeze

alacak þekilde

oluþturulmasý
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artýrýlmasýný desteklemek ve teþvik etmek" olarak belirtilmiþtir. Amaçta

vurgulanan uluslararasý rekabet edebilirlik temel amacýna hizmet edebilmek

için her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetinin destekleneceðinin belirtilmesi,

alanda en önemli yasal düzenlemelerden olan 5746 no.lu kanunun ve

Dokuzuncu Kalkýnma Planýnýn, yasal düzenlemelerin inovasyona dayalý

kalkýnma ve büyüme modelini merkeze alacak þekilde oluþturulduðuna

kanýt olarak gösterilebilir. Ama bu dolaylý vurgu yeterli deðildir. Böyle bir

politikayý benimsemek öncelikli alanlarýn daha spesifik olarak belirlenmesi

ve o alandaki istikrarlý geliþme sonucunda elde edilecek rekabetçi üstünlüðün

teknoloji geliþtirme ve bir sonraki adýmda teknoloji ihraç etme sonuçlarýna

ulaþtýrmasýný gerekli kýlar. Türkiye'de biliþim, otomotiv, nanoteknoloji,

bankacýlýk gibi bazý sektörlerde üreticilerin teknoloji ihraç etme konusunda

baþarýlý deneyimleri vardýr fakat bu deneyimlerin, daha üst bir inovasyona

dayalý büyüme ve kalkýnma odaklý rekabetçi üstünlük stratejisinin ürünü

olduðuna dair kanýtlar bulmak zorlayýcý olacaktýr.

� Üniversite-Sanayi iliþkilerini teþvik etmek için üniversitelerde mevcut

döner sermaye düzeninin deðiþtirilmesi konusunda atýlan ilk adým, Mayýs

2008 tarihinde toplanan 17. BTYK Toplantýsý'nda Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme

Koordinasyon Kurulu (YÖÝKK) Ar-Ge Teknik Komitesi 2008 Yýlý Eylem Planý'nda

"Sanayi ve üniversite iþbirliðinin geliþtirilmesi amacýyla; döner sermaye

uygulamalarýnýn týp fakülteleri dýþýndaki fakülteler için yeniden

yapýlandýrýlmasý" eylem önerisiyle gündeme gelmiþtir.   Koordinasyondan

YÖK sorumludur, konuyla ilgili diðer kuruluþ da Maliye Bakanlýðý'dýr. Ocak

2010 tarihinde 2547 sayýlý YÖK Kanununda yapýlan deðiþiklikle, araç gereç

alým payýndaki  kesinti oranýnýn %15'e düþürülmesi ile öðretim üyelerinin

döner sermaye gelirlerinde %36'lýk bir artýþ gerçekleþmektedir. Fakat %15

oranýn en fazla %50'sine kadar artýrma (%15*1,5=%22,5) yetkisi de üniversite

yönetim kuruluna býrakýlmýþtýr. Ýsterse üniversite yönetim kurulu, bu oraný

%22,5 olarak deðerlendirebilecektir. Fakat bu oran %50'sine (%22,5) çýkarýlýrsa

döner sermaye gelirleri %23 oranýnda artacaktýr.  Söz konusu tarihli

düzenlemede denge tazminatlarýnýn kesintisine dair herhangi bir düzenleme

bulunmazken, 2 Kasým 2011 tarihli 28103 (Mükerrer) sayýlý Resmî Gazete'de

yayýmlanan düzenlemeyle 30 Ocak 2011 tarihi itibarýyla döner sermaye

gelirlerinden kaynaklanan denge tazminatý kesintisi de kaldýrýlmýþtýr.

� 2001 yýlýnda kabul edilen 4691 no'lu TGB Kanununa göre TGB'de yer alan

faaliyetlerde araþtýrmacý personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar,

çalýþtýklarý kuruluþlarýn izni ile sürekli veya yarý-zamanlý olarak çalýþtýrýlabilirler.

Yarý zamanlý görev alan öðretim üyesi, öðretim görevlisi, araþtýrma görevlisi

ve uzmanlarýn bu hizmetleri karþýlýðý elde edecekleri gelirler, üniversite

döner sermaye kapsamý dýþýnda tutulur. Ayrýca öðretim elemanlarýnýn

üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptýklarý araþtýrmalarýn sonuçlarýný

ticarileþtirmek amacý ile bu bölgelerde þirket kurabilmeleri ve kurulu bir

1.2.3- Üniversite-

Sanayi iliþkilerini

teþvik etmek için

üniversitelerde

mevcut döner

sermaye düzeninin

deðiþtirilerek

kontratlý araþtýrma

yapýlmasýna olanak

verecek yasal ve mali

düzenlemelerin

yapýlmasý; ayný

zamanda

üniversitelerde

inovasyonun önünü

açmak amacý ile

akademik yükseltme

mevzuatýnda

deðiþiklik yapýlmasý.
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þirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu þirketlerin yönetiminde görev

alabilmeleri yine ayný kanunla yürürlüðe girmiþtir.  2001 yýlýndan itibaren

uygulamaya konulan ve sanayiciyi, araþtýrmacýlar ve üniversiteler ile

buluþturarak teknoloji yoðun üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri

geliþtirmelerini saðlayacak 4691 nolu Kanun  kapsamýnda; Kasým 2011 tarihi

itibarýyla 31 tanesi faaliyette olan toplam 43 adet Teknoloji Geliþtirme Bölgesi

(Ankara 6 adet, Ýstanbul 5 adet, Kocaeli 4 adet, Ýzmir, Konya, Antalya, Kayseri,

Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskiþehir, Bursa, Denizli,

Edirne, Elazýð, Sivas, Diyarbakýr, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun,

Malatya. Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraþ ve Tekirdað illerinde)

kurulmuþtur (Þekil 1). Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde faaliyet gösteren

firma sayýsý 14 Kasým 2011 tarihi itibariyle 1.746'ya ulaþmýþtýr (Þekil 2).

Teknoloji geliþme bölgelerinde toplam 14.896 personele istihdam saðlanmýþ

(Þekil 3) ve bu bölgelerde aðýrlýklý olarak sýrasýyla; Yazýlým, Biliþim, Elektronik,

Ýleri Malzeme teknolojileri baþta olmak üzere; Tasarým, Nanoteknoloji,

Biyoteknoloji, Otomotiv, Týp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularýnda

çalýþan yenilikçi firmalar tarafýndan yürütülen toplam Ar-Ge proje sayýsý

4.897 adete ulaþmýþtýr. (Þekil 4). Haziran 2012 itibariyle Van ve Çorum illerinde

olmak üzere yeni iki Teknoloji Geliþtirme Bölgesi daha kurulmuþ ve TGB

Sayýsý 45'e yükselmiþtir (Faaliyette olan TGB sayýsý ise 31den 32'ye çýkmýþtýr).

Þekil  1:  2001-2011 Yýllarý Arasýnda Kurulmuþ Olan Teknoloji Geliþtirme
Bölgeleri Sayýlarý

Kaynak: 23. BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu (14 Kasým 2011 itibariyle)

Þekil  2: 2001-2011 Yýllarý Arasýnda Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde Yer
Alan Toplam Firma Sayýsý

Kaynak: 23. BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu (14 Kasým 2011 itibariyle)
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� Akademik Yükselme Kriterlerinin yeniden tasarýmý 21 BTYK Toplantýsýnda

gündeme gelmiþ, Aralýk 2011 tarihinde toplanan 22 BTYK Toplantýsý'nda ise

"Üniversitede Yenilikçiliðin ve Giriþimciliðin Tetiklenmesi Amacýyla Politika

Araçlarýnýn Geliþtirilmesi" hedefine yönelik "a. Teknoloji Transfer Ofislerinin

Desteklenmesi b. Kuluçka Merkezlerinin Desteklenmesi c. Giriþimci ve

Yenilikçi Üniversite Endekslerinin Oluþturulmasý d. Akademik Yükseltme

Ölçütlerinin Giriþimcilik ve Yenilikçiliði Teþvik Edecek Þekilde Yeniden

Tasarlamasý" kararlarý alýnmýþtýr. Bu kapsamda TÜBÝTAK - YÖK - TÜÝK

iþbirliðinde çalýþma grubu oluþturularak Giriþimci Üniversite ve Yenilikçi

Üniversite Endekslerinin oluþturulmasýna ve yýlda bir kez kamuoyuyla

paylaþýlmasýna karar verilmiþtir. Bu kararýn gerçekleþtirilmesine yönelik atýlan

ilk adýmlar 2012 Mayýs ve Haziran aylarý içinde "Ar-Ge, Yenilik ve Giriþimcilik

Destekleri Koordinasyon Kurulu" tarafýndan düzenlenen "Giriþimci ve Yenilikçi

Üniversite Endeksi Pilot Uygulamasý Çalýþmalarýdýr. Endeks hesaplamalarýna

göre ilk 50'ye giren üniversiteler 2012 ve 2013 yýllarýnda Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan kamuoyuna duyurulmuþtur.

Þekil  4:  Yýllara Göre Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde Yürütülen Proje Sayýsý
(2001-2011)

Kaynak: 23. BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu (14 Kasým 2011 itibariyle)

Þekil  3:  2001-2011 Yýllarý Arasýnda Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinde Ýstihdam
Edilen Personel Sayýsý

Kaynak: 23. BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu (14 Kasým 2011 itibariyle)
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� Dokuzuncu Kalkýnma Planý (2007-2013) kapsamýnda yayýmlanan 19. Bilim

ve Teknoloji Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu'na göre 2005 yýlýndan itibaren

TARAL kapsamýndaki Kamu Ar-Ge Desteði Programý (KAMAG) ile birlikte

kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ihtiyaçlarýnýn Ar-Ge yoluyla giderilmesine

yönelik kaynaklarda önemli bir artýþ gerçekleþmiþtir. Bu çerçevede, TÜBÝTAK

koordinasyonunda araþtýrmaya dayalý tedarik stratejilerini geliþtirme

çalýþmalarýný yürüten kamu kurumlarý savunma alanýndaki kuruluþlar, Saðlýk

Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Çevre ve Þehircilik

Bakanlýðý'dýr. Kamu tedarik politikalarýnýn inovasyon sürecini destekler

þekilde yapýlandýrýlmasý yönünde atýlan en önemli adým Dokuzuncu Kalkýnma

Planý Bilim ve Teknoloji Özel Ýhtisas Komisyonu'nun belirlediði Türkiye'nin

2013 yýlý Bilim ve Teknoloji Vizyonu'nunu gerçekleþtirmek için benimsediði

temel amaçlara ulaþmak için koyduðu stratejik hedeflerden biri "Özel kesim

firmalarýn ve giriþimcilerin Ar-Ge faaliyetlerine daha yoðun katýlýmýnýn

desteklenmesi" konusunda yapýlan Ar-Ge ve yenilikçiliði koruyucu ve

özendirici unsurlarýn kamu tedarik sistemine dâhil edilmesi, bu konuda AB

müktesebatýndaki geliþmelerin izlenmesi mevzuat düzenlemesidir. Kurumsal

düzenlemeler içinde ise yine ayný konuda Ar-Ge'ye dayalý tedariðe

imkan verecek tedarik takvimleri oluþturulmasý öngörülmektedir.

� TÜBÝTAK tarafýndan saðlanan ve amacý kamu kurumlarýnýn Ar-Ge ile

giderilecek ihtiyaçlarýnýn özgün kaynaklardan karþýlanmasýna veya

sorunlarýnýn çözümüne yönelik projelerin desteklenmesi olan TÜBÝTAK Kamu

Kurumlarý Araþtýrma ve Geliþtirme Projelerini Destekleme Programý (TÜBÝTAK-

1007 KAMAG), ülke genelinde önemli bir tedarikçi konumunda olan kamu

kurumlarýnýn Ar-Ge'ye dayalý tedarik yerine satýn almaya dayalý tedarik

yöntemini kullanmalarý nedeniyle yerli Ar-Ge çalýþmalarýnýn yeterince

geliþemediði düþüncesinden hareketle 2005 yýlýnda baþlatýlmýþtýr. Programýn

baþlangýcý olan 2005 yýlýndan 30 Haziran 2012 tarihine kadar toplam 989

adet proje önerisi sunulmuþtur. Bu projelerden 150'sinin desteklenmesine

karar verilmiþ olup, 7 proje ise revizyon aþamasýndadýr. Biçim ve içerik olarak

yeterli olmayan 829 proje ise reddedilmiþ, geri çekilmiþ ya da iade edilmiþtir.

KAMAG'a sunulan projelerin sayýlarý ve bütçeleri, kategoriler bazýnda

aþaðýdaki gibi belirtilmiþtir (Tablo 1):

1.2.4- Gerek

kamuda, gerek yerel

yönetimlerde

inovasyon

süreçlerinin

desteklenmesi;

kamuda tedarik

politikalarýnýn

inovasyon sürecini

destekler þekilde

yapýlandýrýlmasý

Tablo 1:  TÜBÝTAK 1007-KAMAG Programý Proje Sayýlarý ve Bütçeleri
(30.06.2012 itibariyle)

Kaynak: 24 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu

Kategori Sayý Bütçe (Milyon TL)

Önerilen Projeler 989 4276

Deðerlendirilen Projeler 989 4276

Yürürlükte Olan Projeler 60 235

Sözleþme Aþamasýnda Olan Projeler 7 55

Revizyondaki Projeler 7 39

Reddedilen/ Geri Çekilen Projeler 829 3744
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Özel sektör kuruluþlarýnýn inovasyonu destekleyen deðerlere sahip olmalarý

ve riskli yatýrýmlar yapabilmeleri için hazýrlanan yasal düzenlemeler ve destek

mekanizmalarý aþaðýdaki gibi özetlenebilir:

� 5746 sayýlý Ar-Ge Teþvik Yasasý: 5746 sayýlý "Araþtýrma ve Geliþtirme

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkýnda Kanun" 12.03.2008 tarihinde,

Kanunun uygulama Yönetmeliði ise TÜBÝTAK'ýn görüþü de alýnarak, Maliye

Bakanlýðý ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle hazýrlanmýþ ve 31 Temmuz

2008 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. 5746 Sayýlý

Kanunun amacý; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararasý

düzeyde rekabet edebilir bir yapýya kavuþturulmasý için teknolojik bilgi

üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapýlmasýný, ürün kalitesi

ve standardýnýn yükseltilmesini, verimliliðin artýrýlmasýný, üretim maliyetlerinin

düþürülmesini, teknolojik bilginin ticarileþtirilmesini, rekabet öncesi

iþbirliklerinin geliþtirilmesini, teknoloji yoðun üretim, giriþimcilik ve bu

alanlara yönelik yatýrýmlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliðe yönelik doðrudan yabancý

sermaye yatýrýmlarýnýn ülkeye giriþinin hýzlandýrýlmasýný, Ar-Ge personeli ve

nitelikli iþgücü istihdamýnýn artýrýlmasýný desteklemek ve teþvik etmektir.

2023 yýlý sonuna kadar yürürlükte kalacak Kanun kapsamýnda Türkiye'de

faaliyet gösteren iþletmelerin en az 50 tam zaman eþdeðer Ar-Ge Personeli

istihdam ettikleri Ar-Ge Merkezleri, kamu kurum ve kuruluþlarý ile uluslararasý

fonlardan desteklenen Ar-Ge Projeleri ve ortaklarýndan en az birisi Ar-Ge

Merkezi bulunan bir iþletme olmak üzere ayný veya deðiþik sektörde faaliyet

gösteren iþletmeler tarafýndan iþbirliði içinde yürütülen ve bu iþletmelerden

birisi veya birkaçý tarafýndan fonlanan, Rekabet Öncesi Ýþbirliði Projeleri,

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý

tarafýndan 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayýlý Kanuna göre oluþturulan teknoloji

merkezi iþletmeleri ve Tekno-giriþim Sermayesi Desteðinden yararlananlara

gerçekleþtirdikleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için aþaðýdaki teþvik ve istisnalar

saðlanmýþtýr:

� Kurumlar ve Gelir vergisi kanunlarý uyarýnca daha once

mükelleflere tanýnan Ar-Ge harcamalarýndaki yüzde 40'lýk matrah

indirimi yüzde 100'e çýkarýlmýþtýr. Yapýlacak Ar-Ge harcamalarýnýn yüzde

100'ü yapýldýðý yýlda vergiden düþülecek, ayrýca bu gider amortisman

yoluyla daha sonraki yýllarda vergi matrahýndan indirilecektir. 500'den

fazla Ar-Ge personeli çalýþtýran Ar-Ge Merkezlerinde her yýl, bir yýl

önceye göre ek olarak yaptýklarý Ar-Ge harcamalarýnýn yarýsý, ayrýca

vergi matrahýndan düþülecektir.

� Kamu personeli hariç Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden

hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80'i, doktoralý olanlarda ise yüzde

90'ý istisna kapsamýna alýnmýþtýr. Kamu personeli hariç Ar-Ge

personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi iþveren

1.2.5- Özel sektör

kuruluþlarýnýn, ulusal

ölçekte iþ ortamýnýn

inovasyonu

destekleyen

deðerlere ve yasal

düzenlemelere sahip

olmalarý ve riskli

alanlara yapýlan

yatýrýmlarýn teþvik

edilmesi
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hissesinin yarýsý, 5 yýl süreyle bütçeden karþýlanacaktýr. Bu faaliyetlerle

ilgili düzenlenen kaðýtlara damga vergisi istisnasý saðlanacaktýr.

� Teknoloji alanýnda sahip olduðu orijinal fikri hayata geçirmek isteyen

ve teknik alanda eðitimini tamamlamak üzere olan ya da yeni

tamamlamýþ olanlara, teminat aranmaksýzýn 100 bin TL'ye kadar tekno-

giriþim sermaye desteði verilecektir.

� Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan iþletmelerin kamu kurum ve

kuruluþlarý, kanunla kurulan vakýflar ile uluslararasý fonlardan aldýklarý

destekler Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancýn

tespitinde dikkate alýnmayacaktýr.

� Ar-Ge Merkezleri: 5746 Sayýlý "Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Hakkýnda Kanun" kapsamýnda, Ar-Ge merkezleri, rekabet öncesi iþbirliði

projeleri ve tekno-giriþim sermaye desteði ile ilgili iþlemler Sanayi ve Ticaret

Bakanlýðý tarafýndan yürütülmektedir. Bu kanun kapsamýnda ülkemizde Ar-

Ge alt yapýsýný oluþturmuþ, çok sayýda Ar-Ge personeli çalýþtýran ve ülkemizin

GSYÝH'deki Ar-Ge payýna katkýda bulunan büyük iþletmelerin bu çalýþmalarýný

daha da geliþtirmelerini ve kendi teknolojilerini üretmelerine imkân

saðlanmýþtýr. 5746 Sayýlý Ar-Ge Kanununun Uygulama ve Denetim

Yönetmeliðinin 31 Temmuz 2008 tarihinde yayýmlanmasýndan 1 Haziran

2012 tarihine kadar geçen sürede,

� 157 Ar-Ge merkezi baþvurusu yapýlmýþ,

� 131 iþletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuþ,

� 5 Ar-Ge merkezinin birleþme ve tüzel kiþilik deðiþikliði nedeniyle

faaliyetine son verilmiþtir.

� 126 Ar-Ge merkezi faaliyetine devam etmektedir.

� 18 firmanýn baþvurusu Komisyon tarafýndan reddedilmiþ, 5 firmanýn

baþvurusu yetersiz olmasý nedeniyle kabul edilmemiþtir.

� 3 baþvuru ile ilgili deðerlendirme süreci devam etmektedir.

� Rekabet Öncesi Ýþbirliði Projeleri: 5746 Sayýlý Kanun ve 26953 Sayýlý

"Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine Ýliþkin Uygulama

ve Denetim Yönetmeliði" kapsamýnda Ýþletmelerin; Rekabet Öncesi Ýþbirliði

Projeleri hazýrlayarak Kanunla saðlanan teþvik ve Muafiyetlerinden istifade

edebilmeleri için baþvuru dokümanlarý hazýrlanarak Sanayi ve Ticaret

Bakanlýðý internet sitesinde yayýmlanmýþtýr. Yönetmeliðin yayýmýndan 1

Haziran 2012 tarihine kadar 3 Ýþletme tarafýndan müracaat yapýlmýþ olup,

baþvurunun Rekabet Öncesi Ýþbirliði Projeleri nitelikleri taþýmamasý nedeniyle

proje deðerlendirmeye alýnmamýþtýr.
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� SANTEZ Programý: Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programý, 5 Temmuz 2007

tarih ve 26573 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Sanayi

ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine Ýliþkin

Yönetmelik" kapsamýnda yürütülmektedir. SAN-TEZ Programý'nýn amacý,

üniversite-sanayi iþbirliðinin kurumsallaþtýrýlmasý ve üniversitelerimizde

yapýlan bilimsel çalýþmalarýn ticarileþtirilerek ülkemize katma deðer yaratacak,

uluslararasý pazarlardaki rekabet gücünün artýrýlmasýna katký saðlayacak

yeni ürün ve/ya üretim yöntemi geliþtirilmesi, mevcut üründe ve/ya üretim

yönteminde yenilik yapýlmasý amacýyla sanayinin ihtiyaçlarý doðrultusunda

belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalýþmalarýnýn

desteklenmesidir. Bu çerçevede yapýlan deðerlendirmeler sonucunda 2006-

2011 yýlý arasýnda toplam 1180 baþvuru yapýlmýþ ve bunlardan 401'i

desteklenmeye deðer bulunmuþtur. Desteklenmeye karar verilen projelerden

28 Eylül 2011 tarihinden itibaren 350 tanesi ile sözleþme imzalanmýþ olup,

diðer projeler ile sözleþme öncesi süreçler devam etmektedir. 2012 yýlýnda

ise 157 SANTEZ Projesi desteklenmeye uygun bulunmuþtur. Sözleþme

imzalan projelerin dönemsel ödemelerinin % 75'i Bakanlýk, %25'i proje

ortaðý firma tarafýndan karþýlanmaktadýr.

� Aðustos 2012'da toplanan 24. BTYK Toplantýsý'ndan sonra yayýmlanan

Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu'nda Özel Sektöre Yönelik

TÜBÝTAK Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme ve Yenilik Destekleri kapsamýnda

30 Haziran 2012 itibarýyla, Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme ve Yenilik Destek

Programlarý kapsamýnda 1.872 proje desteklenmekte olup, 576 proje

önerisinin deðerlendirme süreci devam etmektedir. 1 Ocak-30 Haziran 2012

döneminde ise, destek programlarýna 1.040 proje baþvurusu yapýlmýþtýr

(Þekil 5). Programlar kapsamýnda saðlanan destek tutarýnýn yýllara göre

daðýlýmýný verildiði Þekil 6'dan da görülebileceði gibi 2003 yýlýnda verilen

91 milyon TL'lik destek 2011 yýlýnda 298,1 milyon TL olarak gerçekleþmiþtir. 2012

yýlýnýn ilk 6 aylýk döneminde, programlar kapsamýnda desteklenen projelere

TÜBÝTAK kaynaklarýndan toplam 113,4 Milyon TL ödenmiþtir (Þekil 5).

Þekil 5:  2003-2012 Yýllarý Arasýnda Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme ve Yenilik
Destek Programlarýna Baþvuran Firma ve Proje Sayýlarý

Kaynak: 24 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu

2500

2000

1500

1000

500

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toplam Firma Sayýsý Yeni Firma Sayýsý Proje Baþvuru Sayýsý Desteklenen Proje Sayýsý



43

� TÜBÝTAK Destekleri :  Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarý Baþkanlýðý

(TEYDEB), ülkemiz özel sektör kuruluþlarýnýn araþtýrma-teknoloji geliþtirme

ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacýyla kurulmuþtur ve ülkemiz

kuruluþlarýnýn araþtýrma-teknoloji geliþtirme yeteneðinin, yenilikçilik

kültürünün ve rekabet gücünün arttýrýlmasý hedefleri doðrultusunda,  özel

sektöre yönelik destek programlarý tasarlamakta ve yürütmektedir. Söz

konusu destek programlarý hakkýnda kýsa bilgiler aþaðýda verilmiþtir:

� 1501 - TÜBÝTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programý:

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programý, 1995 yýlýndan 23 Eylül

2010 tarihine kadar TÜBÝTAK ile Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (DTM) iþbirliði

içinde yürütülmüþtür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBÝTAK

tarafýndan yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma deðer

yaratan kuruluþlarýn Araþtýrma-Geliþtirme (Ar-Ge) çalýþmalarýný teþvik

etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneðinin yükseltilmesine

katkýda bulunmak üzere oluþturulmuþtur. Programýn amacý, sanayi

kuruluþlarýnýn Ar-Ge Projelerine %60'a varan oranlarda hibe þeklinde

destek saðlamaktýr.

� 1503 - Proje Pazarlarý Destekleme Programý: Proje pazarlarý, somut

Ar-Ge düþünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunlarý

gerçekleþtirmek için kendi yetenekleri dýþýnda baþka uzmanlýk

alanlarýnda katkýya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarýna

iliþkin talep varlýðýný araþtýran, arz edilen proje iþbirliði önerilerine

teknolojik veya finansal katkýda bulunmak isteyen, üniversite, araþtýrma

ve özel sektör kuruluþlarýndan temsilcilerin bir araya gelerek aktif

katýlýmlarý ile projelerini birbirlerine tanýtmalarý yoluyla iþbirliði

olanaklarýna ortam oluþturulmasýna yönelik düzenlenen ulusal ve/veya

uluslar arasý etkinliklerdir.  Proje Pazarlarý Desteði'nin amacý tanýmý

çerçevesindeki düzenlenecek ulusal veya uluslararasý etkinlik

harcamalarýnýn desteklenmektir.

Þekil 6: 2003-2012 yýllarý arasýnda Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme ve Yenilik
Destek Programlarý Kapsamýnda Saðlanan Destek Tutarýnýn

Yýllara Göre Daðýlýmý

Kaynak: 24 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu
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� 1505 - TÜBÝTAK Üniversite Sanayi Ýþbirliði Destek Programý:  Bu

programla, üniversite/kamu araþtýrma merkez ve enstitülerindeki bilgi

birikimi ve teknolojinin, Türkiye'de yerleþik ve proje sonuçlarýný

Türkiye'de uygulamayý taahhüt eden kuruluþlarýn ihtiyaçlarý

doðrultusunda, ürüne ya da sürece dönüþtürülerek sanayiye aktarýlmasý

yoluyla ticarileþtirilmesine katký saðlamak amaçlanmýþtýr. Programýn

temel özellikleri þu þekildedir:

� Programa, Müþteri Kuruluþ ve Yürütücü Kuruluþ ortak baþvuru

yapabilecektir.

� 1 milyon TL'ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.

� Azami destek süresi 24 aydýr.

� TÜBÝTAK'ýn karþýlayacaðý bütçe oraný, Müþteri Kuruluþ KOBÝ ise

proje bütçesinin %75'i, Büyük ölçekli ise %60'ýdýr. Kalan tutar

Müþteri Kuruluþ tarafýndan karþýlanacaktýr.

� Müþteri Kuruluþ ve TÜBÝTAK'ýn Yürütücü Kuruluþ tarafýndan açýlacak

proje özel hesabýna aktaracaklarý tutarlar, proje baþlangýç tarihinden

baþlayacak þekilde tanýmlanan 6'þar aylýk dönemlerdeki proje

giderlerine orantýlý olarak ve taksitler halinde yapýlacaktýr.

� Yürütücü Kuruluþ, Müþteri Kuruluþtan dönemsel bütçenin %10'una

kadar hizmet alabilecektir, bu hizmet alým giderleri, Müþteri

Kuruluþun katký payýndan düþülecektir.

� Farklý üniversitelerden araþtýrmacýlar ayný proje ekibi içinde yer

alabilecektir.

� Proje Teþvik Ýkramiyesi, 6 aylýk dönemlerin teknik deðerlendirmesi

yapýldýktan sonra proje ekibindeki araþtýrmacýlara ödenecektir.

� 1507 - TÜBÝTAK KOBÝ AR-GE Baþlangýç Destek Programý: Küçük ve

Orta Büyüklükteki Ýþletmelere (KOBÝ) yönelik strateji ve eylem

planlarýnda geliþtirilen temel strateji; KOBÝ'lerin verimliliklerini, katma

deðer içindeki paylarýnýn ve uluslararasý rekabet güçlerinin artýrýlmasý

esasýna dayanmaktadýr. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir

bölümü büyük ölçekli iþletmelerle sýnýrlý olup, ülke sanayinin %98'ini

oluþturan KOBÝ'lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altýnda kalmýþtýr.

Belirtilen stratejik hedeflere ulaþmak için, KOBÝ'lerin Ar-Ge ve yenilik

projeleri için farklýlaþtýrýlmýþ bir destek programý TÜBÝTAK tarafýndan

kurgulanmýþ ve uygulamaya alýnmýþtýr. KOBÝ Ar-Ge Baþlangýç Destek

Programý ile KOBÝ'lerin mevcut sorunlarýný aþabilmelerini saðlamak

için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliþtirilmesi,

iyileþtirilmesi, ürün kalitesi veya standardýnýn yükseltilmesi veya maliyet

düþürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin

geliþtirilmesi konularýnda destek verilmektedir.  KOBÝ'ler tarafýndan

yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sýnýrlý ilk 3 projenin
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TÜBÝTAK tarafýndan desteklenmesi amaçlanmýþtýr. Ayrýca ortaklý proje

baþvurusu yapýlmasý koþuluyla 2 proje daha bu programda

desteklenebilmektedir. Destek oraný her dönem için sabit olup %75'tir.

� 1509- TÜBÝTAK Uluslararasý Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programý: Bu Destek Programý EUREKA, EUREKA Küme Projeleri,

EUROSTARS, ITEA2, CELTIC, CATRENE (MEDEA+), EUROGIA, ENT3,

CROSSTEXNET, ECO-INNOVERA, MANUNET, MNT-ERA.NET II, LEADERA,

MARTEC II, GEOTHERMAL-ERA.NET, SOLAR-ERA.NET, ERA-IB-2, Ortak

Teknoloji Giriþimleri ve Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý altýnda

ortak proje çaðrýlarýna çýkan programlar ve benzeri uluslararasý

programlara sunulan uluslararasý ortaklý araþtýrma geliþtirme

projelerinin desteklenmesi için oluþturulmuþtur. Bu tür uluslararasý

programlara katýlan, Türkiye'de yerleþik, firma düzeyinde katma deðer

yaratan tüm kuruluþlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Programýn amacý, uluslararasý Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye'de

yerleþik kuruluþlara saðlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliðin

ve bilgi birikiminin artýrýlmasý, kuruluþlarýn uluslararasý teknoloji

birikimine eriþiminin ve teknoloji transferinin saðlanmasý, edinilen

teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluþ bünyesinde içselleþtirilerek,

özgün teknolojilerin geliþtirilmesinde ivme kazandýrýcý ve yönlendirici

bir etken olmasý ve kuruluþlarýn uluslararasý pazarlarda yer almasýna

katký saðlamasýdýr.

� 1511- TÜBÝTAK Öncelikli Alanlar Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme

ve Yenilik Projeleri Destekleme Programý: 1 Nisan 2012 tarihinde

yürürlüðe giren "1511 - TÜBÝTAK Öncelikli Alanlar Araþtýrma Teknoloji

Geliþtirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programý" kapsamýnda;

belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklý, izlenebilir

sonuçlarý olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadýr. Program

kapsamýnda saðlanacak desteðin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin

artýr ý lmasýnda, mevcut yeteneklerin farklý  alanlarda da

deðerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliþtirilmesinde ivme

kazandýrýcý ve yönlendirici bir etken olmasý hedeflenmektedir.

� 1512- Bireysel Giriþimcilik Aþamalý Destek Programý: Programla bireysel

giriþimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklý iþ fikirlerini, katma deðer ve

nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teþebbüslere

dönüþtürebilmeleri için, fikir aþamasýndan pazara kadar olan

faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli giriþimciliðin özendirilmesi

ve uluslararasý rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek

ürün ve süreçleri geliþtirebilen Ar-Ge yoðun baþlangýç firmalarýnýn

oluþturulmasý amaçlanmýþtýr. Program kapsamýnda giriþimcilere

giriþimcilik eðitimi verilmekte, ayrýca sanayi deneyimi olan rehberler

ile giriþimciye teknik, ticari ve idari konularda destek saðlanmaktadýr
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� TTGV Destekleri:  TTGV tarafýndan 2000-2010 döneminde yürütülen

Ar-Ge Projesi Destekleri, Çevre Proje Destekleri ve Strateji Odak Konularý

Projeleri ile ilgili özet bilgiler aþaðýda verilmektedir .

1) Ar-Ge Projesi Destekleri:  Ardýþýk ve tümleþik mekanizmalarý içeren

bu desteklerin amacý; kuruluþlarýmýzýn, sahip olduðu teknoloji

geliþtirme potansiyelinden azami faydayý saðlamalarýna olanak vererek

geliþtirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji

þampiyonu iþletmeler haline gelmelerini saðlamaktýr.

� Teknoloji Geliþtirme Projeleri (TGP) Desteði: Desteðin amacý,

"Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses Ýnovasyonu" kavramlarý

çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleþtiren firmada kalmak

üzere, ticari deðeri olan ürünlerin elde edildiði teknoloji geliþtirme

düzeyindeki Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektir. TTGV'ye, 1992

yýlýndan 2009 yýlý sonuna kadar toplam 2187 teknoloji geliþtirme

proje baþvurusu yapýlmýþtýr. Bu baþvurularýn 891'i desteklenmiþ

olup, desteklenen projelere iliþkin toplam sözleþme tutarý 298,5

milyon ABD dolarýdýr. Desteklenen projelerden 32 tanesi Stratejik

Odak Noktasý Projesi olup, bu projelere 3,4 milyon ABD dolarý

kullandýrýlmýþtýr. Saðlanan destek ile 2009 yýlý sonu itibari özel

sektörün 606 milyon ABD dolarýný aþan bir Ar-Ge hacminin

oluþumuna katkýda bulunulmuþtur.

� Ticarileþtirme Projesi Destekleri: TTGV'nin Teknoloji Geliþtirme

Projeleri desteðinden yararlanarak prototip geliþtirme aþamasýný

baþarý ile tamamlamýþ firmalarýn faydalanabileceði Ticarileþtirme

Projeleri Desteði, bu projeler sonucunda oluþan çýktýlarýn ölçek

ekonomisine uygun þekilde ticarileþtirilmesine yönelik geliþtirilecek

projelere destek saðlamayý amaçlamaktadýr. Teknoloji Geliþtirme

Projeleri desteðinden yararlanarak prototip geliþtirme aþamasýný

baþarý ile tamamlamýþ firmalarýn, proje çýktýlarýnýn, Ar-Ge çalýþmalarýný

takip eden pazara hazýrlýk ve ihtiyaçlarýnýn desteklenmesi amacý ile

Ticarileþtirme Projeleri Desteði 2006 yýlýnda tamamý TTGV'nin

özkaynaklarýndan karþýlanmak üzere iþletmeye alýnmýþtýr. Bu

kapsamda 2006-2008 yýllarý arasýnda 14 proje ile toplam 6 milyon

ABD dolarý tutarýnda sözleþme imzalanmýþ ve 2009 sonu itibari ile

toplam 3,4 milyon ABD dolarý kullandýrým saðlanmýþtýr.

� Ýleri Teknoloji Projeleri Desteði (ÝTEP):  ÝTEP kapsamýnda TTGV'nin

desteklediði projelerin oluþturduðu portföyde ülkemiz için

öngördüðü deðerle orantýsýz temsil edildiði deðerlendirilen teknoloji

alanlarýnda "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses Ýnovasyonu"

kavramlarý çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleþtiren firmada

kalmak üzere, ticari deðeri olan ürünlerin elde edildiði teknoloji

geliþtirme düzeyindeki Ar-Ge ve ticarileþtirme faaliyetleri
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desteklenmektedir. 2010 yýlý Aðustos ayýnda yapýlan ilk ÝTEP Pilot

Çaðrý döneminde Alan Raporlarý verilen "Tarýmsal atýklardan yüksek

katma deðerli biyoürün üretim ve teknolojileri,  Ýleri malzeme

teknolojileri ve hassas üretim teknikleri ve Yenilenebilir enerji üretim,

depolama ve daðýtýmýna yönelik teknolojiler" alanlarýnda proje

baþvurularý kabul edilmeye baþlanmýþtýr.

2) Çevre Projesi Destekleri: "TTGV Çevre Destekleri Programý" ile çevre

teknolojileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim), enerji verimliliði ve

yenilenebilir enerji alanlarýnda sanayi kuruluþlarý tarafýndan

gerçekleþtirilen uygulama projelerine finansman desteði

sunulmaktadýr. Bu kapsamda, sanayicilerin çevre performansýný artýrýp

üretim maliyetlerini düþüren ve dolayýsýyla rekabet gücünü artýran

uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafýndan uygulanan bu

projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür

teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliþtirilmesinin/ üretilmesinin

de dolaylý olarak teþvik edilmesi hedeflenmektedir.

� Çevre Teknolojileri Desteði: Çevre Teknolojileri Desteðinin temel

amacý, eko-verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayýþý

çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde

tüketimi ve atýk üretimi için üretim süreçlerinde teknolojik yenilik

içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik deðeri olan temiz üretim

teknolojilerinin uygulanmasýna yönelik uygulama projelerinin teþvik

edilmesi ve desteklenmesidir.

� Enerji Verimliliði Desteði: Enerji Verimliliði Destek Programý,

Türkiye'nin dünyada artan enerji fiyatlarý karþýsýnda, özellikle enerji

yoðun sektörlerde rekabet gücünün korunmasý, dýþa baðýmlýlýðýný

azaltmasý ve sera gazý salýnýmlarýnýn azaltýlmasýna katký saðlanmasý

ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teþvik edilmesi amacýyla

oluþturulmuþtur. Destek kapsamýnda enerji verimliliði etütleri de

dahil olmak üzere, enerji verimliliðine yönelik uygulama projelerinin

uygun þartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadýr.

� Yenilenebilir Enerji Desteði: Yenilenebilir Enerji Destek Programý ile

rüzgar, güneþ, biokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir

enerji kaynaklarýndan enerji üretimi ile ilgili yatýrým projelerinin

uygun þartlarda desteklenmesi ve sera gazý salýnýmlarýnýn

azaltýlmasýna katký saðlanmasý amaçlanmýþtýr.

� OTÝM Desteði: Ozon Tabakasýný Ýncelten Maddelerin (OTÝM)

Giderilmesi Projesi'nin 2007 yýlýnda tamamlanmasýnýn ardýndan,

CFC-11, CFC-12, CFC-113, R-500 vb. CFC gazlarý ile çalýþan soðutma

gruplarýnýn (chiller) dönüþüm projelerinin desteklenmesine devam

edilmektedir.
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3) Stratejik Odak Grubu Projeleri: Stratejik Odak Konularý Projeleri

(STOKP), ülkemizde mevcut sanayi yapýsý, teknoloji ve insan gücü

birikimi ve uluslararasý rekabet üstünlüklerine ait kriterler esas alýnarak,

hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduðunu

veya araþtýrma, teknoloji geliþtirme ve inovasyon faaliyetlerinin,

ülkemizde geliþip yaygýnlaþmasý için alýnmasý gereken tedbirleri tespit

eden projeler olarak tanýmlanmýþtýr. Ülkemizdeki sanayi kuruluþlarýnýn

kendi aralarýnda veya bir üniversite veya kamu araþtýrma kurumuyla

birlikte, hangi alanlarda ortak araþtýrma, teknoloji geliþtirme ve

inovasyon projeleri yürütebileceklerini belirlemeye yönelik yapýlabilirlik

çalýþmalarý ve rekabet öncesi iþbirliðine yönelik projeler de STOKP

olarak deðerlendirilir.

� 60. Hükümet Programý Eylem Planýnda, fikri ve sýnai mülkiyet haklarýna

iliþkin mevcut Kanun Hükmünde Kararnamelerin Kanuna dönüþtürülmesi,

Fikri ve Sýnai Mülkiyet Haklarý Koordinasyon Kurulu ve Tasarým Konseyinin

oluþturulmasý gibi pek çok proje ve eylem yer almaktadýr. Fikri ve Sýnai

Mülkiyet Haklarý Koordinasyon Kurulu, 21 Mayýs 2008 yýlýnda yayýmlanan

2008/7 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi ile oluþturulmuþ olup, yýlda iki kez

toplanmaktadýr. Fikri mülkiyet haklarý ile ilgili gerçekleþtirilen atýlýmlarýn

sürdürülebilirliðinin saðlanmasýna yönelik, Fikri ve Sýnai Mülkiyet Haklarý

Koordinasyon Kurulu'nca bu alanda kýsa, orta ve uzun vadeli stratejilerin

oluþturulmasý ve ilgili kurumlar arasýnda koordinasyon ve iþbirliðinin

geliþtirilerek uygulamada etkinliðin artýrýlmasý hedeflenmektedir. Bu

baðlamda Kurulca Ulusal Fikri ve Sýnai Mülkiyet Haklarý Strateji Belgesinin

hazýrlanmasý için çalýþma grubunun oluþturulmasýna karar verilmiþtir. Çalýþma

Grubu ilk toplantýsýný Mayýs 2010'da, son toplantýsýný da Kasým 2010'da

gerçekleþtirmiþtir. Kurulun beþinci toplantýsýnda, Ticarette Sahteciliðin

Önlenmesi Anlaþmasý (ACTA), AB katýlým sürecinde Fikri Mülkiyet Hukuku

faslýna iliþkin geliþmeler ve ulusal fikri ve sýnai mülkiyet strateji belgesinin

hazýrlanmasý konusunda adýmlar atýlmýþtýr.

� Türk Tasarým Danýþma Konseyi ise; 05.08.2009 tarih ve 2009/15355 sayýlý

Bakanlar Kurulu Kararý ile kurulmuþtur. Tasarým Konseyinin amacý, ülkemiz

ekonomisi ve sanayinin rekabet gücünü artýrmak için ilgili sektörlerle yakýn

iþbirliði içinde tasarým politikalarý ve programlarý uygulamak ve bu alanda

eðitim politikalarý oluþturmaktýr. Türk Tasarým Danýþma Konseyinin ilk

toplantýsý, Ekim 2009'da düzenlenmiþtir. Türk Tasarým Danýþma Konseyinin

ikinci toplantýsý ise 30 Haziran 2010 günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlýðý'nda gerçekleþtirilmiþ olup Türk Tasarým Danýþma Konseyi

bünyesinde oluþturulan Tasarým Strateji Belgesi ve Eylem Planý Oluþturma

Komitesi birinci toplantýsý 20 Temmuz 2010 tarihinde Türk Patent

Enstitüsü'nde düzenlenmiþtir. Hala çalýþmalar devam etmektedir.
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� TPE'ye Yapýlan Yerli Patent Baþvuru ve Tescil Sayýlarý

Yerli patent baþvuru ve tescil sayýlarýnýn yýllara göre daðýlýmýný verildiði

Þekil 7'den görülebileceði gibi, Özellikle 2006 yýlýnýn 8. ayýnda TÜBÝTAK ve

Türk Patent Enstitüsü iþbirliði ile baþlatýlan patent teþvik sisteminin etkisiyle

son yýllarda patent baþvuru ve tescil sayýlarýnda diðer yýllara göre daha hýzlý

bir artýþ gözlenmektedir. 2007 yýlýnda yerli patent baþvuru sayýsý 1838 iken,

2010 yýlý yerli patent baþvuru sayýsý ise 3250 olarak kayýtlara geçmiþtir. Yine,

2007 yýlýnda yerli patent tescil sayýsý 318 iken, bu sayý 2010 yýlýnda 642'ye

yükselmiþtir (Þekil 7).  2011 yýlýnda ise 7.262 yerli ve 6.223 yabancý olmak

üzere Türk Patent Enstitüsüne toplam 13.485 patent ve faydalý model

baþvurusu yapýlmýþtýr. 2011 yýlýnda Türkiye'nin yerli patent baþvurularýndaki

artýþ oraný %26 olarak gerçekleþmiþtir. 2012 yýlýnýn ilk 6 ayýnda yerli patent

ve faydalý model baþvurularý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %14

oranýnda artarak 3.698'den 4.202'ye; yabancý patent ve faydalý model

baþvurularý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %19 oranýnda artarak

2.918'den 3.470'e yükselmiþtir. 2011 yýlýnda Türkiye orijinli 541 uluslararasý

patent baþvurusu (PCT) yapýlmýþtýr. 2011 yýlýnda PCT baþvurularýnda bir

önceki yýla göre artýþ oraný %13 olarak gerçekleþmiþtir. 2011 yýlýnda Türkiye

orijinli Avrupa patent baþvuru sayýsý bir önceki yýla göre %16 artýþla 615'ten

714'e yükselmiþtir.

Þekil 7:  Yerli Patent Baþvuru ve Tescil Sayýlarýnýn Yýllara Göre Daðýlýmý

Kaynak:  23 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu

� Uluslararasý Patent Baþvuru ve Tescil Sayýlarý

Türkiye'den yapýlan Avrupa patent baþvuru ve tescil sayýlarýnda da 2005

yýlýndan 2010 yýlýna kadar önemli ölçüde bir artýþ olmuþtur (Þekil 8). Çeþitli

ülkelerin Avrupa patent tescillerinin sayýlarýnýn karþýlaþtýrýldýðý Þekil 9'dan

görülebileceði gibi, Türkiye 2009 yýlýnda AB 27 içinde yer alan pek çok

ülkenin önüne geçmiþtir.
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Avrupa Patent Ofisi tarafýndan tescil edilen patent baþvurularýnda, Türkiye

en fazla koruma talep edilen ülkelerden biridir. Türkiye'nin koruma talep

edilen ülkeler içerisinde yer aldýðý tescilli Avrupa Patenti sayýsý, toplam tescilli

Avrupa Patenti sayýsýnýn yaklaþýk %60'ýdýr. Ayrýca Türkiye'de tescilli Avrupa

Patenti sayýsý yýldan yýla artýþ göstermektedir.

Tablo 2:  Avrupa Patent Baþvuru ve Tescil Sayýlarý, Türkiye'nin Koruma Talep
edilen Ülkeler Ýçerisinde yer Aldýðý Tescilli Avrupa Patenti Sayýsý ve Türkiye'de

Tescil Edilen Avrupa Patentleri (2010)

Þekil 8: 2005-2010 Dönemi Yýllarýna Göre Türkiye'den Yapýlan
EP Baþvurularý ve Tescilleri

Kaynak:  23 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu
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Þekil 9: 2007-2010 Yýllarýna Göre Çeþitli Ülkelerin EP Tescil Sayýlarý

Kaynak:  23 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu
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2003 116.832 59.989 177

2004 123.759 58.725 957

2005 128.719 53.255 2.349

2006 135.423 62.777 3.646

2007 141.439 57.700 4.161

2008 146.644 59.810 4.318

2009 134.557 52.446 4.959

2010 150.961 58.108 4.744

Yýl
EP Baþvuru Sayýsý

(EURO-PCT dahil)* EP Tescil Sayýsý*
Türkiye�de Tescilli EP

Patent Sayýsý**
(Yerli+Yabancý)



Kaynak: 23 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýlliþkin Deðerlendirmeler Raporu

Almanya 57.415 98,8

Fransa 54.814 94,3

Ýspanya 42.070 72,4

Türkiye 37.564 64,6

Macaristan 32.802 56,5

Polonya 28.774 49,5

Ülke

Koruma Talep Edilen Ülkeler
Ýçerisinde Yer Alýnan

Tescilli Avrupa Patenti Sayýsý

Koruma Talep Edilen Ülkeler
Ýçerisinde Yer Alýnan

Avrupa Patentlerinin Oraný (%)
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Tablo 3: Çeþitli Ülkelerin, Koruma Talep Edilen Ülkeler Ýçerisinde Yer Aldýklarý
Tescilli Avrupa patenti Sayýlarý ve Oranlarý (2010)

� TÜBÝTAK tarafýndan araþtýrma projesi olarak desteklenen, Sabancý

Üniversitesi Rekabet Forumu koordinasyonunda Sabancý Üniversitesi, Gebze

Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi ve SEDEFED (Sektörel

Dernekler Federasyonu)  tarafýndan gerçekleþtirilen 1 Ocak 2006 tarihinde

baþlatýlmýþ ve 31 Aralýk 2007 tarihinde sona ermiþ olan "Ýmalat Sanayiinde

Ýnovasyon Modelleri ve Uygulamalarý Araþtýrmasý Projesi"  kapsamýnda Firma

Ýnovasyon Modelini geliþtirmek hedeflenmiþtir. Ýstanbul Sanayi Odasý iki

yýlda bir Türkiye'nin tüm bölgelerinde yerleþik kurumlara açýk bir biçimde

kurgulanmýþ olan Ýnovasyon Ödülü'nü vermektedir.

� Toplam geniþ bant abone sayýsýnýn yýllara göre daðýlýmýný incelersek,

geniþ bant abone sayýsýnda son yýllarda büyük bir artýþ gerçekleþmiþ ve 2008

yýlýnda yaklaþýk 6 milyon adet geniþ bant internet abonesi bulunmaktayken,

2,5 yýlda 3 kattan da fazla artarak 2012 ikinci çeyreðinde 18 milyon kullanýcýyý

aþmýþtýr (Þekil 10). 2003 yýlýnda sadece 18.604 adet geniþ bant internet

abonesi bulunmaktayken, bu rakamýn 2012 yýlýnda 18 milyonu aþmasý

yaklaþýk bin kata varan bir artýþý iþaret etmektedir. Toplam internet abone

sayýsýnýn yýllýk büyüme oraný ise %65,9 olarak gerçekleþmiþtir.

1.2.7- Firma

Ýnovasyon

Modelinin

geliþtirilmesi, bu

sistemin bir ödülle

desteklenmesi

1.2.8- e-Europe

standartlarýnda bir

geniþ bant BT

altyapýsýnýn

saðlanmasý

� Telekomünikasyon sektöründe kaydedilen geliþmelere raðmen 2010

yýlýnda ülkemizde %11,6 olan geniþ bant abone yoðunluðu, 2009 yýlý sonu

itibarýyla %30 civarýnda olan AB-27 ortalamasýnýn oldukça altýnda kalmaktadýr.

Bunun temel sebeplerinden biri sektörde rekabetin henüz yeterince

Þekil 10: Geniþ Bant Ýnternet Abone Sayýsý

Kaynak: BTK Türkiye Elektronik Haberleþme Sektörü Üç Aylýk Pazar verileri Raporu - 2012 Yýlý 2. Çeyrek
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geliþmemiþ olmasýdýr. Her ne kadar mobil ve fiber geniþ bant abone

sayýlarýnda 2010 yýlý içerisinde yüksek büyüme oranlarý gerçekleþse de, geniþ

bant kullanýmýndaki yaygýnlýk henüz istenen düzeyde deðildir. 2011 yýlýnda

gerçekleþen geniþ bant abone yoðunluðu ise %36,7dir ve bu oran %31, 7

olan AB 27 ortalamasýnýn üstünde gerçekleþmiþtir.

� Türkiye'de geniþ bant eriþim hizmetlerinde kullanýlan birincil platform

bakýr kablo aðý olup, onu mobil geniþ bant internet takip etmektedir. Kýsýtlý

seviyede Kablo TV platformu, uydu ve fiber de internet eriþimi için

kullanýlmaktadýr. Türkiye'deki geniþ bant internet eriþim türlerine göre

aboneliklerin daðýlýmýna yer verilen þekil 11'den görülebileceði gibi DSL'nin

diðer teknolojilere göre daha çok tercih edildiði görülmektedir. Bununla

birlikte mobil geniþ bant internet ve fiberdeki artýþ dikkat çekmektedir.

Alternatif sabit geniþ bant iþletmecilerinin pazar payý 2012 yýlý ikinci çeyrek

itibariyle %10,2 olarak gerçekleþirken, bu dönemde özellikle fiber geniþ

bantýn etkisi ile birlikte TTNet'in pazar payýndaki gerileme devam ederek

%76,3 seviyelerine inmiþtir. Kablo internet hizmeti sunan iþletmecilerin

pazar payý %6,3 olurken, fiberin pazar payý %6,1 olarak gerçekleþmiþtir.

Þekil 11: Geniþ Bant Ýnternet Eriþim Türlerine Göre Aboneliklerin Daðýlýmý

� Türk Telekom'un 2005 yýlýndan itibaren yaptýðý yatýrýmlar xDSL

hizmetlerinin sunumunun yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamýþ ve böylece beþ yýl

içerisinde ADSL abone sayýsý 450 binli seviyelerden 6,46 milyona yükselmiþtir.

2011 sonunda yaklaþýk 6,8 milyonu bulan ADSL abone sayýsý bir önceki yýla

göre yaklaþýk %2 artmýþtýr.  Bununla birlikte 2009 ilk çeyreðinden itibaren

abone sayýlarýndaki hýzlý artýþ yerini düþük oranlý artýþlara býrakmýþtýr. Bu

yavaþlamanýn en önemli nedeni mobil geniþ bant ve fiber alanýnda yaþanan

geliþmelerdir. Fibere yapýlan yatýrýmlar neticesinde 2010 yýlý ikinci çeyreði

itibariyle yaklaþýk yüz bin abone sayýsýna ulaþýldýðý görülmektedir. Mobil

geniþ bantla birlikte fiber abone sayýlarýndaki artýþlarýn bundan sonraki

dönemlerde de yüksek büyüme ivmesiyle devam edeceði öngörülmektedir.

ADSL hizmetinin kapsamlý olarak sunulamadýðý 7-8 yýl öncesine kadar Kablo

Ýnternet abone sayýsý 40 binli seviyelerin üzerindeyken, 2012 yýlý ikinci çeyreði

itibariyle 485 bini geçmiþtir.

Kaynak: BTK
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� Dünyada ve OECD Ülkelerinde Geniþbant ve Internet: Ülkemiz OECD

ülkeleri ile kýyaslandýðýnda, geniþ bant abone yoðunluðu bakýmýndan

Meksika ile birlikte son sýrada yer almaktadýr. Þekil 12'de Türkiye'de ve OECD

ülkelerinde, sabit geniþ bant internet penetrasyon oranlarý temel baðlantý

teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranlarý

Aralýk 2011 itibariyle DSL için %14,3, kablo için %7,7 ve fiber için %3,5

oranýndadýr. Türkiye'de ise Haziran 2012 itibariyle sabit geniþbant internet

penetrasyon oranlarý DSL için %8,9, kablo için %0,6 ve fiber için %0,6

oranýndadýr.

   Þekil 12:  OECD Ülkelerinde Sabit Geniþbant Ýnternet Penetrasyon Oranlarý

Kaynak: BTK Faaliyet Raporu, 2011

� Altyapý büyüklükleri: Ülkemizdeki mobil iþletmecilerinin toplam baz

istasyonu sayýlarý ve yýllara göre daðýlýmlarý Þekil 13'te gösterilmektedir. Baz

istasyonu sayýsýnýn, abone penetrasyonuna paralel bir þekilde arttýðý

görülmektedir. 2009 yýlý sonu itibariyle baz istasyonu sayýsý ülke genelinde

toplam 38.982'ye ulaþmýþ olup, 2009 yýlý içerinde penetrasyon oraný

düþmesine raðmen baz istasyonu sayýsýnda artýþýn devam etmesinin,

iþletmecilerin kapsama alaný yükümlülükleri çerçevesinde altyapýya yönelik

yatýrýmlarýný devam ettirmesinden kaynaklandýðý deðerlendirilmektedir.

Þekil 13: Mobil Baz Ýstasyonu Sayýsý ve Mobil Penetrasyon Oranlarý

Kaynak: BTK
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� Yatýrým: Mobil telekomünikasyon alanýnda faaliyet gösteren üç

iþletmecinin 2008-2011 yýllarý arasýndaki toplam yýllýk yatýrým bilgilerinin

verildiði Þekil 14'e göre, 2009 yýlý, 3G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil

yatýrýmlarý bakýmýndan 4.589 milyon TL ile en fazla yatýrým yapýlan yýl olurken

2011 yýlýnda ise 2.494 milyon TL mobil yatýrým yapýlmýþtýr.

Þekil 14: Yýllýk Mobil Yatýrým (milyon TL)

Kaynak: BTK Faaliyet Raporu, 2011

� Trafik hacmi: Türkiye elektronik haberleþme pazarýnda sabit ve mobil

iþletmecilerin oluþturduðu toplam trafik miktarýna ve daðýlýmýna yýllar

itibariyle yer verilmektedir. Þekilde görüleceði üzere; 2009 yýlýndan itibaren

mobil trafik miktarýnda belirgin bir artýþ yaþanmýþtýr. 2010 yýlýnda 125,8

milyar dakika olan mobil trafik 2011 yýlýnda %17 oranýnda artarak yaklaþýk

147,1 milyar dakikaya ulaþmýþtýr. Toplam trafiðin %13'ünü oluþturan sabit

trafik ise önceki yýla kýyasla %8 oranýnda azalarak 21,8 milyar dakikaya

düþmüþtür (Þekil 15).   2012 yýlý ikinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi

43,5 milyar dakika olarak gerçekleþmiþtir. 2012 yýlý ikinci üç aylýk dönemi

trafik bilgileri bir önceki üç aylýk dönemle kýyaslandýðýnda toplam trafiðin

%11,3 oranýnda arttýðý, geçen senenin ayný dönemi ile kýyaslandýðýnda ise

%16,9 oranýnda arttýðý görülmektedir.

Kaynak: BTK

Þekil 15:  Yýllara Toplam Arama Trafik Miktarý (milyar dakika)

� Türkiye'de 2006 yýlýnda geniþ bant abonelerin internet aboneleri

içerisindeki oraný %87,2 iken, Avrupa Birliði'nde en fazla aboneye sahip

ülkeler arasýnda yer alan ülkeler olan Almanya'da söz konusu oran %75,

Ýngiltere'de %78,4 Fransa'da %48,8 Hollanda'da %74,2, Ýtalya'da ise %48,8'dir.
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2010 yýlýnýn ikinci çeyreði itibariyle ADSL, VDSL, G.SHDSL, Çerçeve Röle

(Frame Relay), Metro Ethernet, ATM, Fiber, VPN, elektrik hatlarý üzerinden

geniþ bant internet, kiralýk devre, uydu internet, kablo internet, Wifi, 3G ve

ISDN dahil olmak üzere geniþ bant abonelerinin, çevirmeli baðlantýyý (dial-

up) da kapsayan tüm toplam internet aboneleri içindeki payýnýn Türkiye'de

%98.45 olarak gerçekleþtiði görülmektedir.

� OECD ülkeleri ve Türkiye'de nüfusa göre sabit ve mobil geniþbant

penetrasyon oranlarýna Þekil 16'da yer verilmektedir. Türkiye'de nüfusa göre

sabit geniþbant penetrasyon oraný %10,3 iken, OECD ülkeleri penetrasyon

ortalamasý %25,6'dýr. Ayrýca mobil geniþbant penetrasyon oraný Türkiye'de

%14,3 iken OECD ortalamasý %54,3'tür.

� Türkiye'deki internet baðlantý çeþidi yüzdeleri AB ortalama internet

baðlantý çeþidi yüzdeleri ile kýyaslandýðý Þekil 17'den görüldüðü gibi;

Türkiye'deki DSL baðlantý yüzdesi %90 iken, bu deðer AB ülkelerinde %79'dur.

AB ülkelerinde %15,3 olan kablo internet baðlantý oraný Türkiye'de %6,1'dir.

Fiber'de ise AB ortalamasý %2 iken Türkiye'de %3,5 seviyesindedir.

Kaynak: BTK Faaliyet Rapor, 2011

Þekil 17: Türkiye ve AB Ortalama Ýnternet Baðlantý Çeþidi Yüzdeleri

Kaynak: BTK Türkiye Elektronik Haberleþme Sektörü Üç Aylýk Pazar Verileri Raporu-2012. 2 Çeyrek

Þekil 16:  OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Geniþbant Ýnternet Penetrasyon
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Türkiye'deki Ar-Ge Faaliyetlerini teþvik etmek amacýyla çalýþan TÜBÝTAK ve

Kalkýnma Bakanlýðý'nýn verdikleri destekler konusunda 2006-2012 yýllarý

arasýndaki geliþmeler, teþvik mekanizmalarýnýn Ar-Ge yoðunluðu hedefine

paralel olarak derinleþtirilmesi ve çeþitlendirilmesi yönünde atýlan adýmlar

olarak deðerlendirilebilir.

� TÜBÝTAK Araþtýrma Destek Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB) tarafýndan

yürütülen destek programlarýna 2007 yýlýnda üç yeni program daha

eklenmiþtir.

1. Bilimsel ve Teknolojik Ýþbirliði Aðlarý ve Platformlarý Kurma Giriþimi

Projeleri (ÝÞBAP) Destekleme Programý: Ulusal ve uluslararasý kurum,

kuruluþ, birim ve gruplar arasýnda temel bilimler, mühendislik, saðlýk

bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarýnda, özellikle ülkemizin

bilim ve teknoloji öngörüleri doðrultusunda geliþmesini saðlamak üzere,

ilgili taraflar arasýnda iþbirliðini oluþturmak, artýrmak ve bunlarýn somut

çýktýlara yönelecek þekilde geliþmesini saðlamak üzere önerilecek iþbirliði

aðlarýnýn ve platformlarýn kurulmasýný desteklemeye yönelik bir

programdýr. Programa sanayi ve iþ dünyasýndan kurum ve kuruluþlar,

üniversiteler, kamu kurum ve kuruluþlarý ile bunlarýn oluþturduðu

konsorsiyumlar baþvuruda bulunabilir.

2. Evrensel Araþtýrmacý (EVRENA) Programý: Bilim insanlarýnýn ülkemizde

yürüttüðü çalýþmalara yurt dýþýndan meslektaþlarýnýn katýlmasýna destek

veren Konuk Bilim Ýnsaný Destekleme Programý'na ek olarak,

araþtýrmacýlarýmýzýn TÜBÝTAK destekleriyle yürüttüðü projelerin

uluslararasý boyutlarýný zenginleþtirmek amacýyla oluþturulmuþ bir

programdýr. Programa üniversiteler, kamu kurum ve kuruluþlarý, özel

kuruluþlar baþvuruda bulunabilir.

3. Uluslararasý Bilimsel Araþtýrma Projelerine Katýlma Programý: Bilim

insanlarýmýzýn bilimsel çalýþmalarý için yurtdýþýnda görevlendirilmesine

destek saðlayan Yurt Dýþý Doktora Sonrasý Araþtýrma Burs Programý ve

ikili iþbirliði anlaþmalarý kapsamýndaki karþýlýklý ziyaret/deðiþim

programlarýna ek olarak, birçok ulusun araþtýrmacýlarýnýn ve

kuruluþlarýnýn ortaklýðýyla yürütülen uluslararasý projelere (üst/þemsiye

proje), ülkemizde istihdam edilen araþtýrmacýlarýn katýlmasý için gerekli

desteðin saðlanmasý amacýyla oluþturulmuþ bir programdýr.

� TÜBÝTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarý Baþkanlýðý (TEYDEB)

tarafýndan verilen desteklerin dayanaðý olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Araþtýrma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarýna Ýliþkin

Yönetmeliðin 16 Ocak 2007 gün ve 26405 sayýlý Resmi Gazete'de

yayýmlanarak yürürlüðe girmesinden sonra hayata geçirilen yeni destek

programlarý ve mevcut destek programlarýndaki düzenlemeler ile Ar-Ge

faaliyetlerinin daha yaygýn ve etkin biçimde yürütülmesi saðlanmýþtýr.

1.2.9- Türkiye'nin

Ar-Ge yoðunluðu

hedefine paralel

olarak teþvik

mekanizmalarýnýn

çeþitlendirilmesi ve

derinleþtirilmesi
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� TEYDEB tarafýndan yürütülen 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programý 1995 yýlýndan 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBÝTAK ile Dýþ Ticaret

Müsteþarlýðý (DTM) iþbirliði içinde yürütülmüþtür. Yeni düzenlemeyle program

sadece TÜBÝTAK tarafýndan yürütülmektedir. Bu durum desteklerin daha

hýzlý verilmesine ve bürokrasinin azalmasýna sebep olmuþtur. Ayrýca "1501

Sanayi Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programý

Uygulama Esaslarý" Bilim Kurulu'nun 04.09.2010 tarihli ve 189 sayýlý

toplantýsýnda kabul edilmiþtir.

� Üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin, ürüne ya da sürece

dönüþtürülerek sanayiye aktarýlmasý ve ticarileþtirilmesine katký saðlamayý

amaçlayan 1505 Programýnýn "KOBÝ Yararýna Teknoloji Transferi" olan eski

adý, sadece KOBÝ'lerin deðil, ülkemizde yerleþik tüm sermaye þirketlerinin

Müþteri Kuruluþ olarak baþvurabilmeleri saðlamak amacýyla, "Üniversite-

Sanayi Ýþbirliði Destek Programý" olarak deðiþmiþtir. Bu deðiþiklikle Proje

bütçesi üst sýnýrý 300.000 TL'den 1.000.000 TL'ye, Proje süresi üst sýnýrý 18

aydan 24 aya çýkarýlmýþtýr. Müþteri Kuruluþ KOBÝ ise proje bütçesinin %75'i,

büyük ölçekli ise %60'ý TÜBÝTAK tarafýndan karþýlanmaktadýr. Daha önce

müþteri kuruluþtan proje baþýnda peþin olarak alýnan kuruluþ payýnýn, yeni

düzenleme ile 6 aylýk proje gider akýþýna orantýlý olarak, taksitler halinde

alýnmasý saðlanmaktadýr. Müþteri kuruluþta proje sorumlusu personelin

giderleri de desteklenirken, teçhizat ve hizmet alýmlarýndaki bütçesel limitler

kuruluþ lehine geniþletilmiþtir. Farklý üniversitelerden araþtýrmacýlarýn ayný

proje ekibi içinde yer alabilmesine olanak tanýnmýþ, Meslek Yüksek Okulu

Öðretim Görevlileri ile Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Personelinin de

Yürütücü/Araþtýrmacý olarak 1505'te proje yapabilmeleri saðlanmýþ,

araþtýrmacýlara daha önce tümü proje sonunda ödenen Proje Teþvik

Ýkramiyesi (PTÝ) 6 aylýk her dönemin sonunda ödenmesine karar verilmiþtir.

� TÜBÝTAK Destek Programlarýndan olan hem 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri

Destekleme Programý hem de 1507 - KOBÝ Ar-Ge Baþlangýç Destek

Programýnda;  KOBÝ'lerin baþarýyla tamamlanan projelerinde; proje fikrini

çýkaran ve proje boyunca kuruluþta çalýþan, "fikir sahibi araþtýrmacýya 7.500

TL teþvik ödülü verilmesi uygulamasý baþlatýlmýþtýr. Bu destek kapsamýnda

Yüksek bütçeli (> 10 milyon TL) proje baþvurularýnda, proje kapsamýnda

bütçenin en az %7'si kadar KOBÝ'lerle ve en az %3'ü kadar

Üniversitelerle/Kamu Araþtýrma Merkez ve Enstitüleri ile iþbirlikleri yapma

zorunluluðu getirilmiþtir. Projelerin Dönemsel Destek Oranýný belirlemede

esas alýnan firmalar arasý "ortak proje yapma, ülke öncelikli alanlarýnda proje

yapma, üniversite-sanayi iþbirliklerini artýrma, özel sektörün Ar-Ge

harcamalarýný artýrma" gibi, ilave desteklere konu parametrelere daha fazla

özendiricilik kazandýrmak için temel destek oraný ile destek oraný üst sýnýrý

arasýndaki fark artýrýlmýþtýr. Yeni düzenleme ile ortaklý projelere, öncelikli

alanlardaki projelere, gelir tablosu ve bilançosunda Ar-Ge gideri kayýtlý olan
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firmalarýn projelerine, Üniversite/Kamu Araþtýrma Merkez ve Enstitüsü

iþbirliði içeren projelere ve özellikle toplam giderleri içinde personel gideri

oranýnýn yüksek olduðu mikro ve küçük ölçekli KOBÝ'lerin projelerine

avantajlar saðlanmýþtýr. Proje baþvurusu sýrasýnda ön koþul olarak

deðerlendirilen, firmalarýn gelir tablosu ve bilançosuna dayanan baþvuru

kriterleri (rasyo) kaldýrýlmýþ, Yeminli Mali Müþavirlik Proje Harcamalarý

Deðerlendirme ve Tasdik Raporu Giderleri de desteklenen harcamalar

kapsamýna alýnmýþtýr.

� 1507 - KOBÝ Ar-Ge Baþlangýç Destek Programý'nda mevcut uygulamada

1507 Programýnýn %75 oranýndaki hibe desteðinden en fazla ilk iki projesi

için yararlanabilen KOBÝ'lere,  -en az ikisi ortaklý baþvuru olmak kaydýyla- ilk

beþ projelerinde Programdan destek alabilme hakký tanýnmýþtýr. Yeni

yapýlacak baþvurularda, proje bütçesi üst sýnýrý 400.000 TL'den 500.000 TL'ye

çýkarýlmýþtýr.

� TÜBÝTAK bireysel giriþimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklý iþ fikirlerini,

katma deðer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teþebbüslere

dönüþtürebilmeleri için, fikir aþamasýndan pazara kadar olan faaliyetlerin

desteklenmesi, böylece nitelikli giriþimciliðin özendirilmesi ve uluslararasý

rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri

geliþtirebilen Ar-Ge yoðun baþlangýç firmalarýnýn oluþturulmasý amacýyla

1512 TÜBÝTAK Bireysel Giriþimcilik Aþamalý Destek Programýný baþlatmýþtýr.

Bu kapsamda kurulmuþ veya 5746 sayýlý kanun kapsamýnda Tekno-giriþim

Sermayesi Desteðinden yararlanmýþ KOBÝ'lerin bu Programa ilk

baþvurularýnda; baþvurularýn özel kriterlerle deðerlendirilmesi, desteklenen

projelere bütçenin %10'u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer

ödemesi (ön ödeme) yapýlabilmesi gibi avantajlar saðlanmýþtýr.

� TÜBÝTAK Araþtýrma Destek Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB) tarafýndan

verilen 1007-KAMAG-Kamu Kurumlarý Araþtýrma ve Geliþtirme Projelerini

Destekleme Programýnda gerçekleþen revizyonlar ile proje baþvurularý için

çaðrýlý sisteme geçilmiþ;  proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluþlar çaðrý

baþvurularýný doðrudan TÜBÝTAK'a yapabilmesi saðlanmýþ,  üç farklý nitelikte

proje yaklaþýmý (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç

Projesi, Teknoloji Birikim Projesi) geliþtiriþmiþ, iki aþamalý proje baþvurusu

yapabilme olanaðý tanýnmýþ, ihtiyaçlarýn ve yapýlabilirliðinin doðru tespiti

için fizibilite, kavram ispatý, alan araþtýrmasý ve analiz çalýþmalarý imkânlarý

saðlanmýþ, toplam bütçenin %5'i oranýnda Ar-Ge nitelikli hizmet alýmý

yapabilme imkâný verilmiþ ve yaygýn katýlýmý teþvik amacýyla özel sektörü

katýlým koþullarýnda iyileþtirmeler yapýlmýþtýr.

� ARDEB tarafýndan Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde

belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklý, izlenebilir hedefleri olan, ilgili

bilim/teknoloji alanlarýnýn dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapýlan
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 Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasýnda eþgüdüm saðlamak

amacýyla 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programý

baþlatýlmýþtýr.

� 23 Aðustos 2006 tarihinde TÜBÝTAK ve TPE arasýnda imzalanan protokol

çerçevesinde, ülkemizde özgün olarak gerçekleþtirilen çalýþmalar sonunda

ortaya çýkan patentler için patent baþvurularýnýn yapýlmasý teþvik

edilmektedir. Bu baðlamda, TPE'ye yapýlacak yurt içi ve belli koþullar altýnda

yurt dýþý patent baþvurularýnýn masraflarýnýn destek kapsamýndaki miktarlarý

TÜBÝTAK tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu amaçla TÜBÝTAK tarafýndan 2006

yýlýnda 1008 - Patent Baþvurusu Teþvik ve Destekleme Programý baþlatýlmýþtýr.

� Haziran 2010'da toplanan 21. BTYK Toplantýsý'nda alýnan kararla, TÜBÝTAK

1301 ÝÞBAP Programý kapsamýnda "Ýl Yenilik Platformlarý Projeleri"

desteklenemeye baþlanmýþtýr. Ýl Yenilik Platformlarý Projeleri'nin amacý,

illerimizin sahip olduðu ve onlara dünya çapýnda rekabet gücü saðlayabilecek

deðer ve birikimleri, araþtýrma ve geliþtirme (Ar-Ge) ve/veya yenilik

(inovasyon) ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüþtürmek üzere

yerel paydaþlarýn bir araya gelerek ortak çalýþmalar yürütmelerini saðlayan

sürekli ve dinamik bir iþbirliði zemini oluþturmaktýr.

� AB Çerçeve Programlarý Ulusal Koordinasyon Ofisi - UKO tarafýndan

koordine edilen AB Çerçeve Programlarý Destekleri kapsamýnda, çerçeve

programlarýna katýlýmý artýrmak ve teþvik etmek için açýlan üç yeni destek

programý da 2010 yýlýndan itibaren uygulanmaya baþlanmýþtýr. Bu destekler:

1. Konsorsiyum Oluþturma Amaçlý Yurt Dýþý Seyahat Desteði: Amacý

Türkiye' de kurulmuþ olan tüzel kiþiliklerin, AB Çerçeve Programlarýna

katýlan diðer ülke ekipleriyle iþbirliði yaparak ortak projeler oluþturmak

amacýyla yapacaklarý yurtdýþý seyahatlerin desteklenmesini saðlamaktýr.

2. AB ÇP'ye Katýlýmý Özendirme Ödül Desteði:  Amacý, Türk bilim ve

teknoloji çevrelerinin AB Çerçeve Programlarýna proje koordinatörü,

proje ortaðý ve Fikirler Özel Programý'na baþ araþtýrmacý olarak proje

teklifi sunmalarýný özendirmek ya da Marie-Curie Burs ve Destek

Programlarý kapsamýnda yurt dýþýndan Türkiye'ye daha çok sayýda

araþtýrmacýnýn gelmesini saðlamak ve bu yolla, Çerçeve Programlarýndan

ülkemizin en yüksek düzeyde faydalanmasýný temin etmektir.

3. Proje Önerisi Ön-Deðerlendirme Destek Programý: Amacý Türk bilim

ve teknoloji çevrelerinin ve Türkiye'de yerleþik kuruluþlar üzerinden

proje sunmak isteyen yabancý uyruklu bilim insanlarýnýn, AB Çerçeve

Programlarýna koordinatör/baþ araþtýrmacý olarak katýlmalarýný teþvik

ederek hibe fonlarýndan maksimum düzeyde yararlanýlmasýný

saðlamaktýr.
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� Ülkemizin, teknoloji ve yeniliðe dayalý rekabet gücünün artýrýlmasý

amacýyla þekillendirilen "Ulusal Yenilik Strateji ve Eylem Planý" kapsamýnda

TÜBÝTAK koordinasyonunda ilgili paydaþ kuruluþlarýn katýlýmý ile oluþturulmasý

ve gerekli destek mekanizmalarýnýn geliþtirilmesi amacýyla TÜBÝTAK tarafýndan

Teknoloji Platformlarýnýn kurulmasý giriþimi baþlatýlmýþtýr. Ýlk aþamada Elektrik

ve Elektronik, Tekstil, Denizcilik, Otomotiv, Metal sektörlerinde Teknoloji

Platformu kurma çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. 7 Mart 2007 tarihinde

gerçekleþtirilen BTYK'nýn 15. toplantýsýnda ise Enerji, Ýlaç ve Tarým sektörleri

için Teknoloji Platformu kuruluþ çalýþmalarýnýn TÜBÝTAK tarafýndan

baþlatýlmasýna karar verilmiþtir. Þu anda aktif olan dokuz tane teknoloji

platformu vardýr: Otomotiv Teknoloji Platformu, Tekstil Teknoloji Platformu,

Metal Teknoloji Platformu, Elektrik ve Elektronik Teknoloji Platformu,

Denizcilik ve Deniz Teknolojileri Platformu, Enerji Teknoloji Platformu, Ýlaç

Teknoloji Platformu, Tarým Teknoloji Platformu, Türkiye Yapý Teknoloji

Platformu (TYTP)

� Bilimsel Ýþbirliðine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programý, 2011 Yýlýnda

TÜBÝTAK tarafýndan uluslararasý iþbirliklerinin sayýsýnýn artmasýna katký

saðlanmasý amacýyla baþlatýlmýþtýr. Bilimsel ve teknolojik iþbirliði aðlarý ve

platformlarý kurma giriþimi toplantýlarý ve çalýþtaylarý, uluslararasý iþbirliðinin

geliþtirilmesine yönelik olarak yapýlacak olan bilimsel iþbirliði toplantýlarý,

çalýþtaylarý ve benzeri etkinlikleri ile TÜBÝTAK'ýn dâhil olduðu uluslararasý

ortak programlama giriþimleri kapsamýndaki etkinlikleri ve kýsa süreli

araþtýrmacý deðiþimlerini desteklemeye yönelik olarak uygulamaya

konulmuþtur. Bu program kapsamýnda 31.10.2011 itibarýyla 12 baþvuru

olmuþ ve 8 etkinlik için 50.000 TL destek saðlanmýþtýr.

� TÜBÝTAK KOBÝ Yararýna Teknoloji Transferi Destek Programý, Ulusal Yenilik

Sistemi içerisindeki KOBÝ'lerin rolünün güçlendirilmesine yönelik olarak,

üniversite/kamu araþtýrma kurumlarýndaki bilgi birikiminin, KOBÝ'lerin

ihtiyaçlarý doðrultusunda, ürüne ya da sürece dönüstürülerek KOBÝ'lere

aktarýlmasý yoluyla ticarilestirilmesine katký saðlamak amacýyla tasarlanmýþ

ve 1 Aðustos 2011 tarihinden itibaren hayata geçirilmiþtir. Programa, KOBÝ

tanýmýna uyan, firma düzeyinde katma deðer yaratan Türkiye'de yerleþik ve

proje sonuçlarýný Türkiye'de uygulamayý taahhüt eden sermaye þirketleri

ortak olarak baþvurabilmektedir. Proje önerisinde bir müþteri kuruluþ ve bir

yürütücü kuruluþ yer alýr. Projelere saðlanacak olan destek miktarý projenin

niteliðine göre belirlenecek ve proje bütçesinin %75'i TÜBÝTAK, geriye kalan

%25'i ise KOBÝ tarafýndan karþýlanacaktýr. Proje bütçesi için üst sýnýr 300.000

TL ve destek süresi proje bazýnda en fazla 18 ay olarak belirlenmiþtir. 1 Kasým

2011 itibarýyla, program kapsamýnda 2 proje baþvurusu yapýlmýþ olup,

projelerin ön deðerlendirme süreçleri devam etmektedir.
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� T.C. Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan "Araþtýrma Altyapý Destekleri"nin

verilmesi ile bilim ve teknoloji alanýnda önemli kamu altyapý yatýrýmlarýnýn

yapýlarak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve teþvik edilmesi konusunda

önemli adýmlar atýlmýþtýr. Araþtýrma altyapýsý destekleri kapsamýnda ülke ve

bölge öncelikleriyle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduðu

alanlarda araþtýrmacýlara birlikte çalýþma ortamý oluþturmak üzere yönetim

þekli ve sürdürülebilir iþletme modeli oluþturulmuþ ve diðer araþtýrma

kurumlarý ile üniversitelerin kullanýmýna açýk araþtýrma merkezlerinin

kurulmasý amaçlanmýþtýr. Proje önerilerinin deðerlendirilmesi aþamasýnda

Kalkýnma Planý ve BTYK Kararlarý ile belirlenen alanlardaki projelere öncelik

verilmektedir. Bu çerçevede nanoteknoloji,  biyoteknoloji, yeni nesil nükleer

teknolojiler ile hidrojen ve yakýt pili teknolojileri, aþý ve anti-serum baþta

olmak üzere yaþam kalitesinin yükseltilmesine yönelik saðlýk araþtýrmalarý,

bilgi ve iletiþim teknolojileri, savunma ve uzay teknolojileri ile enerji, gýda

ve su alanlarýndaki araþtýrma altyapýlarý öncelikli olarak desteklenmektedir.

Ayrýca, sanayi politikasý açýsýndan önemli sektörler ile yerli kaynaklarýn katma

deðere dönüþtürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüleceði

merkezler kaynak tahsisinde öncelik taþýmaktadýr. Bu kapsamda Kamu

Yatýrým Programýnda yer alan araþtýrma altyapý projeleri iki grup altýnda

toplanabilir:

1.  Tematik Ýleri Araþtýrma Merkezleri: Bilimsel araþtýrma konusunda

göreceli olarak geliþmiþ ve yeterli insan gücü kaynaðý olan üniversite

ve kurumlarda öncelikli bir alanda uzmanlaþacak ve bu alanda ülke

çapýnda söz sahibi ve yönlendirici olabilecek merkezler

desteklenmektedir. Bu merkezler aracýlýðý ile ülkede ileri düzeyde

araþtýrma yapma imkâný yaratýlmasý, araþtýrmacý insan kaynaðýnýn

nicelik ve nitelik yönünden geliþtirilmesi ve araþtýrma kurumlarý ile

sanayi iþbirliðine katký saðlanmasý amaçlanmaktadýr. 2003-2011 Yýllarý

Arasýnda Yatýrým Programlarý Kapsamýnda Desteklenen toplamda 153

Tematik Ýleri Araþtýrma Merkezleri bulunmaktadýr. Bunlardan 41 tanesi

Kamu Kurumlarýna, 104 Tanesi Devlet Üniversitelerine, 8 tanesi de Vakýf

Üniversitelerine baðlý olarak kurulmuþtur. Bu araþtýrma merkezlerinin

çalýþma alanlarýna göre daðýlýmlarý Þekil 18'de verilmiþtir. 2011 Yýlý

Yatýrým Programý'nda üniversitelere ait 57 ve diðer kamu kurumlarýna

ait 36 adet olmak üzere toplam 93 adet tematik ileri araþtýrma merkezi

projesi bulunmaktadýr. 2003-2012 yýllarý arasýnda Yatýrým Programlarý

kapsamýnda Kamu Kurumlarý, Üniversiteler ve vakýf Üniversitelerinin

tamamýnda desteklenen tematik araþtýrma merkezlerinin sayýsý ise

161'e, 2012 yatýrým programýnda yer alan tematik araþtýrma merkezi

sayýsý ise 81'e ulaþmýþtýr.
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2. Merkezi Araþtýrma Laboratuvarlarý: Özellikle yeni kurulanlarda olmak

üzere araþtýrma altyapýsý eksik olan üniversitelerde ileri düzeyde

araþtýrma projelerinin yürütülmesini saðlayacak merkezi araþtýrma

laboratuvarlarý oluþturulmaktadýr. Merkezi Araþtýrma Laboratuvarlarýnýn

temel amaçlarý arasýnda yeni kurulan ve geliþmekte olan üniversitelere

daha fazla sayýda nitelikli eleman çekebilmek, uygulamalý eðitim

yapmak, araþtýrma kültürünü yaygýnlaþtýrmak ve üniversite-özel sektör

iþbirliði anlamýnda somut projelerin geliþtirilebileceði platformlar

oluþturmak yer almaktadýr. 2003-2011 döneminde Merkezi Araþtýrma

Laboratuvarý Kurulan veya Kurulma Çalýþmalarý Baþlatýlan Üniversite

sayýsý 36'dýr. 2012 yýlýnda ise 4 yeni Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý

projesi yatýrým programýna alýnmýþtýr.

� KOSGEB Ýsbirliði-Güçbirliði Destek Programý, 2010 yýlýnda KOSGEB Ýnternet

sayfasýnda yayýnlanarak KOBÝ'lerin kullanýmýna sunulmuþtur. Bu program

ile KOBÝ'lerin birlikte "Ortak Sorunlara Ortak Çözümler" üretmesi; tedarik,

pazarlama, düþük kapasite kullanýmý, rekabet gücü zayýflýðý, finansman baþta

olmak üzere tek baþlarýna çözümünde zorlandýklarý birçok soruna çözüm

bulunmasý, KOBÝ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek

iþletmelere dönüþmesi, ölçek ekonomisinden yararlanýlarak kaynak tasarrufu

saðlanmasý ve KOBÝ'ler arasýnda ortaklýk ve iþbirliði kültürünün geliþtirilmesi

amaçlanmaktadýr. Program yürürlüðe girdiði tarihten 30 Kasým 2011 itibari

ile deðerlendirilen 105 projeden 88 projenin desteklenmesine karar verilmiþtir

ve yaklaþýk 40 milyon TL (18 milyon geri ödemeli, 22 milyon geri ödemesiz)

destek saðlanmýþtýr.

� Türkiye'de Ar-Ge yoðunluðunun artýrýlmasý hedefine ulaþmak için teþvik

mekanizmalarýn koordinasyonun saðlanmasý açýsýndan 2011 yýlý Aralýk

ayýnda gerçekleþtirilen 23. BTYK Toplantýsý'nda Ar-Ge, Yenilik ve Giriþimcilik

Destek Mekanizmalarýnda Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklýlýðýn Saðlanmasý

için Koordinasyon Kurulu Oluþturulmasý kararý alýnmýþtýr.  Ar-Ge hedefleri

Kaynak: Kalkýnma Bakanlýðý "Üniversiteler ve Kamu Kurumlarý Araþtýrma Merkezleri" Raporu

Þekil 18:  2003-2011 Arasýnda Desteklenen Ýleri Araþtýrma Merkezlerinin
Çalýþma Alanlarýna Göre Daðýlýmý

Nükleer
Teknolojiler, %2

Yaþambilimleri, %19

Mühendislik ve
Malzeme Bilimleri,

%19

Tarým-Gýda-
Veterinerlik, %16,3

Bilgi ve Ýletiþim
Teknolojileri, %11,1

Nanoteknoloji, %7,8

Enerji-Çevre, %7,8

Diðer, %7,2

Savunma-Uzay, % 6,5 Yerbilimleri, %3,3
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doðrultusunda destek mekanizmalarýnýn sayýsý artmýþtýr, fakat bu

mekanizmalarýn birbirlerini bütünleyecek ve sinerji yaratacak þekilde

konumlandýrýlmasý ihtiyacý da bu arýtýþla birlikte ortaya çýkmýþtýr. Bu ihtiyacý

karþýlamak için söz konusu koordinasyon kurulunun oluþturulmasý önemli

bir adým olmuþtur.

� TÜBÝTAK Sanayi Araþtýrma-Geliþtirme, Teknoloji ve Yenilik Desteklerini

düzenleyen "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu Teknoloji ve

Yenilik Destek Programlarýna Ýliþkin Yönetmelik" Ocak 2007'de yürürlüðe

girdikten sonra baþlatýlan iki TEYDEB Programýndan birisi de 1507-KOBÝ

Baþlangýç Ar-Ge Destek Programlarýdýr.  Bu program ile Ar-Ge proje deneyimi

olmayan KOBÝ'lerin, daha rekabetçi olmalarý, sistematik proje yapabilmeleri,

katma deðeri yüksek ürün geliþtirebilmeleri, ulusal ve uluslararasý destek

programlarýnda daha etkin yer almalarý hedeflenmektedir. Destek;  Ar-Ge

nitelikli yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardýnýn yükseltilmesi

veya maliyet düþürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin

geliþtirilmesi konularýnda yürütülen ilk iki projenin TÜBÝTAK tarafýndan

desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandýrýlmasý ve sonuçlarýn deðerlendirilmesi

uygulamalarýný kapsamaktadýr. Bu destek KOBÝ'lerin inovasyon yeteneklerinin

desteklenmesi için atýlan ilk adýmlardan biridir.

� Küçük ve Orta Ölçekli Ýdareleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý

(KOSGEB) tarafýndan 15.06.2010 tarih ve 27612 sayýlý Resmi Gazete'de

yayýmlanarak yürürlüðe giren KOSGEB Destek Programlarý Yönetmeliðine

dayanýlarak hazýrlanan Araþtýrma-Geliþtirme, Ýnovasyon ve Endüstriyel

Uygulama Destek Programý en temel amacý bilim ve teknolojiye dayalý yeni

fikir ve buluþlara sahip KOBÝ ve giriþimcilerin geliþtirilmesi ve teknolojik

fikirlere sahip tekno-giriþimcilerin desteklenmesidir. Programýn diðer

amaçlarý: (i) KOBÝ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve Ar-Ge

kapasitesinin artýrýlmasý,   (ii) Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliþtirilmesi, (iii)

Ýnovatif faaliyetlerin desteklenmesi (iv) Ar-Ge ve Ýnovasyon proje sonuçlarýnýn

ticarileþtirilmesi ve endüstriyel uygulamasýna yönelik destek

mekanizmalarýnýn saðlanmasýdýr.

� KOSGEB baþarýlý KOBÝ'ler ve Giriþimcilerin geliþtirilmesi ve teþvik edilmesine

katký saðlamak amacýyla 2012 yýlýnda ilk kez "KOBÝ ve Giriþimcilik Ödülleri"ni

vermeye karar vermiþtir.

1.2.10-Ýnovasyonun

ana

ürükleyicilerinden

olan KOBÝ'lerin

inovasyon

yeteneklerinin

desteklenmesi
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� Türk kurum ve kuruluþlarýn uluslararasý platformlarda söz sahibi olmalarýný

saðlayacak geliþmeler, Türkiye'nin ve Türk þirketlerinin uluslararasý

standartlarda ve spesifikasyonlarýn belirlenmesinde etkili olmasýný saðlayacak

geliþmeler olarak deðerlendirilebilir.

� Yüksek teknoloji geliþtiren sanayi kuruluþlarýnýn Ar-Ge projelerinin

desteklendiði ve 42 ülkenin üye olduðu uluslararasý iþbirliði platformu

EUREKA'nýn Temmuz 2012-Haziran 2013 tarihleri arasýndaki dönem

baþkanlýðýný TÜBÝTAK üstlenmiþtir. Türkiye'nin son yýllarda EUREKA programý

içinde en hýzlý yükselen ülkelerden birisi olmuþ, 2007 yýlýnda EUREKA'ya üye

42 ülke arasýnda proje hacmi bakýmýndan 28'inci sýrada olan Türkiye, 2011

yýlýnda 11'inci sýraya kadar yükselmiþtir. Ülkemizden katýlan firmalarýn yüzde

53'ünün KOBÝ olduðu programda, KOBÝ'leri üniversiteler ve büyük ölçekli

firmalar takip etmektedir.   Böyle geniþ çaplý bir platformun dönem

baþkanlýðýný yürütmek uluslararasý standartlarýn ve spesifikasyonlarýn

belirlenmesinde Türkiye'nin aktif rol oynamasýna saðlayacak bir adým olarak

deðerlendirilebilir.

Ortak Kriterler (Common Criteria - ISO 15408) güvenlik deðerlendirme

standardýný kullanarak Biliþim Teknolojileri (BT) ürünlerine güvenlik

sertifikasyonu saðlama hizmetini vermekte olan Türkiye, 17 Kasým 2010

tarihi itibari ile resmi olarak ''Sertifika Üreticisi'' ülke olmuþtur. Bu durum

Ortak Kriterler resmi sitesinde (http://www.commoncriteriaportal.org/) de

ilan edilmiþtir Daha önce Ortak Kriterler Sertifika Üreticiliði ünvanýna sahip

Almanya, Amerika, Ýtalya, Fransa, Güney Kore, Japonya, Norveç, Ýngiltere,

Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Ýspanya, Ýsveç ve Hollanda'nýn yer aldýðý

14 ülke bulunuyordu. Türkiye, uluslararasý alanda bu statüye sahip 15. ülke

olarak ilan edilmiþtir. Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi'nde; eriþim

kontrol cihaz ve sistemleri, sýnýr koruma cihaz ve sistemleri, veri tabanlarý,

veri koruma, tespit cihaz ve sistemleri, akýllý kartlar, anahtar yönetimi cihaz

ve sistemleri, að iletiþimi ile ilgili cihazlar, iþletim sistemleri, diðer cihaz (VoIP,

Blackberry gibi) ve güvenlik yazýlýmlarý ürün gruplarý yer almaktadýr. Biliþim

sektöründeki bu ürünler TÜBÝTAK BÝLGEM, OKTEM laboratuarýnda

zayýflýk/açýklýk analizleri gibi ürünün güvenliði ile ilgili testlerden

geçirilmektedir. Test sonuçlarý TSE tarafýndan incelenmekte, uygun görülen

ürünler TSE tarafýndan onaylanmakta ve Ortak Kriterler Belgesi ile

sertifikalandýrýlmaktadýr. Bu sonuçla; Ortak Kriterler Sertifika Makamý olan

Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) tarafýndan, BT ürünlerine verilecek Ortak

Kriterler güvenlik sertifikalarýnýn uluslararasý alanda tanýnýr olmasý saðlanmýþtýr

1.2.11.Türkiye'nin ve

Türk þirketlerinin

uluslararasý

standartlarda ve

spesifikasyonlarýn

belirlenmesinde

etkili olmasýný

saðlayacak çalýþma

ve faaliyetlerin

gerçekleþtirilmesi
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1.3.1.Ulusal ve

bölgesel inovasyon

sistemleri içinde

eksik aktörlerin

tamamlanmasý

1.3. Ýnovasyon arayüzlerinin oluþturulmasý

� Mart 2007'de toplanan 15 BTYK Toplantýsý'nda yayýmlanan "Ulusal Yenilik

Stratejisi 2008-2010" Belgesinde Ulusal Yenilik Sisteminin öðeleri açýkça

belirtilmiþ ve þu þekilde sýralanmýþtýr:4

� Firmalar

� Kamu Kurumlarý

i. Politika belirleyen kurumlar (BTYK, Maliye Bakanlýðý (MB), Kalkýnma

Bakanlýðý (KB), Hazine Müsteþarlýðý (HM), Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (DTM),

TÜBÝTAK)

ii.  Mali destekler için bütçe belirleyen (MB, KB, HM)

iii. Mali destek saðlayan (HM, DTM, TÜBÝTAK, KOSGEB)

iv. Ortam Yaratan: Teþvik Sistemleri, Mali ve Hukuki Mevzuat Geliþtiren

(BTYK, MB, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, KB, HM, DTM, TÜBÝTAK)

� Üniversite ve Araþtýrma Kuruluþlarý

� Ulusal Yenilikçilik Sistemi aktörleri arasýndaki iliþkinin güçlendirilmesi ve

bu etkileþimli sistem içindeki eksik olan baðlantýlarýn saðlanabilmesi amacýyla

hazýrlanan destek mekanizmalarý Mart 2007'de toplanan 15. BTYK

Toplantýsýnda alýnan kararlarla hayata geçirilmiþtir. Bu mekanizmalardan ilki

Teknoloji Platformlarýnýn kurulmasýdýr. Ulusal Yenilikçilik Sistemi'nin önemli

öðelerinden biri olan sektörel koordinasyonun ve sektörel stratejilerin

oluþturulmasýna öncülük edecek Teknoloji Platformlarý giriþimi 2007 yýlýnda

baþlatýlmýþtýr. Teknoloji Platformlarý uygulamasý Avrupa Birliði'nde ve çeþitli

ülkelerde ulusal boyutta halen sürdürülen, sektörel aktörlerin bir araya

gelerek, Ar-Ge gündemlerinin ve güdümlü proje konularýnýn belirlenmesinde

etkin bir mekanizmadýr. Ýlk Teknoloji Platformu giriþimleri dýþ ticaret hacmi

ve stratejik önemleri gözetilerek Elektrik ve Elektronik, Tekstil, Otomotiv,

Metal ve Denizcilik sektörleri için baþlatýlmýþtýr. Bu oluþumun finansal olarak

desteklenmesi amacýyla Ýþ Birliði Aðlarý ve Platformlarý Kurma Giriþimi (ÝÞBAP)

Desteði yürürlüðe koyulmuþtur.

� 2008 yýlý içinde yürürlüðe giren "Bölgesel Ýnovasyon Merkezleri Ýþbirliði

Aðý Projesi" bölgesel inovasyon sistemleri içindeki eksiklerin giderilmesi

aktörler arasý etkileþimin artýrýlmasý için atýlan önemli bir adýmdýr.

� Araþtýrma Altyapýlarý, Ulusal Yenilik Sisteminin bir alt sistemi olarak

görüldüðü için Türkiye'deki araþtýrma altyapýlarýnýn eksiklerinin giderilmesi,

mevcut altyapýlarýn daha etkin kullanýlmasý ve sürdürülebilirliklerinin

saðlanmasý için Aralýk 2010'da toplanan 22. BTYK Toplantýsýnda "Araþtýrma

Altyapýlarý Yol Haritasýnýn Hazýrlanmasý ve Araþtýrma Merkezlerine Ýliþkin

Ýdari ve Yasal Düzenlemelerin Yapýlmasýna" dair karar alýnmýþtýr.5 Ayrýca

araþtýrma altyapýlarýnýn yönetimi konusundaki kurumsal yapýlanma için

4 15 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu
5 22 BTYK Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler Raporu
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1.3.2.Ýnovasyon

aktarým

merkezlerinin

yapýlandýrýlmasý

diðer ülke örnekleri incelenmiþ; araþtýrma altyapýlarýný iþleten ve altyapýlardan

faydalanan paydaþ kurum ve kuruluþlarýn görüþ ve önerilerinin alýnmasý için

Ankara'da bir çalýþtay düzenlenmiþtir. Bu çalýþmalarýn sonuçlarý da dikkate

alýnarak, TÜBÝTAK ile Kalkýnma Bakanlýðý iþbirliði içinde "Yükseköðretim

Kurumlarý Araþtýrma Merkezlerinin Kuruluþ ve Ýþleyiþleri Hakkýnda Kanun

Taslaðý"ný hazýrlanmýþlardýr. Kanun Taslaðý Haziran 2012'de görüþ için ilgili

kurumlara gönderilmiþ ve kurumlardan gelen görüþler neticesinde nihai

hale getirilmiþtir.

� 1995 yýlýnda Avrupa Komisyonu IRC (Innovation Relay Centre) aðýný

kurmuþtur. 2004 yýlýnýn Nisan ayýnda beri tüm Avrupa'da 71 tane Yenilik

Aktarým Merkezi kurulmuþtur. 2004 yýlýnýn Nisan ayýnda Türkiye uluslararasý

aða dahil olmuþtur. Bu merkezler, yenilikçi teknolojilerin Avrupa'daki firmalar

ve araþtýrma birimleri arasýnda aktarýmýný gerçekleþtirmeyi amaçlamaktadýr.

IRC Aðý Avrupa'da küçük ve orta ölçekli firmalara teknoloji ortaklýklarýný

tanýtmada ve teknoloji transferinde Avrupa'nýn en önde gelen aðý

durumundadýr. Her bir IRC sorumlu olduðu bölgelerdeki ekolojik ve

ekonomik profilleri çok iyi bilen uzman kadrolardan oluþur. IRC-EGE, Ege

Üniversitesi Bilim Teknoloji Araþtýrma Merkezi (EBILTEM) Koordinasyonunda,

Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO), Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

(IAOSB) ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi

Baþkanlýðý'nýn (KOSGEB) oluþturduðu bir konsorsiyum tarafýndan

yönetilmektedir.

� Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliði Rekabet Edilebilirlik ve Yenilikçilik

Programý (CIP) kapsamýnda, Ocak 2008 tarihi itibari ile Yenilikçilik Aktarým

Merkezleri (IRC) ve Avrupa Bilgi Merkezlerini (EIC) tek çatý altýnda toplamýþ

ve 44 ülkede 550 merkez ile Enterprise Europe Network´u (Avrupa Ýþletmeler

Aðý - AÝA) faaliyete geçirmiþtir. Türkiye´nin Ýç Anadolu Bölgesinde ise, Nisan

2008 tarihinden itibaren, Enterprise Europe Network kapsamýnda, KOSGEB

liderliðinde, ODTÜ- Teknokent, Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý, Konya

Sanayi Odasý, Kayseri Ticaret Odasý, Erzurum Sanayi ve Ticaret Odasý ile BSN

Anatolia faaliyete geçmiþtir. BSN Anatolia baþta KOBÝ'ler olmak üzere,

sanayiye ve üniversitelere ücretsiz danýþmanlýk hizmeti vermektedir. BSN

Anatolia potansiyel iþ ortaklarýnýn bulunmasý, finansman, yasal konular, Fikri

Mülkiyet Haklarý ve antlaþma imzalama aþamalarý boyunca da destek

saðlamaktadýr. IRC Anatolia kapsamýnda 50 bin Türk firmasýnýn bulunduðu

bir veri sistemi oluþturulduðu kaydedilmiþtir. Bugüne kadar 22 Türk þirketi

yabancý firmalar ile iþbirliði yapmýþtýr.6

6 http://www.yenikampus.com/makale/533/ODT%C3%9C
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yaratmak bakýmýndan vazgeçilmez bir araçtýr. Ýnovasyonu güçlendirmek;

rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalý ekonomiyi oluþturma stratejisinin temel

taþýdýr. Pazara yeni ürünler sunmak için inovasyon, inovasyon için ise bilgi

gereklidir. Artan bilgi birikimi, fark yaratacak yeni fikirlerin oluþmasýna destek

olur. Bu yeni fikirlerin; yeni veya geliþtirilmiþ ürün, hizmet ve süreçlere

dönüþtürülme kapasitesinin, bir baþka deyiþle inovasyon sisteminin

iyileþtirilmesi ve bu konudaki faaliyetlerin güçlendirilmesi, Avrupa Komisyonu

tarafýndan Avrupa'nýn verimlilik artýþýný saðlayacak anahtar faktör olarak

görülmektedir.

Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, iþletmelerin Ar-Ge ve inovasyona

yönlenmelerini teþvik etmek, teknik kapasitelerini ve rekabet güçlerini

arttýrmalarýný mümkün kýlmak amacýyla çeþitli destekler sunmaktadýr. Avrupa

Birliði Rekabet Edilebilirlik ve Yenilikçilik Programý (CIP) kapsamýnda yürütülen

Avrupa Ýþletmeler Aðý (AÝA), firmalarda Ar-Ge ve inovasyon sonucunda

piyasa deðeri olan ürün ve hizmetler üretilmesini amaçlayan Yenilikçilik

Aktarým Merkezleri (IRC) ile firmalara Avrupa Birliði ile ilgili çeþitli bilgiler

saðlayan Avrupa Bilgi Merkezleri'nin (ABM) tek bir çatý altýnda toplandýðý

oluþumdur. 2008 yýlýnda gerçekleþen bu birleþme sonucunda, özellikle küçük

ve orta boy iþletmelere, uluslararasý pazarlara eriþme, teknoloji transferi, Ar-

Ge çalýþmalarý ve AB konularýndaki hizmetlere eriþim kolaylaþtýrýlmýþ ve

hedef kitlelerin ihtiyaç duyacaðý bilgiler kapsamýnda "tek durak hizmet"

noktasý oluþturulmuþtur.

Türkiye'de ise geçmiþ dönemlerde faaliyet gösteren 9 Avrupa Birliði

Merkezi ile 2 Yenilik Aktarým Merkezi Avrupa Ýþletmeler Aðý kapsamýnda,

yeni paydaþlarýn da katýlýmýnýn olduðu bu yapýda bir araya getirilerek baþta

KOBÝ'ler olmak üzere sanayiye ve üniversitelere ücretsiz danýþmanlýk hizmeti

vermektedir.

� Küreselleþen ekonomide

rekabet edebilirlik ve ekonomik

büyüme artan bir þekilde

inovasyona dayanmaktadýr.

Ýþletmeler için inovasyon,

rekabet avantajý saðlamak ve

tüketici için en iyi deðeri
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1.3.3.Üniversitelerde

teknoloji transfer

ofislerinin kurulmasý

Türkiye'nin yenilikçi kapasitesini ortaya çýkaran ve Türk þirketlerin uluslararasý

platformda görünürlüðünü ve rekabetçiliðini arttýrma yönünde hizmetler

sunan AÝA-Türkiye 7 bölgeye ayrýlmýþ ve her bir bölge için farklý

konsorsiyumlar oluþturulmuþtur. "

Türkiye'de 2009 yýlý baþýndan itibaren aktif bir þekilde faaliyette bulunan

Avrupa Ýþlemeler Aðý, 2010 yýlý sonu verilerine göre Türk firmalarý ile yabancý

firmalar arasýnda ticari, teknoloji ve Ar-Ge kapsamýnda toplamda 160 tane

iþbirliðine aracý olarak Türk iþletmelerin rekabet edebilirlik gücüne önemli

bir katkýda bulunmuþtur.

Þu anda inovasyon aktarým merkezlerini bünyesinde barýndýran "Avrupa

iþletmeler Aðý (Enterprise Europe Network)" yapýlanmasýnýn 27 Avrupa ülkesi

ve 24 Avrupa dýþýndaki ülkeler olmak üzere toplam 51 ülkede yerel kontak

noktalarý yani inovasyon aktarým merkezleri vardýr. Son durumda Türkiye'de

Enterprise Europe Network'un toplamda 34 yerel kontak noktasý vardýr.

Adana'da 1, Ankara'da 3, Antalya'da 1, Bursa'da 3, Denizli'de 1, Elazýð'da 1,

Erzurum'da 1, Gaziantep'te 3, Ýstanbul'da 4, Ýzmir'de 2, Kahramanmaraþ'ta

2, Kayseri'de 1, Kocaeli'nde 2, Konya'da 1, Mersin'de 1, Samsun'da 3,

Trabzon'da 2, Van'da 1 ve Zonguldak'ta 1 tane yerel kontak noktasý

bulunmaktadýr.7

� Temel olarak üniversite araþtýrma sonuçlarýnýn ticarileþmesini ana amaç

edinmiþ bu yapýlar; "Teknoloji Transfer Ofisi", "Teknoloji Transfer Merkezi"

gibi deðiþik isimlerle anýlmaktadýr. Bu yayýnda bu tür yapýlanmalar "Teknoloji

Transfer Arayüzleri (TTA)" olarak anýlmýþtýr. Bilimsel araþtýrmalar neticesinde

ortaya çýkan buluþ ve yenilikçi ürünlerin ticarileþme sürecini baþtan sona

kapsayan destek hizmetleri bütünü" olarak tarif edilmekte ve bu sürecin

baþlýca aþamalarý þöyle sýralanmaktadýr. 8

� Buluþun/yenilikçi ürünün tespiti ve deðerlendirmesi (Diagnostics &

Evaluation)

� Buluþun/ürünün koruma altýna alýnmasý (Protection)

� Buluþ sahibi ile ticarileþme planý yapýlmasý (Commercialization

Strategy)

� Ticarileþme: Spin off f irma, l isanslama, tümüyle devir

(Commercialization)

� Gelir Paylaþýmý: Üniversite, buluþ sahibi, aracý kurumlar (Revenue

Sharing)

7 http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/TR/
8 http://www.ttgv.org.tr/content/docs/tta_kitap.pdf
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� ÜSÝMP'nun 29 Þubat 2012 tarihindeki Çalýþtay Raporun'ndaki amaçlarýnda

Teknoloji Transfer Ofislerin kurulmasý sürecinde iþbirliði faaliyetlerinde

bulunulmasý yer almaktadýr. Üniversite ve Sanayi iþbirliðinde, Teknoloji

Transfer Ofislerinin kurulmasýna iliþkin seminer ve çalýþtaylar düzenlenmesi,

eðitim programlarý organize edilmesi, Teknoloji Transferi ve Lisanslama

Merkezleri Akreditasyonu mekanizmasý geliþtirilmesi, farkýndalýðýn artýrýlmasý,

üniverstelerde TT/FHM Ofislerinin kurulmasý ve politika oluþturulmasý gibi

faaliyetler yapýlmasý planlanmýþtýr. 9

� TTGV'nin teknoloji transfer ofisleriyle ilgili sunduðu genel raporda, "AB-

DG Enterprise" tarafýndan desteklenen bir proje kapsamýnda yayýmlanan 

� Technology Transfer Institutions in Europe, 2004" çalýþmasýndan yola

çýkarak Teknoloji Transfer Arayüzlerinin teknoloji transferi süreçleri esas

alýnarak üç temel faaliyet alaný þöyle tanýmlanmýþtýr:

� Üniversite ya da araþtýrma kurumlarýnýn entelektüel deðerlerinin

belirlenmesi, korunmasý ve sanayiye aktarýlmasý,

� Genellikle üniversite ya da araþtýrma kurumu mensubu ve ticarileþme

potansiyeli yüksek bir fikrin ya da buluþun sahibi olan araþtýrmacýya

üründen pazara kadar danýþmanlýk hizmetleri saðlanmasý,

� Sanayi kuruluþunun ihtiyaçlarýna yönelik teknoloji transferi

uygulamalarýnýntemin edilmesi.

Ayrýca 2011 yýlýnda alýnan "Üniversitede Yenilikçiliðin ve Giriþimciliðin

Tetiklenmesi Amacýyla Politika Araçlarýnýn Geliþtirilmesi [2011/104]" kararý

kapsamýnda teknoloji transfer ofislerinin daha fonksiyonel hale getirilmesi

ve yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla, öncelikle YÖK ile ortak çalýþýlarak 2547 sayýlý

YÖK Kanununda üniversitelerin teknoloji transfer faaliyetleri amacýyla þirket

kurabilmeleri ve bu þirketlere muafiyet tanýnmasýna yönelik kanun deðiþikliði

taslaðý hazýrlanmýþtýr. Bu kapsamda hazýrlanan Teknoloji Transfer Ofisleri

Destek Programý Uygulama Esaslarý, 7 Temmuz 2012 tarihli TÜBÝTAK Bilim

Kurulu'nda onaylanmýþtýr, 2012 yýlý son çeyreðinde çaðrýya çýkýlmýþtýr.

Türkiye'de yukarýda belirtilen faaliyetlerde yoðunlaþan teknoloji transfer

ofislerine örnek olarak METUTECH TTO-ODTÜ, Ýnovent-Sabancý Üniversitesi,

Ýnventram-Koç Üniversitesi ve Hacettepe TTM- Hacettepe Üniversitesi ve

karma bir özellik gösteren Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve

Araþtýrma Merkezi (EBÝLTEM) örnek olarak gösterilebilir.

� Kamuoyu ile paylaþýlmýþ olan çalýþmalar arasýnda yapýlan inceleme

sonucunda bu öneri hakkýnda bir geliþme olduðuna iliþkin bilgiye

rastlanmamýþtýr.

9 http://www.usimp.org/Files/Documents/usimp-zirve-sunum-fazilet-30042012190034.pdf

1.3.4 Ýnkübatörlerin

Teknoloji Geliþtirme

Bölgeleri dýþýnda da

yapýlandýrýlmasý için

gerekli teþviklerin

düzenlenmesi
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1.4.1.Küme

haritalarýnýn

çýkarýlmasý,

inovasyona dayalý

geliþimleri için

stratejilerin ve eylem

planlarýnýn

geliþtirilmesi

1.4. Türkiye'deki Kümelerin Analizi- Ýþbirliði Aðlarý

� Türkiye'deki kümelerin analizine dair atýlan ilk adýmlardan biri olan

Ekonomi Bakanlýðý'nýn Türkiye'de Ulusal Kümelenme Politikasýnýn

Geliþtirilmesi projesi 2007 yýlýnda AB destekli olarak baþlamýþtýr. Projenin

ana hedeflerinden biri kümelenme haritalarýnýn çýkarýlmasý ve rekabet gücü

yüksek yenilikçi sektörlerin belirlenmesidir.

� TÜBÝTAK 12 Temmuz 2012 tarih 6353 sayýlý yasa ile TÜBÝTAK faaliyet

alanlarý içine, "Kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri,

proje geliþtirme ve bilgi aktarým merkezleri kurmak ve kurulanlarý

desteklemek; destek programlarý oluþturmak; iþbirliði aðlarý ve kümelenme

faaliyetlerini desteklemek; proje pazarý ve bilim fuarý düzenlemek ve

desteklemek" ifadesiyle birlikte küme sanayi politikalarýný da eklemiþtir.

� Gýda, e-saðlýk ve ulaþtýrma alanlarýnda araþtýrma güdümlü kümelere 1,5

Milyon Avro destek saðlanmýþtýr ve uluslararasý projelerden ve ortaklardan

daha fazla yararlanarak Türkiye'de küme politikalarý geliþtirilmiþtir.

� Stratejik yol haritasý belirlenen kümeler:

� Ankara yazýlým ve makine kümeleri

� Marmara Bölgesi otomotiv kümesi,

� Eskiþehir, Bilecik ve Ku?tahya'da seramik kümesi,

� Konya'da otomotiv yan sanayi kümesi,

� Denizli ve Uþak'ta ev tekstili kümesi,

� Muðla'da yat üretimi kümesi,

� Mersin'de iþlenmiþ gýda kümesi,

� Ýzmir'de organik gýda kümesi,

� Manisa'da elektrik elektronik kümesi

� Samsun'da dýþ ticaret kümesi,

� Çorum'da makine kümesi,

� Yozgat'ta mobilya kümesi,

� Sivas'ta doðal taþlar kümesi,

� Kayseri'de mobilya kümesi,

� Malatya'da kayýsý kümesi,

� Kahramanmaraþ'ta teksti kümesi,

� Gaziantep'te makine halýsý kümesi,

� Mardin'de turizm kümesi,

� Erzurum ve Kars'ta kýþ turizmi kümeleridir.
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1.4.1.Küme

haritalarýnýn

çýkarýlmasý,

inovasyona dayalý

geliþimleri için

stratejilerin ve eylem

planlarýnýn

geliþtirilmesi

� Güneydoðu Anadolu Projesi Giriþimci Destekleme Merkezi kapsamýnda

(GAP-GÝDEM), Adýyaman'da tekstil ve hazýr giyim, Þanlýurfa'da organik tarýma

dayalý sanayi, Diyarbakýr'da mermer iþleme sanayi ve Mardin'de gýda

ürünleriyle ilgili kümelenme faaliyetleri yürütülmüþtür.

� Adýyaman Kümelenme Programý ile Adýyaman odaklý olmak üzere;

Gaziantep, Kahramanmaraþ, Malatya, Þanlýurfa, Diyarbakýr illerini de içerisine

alan bir coðrafyada tekstil ve hazýr giyim sektörünün rekabet gücünün

artýrýlmasý amaçlanmýþtýr

� Ýzmir'de, Ýzmir Kalkýnma Ajansý TÜBÝTAK desteði ile küme haritalarý

oluþturulmuþ ve analiz edilmiþtir (þekil 19).�Stratejik yol haritasý belirlenen

kümeler:

Þekil 19: Ýzmir Bölgesinde Haritalarý Hazýrlanan Kümeler

Kaynak: ÝZKA (2010)
10

Geliþmiþ
Kümeler

Geliþmekte Olan
Kümeler

Potansiyel
Yoðunlaþmalar

Endüstriyel
Havalandýrma ve

Soðutma
Cihazlarý

Ýþlenmiþ
Meyve
Sebze

Kimyasal
Maddeler

Araç
Üstü

Ekipmanlarý

Kara ve
Deniz

Taþýmacýlýðý
ve

Depolama

Gelinlik
ve

Abiye
Kýyafetler

10 Kümelenme çalýþmalarýna dair hazýrlanmýþ bilgi notu.
11 http://www.aia-istanbul.org/tr/

� Að yapýlar konusunda bu dönemde atýlan en önemli adýmlardan birisi

Avrupa Ýþletmeler Aðý'nýn oluþturulmasýdýr. Bu çalýþma kapsamýnda saðlanan

olanaklar þu þekilde sýralanabilir:

� KOBÝ'lere yurtdýþýnda destek olmak.

� Avrupa Birliði 7. Çerçeve programlarýndaki projelere katýlýmýn

saðlanmasý. Bir portal sayesinde projeler hakkýnda detaylý bilgi verilmesi

� Hibeler hakkýnda detaylý bilgiler verilmesi

�  Ar-Ge ve 7. Çerçeve Programý fonlarýna yönelik destek saðlanmasý:

KOBÝ'lere araþtýrma sonuçlarýný paylaþmada, araþtýrma programlarýnda

yer almalarý, 7.  Çerçeve Programý gibi fon kaynaklarýna baþvuru konusunda

teknik danýþmanlýk hizmeti verilmesi. Ar-Ge fonlarýna proje yazma eðitimi

ve inovasyon eðitimleri gibi eðitim faaliyetleri düzenlenmesi

Bu çalýþma ile Türkiye'deki iþletmelerin sektörlerine ve konumlarýna göre

fýrsatlardan haberdar olma olanaklarý saðlanmýþtýr. Bunun içerisinde diðer

Avrupa birliði ülkelerinin aðlar konusunda deneyimlerine yer verilmiþtir.11

1.4.1.Küme

haritalarýnýn

çýkarýlmasý,

inovasyona dayalý

geliþimleri için

stratejilerin ve eylem

planlarýnýn

geliþtirilmesi
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1.4.3. Türkiye'de

aðlarýn etkileþim ve

iþbirliði içinde olmasý

� TÜBÝTAK tarafýndan BTYK'da alýnan kararlara göre, Bilimsel ve Teknolojik

Ýþbirliði Aðlarý ve Platformlarý Kurma Giriþimi Projeleri (ÝÞBAP - 1301)

desteklenmiþtir. Bu projelerin temel amacý "Ulusal ve uluslararasý kurum,

kuruluþ, birim ve gruplar arasýnda temel bilimler, mühendislik, saðlýk bilimleri,

sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarýnda, özellikle ülkemizin bilim ve

teknoloji öngörüleri doðrultusunda geliþmesini saðlamak üzere, ilgili taraflar

arasýnda iþbirliði oluþturmak, artýrmak ve bunlarýn somut çýktýlara yönelecek

þekilde geliþmesini saðlamak üzere önerilecek iþbirliði aðlarýnýn ve

platformlarýn kurulmasýný" saðlamaktýr.12

� Avrupa Birliði'nin iþbirliði ile AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve

Programý (CIP) ve bu program kapsamýnda alt programlar oluþturulmuþtur.13

 Oluþturulan programlar:

� Giriþimcilik ve Yenilik Programý (EIP-Entrepreneurship and Innovation

Programme): 2,1 milyar Avro bütçeli Programý'nýn hedefleri þunlardýr:

(i) KOBÝ'lerin finansmana eriþiminin kolaylaþtýrýlmasý, (ii)Bölgesel

yapýlanmalarla is? ve yenilikçiliðin desteklenmesi, (iii)Giriþimcilik ve

yenilikçiliðin teþvik edilmesi, (iv)Eko-inovasyonun desteklenmesi,

(v)Giriþimciliði ve yenilikçiliði teþvik eden politikalarýn desteklenmesi

� Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Politikalarý Destek Programý (ICT-Information

Communication Technologies Policy Support Programme): Sorumlu

kuruluþ olarak (eski adýyla) DPT belirlenmiþtir.

Avrupa Akýllý Enerji ve Teknoloji Programý (IEE-Intelligent Energy Europe

Programme): Enerji bakanlýðý tarafýndan oluþturulan 700 milyon avroluk

bir programdýr. Rekabetçiliði artýrmak amacýyla oluþturulmuþtur.

1.4.4. AB 7 Çerçeve

Programýyla birlikte

AB Rekabetçilik ve

Çerçeve

Programlarýna

Türkiye'nin

katýlýmýnýn

saðlanmasý
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� Okul öncesi, ilk ve orta öðrenim ile ilgili Eðitim Reformu Giriþimi-ERG

tarafýndan 2011 yýlýnda yapýlan çalýþma sonucunda ortaya çýkan resim þu

þekilde özetlenmiþtir: "ERG çalýþmasýndan ülkemizde eðitim alanýnda yeterli

baþarýya ulaþýlamadýðýný; öðrenme baðlamýnda toplumun tüm kesimlerine

ulaþabilme, eðitime yapýlan kamu harcamalarý ve yaratýcý ve yenilikçi insan

gücünün elde edilmesinde önemli eksikliklerimizin olduðu ortaya

çýkmaktadýr."

� Rapordan bazý faaliyet özetleri,

� Rapora göre, eðitimin öncelikli sorun alanlarýný ve bu sorun alanlarýna

iliþkin taleplerini, hazýrladýðý 5 "infografik" ile seçmenlerin ve siyasal

partilerin dikkatine sunmuþtur.  Bununla birlikte siyasi alanda farkýndalýk

yaratmak amaçlanmýþtýr.

� Raporda UNICEF ve MEB ile ortak projelere fikri destek saðlanmýþtýr.

Uygun insan kaynaðýný yetiþtirmek amacýyla baþlatýlan bu projede

sorunlar ve öneriler üzerine bir dizi çalýþma yapýlmýþtýr. Somut bazý

deðiþiklikler TÜBÝTAK öncülüðünde baþlatýlmýþtýr.

� BTYK Türkiye'deki ilk aylýk okul öncesi bilim dergisi "Meraklý Minik" yayýn

hayatýna baþlamýþtýr. Dergi 3-6 yaþ grubundaki çocuklarýn bilim ve teknoloji

ile tanýþtýrýlmasý hedeflenmektedir. 14

� TÜBÝTAK Bilim ve Teknoloji Kurulu, inovasyon farkýndalýðýnýn artýrýlmasý

için bir dizi kararlar almýþtýr.15  Özet olarak basýlý yayýn ve interaktif öðrenme

süreçlerini daha etkin kýlmak amacýyla, Bilim ve Teknik Dergisi, Bilim Çocuk

Dergisi, Popüler Bilim Kitaplarý yayýnlarýnýn devamlýlýðý ve önemliliði dile

getirilmiþ ve bu dergilerin arþivlerine daha kolay ulaþýlmasý için gerekli

interaktif DVD'lerin hazýrlanmasý, bu DVD'lerin de yaklaþýk 250.000 kiþiye

ulaþtýrýlmasý saðlanmýþtýr.

� Ayrýca TÜBÝTAK Bilim Ýnsanýný Destekleme Daire Baþkanlýðý (BÝDEB)

öncülüðünde Türkiye'de bilim ortamýný geliþtirmek amacýyla ilköðretim

düzeyinden doktora sonrasý araþtýrma alanlarýna kadar fon ve burs

programlarýný harekete geçirmiþtir.16

� TÜBÝTAK BÝDEB tarafýndan, Ulusal Ýlköðretim Matematik Olimpiyatý (2201),

Ulusal Bilim Olimpiyatlarý (2202), Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarý (2203),

Ortaöðretim Öðrencileri Arasý Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý (2204) destekleme

programlarý yürütülmüþtür. Bu desteklere göre daðýlýmlar Tablo 4'te

özetlenmiþtir:

12 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 21. Toplantýsý - 22 Haziran 2010
13 http://ab.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=591&lng=tr
14 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 15. Toplantýsý - 7 Mart 2007
15 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 14. Toplantýsý - 12 Eylül 2006
16 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 16. Toplantýsý - 20 Kasým 2007

B. ODAK YETENEKLER
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ilk ve orta

öðrenimde

inovasyon

kültürünün

verilmesi; bu

çerçevede Eðitim

Reformu Giriþiminin

geliþme ve

sonuçlarýnýn dikkate
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� TÜBÝTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarý Daire Baþkanlýðý

öncülüðünde, "2011-2016 Bilim ve Teknoloji Ýnsan Kaynaðý Stratejisi ve

Eylem Planý" belirlenmiþtir. Bu stratejiye göre Türkiye'deki Ar-Ge personelinin

geliþtirilmesi ve bu anlamda uygun ortamlarýn yapýlmasý için gereklilikler

ortaya konmuþtur. 17

� BTYK'nýn daha önceki toplantýlarýnda alýnan kararlar uyarýnca, MEB

Ýlköðretim Genel Müdürlüðünün önerisi ile ilköðretim ders kitaplarýnda Türk

bilim insanlarýnýn ve Türkiye'de üretilen bilimsel projelerin baþarýsýna yer

verilerek gençlerimizin bu konuda bilgilendirilmelerini ve bilim insaný olma

konusunda cesaretlendirilmelerini saðlamak için MEB ile iþbirliði yapýlmýþtýr.

Bu amaçlar doðrultusunda karar alýnmýþtýr.

� TÜBÝTAK-MEB iþbirliði ile Ýlköðretim Proje Yarýþmalarý düzenlenmiþtir.

Ortaöðretim Proje Yarýþmalarý ise 1969'dan bu yana düzenlenmektedir. Asýl

amacý bilim ve teknolojinin ortaöðretim arasýnda içselleþtirilmesinin

saðlanmasý ve araþtýrmaya, yeniliðe öðrencilerin teþvik edilmesidir.

� Eðitimin Niteliðini Artýrmak Amacýyla Durum Tespitine Yönelik Çalýþmalar

Yapýlmasý18 kapsamýnda TÜBÝTAK ve MEB sorumlu kuruluþlar olarak

belirlenmiþtir. Bu sorumluluk alaný çerçevesinde, "ilk ve ortaöðretim

öðrencilerinin öðrenme ve geliþimlerinin takip edilmesi ve bu deðiþikliklerde

rol oynayan faktörlerin tespit edilmesi için verilerin toplanmasý, analiz

edilmesi ve yorumlanmasýna yönelik çalýþmalarýn yapýlmasýna; bu çalýþmalarýn

gerçekleþtirilmesine yönelik yürütme ve danýþma kurullarý kurulmasýna karar

verilmiþtir".

� Ýlk ve Ortaöðretimde Eðitim Müfredatýna Uygun Dijital Ýçeriklerin

Geliþtirilmesi ve Eriþime Sunulmasý19 kapsamýnda ilgili kuruluþ olarak TÜBÝTAK

17 TÜBÝTAK, 2011-2016 Bilim ve Teknoloji Ýnsan Kaynaðý Stratejisi ve Eylem Planý, Aralýk 2010
18 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/101]
19 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/102]

* "B" baþvuran sayýsýný, "D" desteklenen sayýsýný, "T" toplam bursiyer sayýsýný, "DM" ise destek
miktarýný (cari fiyatlarla Milyon TL) ifade etmektedir. 2007 yýlýnda, bilimsel etkinlikleri
destekleme programlarý kapsamýnda desteklenen etkinliklere katýlan öðretim üyesi,
araþtýrmacý, öðretmen ve öðrencilerin sayýsý tabloya yansýtýlmýþtýr.
**2005 ve 2006 yýllarýnda TÜBI?TAK tarafýndan düzenlenen 'Eðitimde Bilim Danýþmanlýðý
Seminerlerinin ülke geneline yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla 2229 kodlu Lisans ve Lisans Öncesi,
Öðretmen ve Öðrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlik Destek programý uygulamaya konulmuþtur.
2007 ve daha sonraki yýllar için Eðitimde Bilim Danýþmanlýðý desteði 2229 kodlu program
kapsamýnda verilecektir.
Kaynak: TÜBÝTAK Ýstatistikleri-http://www.tubitak.gov.tr/sid/357/index.htm

Tablo 4:  2006 - 2011 Yýllarý Arasýnda Ýlk ve Ortaöðretim Öðrencilerine
Yönelik TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destekleri

2009 2010 2011

2201-2202 Ulusal Ýlköðretim

Matematik Olimpiyatlarý-

Ulusal Bilim Olimpiyatlarý

2203 Uluslararasý Bilim
Olimpiyatlarý

2204 Ortaöðretim
Öðrencileri Arasý Araþtýrma
Projeleri Yarýþmasý

Eðitim Danýþmanlýðý Desteði

TOPLAM

Lisans ve Lisans Öncesi,
Öðretmen ve Öðrencilere
Yönelik Bilim Et. Dest. P.**

12433 342 342 0,87 12.842 402 402 1,18 17.341 384 384 1,54

B D T DM B D T DM B D T DM

260 34 34 0,91 280 35 35 0,96 441 29 29 3,22

2791 35 35 1,75 3.126 68 68 2,10 5.111 81 81 3,00

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

15484 411 411 3,54 16248 505 505 4,24 22893 494 494 7,75
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ve MEB görevi üstlenmiþtir. Buna göre üniversiteler (tüm üniversiteler, vakýf

ve devlet) sorumlu kuruluþ olarak gerekli eylem planlarýný yürütmek ile

yükümlüdür. Alýnan kararlar þunlarý içermektedir:

� Ülkemizde dijital eðitim reformunu destekleyici nitelikte aþaðýdaki üç

temel konu üzerinde TÜBÝTAK ve Milli Eðitim Bakanlýðý eþ

sorumluluðunda çalýþmalar yapýlmasýna karar verilmiþtir :

� Z-Kitap (zenginleþtirilmiþ kitap): Ýlgili derslerin müfredat ve

kazanýmlarýna yönelik iþitsel, görsel, hareketli, etkileþimli ve dinamik

öðeler bir arada kullanýlarak zenginleþtirilen içeriðe sahip elektronik

öðrenme/öðretim materyallerinin geliþtirilmesi ve eriþime sunulmasý.

� E-Ders: Bir derse veya alt kazanýmlarýna yönelik hazýrlanmýþ video

çekimlerinden oluþacak öðretmenler için bir uygulama örneði teþkil

edecek hem de öðrenciler için ders tekrarý yaparak eksik konularýný

tamamlayabilecekleri öðretim materyallerinin geliþtirilmesi.

� TÜBÝTAK Popüler Dergileri (E-Dergi): Ýlgili dergilerin elektronik

versiyonlarýnýn tablet bilgisayarlar üzerinden bütün öðrencilerin

eriþimine sunulmasý. 20

� Ýlk ve Ortaöðretimde Yabancý Dil Öðretim Sistemi Konusunda

Araþtýrma Yapýlmasý ve Alternatif Öðretim Modellerinin Geliþtirilmesi21

 maddesinin geliþtirilmesi için iki ana kurum olarak MEB ve TÜBÝTAK

sorumluluk almýþlardýr. Buna göre seçilen ilgili kuruluþlarýn bu

araþtýrmanýn yapýlmasý ve modellerin geliþtirilmesi öngürülmüþtür.

Bu kurumlar sýrasýyla, TRT, Televizyon Yayýncýlarý Derneði, Ulaþtýrma,

Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ve Üniversiteler olarak

belirlenmiþtir. Alýnan kararýn gerekçelerine bakýldýðý zaman ortaya

ülkemizin yabancý dil konusundaki yetersizliði ve uluslararasý anlamda

bilimsel geliþmeleri takip edip yakalamaya yardýmcý olacak yeni bir

modelin geliþtirilmesi tasarlanmýþtýr. Alýnan kararda "yabancý dil

öðretim sisteminin iyileþtirilmesi için öðretmen, akademisyen ve

uzmanlardan oluþan bir koordinasyon kurulunun oluþturulmasýna;

bu kurulun yabancý dil öðretim sistemi üzerine araþtýrma yapmasýna,

alternatif öðretim modelleri oluþturmasýna, yabancý dil öðretimini

destekleyecek etkin dil araçlarý geliþtirmesine ve bunlarýn medya ve

toplumda yaygýnlaþtýrýlmasýna karar verilmiþtir."22

� Ýlk ve Ortaöðretim Öðrencileri için Bilim Fuarlarýnýn Düzenlenmesi23:

 TÜBÝTAK ve MEB yerel idarelerle koordineli bir biçimde bilim

fuarlarýnýn düzenlenmesi, bilime meraký artýrmak, bilimsel bilginin

daha kolay ve anlaþýlabilir kýlýnmasýný saðlamak ve genel olarak farklý

sosyoekonomik kesimlerden gelen öðrencilerin bilime dikkatini

çekmek amacýyla gerekçelendirilmiþtir. Temelde Türkiye'de TÜBÝTAK

 destekli bilim merkezi kurma projesi ile paralel olmakla birlikte fiziksel

altyapý avantajlarýndan dolayý fuarlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý önemlidir.

20 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/102]
21 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/105]
22 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/105]
23 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/107]
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BTYK kararý þu þekildedir: "Bilim kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý ve

öðrencilerin bilime olan merakýnýn artýrýlmasý amacýyla ülke genelinde

ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda bilim fuarlarýnýn düzenlenmesine

karar verilmiþtir."24

� Temel Yetkinliklerin Öðrencilere Daha Etkin Bir Þekilde Kazandýrýlmasý

Amacýyla Öðretim Programlarýnýn Revizyonuna Yönelik Çalýþmalar

Yapýlmasý ve Eðitim Ýçeriklerinin Tasarlanmasý25  konusunda BTYK'nýn

24. Toplantýsýnda þu karar alýnmýþtýr. "Temel yetkinliklerin öðrencilere

daha etkin bir þekilde kazandýrýlmasý amacýyla öðretim programlarýnýn

revize edilmesine yönelik çalýþmalar yapýlmasýna, eðitim

materyallerinin geliþtirilmesine, bu çalýþmalarý yürütecek olan çalýþma

gruplarýnýn oluþturulmasýna ve bu sürecin Milli Eðitim Bakanlýðý

Talim Terbiye Kurulu Baþkanlýðý ve TÜBÝTAK'ýn iþbirliðinde

yürütülmesine karar verilmiþtir"

� Avrupa'daki üniversiteler fakülte bazýnda EQUIS (European Quality

Improvement System) akreditasyonu saðlamaktadýrlar. Bu

akreditasyona sahip olmanýn önemi genel olarak eðitim sisteminin

objektifliði ve geliþmiþliði ile iliþkilendirildiðinden dolayý büyüktür.

EFMD (European Foundation for Management Development)

tarafýndan saðlanan bu akreditasyona Türkiye'den sadece Koç

Üniversitesi sahiptir.

� TÜBÝTAK tarafýndan, ülkemizdeki tam-zaman eþdeðer bilim insaný

sayýsýnýn 2010 yýlýna kadar 40.000 kiþiye ulaþmasýnýn ve mesleki ve

teknik ara eleman sayýsýnýn orantýlý olarak artýrýlmasýnýn bir hedef

olarak belirlenmesi ve gerçekleþtirilmesi için gereken tedbirlerin

alýnmasýna karar verilmiþtir. 26

� TÜBÝTAK ayný kararýný "2011-2016 Bilim ve Teknoloji Ýnsan Kaynaðý

Stratejisi ve Eylem Planý'nda da yinelemiþtir. 27

� 2012 yýlý itibariyle Avrupa Komisyonu tarafýndan Giriþimcilik Eðitimi

Destek Fonu oluþturulmuþtur. Fonun temel amacý, araþtýrma

merkezleri, yerel ya da bölgesel yönetimler, okullar, þirketler, eðitim

merkezleri, KOBÝ'ler, üniversiteler bu projeden yararlanabilirler. Proje,

giriþimcilik eðiminde Avrupa katma deðerini artýrmayý

hedeflemektedir. Program dahilindeki projelerde hedef kitle

öðretmenler ve ilk, orta ve yüksek öðretim öðrencileridir.

� TÜBÝTAK'ýn aldýðý "2011/105 Giriþimcil ik Kuruluþunun

Yaygýnlaþtýrýlmasý" sayýlý karar ile sorumlu kuruluþ olarak KOSGEB ve

TÜBÝTAK belirlenmiþ, bu çerçevede Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlýðý, Ekonomi Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý, YÖK'ün desteði

ile sürdürülmektedir. Bu amaç doðrultusunda:

24 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/107]
25 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/104]
26 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 12.Toplantýsý - 8 Eylül 2005
27 2004/1 BTYK Kararý "Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarý Uygulama Planý 2005-2010
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( i )  Ý lköðret imden doktora  derecesi  düzeyine k adar

giriþimcilik ders içeriklerinin tasarlanmasý ve etkin bir

þekilde uygulanmasýna;

(ii) Ýleri teknoloji odaklý giriþimcilik yarýþmalarýnýn

düzenlenmesine;

(iii) Sertifikalý giriþimcilik eðitimleri (Mini Giriþimcilik MBA)

programlar ýnýn düzenlenmesine k arar  ver i lmiþt ir.

� Bazý STK'larýn giriþimcilik üzerine faaliyetleri olmuþtur. Genel olarak

farkýndalýðýn artýrýlmasýna yönelik eðilimler söz konusudur.

� 2010/201 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 ile

"Ýlköðretim ve ortaöðretimde müfredata proje odaklý Bilim ve

Teknoloji eðitimlerinin eklenmesi, merakýn artýrýlmasý, yaratýcý ve

giriþimci zihniyetlerin yetiþtirilmesi" kararý alýnmýþ ve MEB'in

sorumluluðunda kýsa vadede bu kararýn uygulanmasý kabul edilmiþtir

 � Ulusal Bilim Yenilik Stratejisi 2011 - 2016 ile YÖK'ün sorumluluðunda

"Araþtýrmacýlarýn doktora sonrasý en az altý yýl bir yüksek öðretim

kurumunda öðretim üyesi olarak çalýþtýktan sonra alanýnda deneyim

kazanmak amacýyla ücretli izinli olarak yurtiçi ve yurtdýþý

üniversitelerde ve araþtýrma enstitüleri ile özel sektör Ar-Ge

birimlerinde, çalýþtýðý kurumun uygun görmesi halinde, bir yýlý

aþmayacak þekilde çalýþabilmesi için yasal düzenlemelerin yapýlmasý"

ile ilgili bir karar verilmiþtir. Bu karara göre YÖK TÜBÝTAK'ýn

sorumluluðunda bazý düzenlemeler yapmýþ ve yurtdýþý destek

araçlarýný kullanmýþtýr. TÜBÝTAK tarafýndan BTYK toplantýsýnda

eðitimin önemli tekrar vurgulanmýþ ve burs destek programlarýnýn

deðerlendirmeleri yapýlmýþtýr.28

� MEB tarafýndan "MEB 5 Yýlda 5000 Yurtdýþý Burs Projesi" ile ilgili olarak

2006'da karar alýnmýþtýr Bu karara göre, 1416 Sayýlý Kanun Uyarýnca

Resmi-Burslu Statüde 5 Yýlda 5000 Öðrencinin Yurt Dýþýna

Gönderilmesi ile ilgili MEB'in kaynaklarýna göre derlenmiþ bilgiler

Tablo 5'te gösterilmektedir.

28 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 21.Toplantýsý - 22 Haziran 2010

2.5.

Üniversitelerde

inovasyon yönelimli

bir kültürün

oluþabilmesi için

öðrenme sürecinin

ve üniversite

yönetim biçiminin

yeniden

yapýlandýrýlmasý;

müfredat içinde

giriþimcilik,

yaratýcýlýk ve

inovasyon

kavramlarýnýn yaygýn

bir biçimde

iþlenmesi;

profesyonel

lisansüstü

programlarýn

yapýlandýrýlmasý;

Tablo 5: "MEB 5 Yýlda 5000 Yurt Dýþý Projesi" Kapsamýnda verilen Destekler

Kaynak: "Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi Performans Göstergeleri 2010"

Kontenjan
Dönemi

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

TOPLAM

Baþvuran
Öðrenci Sayýsý

2830

1450

3509

4052

11.841

Kontenjana
Yerleþen

Öðrenci Sayýsý

678

794

1102

1145

3719

Yurt Dýþýna
Gönderilen

Öðrenci Sayýsý

444

418

573

311

1746



2.6. Yurtdýþýnda

yaþayan

vatandaþlarýmýzýn

araþtýrmacý, giriþimci

ve yönetici olarak

Türkiye'ye çekilmesi

için gerekli olan

teþvik sistemlerinin

hayata geçirilmesi
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� Bu konuda atýlan ilk adýmlardan biri olarak "Diploma denklik sürecinin

kolaylaþmasý [Yurtdýþý Yüksekeðretim Diplomalarý Denklik

Yönetmeliði, md.4/c, (Deðiþik R.G: 06/11/2010-27751)]" sürecini YÖK

tamamlamýþtýr.

� Ayrýca, yurtdýþýndan gelenler için YÖK "Doc?entlik bas?vuru ve

diploma denklik sürecinin kolaylaþmasý [Yurtdýþý Yükseköðretim

Diplomalarý Denklik Yönetmeliði, md.4/c, (Deðiþik R.G: 06/11/2010-

27751)]" uygulamaya koymuþtur.

� Diðer kurumlardan Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan ise yurtdýþýndan

gelecek kiþilerin Türkiye'de vatandaþ olmalarýný saðlayacak kanun

çýkartýlmýþtýr. (5901 sayýlý Kanun 12/b md.)

� BTYK'nýn 22. Toplantýsýnda gerçekleþen eylemler arasýnda, yurtdýþýnda

yaþayan ve Türkiye'ye dönenlerin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlýðý'nca uygulanan bazý düzenlemeler ile sürecin

kolaylaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Buna göre atýlan adýmlar þu þekilde

sýralanabilir:

� "Mesleki hizmetler kapsamýnda çalýþacak yabancýlara

akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili  iþlemleri

tamamlanýncaya kadar bir yýlý geçmemek üzere ön izin

verilebilmesi."29

� "Usulüne uygun olarak yapýlan çalýþma izni baþvurularýnýn

en geç, otuz gün içinde sonuçlandýrýlmasý."30

� "Ýki yýlý geçmemek ve eðitim süresiyle sýnýrlý olmak üzere

üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluþlarýna bilgi ve

görüþlerini artýrmak üzere gelen yabancýlarýn ve Türkiye

Avrupa Birliði Mali Ýþbirliði Programlarý kapsamýnda

yürütülen projelerde görevlendirilen yabancý uzmanlarýn

görevleri süresince çalýþma izni almalarýna gerek

bulunmamasý."31

� Çalýþma izinleri ile ilgili web portalýnýn Türkçe, Ýngilizce, Rusça,

Arapça ve Çince olmak üzere beþ dilde hazýrlanarak hizmete

sunulmasý.32

29 [4817 sayýlý Kanun 12. md. (Deg?is?ik: 28/1/2010-5951/8 md.)]
30 [4817 sayýlý Kanun 12. md. (Deg?is?ik: 28/1/2010-5951/8 md.)]
31 (R.G.: 21.1.2010 - 27469 / m.7)
32 www.yabancicalismaizni.gov.tr
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� TÜBÝTAK tarafýndan uluslararasý araþtýrmacýlara araþtýrma ortamý,

burs ve proje imkanlarý, sosyal yaþam, vize, çalýþma izni gibi konularda

bilgi saðlayacak portal açýlmýþtýr (www.tubitak.gov.tr/euraxess).

� TÜBÝTAK tarafýndan baþlatýlan "Tersine Beyin Göçü" eylem planýna

göre 2232 - Doktora Sonrasý Geri Dönüþ Burs Programý kabul

edilmiþtir. Program T.C. uyruklu araþtýrmacýlarýn Türkiye'ye

dönmelerini teþvik etmektedir.

� Üniversitelerin kendi süreçlerinde yenilikçi olabilmeleri ve yenilikçi

insan gücü yetiþtirebilmeleri için mevcut yönetim biçiminin

deðiþtirilmesi gerektiði bilinmesine ve çok konuþulmasýna raðmen,

YÖK yasasýnýn deðiþtirilmesi hala mümkün olmamýþtýr.

� Öte yandan bazý üniversiteler müfredatlarýna inovasyon ve giriþimcilik

ile ilgili dersler eklemiþlerdir ve buna paralel olarak çeþitli

kaynaklardan elde ettikleri fonlar ile giriþimcilik eðitimi ve sertifika

programlarý baþlatmýþtýr.

� Üniversitelerde yetkin araþtýrmacý yetiþtirmek üzere doktora

programlarý geniþletilmiþ ve öðrenci sayýsý artýrýlmýþtýr.

� Üniversitelerde profesyonel lisansüstü programlar sayýsýnda artýþ

gerçekleþmiþtir. Seramik sektörünün ardýndan biyomedikal

mühendisliði alanýnda da profesyonel doktora programlarýnýn

temelleri atýlmýþtýr.

� TÜBÝTAK UBTYS'nin eki olarak insan kaynaðý stratejisini de

yayýmlamýþtýr.

� Lisans Düzeyinde Dijital Ders Ýçeriklerinin Geliþtirilmesinin Teþvik

Edilmesi ve Eriþime Sunulmasý33 konusunda YÖK ve Üniversiteler

sorumlu kuruluþlar olarak BTYK'nýn 25. toplantýsýnda karar alýnmýþtýr.

Temel olarak Türkçe kaynaklarýn yetersizliði ve yabancý kaynaklara

eriþim daha kolay bir þekilde saðlanýp ülkemizde lisans ve önlisans

düzeyinde bilimsel merakýn artýrýlmasýný saðlamak amacýyla, "Lisans

ve  Ön Lisans düzeyinde video, animasyon, etkilesimli uygulamalar

ve web tabanlý öðretim araçlarý ile zenginleþtirilmiþ ders içerikleri

ve eðitim materyallerinin geliþtirilmesine ve eriþime sunulmasýna

yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin TÜBÝTAK tarafýndan

desteklenmesine karar verilmiþtir."

� Yurt Dýþýnda Lisansüstü Eðitim Desteði Saðlayan Burs Programlarýnýn

Yeniden Yapýlandýrýlmasý34 kapsamýnda ilgili kuruluþlarýn (YÖK,

TÜBÝTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Kalkýnma Bakanlýðý)

bir model geliþtirerek yurtdýþý eðitim desteklerinin geliþtirilmesi ve

dönüþtürülmesine yönelik çalýþmalara baþlayacaklardýr.

33 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/103]
34 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/106]



2.7. Bilim

Merkezlerinin

Anadolu'da

yaygýnlaþtýrýlmasý

80

35 BTYK 24. Toplantýsý 7 Aðustos 2012, [2012/108]
36   http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/iletisim/20120411bilimmerkez/bilim-merkezi

� Türkiye'nin ilk bilim merkezi Konya'da kurmuþtur. Bu merkeze destek

veren kurumlar, Konya Büyükþehir Belediyesi,   Konya Sanayi Odasý,

Konya Organize Sanayi Bölgesi,  Konya Ýl Özel Ýdaresi, Selçuk

Üniversitesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm

Müdürlüðü'dür.

� TÜBÝTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararý doðrultusunda

81 ilde bilim merkezi kurmayý amaçlamaktadýr. Buna göre Konya'da

baþlanýlan projeye Kocaeli, Kayseri ve Sakarya'da protokol

imzalanarak devam edilmektedir.  1 milyar dolarýn üzerinde bir

kaynak ile BTYK projenin tüm Anadolu'ya yayýlmasýný

desteklemektedir.

Þekil 20:  Türkiye'de 1 Milyon Kiþiye düþen Bilim Merkezi

Kaynak: Topaç, Osman (2011)"Bilim Merkezleri" Sunumu 
36

ABD TÜRKÝYE Kanada Güney
Amerika

Avrupa

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

1,12 1,09

0,91

0,63

0,51

� Üniversiteye Giriþ Sisteminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý35 2014 yýlý

sonuna kadar bu sistemin ve modelin geliþtirilip yeni bir sistem

geliþtirilmesine karar verilmiþtir. Fakat bu kararýn içeriði ve ilgili

kuruluþlarýn bu sistemi geliþtirirken göz önüne alacaklarý model

hakkýnda BTYK toplantýlarýnda bir bilgi verilmemiþtir.

� "4003-Bilim Merkezi Kurulmasý Çaðrýsý" kapsamýnda TÜBÝTAK bilim

merkezi oluþturulmasý konusunda destekler saðlamaktadýr.

� Bu destekler özellikle bilim merkezlerinin Türkiye'deki inovasyon

ortamýna katkýda bulunmasý ve farkýndalýðýn geliþtirilmesi açýsýndan

önem arz etmektedir. Türkiye'nin 1 milyon kiþiye düþen bilim merkezi

açýsýndan konumu Þekil 20'de özetlenmiþtir.



2.8. Araþtýrmacýlýðýn
bir kariyer yolu
olarak
benimsenmesi;
bunun için özlük
haklarýný da içeren
gerekli düzenleme
ve teþvik
sistemlerinin
yapýlandýrýlmasý;
araþtýrmacýlarýn
üniversiteler, sivil
toplum kuruluþlarý
ve özel sektör
arasýnda
geçiþkenliginin-
hareketliliðin
saðlanmasý

81

� Bu öneri kapsamýnda, TÜBÝTAK tarafýndan yürütülen Türkiye'nin

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Vizyonu kapsamýnda araþtýrmacýlýðýn

geliþtirilmesi için bir dizi çalýþma yapýlmýþtýr.

� Özellikle uygun insan kaynaðý ortamýnýn yaratýlabilmesi için diðer

kurumlarla ortak bir biçimde bazý geliþmeler saðlanmýþtýr. Buna göre,

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan "Stajyer olarak

çalýþan öðrencilerin sigorta primlerinin okul veya üniversitelerce

karþýlanmasý" için gerekli iþlemler baþlatýlýp, süreç olumlu bir biçimde

tamamlanmýþtýr.

� Türkiye'nin Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Sistemi eylem planlarý

uyarýnca TTGV, KOSGEB, TÜBÝTAK, Maliye Bakanlýðý, BST Bakanlýðý

gibi kurumlar aracýlýðý ile giriþimcilik, yenilik ve araþtýrmacýlýðýn teþviki

için ortak çalýþmalar gelecek stratejisi olarak belirlenmiþtir.

� Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/2 maddesi; Beyan edilen gelirin %

10'unu aþmamasý, Türkiye'de yapýlmasý ve gelir veya kurumlar vergisi

mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiþilerden alýnacak belgelerle

tevsik edilmesi þartýyla, mükellefin kendisi, eþi ve küçük çocuklarýna

iliþkin olarak yapýlan eðitim ve saðlýk harcamalarýnýn gelir vergisi

matrahýnýn tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek

gelirlerden indirilebileceði hükmündedir. Fakat mükerrer 121 inci

madde çerçevesinde eðitim ve saðlýk harcamalarý nedeniyle vergi

indiriminden yararlanan ücretliler, ayný harcamalarýný bu hükümden

yararlanarak matrahlarýndan indiremezler." hükmü de ayrýca

belirtilmiþtir.

� Kamuoyu ile paylaþýlmýþ olan çalýþmalar arasýnda yapýlan inceleme

sonucunda bu öneri hakkýnda bir geliþme olduðuna iliþkin bilgiye

rastlanmamýþtýr.

2.9. Çalýþanlarýn ve

iþverenlerin eðitim

harcamalarýnýn vergi

düzenlemelerinden

muaf tutulmasý

2.10. Kamu ve

yerel yönetim

çalýþanlarýnýn

problem çözme,

inovasyon, yaratýcýlýk

ve etkin kaynak

kullanýmý

yeteneklerinin

artýrýlmasý için bu

hedeflere özgü

eðitim

programlarýnýn

yapýlandýrýlmasý.



C. ÝNOVASYONUN FÝNANSMANI

Bu bölümde Türkiye'deki yenilikçi fikirlerin ve teknolojik giriþimlerin ticarileþmesi, pazar aþamasýna

ulaþmasý ve nitelikli istihdam yaratan iþletmelere dönüþmesi amacýyla geliþtirilen finansal destek

sistemlerindeki ilerleme ve yenilikler incelenmektedir. Ayrýca ulusal bilim, teknoloji ve yenilik

stratejilerimiz ýþýðýnda saptanan amaçlar doðrultusunda, çeþitli kesimler arasýnda iþbirliðini hedefleyen

uygulamalar ile ilgili 2006-2013 dönemi arasýndaki geliþmelere yer verilmektedir.
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� Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen hukuki altyapýnýn

güçlendirilmesi alanýnda atýlan en önemli adýmlardan biri 5746 sayýlý

"Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkýnda

Kanun"dur. Kanunun uygulama yönetmeliði, TÜBÝTAK'ýn görüsü de

alýnarak, Maliye Bakanlýðý ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle

hazýrlanmýþ ve 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak

yürürlüðe girmiþtir.37

� Teknoloji Geliþtirme Projeleri Desteði (TTGV): "Teknolojik Ürün"

ve "Teknolojik Proses Ýnovasyonu" kavramlarý çerçevesinde, bilgi

birikimi projeyi gerçekleþtiren firmada kalmak üzere, ticari deðeri

olan ürünlerin elde edildiði teknoloji geliþtirme düzeyindeki Ar-Ge

faaliyetleri desteklenmektedir. Sanayi kuruluþlarý ve yazýlým

þirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacýyla oluþturulan

desteðin tamamý geri ödemeli olup, destek miktarý en fazla 1.000.000

ABD Dolarý olarak belirlenmiþtir. Destek süresi azami 2 yýldýr.38

Aþaðýdaki tabloda desteðin tarihsel geliþimi ile ilgili detaylý bilgilere

ulaþabilmek mümkündür (Tablo 6'deki bilgiler 2011 yýlýnýn Mayýs

ayý itibariyle düzenlenmiþ olup39, 2011 ve 2012 yýlýnýn ilk yarýsý için

veriler henüz yayýmlanmamýþtýr).

� Ticarileþtirme Projeleri Desteði (TTGV): Teknoloji Geliþtirme

Projeleri desteðinden yararlanarak prototip geliþtirme aþamasýný

baþarý ile tamamlamýþ firmalarýn, proje çýktýlarýnýn, Ar-Ge çalýþmalarýný

takip eden pazara hazýrlýk ve ihtiyaçlarýnýn desteklenmesi amacý ile

Ticarileþtirme Projeleri Desteði 2006 yýlýnda tamamý TTGV

özkaynaklarýndan karþýlanmak üzere iþletmeye alýnmýþtýr. Bu

kapsamda 2006-2008 yýllarý arasýnda 14 proje ile toplam 6 milyon

ABD dolarý tutarýnda sözleþme imzalanmýþ ve 2009 sonu itibari ile

toplam 3,4 milyon ABD dolarý kullandýrým saðlanmýþtýr.40

3.1. Arz yapýsýnýn

uygulamaya yönelik

talep cinsleriyle

yönlendirilmesi

37 Bilim ve Teknoloji Politikalarý Uygulama Planý 2005-2010'un Deðerlendirilmesi, 2010
38 http://www.ttgv.org.tr/tr/genel-bilgi
39 http://www.ttgv.org.tr/tr/genel-bilgi
40 http://www.ttgv.org.tr/tr/ticarilestirme-projeleri-destegi
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� Ýleri Teknoloji Projeleri Desteði (TTGV): "Teknolojik Ürün" ve

"Teknolojik Proses Ýnovasyonu" kavramlarý çerçevesinde, bilgi birikimi

projeyi gerçekleþtiren firmada kalmak üzere, ticari deðeri olan

ürünlerin elde edildiði teknoloji geliþtirme düzeyindeki Ar-Ge ve

ticarileþtirme faaliyetleri desteklenmektedir.41

� Stratejik Odak Konularý Projeleri (TTGV): Türkiye'nin mevcut

sanayi yapýsý, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararasý rekabet

üstünlüklerine ait kriterler esas alýnarak, hangi alanlarda teknolojik

projeler yürütülmesinde yarar bulunduðunu veya araþtýrma, teknoloji

geliþtirme ve inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde geliþip

yaygýnlaþmasý için alýnmasý gereken tedbirleri tespit eden projeler

olarak tanýmlanmýþtýr.42

� Çevre Projeleri Desteði (TTGV): Temiz ve sürdürülebilir üretim,

enerji verimliliði ve yenilenebilir enerji alanlarýnda sanayi kuruluþlarý

tarafýndan gerçekleþtirilen uygulama projeleri için finansman

desteðidir. Bu kapsamda, ülkemizde çevre performansýný artýrýp

üretim maliyetlerini düþüren ve rekabet gücünü artýran uygulamalar

desteklenmektedir.43
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� Teknogiriþim Sermayesi Desteði (Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlýðý) : 5746 Sayýlý Kanun kapsamýnda saðlanan Teknogiriþim

Sermaye Desteði ile yeni ve yenilikçi iþ fikirleri olan genç giriþimcilerin,

bu iþ fikirlerini katma deðer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli

yüksek teþebbüslere dönüþtürebilmeleri için çekirdek sermaye

saðlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadýr. Destekleme süresi 12

ay, desteklenmesine karar verilen iþ fikirlerinin giderlerine uygulanan

en fazla destek miktarý 100.000,00 TL olup teminat alýnmaksýzýn ve

hibe olarak verilmektedir.44

� Inventram A.Þ. (Üniversite Þirketleri): Koç Holding ve Koç

Üniversitesi ortaklýðý ile 2010 yýlýnýn Nisan ayýnda kurulan Inventram,

erken aþamadaki geliþme potansiyeli olan yenilikçi ve teknolojik

buluþlarý keþfedip ticarileþtirmeyi kendisine amaç edinmiþtir. Fikri

mülkiyet haklarý yatýrýmý, yönetimi ve ticareti konularýnda faaliyet

göstermektedir. Ýnovatif fikirlere finans ve yönetim desteði

saðlamanýn yaný sýra, fikri mülkiyet haklarý koruma ve yönetimi,

fizibilite ve pazar araþtýrmasý, þirket deðerleme, þirket ve kurumsal

ortaklýk geliþtirme gibi birçok farklý konuda da hizmet vermektedir.45

� Inovent A.Þ. (Üniversite Þirketleri): 2006 yýlýnda Sabancý

Üniversitesi tarafýndan kurulan Inovent, Türkiye'nin ilk teknoloji

ticarileþtirme ve transferi þirketidir. Uygun fikri mülkiyet haklarý

bulmaktan, gelecek vaat eden, büyüme potansiyeli yüksek iþleri

geliþtirmeye ve bunlardan deðer saðlamaya kadar olan tüm

ticarileþtirme süreçlerini takip etmeyi amaçlar. Ayrýca Türkiye'deki

teknoloji start- up' larýna direkt yatýrým yapmak amacýyla 2009 yýlýnda

kurulan Inovent Çekirdek Sermaye Fonu, öncelikli olarak çekirdek

sermaye ve ticarileþtirme aþamalarý olmakla birlikte 25.000 TL ile

250.000 TL arasýnda yatýrýmlar yapmayý hedeflemektedir. Fon,

Türkiye'de inovatif fikir ve teknolojilere, net bir pazara giriþ stratejisi

ve planý ile girmeyi hedefleyen, yüksek getiri potansiyeli teþkil eden

iþ fikirlerine sahip giriþimcilere, takýmlara ve start-up þirketlerine

yatýrým yapmayý hedeflemektedir. 46

� Erken Aþama Giriþim Destek Programý: TTGV tarafýndan 2006

yýlýnda baþlatýlan destek programý yenilikçi ve baþarýlý start-up

firmalarýna kredi yoluyla finansman saðlamayý hedef almýþ olan

program, 2009 yýlýnda yetersiz talep nedeniyle sona ermiþtir.47

3.2.  Yýlda ortalama

1000 adet

giriþimciye Çekirdek

Giriþim

Sermayesinin TL

20 - 30 bin tutarla

saðlanmasý

3.3. Erken Aþama

Desteðinin yýlda

ortalama 100

giriþimciye 200 - 400

bin TL gibi tutarlarda

yapýlandýrýlarak

sunulmasý 44 http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=217
45 http://www.inventram.com/#/SirketProfili
46  http://rgp.sabanciuniv.edu/tr/universite-sirketleri-ve-inovent-as
47  Elçi (2011), Mini Country Report(Thematic Report 2011 under Specific Contract for the Integration of
INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012)), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/
files/countryreports/turkey_en.pdf
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� ODTÜ Teknojump Giriþimcilik ve Ýnovasyon Destek Programý:

2012 yýlýnýn Nisan ayýnda baþlayan program teknoloji tabanlý

giriþimciliðin yaygýnlaþtýrýlmasýna ve uluslararasý düzeyde baþarýlý

giriþimciler yaratýlmasýna destek vermektedir.

� Ar-Ge, Ýnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programý

(KOSGEB): Teknolojik fikirlere sahip tekno-giriþimcilerin

desteklenmesi, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliþtirilmesi, Ar-Ge ve

inovasyon proje sonuçlarýnýn ticarileþtirilmesi ve endüstriyel

uygulamasýna yönelik destek mekanizmalarýna ihtiyaç duyulmasý

amaçlarýyla baþlatýlmýþtýr.48 Destek programýna ait son iki yýlý içeren

bilgiler Tablo 7'de bulunmaktadýr.

48 http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6

� Ayrýca TÜBÝTAK 1512 - Bireysel Giriþimcilik Aþamalý Destek

Programý oluþturulmuþtur (Bakýnýz 1.2.5).

� TÜBÝTAK 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programý:

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 27 Aralýk 2011 tarihinde

gerçekleþtirilen 23. toplantýsýnda, üniversite sanayi iþbirliðinin

geliþimine katký saðlamak ve teknolojinin ticarileþme sürecini

desteklemek amacýyla oluþturulmuþtur.  Bu program ile Teknoloji

Transfer Ofislerinin proje esaslý olarak üniversitedeki bilginin

ticarileþtirilmesine katký saðlayacak çeþitli faaliyetlerinin

desteklenmesi amaçlanmaktadýr. Program kapsamýnda, üniversite-

sanayi iþbirliði çerçevesinde;

� Ar-Ge projeleri oluþturma, geliþtirme ve lojistik destek saðlama

faaliyetleri

� fikri ve sýnai mülkiyet haklarýnýn tescili ve korunmasý,

pazarlanmasý, ticarileþtirilmesi

� giriþim sermayesi desteði, kuluçka merkezi kurma, iþ rehberliði,

danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri saðlama

� bu konularda bilinçlenme oluþturacak etkinlikler düzenleme,

yayýnlar yapma

konularýnda Türkiye'de kurulmuþ veya kurulacak teknoloji transfer

ofislerinin projelerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi

hedeflenmektedir. Program kapsamýnda TTO'lar, 10 yýl süre ile ve

yýllýk bütçe planlamalarýna göre ön ödemeli ve hibe þeklinde

desteklenecektir. Destek oraný ilk 5 yýl %80, ikinci 5 yýl %60'týr. Destek

Tablo 7:  KOSGEB Destekleri Gerçekleþme Rakamlarý

Kaynak: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24.Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler, TÜBÝTAK, 2012

Destek

Programlarý

Ar-Ge, Ýnovasyon ve
Endüstriyel Uygulama

Destek Programý

2010 2011 2012*** Toplam
Ýþletme
Adedi

Destek
Miktarý

116 4,8

Ýþletme
Adedi

Destek
Miktarý

830 50,7

Ýþletme
Adedi

Destek
Miktarý

740 26,4

Ýþletme
Adedi

Destek
Miktarý

1.110 81,9
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miktarý yýllýk üst sýnýrý 2012 yýlý için 1 milyon TL olarak belirlenmiþtir.

 Bu desteðe hak kazanan 10 üniversite belirlenmiþ ve 2013 yýlýnda

kamuoyu bilgilendirilmiþtir.49 Ýkinci dilim 10 üniversite için 2013

yýlýnda TÜBÝTAK tarafýndan ikinci kez çaðrýya çýkýlmýþtýr.

� TÜBÝTAK 1008: Patent Baþvurusu Teþvik ve Destekleme Programý:

Programýn baþladýðý yýl olan 2007 yýlýndan 2011 yýlýna kadar toplam

5672 adet baþvurudan 5440 tanesi desteklenmiþtir. Yine bu sürede

kabul edilen baþvurulara cari fiyatlarla toplam 9,5 Milyon TL

aktarýlmýþtýr.50

49 http://www.tubitak.gov.tr/sid/2552/pid/478/index.htm
50 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24.Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler, syf: 168-169.
TÜBÝTAK,2012

Tablo 8: Patent Baþvurusu Teþvik ve Destekleme Programý Verileri

Kaynak: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24.Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler, TÜBÝTAK, 2012.

3.4. Özel sektör

tarafýndan Giriþim

Sermayesi Fonlarýnýn

kurulmasý amacýyla

devletin her bir fon

için en fazla 10

milyon ABD dolarýný

ve toplam 150

milyon ABD dolarýný

tahsis etmesi ve özel

sektörün en az

devletin tahsis ettiði

tutar kadar kaynak

ile fona katýlmasý

(Yozma Modeli)

Yozma, Ýsrail'in dünya liderliði gösterdiði alanlarda çalýþan teknoloji

þirketlerine, özsermaye yatýrýmlarý yapmaktadýr. Ýsrail'in baþarýlý giriþimcilik

politikalarýndan olan Yozma modelinin birebir karþýlýðý Türkiye'de

bulunmamaktadýr. Ancak risk sermayesi alanýnda fon saðlayan bazý giriþimler

þunlardýr:

� Vakýf Risk Sermaye Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. : 1996 yýlýnda T. Vakýflar

Bankasý T.A.O. öncülüðünde büyüme potansiyeli olan sektörlerde

rekabet avantajýna sahip þirketlere, Türkiye ekonomisine katký

saðlayacak projelerini gerçekleþtirmeleri için yönetim bilgisi ve

sermaye katkýsý saðlamak, sahip olduðu kolektif kaynaklarý devreye

sokarak; giriþimcilerin bu bilgi, tecrübe ve deneyimlerinden en uygun

þekilde faydalanmasýný saðlamak, bunun yaný sýra etkin portföy

yönetimi ve örnek kurumsal yapýsý ile hissedarlarýna diðer yatýrým

alternatiflerinden daha yüksek kazanç saðlamayý hedeflemek üzere

"Vakýf Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý A.Þ." unvaný ile kurulmuþtur.

05.07 2004 tarihinde Sermaye Piyasasý Mevzuatýnda yapýlan

deðiþikliðe uygun olarak unvanýný Vakýf Giriþim Sermayesi Yatýrým

Ulusal Geri
Ödemesiz
Patent Desteði

2010 2011 2012***

Uluslararasý Geri
Ödemesiz
Patent Desteði

Uluslararasý Geri
Ödemeli
Patent Desteði

Toplam

Yýllýk Harcama*

200920082007 2012***
Ö K Ö K Ö K Ö K Ö K Ö K Ö K

527

107

8

642

457

101

4

562

0,8

646

160

9

815

621

159

8

788

2,4

834

236

5

1075

739

228

4

971

2,5

1275

219

16

1510

1245

192

6

1443

3,3

1445

250

25

1720

1436

228

12

1676

2,1

777

68

13

858

766

65

9

840

0,8

1700

260

25

1985

1650

250

17

1917

3,5

*2012 Yýlý sabit fiyatlarýyla, Milyon TL
** 30 Haziran 2012 itibarýyla
***2012 yýlsonu öngörüsü
Not: Ö; Öneri, K; Kabul
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Ortaklýðý A.Þ. olarak deðiþtirmiþtir. Vakýf Giriþim'in unvaný 2010 yýlýnýn

ilk ayýnda RHEA Giriþim Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý olarak

deðiþtirilmiþtir. 51

� KOBÝ Giriþim Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. : 1999 yýlýnda

KOBÝ'lerin finansman ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla TOBB, Halk

Bankasý, KOSGEB, TESK ve 16 Sanayi ve Ticaret Odasý'nýn ortaklýðýnda

"KOBÝ Yatýrýmlarýna Ortaklýk A.Þ."adý altýnda 317.800 TL sermaye ile

kurulmuþtur. Fakat uzun yýllar yaþanan ekonomik krizler ve siyasal

istikrarsýzlýklar nedeniyle faaliyete geçememiþtir.Saðlanan ekonomik

ve siyasal istikrarla birlikte 2003 yýlýnda þirketin giriþim sermayesi

alanýnda faaliyet göstermesine karar verilmiþtir. 2009 yýlýnda þirketin

sermayesi 38 milyon TL'ye çýkarýlmýþtýr. KOBÝ Giriþim Sermayesi Yatýrým

Ortaklýðý A.Þ. , finansman kaynaklarýna ulaþmakta zorluk çeken

yenilikçi KOBÝ'lerin Türkiye ekonomisine katký saðlayabilecek yüksek

rekabet avantajýna sahip ürün veya hizmet projelerini, sermaye ve

yönetim desteði ile gerçekleþtirmeyi hedeflemektedir.52

� Teknoloji Yatýrým A.Þ : Baþlangýç ve büyüme aþamasýndaki teknoloji

firmalarýna yatýrým yapan baðýmsýz bir Giriþim Sermayesi Fonu

yöneticisidir. Amacý, yaratýcý, benzersiz fikirleri ve vizyonu olan

yetenekli giriþimcilere yatýrým yapmaktýr. Teknoloji Yatýrým A.Þ. 2006

yýlýnda kurulmuþtur. 2007 yýlýnda ilk fonunu oluþturmuþ ve

yatýrýmlarýna baþlamýþtýr. Toplam fon büyüklüðü yaklaþýk 5 Milyon

ABD Dolarý olan fon, þu ana kadar 5 adet yatýrým gerçekleþtirmiþ

olup, toplam yatýrým miktarý yaklaþýk 2 Milyon ABD Dolarý'dýr. TTGV'nin

Teknolojik Giriþimcilik Destekleri de Teknoloji Yatýrým A.Þ. tarafýndan

yürütülmektedir.53

� Ýstanbul Risk Sermayesi Giriþimi (iVCi): TTGV, Türkiye'de Giriþim

Sermayesi pazarýnýn geliþmesi, yenilikçi KOBÝ'lerin ihtiyacýný duyduðu

büyüme sermayesinin uluslararasý standartlarda saðlanabilmesi

hedefi ile Ýstanbul Risk Sermayesi Giriþimi (iVCi)'ne yatýrýmcý olarak

katýlmýþtýr. Türkiye'nin ilk fonlarýn fonu giriþimi olan toplam 160

milyon Avro büyüklüðündeki iVCi'nin diðer yatýrýmcýlarý Avrupa

Yatýrým Fonu (EIF), KOSGEB, Türkiye Kalkýnma Bankasý (TKB), Garanti

Bankasý ve National Bank of GreeceGroup (NBG Group)'tan

oluþmaktadýr. iVCi'nin misyonu baðýmsýz yönetim ekiplerince kurulan

fonlara yapýlan yatýrýmlar ve eþ-yatýrýmlar yoluyla Türkiye'de giriþim

sermayesi sektörünün geliþmesinde katalizör rolü oynayarak Türk

þirketlerinin finansmana eriþimini saðlamaktýr. Bu amaçla

faaliyetlerine baþlayan iVCi ilk yatýrýmýný Aralýk 2009'da yapmýþtýr.

iVCi'nin sektördeki rolünü güçlendirmek, giriþim sermayesi oyuncularý

51  http://www.rheagirisim.com/hakkimizda/tarihce/
52 http://kobias.com.tr/kobiportal/tarihce.html
53 http://www.ttgv.org.tr/tr/teknoloji-yatirim
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ve paydaþlarý arasýnda bir iletiþim ve fikir alýþveriþi platformu yaratmak

amacýyla bir Stratejik Að oluþturulmuþtur. 2009'dan bu yana Mayýs

ve Kasým aylarýnda olmak üzere yýlda iki kere yapýlan Stratejik Að

toplantýlarýnda sektörle ilgili farklý konu baþlýklarý ele alýnmakta ve

tartýþýlmaktadýr. TTGV iVCi'de Yönetim Kurulu, Danýþma Kurulu ve

Yatýrým Komitesi'nde temsil edilmektedir. Ayrýca EIF ile TTGV arasýnda

Türkiye'deki giriþim sermayesi altyapýsý ve kapasitesinin geliþtirilmesi

konularýnda ortak çalýþmalar yapmak üzere bir niyet mektubu

deðiþimi de yapýlmýþtýr.54

� TURKVEN:  TURKVEN yalnýzca yabancý yatýrýmcýlar için Türkiye'deki

yatýrým fýrsatlarýný araþtýran bir özel kuruluþtur.55 Türk firmalarýný

küresel finans kaynaklarý ile buluþturarak dünya pazarýnda

desteklemek amacýyla 2000 yýlýnda kurulmuþtur. Turkven,

Ýngiltere'deki yerleþik bir fon olarak kurulmuþ olan TURKVEN TPEF-

I'in (TurkishPrivateEquityFund) Türkiye'deki ilk baðýmsýz özsermaye

þirketi olma niteliðindedir. Yatýrýmcý danýþmanlarýndan oluþan ekibi

özellikle Ýstanbul bölgesi ve Türkiye genelindeki yatýrým fýrsatlarý

üzerine odaklanmaktadýr. Þirketin 2008 yýlýnda Türkiye ile olan yatýrým

iliþkileri sona ermiþtir.56

� Ýþ Giriþim Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. : 2000 yýlýnda, toplam

23.400.000 TL sermaye ile kurulmuþ olan Ýþ Giriþim Sermayesi

Yatýrým Ortaklýðý A.Þ'de TTGV'nin hisse payý halen %11,11'dir. Ýþ

Giriþim halen SPK mevzuatýna göre halka açýk olarak faaliyetlerini

sürdürmektedir.57 2011 yýlý itibariyle yönettikleri fon miktarý 96,17

milyon ABD$'na ulaþmýþtýr.58

Kamuoyu ile paylaþýlmýþ olan çalýþmalar arasýnda yapýlan inceleme

sonucunda bu öneri hakkýnda bir geliþme olduðuna iliþkin bilgiye

rastlanmamýþtýr.

54 http://www.ivci.com.tr/
55 http://www.turkven.com/
56 http://www.ttgv.org.tr/tr/turkven
57 http://www.ttgv.org.tr/tr/is-girisim
58 http://www.isgirisim.com.tr/TR/tarihce.asp

3.5. Yatýrýmcý kamu

kurumlarý ve yerel

yönetimlerin yatýrým

bütçelerinden %2

payýn kendi

sorunlarýnýn

çözümüne yönelik

giriþimciliði teþvik

etmek amacýyla

oluþturduklarý

projeler için kaynak

ayrýlmasý (ABD Small

Business

InnovationResearch

modeli)
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� Vizyon 2023 Strateji Belgesi'nde Ar-Ge'ye dayalý kamu ve savunma

tedariki, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleþmesindeki

en önemli politika araçlarýndan biri olarak gözetilmektedir. Kamu

kurumlarýnýn Ar-Ge ve yeniliðe dayalý ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve

toplumsal düzeyde Ar-Ge talebinin oluþturulmasý amacýyla KAMAG

kurulmuþtur (Bakýnýz 1.2.4). Þekil 21'de KAMAG programýndan

yararlanan kamu kuruluþlarý gösterilmektedir.

59 T.C. Milli Savunma Bakanlýðý Savunma Sanayii Müsteþarlýðý Sanayileþme Daire Baþkaný Nuran Ýnci'nin
03.02.2011 tarihli  sunumundan alýnmýþtýr.
60  http://sanayilesme.ssm.gov.tr/SSM/Sayfalar/StratejikPlan.aspx

3.6. Ar-Ge dayalý

kamu tedarik

politikasýnýn

benimsenmesi

3.7. Savunma sanayi

projelerinin belirli bir

yüzdesinin Türk

þirketlerine

yaptýrýlmasý

� Savunma Sanayi Müsteþarlýðý (SSM) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlýðý Ar-Ge'ye dayalý satýn alma politikalarý uygulamaya

baþlamýþtýr.

� Türk Savunma Sanayii'nin ihtiyaçlarýnýn yurt içinden karþýlanma

oraný son 10 yýlda nakdi olarak %20'lerden, %45.7'ye geldiði

belirtilmektedir.59

� Ayrýca TSK'nýn sistem ihtiyaçlarýnýn 2010 yýlýnda %50 olan yurtiçi

karþýlanma oranýnýn arttýrýlmasý ve sözleþmeler kapsamýnda yerli

yan sanayiye en az %20'lik iþ payý verilmesi Savunma Sanayi

Müsteþarlýðý 2007-2011 döneminin stratejik amaçlarý arasýnda yer

almaktadýr.60

� TTGV Ortak Teknoloji Geliþtirme Projeleri Desteði: Sanayi kuruluþlarý

ve yazýlým þirketleri arasýnda beraber çalýþma pratiði ve tecrübesinin

"Araþtýrma ve Teknoloji Geliþtirme" çalýþmalarýnda teþvik edilmesi

amacý ile tasarlanmýþtýr. Destek ile ortak faaliyet alanlarýnda rekabet

öncesi veya rekabet içi iþbirliði oluþturmak için bir araya gelen

kuruluþlarýn projeleri desteklenmektedir. Temel ve uygulamalý

araþtýrma süreçlerini de kapsayabilecek projeler için saðlanacak

desteðin tamamý geri ödemelidir. Ayrýca üniversite ve araþtýrma

kurumlarýndan alýnmasý planlanan hizmet alýmlarýný özendirmeye

3.8. Ortak Ar-Ge

projelerinin

hedeflenmesi ve

uygun finansman

modeli geliþtirilmesi

Kaynak:21.BTYK Ek Kararlar Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarý Uygulama Planý 2011-2016

Þekil 21: TÜBÝTAKKAMAG Programýndan yararlanan Kamu Kuruluþlarý
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yönelik teþvikler ve projelerin nakit akýþ yönetimlerini kolaylaþtýrýcý

destek þartlarý saðlanmaktadýr.61  En fazla 2 yýl sureli projelere, proje

bütçesinin en fazla %60'ýný ve 2.5 milyon ABD dolarýný geçmemek

kaydýyla verilebilmektedir.

� BTYK'nýn 23.toplantýsýnda alýnan 2011/102 numaralý Ar-Ge, Yenilik

ve Giriþimcilik Destek Mekanizmalarýnda Bütünsellik, Uyum ve Hedef

Odaklýlýðýn Saðlanmasý için Koordinasyon Kurulu Oluþturulmasý

konulu kararda "Ar-Ge, yenilik ve giriþimcilik destek mekanizmalarý

arasýnda bütünsellik, uyum ve hedef odaklýlýðýn saðlanmasý için

BTYK altýnda TÜBÝTAK Baþkaný baþkanlýðýnda YÖK Baþkaný, Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý, Kalkýnma Bakanlýðý

Müsteþar Yardýmcýsý, Ekonomi Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý, Gýda,

Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý, Ulaþtýrma,

Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý, Hazine

Müsteþarlýðý Müsteþar Yardýmcýsý ve KOSGEB Baþkaný'ndan oluþan

bir Koordinasyon Kurulu kurularak, geliþtirilecek model önerisinin

BTYK'nýn 24. toplantýsýnda Yüksek Kurul'un onayýna sunulmasýna

karar verilmiþtir" denilmiþtir.62

� Yine, BTYK'nýn 23.toplantýsýnda alýnan 2011/103 numaralý kararda,

Ar-Ge Yoðun Baþlangýç Firmalarýný Etkinleþtirmek ve Sayýlarýný

Artýrmak Amacýyla Politika Araçlarýnýn Geliþtirilmesi amacýyla,

a.  Ar-Ge yoðun baþlangýç firmalarýnýn fikir aþamasýndan pazara

ulaþmasýna kadar geçirdikleri evreler dikkate alýnarak, bu

evrelere uygun aþamalý destek mekanizmalarýnýn

geliþtirilmesi, bu firmalarýn sayýsýnýn artmasýný tetikleyecek

ekosistemin oluþturulmasý ve bu firmalara danýþmanlýk

hizmetlerinin sunulmasýna karar verilmiþtir. Bu karar

doðrultusunda gerekli politika araçlarýnýn geliþtirilmesine

yönelik çalýþmalar, TÜBÝTAK tarafýndan Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve YÖK'ün katýlýmýyla

yürütülecektir.

b. Ar-Ge yoðun baþlangýç firmalarýný destekleyen risk sermayesi

fonlarýnýn etkinleþtirilmesi, bunlara kamunun ortak olabilmesi

ve kamu Ar-Ge merkezlerinde yapýlan araþtýrmalarýn

sonuçlarýnýn ticarileþmesi (spin-off, lisanslama vb.) süreçlerinin

iyileþtirilmesi için gerekli mevzuat çalýþmalarýný yapmak üzere

TÜBÝTAK'ýn baþkanlýðýnda Hazine Müsteþarlýðý, Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Kalkýnma Bakanlýðý,

Ekonomi Bakanlýðý ve Sermaye Piyasasý Kurulu katýlýmýyla bir

çalýþma grubu oluþturulmasýna ve gerekli düzenlemelerin

yapýlmasýna karar verilmiþtir.63

61 http://www.incgirisim.com.tr/menu_ust-153-ttgv-ar-ge-proje-destekleri.aspx
62 http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk23/2011_102.pdf
63  http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk23/2011_103.pdf
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� 2005 yýlýndan sonraki dönemde, BTYK'nýn 2005-2010 döneminin 3.

stratejik amaçlarýndan olan "Sonuç odaklý ve kaliteli araþtýrmalarýn

desteklemesi"ne yönelik olarak TÜBÝTAK-TEYDEB 1053: Proje

Pazarlarýný Destekleme Programý baþlatýlmýþtýr.64

� "TÜBÝTAK TEYDEB daire baþkanlýðý dýþýnda bir uzman ekibin kurulup

kurulmadýðý veya kimlerden oluþtuðu ile ilgili detaylý bilgiye

ulaþýlamamýþtýr".

2005/7 no'lu BTYK kararýna göre Ar-Ge faaliyetlerinde OECD'nin Frascati,

Oslo ve Canberra kýlavuzlarýnýn referans olarak kullanýlmasýna karar

verilmiþtir.65 Bu öneri çerçevesindeki en önemli geliþme süreç yeniliðini de

destek kapsamýna alan Teknoloji Geliþtirme Projeleri Desteði'dir.

� TTGV tarafýndan saðlanan Teknoloji Geliþtirme Projeleri Desteði

kapsamýnda teknolojik ürün ve proses inovasyonu çerçevesindeki

faaliyetler desteklenmektedir.66  (bakýnýz 1. 2.4.)

� SSM off-set uygulamalarýnda teknoloji transferi alanýnda öncelik

saðlamýþtýr.

"Bu öneriyle i lgi l i  daha ayrýntý l ý  bi lgiye ulaþý lamamýþtýr"

Giriþimcilerin verilen hibe ve destekler hakkýna bilgilendirildiði, kendi

aralarýnda bilgi paylaþýmýnýn gerçekleþtirildiði, baþarýlý giriþimcilik öykülerinin

anlatýldýðý bir çok web sitesine rastlamak mümkündür. Örneðin;

http://www.girisimcilerkulubu.com, www.girisimcilerkulubu.com

http://www.gencgir is imci ler.org,  http://gir is imcif ik ir ler.com

� METUTECH-BAN (Teknoloji Yatýrýmcýlarý Aðý Derneði): ODTÜ'lü

ve ODTÜ Teknokent'li baþarýlý firmalarýn yöneticileri tarafýndan

kurulan dernek Türkiye'nin ilk iþ melekleri aðýdýr. Teknoloji tabanlý,

özellikle de bilgi ve iletiþim teknolojileri alanýnda faaliyet gösteren

giriþimcilerin erken kurulum aþamasýnda karþý karþýya kaldýklarý

finansal sorunlara destek vermek amacýyla kurulmuþtur. Dernek,

giriþimcilerin kendilerine en uygun finansal desteði bulmalarýna

yardýmcý olmanýn yaný sýra, verdiði ön eðitim ve danýþmanlýk

hizmetleriyle giriþimcilerin yatýrýma hazýr hale gelmesine yardým

etmekte, yatýrýmcýlar ve girþimciler arasýnda bilgi birikimi ve tecrübe

aktarýmýna aracýlýk etmekte ve gerçekleþen iþbirliklerinin taraflarýn

haklarýný eþit derecede koruyacak þekilde sürdürülmesi için gerekli

3.9. Proje
pazarlarýnýn
desteklenmesi, iyi
projelerin yatýrýma
dönüþtürülmesi için
ilgili öðeler arasýnda
koordinasyonu
saðlayacak farklý
disiplinlerden gelen
bir uzman ekibin
oluþturulmasý

64 Bilim ve Teknoloji Politikalarý Uygulama Planý 2005-2010'un Deðerlendirilmesi, 2010
65 Bilim ve Teknoloji Politikalarý Uygulama Planý 2005-2010'un Deðerlendirilmesi, 2010
66 http://www.incgirisim.com.tr/menu_ust-153-ttgv-ar-ge-proje-destekleri.aspx

3.10. Ar-Ge yardým
ve uygulamasýnýn
Oslo Kýlavuzunda
güncellenmiþ
inovasyon tanýmýna
uygun bir biçimde
yapýlandýrýlmasý

3.11. Off-set
uygulamalarýnda
inovasyona dayalý
proje geliþtirilmesi

3.13. Ýþ Melekleri
yerel aðlarýnýn
kurulmasý;

3.12. Giriþimcilik web
sitesinin
oluþturulmasý
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hukuksal süreçle ilgili olarak da danýþmanlýk hizmeti vermektedir.

Ayný zamanda Avrupa Ýþ Melekleri Aðý'na da (European Business

Angels Network) üye olan METUTECH-BAN, 2010 yýlýnda, EBAN'ýn

her yýl düzenlenen kongresine ev sahipliði yapmýþtýr.67

� Galata Business Angels: Ýstanbul'un ilk melek yatýrýmcý

organizasyonudur. Kar amacý gütmeyen bir dernek olarak faaliyet

göstermektedir. Dernek, melek yatýrýmcýlar ile giriþimcileri bir araya

getirerek yatýrým olanaklarý ve start-up'larla ilgili fikir alýþveriþini

yapmalarýný saðlayan bir platform görevi üstlenmektedir. Derneðin

öncelikli olarak odaklandýðý alanlar/sektörler arasýnda internet, mobil

iletiþim, yazýlým ve telekom bulunmaktadýr. Dernek daha çok tohum

aþamasýndaki yatýrýmlara odaklanmaktadýr.68

� Bu alanda faaliyet gösteren önemli kuruluþlardan bir tanesi de Melek

Yatýrýmcýlar Derneði'dir.(Ayrýca bakýnýz 1.1.3)

� LabX: Ülkemizdeki giriþimcilik kültürünü yaygýnlaþtýrmak, potansiyeli

yüksek iþ fikirlerini ve yürüyen projeleri bulup onlarý hayata geçirmek

amacýyla 2006 yýlýnda faaliyete geçmiþtir. Türkiye'de Melek Yatýrýmcýlýk

kavramýný geliþtirmeyi ve yaymayý hedeflemektedir. Kuruluþ, çeþitli

uluslararasý melek aðlarý, þirketler, dernekler ve üniversiteler ile bilgi

birikimi paylaþýmý ve finansman alanlarýnda çalýþmalar yürütmektedir.

Uluslararasý EBAN (European Business Angel Network) organizasyonu

üyesidir.69

� TÜBÝTAK bünyesinde baþlatýlan TÜBÝTAK ÝÞBAP-1301: Bilimsel

ve Teknolojik Ýþ Aðlarý ve Platformlarý ile öncelikli teknoloji

alanlarýnda iþbirliði aðlarýnýn oluþturulmasý amaçlanmýþtýr. Programa

iliþkin bazý verilere Tablo 9' da sunulmuþtur (Ayrýca bakýnýz 1.4.3).

3.14 Ýnovasyonun

tüm paydaþlarýnýn

içine alýndýðý rekabet

öncesi ortak

projelerinin

desteklenebilmesi

için mekanizmalarýn

oluþumu (örneðin

Güvenli Sürüþ

Projesi)

67 http://www.metutechban.org/index.php?id=2
68  http://www.galatabusinessangels.com/ana-sayfa
69  http://www.lab-x.org/hakkimizda.php?lng=tr&cid=32

Tablo 9:  ÝÞBAP Destekleme Programý Verileri

Kaynak: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24.Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler, TÜBÝTAK, 2012.

2010 2011 2012*200920082007 2012**

Önerilen Proje Sayýsý

Desteklenen Proje Sayýsý

Desteklenen Bütçe***

Devam Eden Proje Sayýsý

Sanayi Ýþbirliði Olan
Desteklenen Proje Sayýsý

Sanayi Ýþbirliði Olan
Projelerin Bütçesi***

Desteklenen Projelerdeki
Araþtýrmacý Sayýsý

Desteklenen Projelerdeki
Bursiyer Sayýsý

Yýllýk Harcama Miktarý***

7

4

5,5

4

1

0,3

5

-

0,5

16

4

1,3

8

-

-

-

-

0,6

2

4

2,1

8

-

-

35

-

0,2

9

1

0,7

9

1

0,6

-

-

0,9

10

1

0,3

8

1

0,7

-

-

0,6

22

3

1,3

7

2

1,3

22

1

0,6

20

8

2,5

10

4

0,9

25

5

1

*30 Haziran 2012 itibarýyla
**2012 yýlý öngörüsü
***2012 sabit fiyatlarýyla, Milyon TL
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� TÜBÝTAK TEYDEB Uluslararasý Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programý

70 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24.Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler, TÜBÝTAK, 2012

Þekil 22: TÜBÝTAK TEYDEB Desteklerinin Yýllara Göre Daðýlýmý

Kaynak:  Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010

� 30 Haziran 2012 itibariyle, Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme ve Yenilik

Destek Programlarý ( TEYDEB) kapsamýnda 1.872 proje

desteklenmekte olup, 576 proje önerisinin deðerlendirme süreci

devam etmektedir. 1 Ocak-30 Haziran 2012 döneminde ise destek

programlarýna 1.040 proje baþvurusu yapýlmýþtýr. Ayný dönemde,

programlar kapsamýnda desteklenen projelere toplam 133,4  Milyon

TL ödenmiþtir.70

Tablo 10: TÜBÝTAK Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme ve Yenilik Destek
Programýna Ýliþkin Veriler

Kaynak:  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24.Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler, TÜBÝTAK, 2012

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

M
ily

o
n

 T
L 

(2
0

1
0

 s
ab

it
 fi

ya
tl

ar
ýy

la
)
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Yýl

21,5 33,1
46,8

82,3
56,9

76,8 81,2

164,9
190,3

286,6

245,7

432,7

288,3

Yeni Firma Sayýsý

Destek Kararý Verilen
Proje Sayýsý

Sonuçlanan
Proje Sayýsý

Desteklenen Proje
Sayýsý

Desteklenen Projeler
Kapsamýnda
Gerçekleþen Harcama
Tutarý***

Destek Kapsamýna
Alýnan Harcama
Tutarý (Oluþturulan
Ar-Ge Hacmi)***

Ödenen Destek
Tutarý ***

192

279

159

673

229,8

211,9

91,0

230

374

205

792

213,3

158,7

96,1

254

449

248

818

398,3

336,2

195,4

290

534

297

961

576,5

401,1

225,3

743

732

382

1.355

897,2

562,6

338,9

1.199

1.199

589

1.790

623,3

455,6

284,1

741

1.075

1.107

1.654

711,7

540,8

335,2

717

1.070

828

1.804

589,2

472,6

298,1

421

577

434

1.872

217,8

175,3

113,4

950

1.430

-

2.090

665,0

520,0

325,0

926

1.185

901

1.792

1.140,6

757,8

467,0

Proji Baþvuru Sayýsý

Firma Sayýsý

418

316

503

360

595

434

711

481

1.498

1.679

2.285

1.679

2.001

1.495

1.755

1.350

1.688

1.338

1.040

863

2.300

1.770

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2012**

* 30 Haziran 2012 itibarýyla
** 2012 yýl sonu öngörüsü
*** 2012 sabit fiyatlarla, Milyon TL
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� Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nca çýkarýlan Sanayi Tezleri (San-

Tez) programý:  Bu programýn baþlatýlmasýndaki temel gerekçe,

programýn bilimsel ve teknolojik iþbirliði aðlarýnýn kurulmasýný ve

bilgi yayýlýmýný hýzlandýracaðýnýn düþünülmesidir.71 SAN-TEZ

Programý'nýn amacý, üniversite-sanayi iþbirliðinin kurumsallaþtýrýlmasý,

mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapýlmasý

amacýyla sanayinin ihtiyaçlarý doðrultusunda belirlenecek yüksek

lisans ve/veya doktora tez çalýþmalarýnýn desteklenmesidir.72 (Ayrýca

bakýnýz 1.2.5.)

71 21.BTYK Ek Kararlar Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarý Uygulama Planý 2011-2016
72 Bilim ve Teknoloji Politikalarý Uygulama Planý 2005-2010'un Deðerlendirilmesi, 2010

Þekil 23:  SAN TEZ Proje Baþvuru ve Desteklenen Proje Sayýlarý

Kaynak: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24.Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler, TÜBÝTAK, 2012
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Tablo 11:  SAN TEZ Programý için ayrýlan Ödenek ve Proje Bilgileri

Kaynak: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24.Toplantýsý Geliþmelere Ýliþkin Deðerlendirmeler, TÜBÝTAK, 2012.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Toplam

42

18

6,6

-

183

68

13,3

8,3

120

45

17,8

11,8

174

76

22,7

15,3

241

111

25,6

21,8

420

292

32,1

46,8

273

61

11,2

1453

609

179,1

115,0

Devam
ediyor

Proje Baþvuru Sayýsý

Desteklenen Proje Sayýsý

Ödenek Miktarý (Milyon TL)

Gerçekleþen Bakanlýk Ödemesi
(Milyon TL)



D. PROJELER

"Ulusal inovasyon giriþimi" hareketi kapsamýnda önerilen inovasyon politikalarýný gerçekleþtirme

ve uygulama amaçlý ulusal inovasyon giriþimi projeleri önerileri sunulmuþtur. Proje önerileri

mükemmeliyet merkezleri, Ýnovasyon ve Türkiye'nin Vizyonu için Pilot Uygulama, tasarým kapasitesi,

Kamu Alým Projeleri ve Büyük Proje Hedefi olmak üzere 5 ana baþlýk altýnda sunulmuþtur. Bu proje

önerilerinin temel amacý özel sektör - üniversite - sivil toplum iþbirliðini pekiþtirmek ve yönlendirmek,

siyasi irade ve kamu kurumlarýyla diyaloðu geliþtirip görüþ ve öneriler hazýrlayarak inovasyon

politikalarý oluþturma sürecine katkýda bulunmak ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç

oluþturmaktýr. Bu bölümde; sunulan proje önerileri çerçevesinde Türkiye'de hangi geliþmelerin

kaydedildiði incelenecektir.
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� Proje Önerisi:  2007 ve 2013 yýllarýný kapsayan dönem için jenerik

üç teknoloji alanýnda, her biri için ise kurulacak en az 5 merkezde

Ar-Ge yeteneklerini geliþtirmeyi saðlayacak yatýrýmlarýn yapýlmasý

ve projelerin desteklenmesi mümkündür. Jenerik üç teknoloji: Saðlýk,

tarýmsal biyoteknoloji ve Türk uydusudur.

� Eski adýyla DPT tarafýndan yürütülen Araþtýrma Altyapý Desteklerinin

bir kolu olan mükemmeliyet merkezleri, bilimsel arastýrma konusunda

kendini ispatlamýs, yeterli insan gücü kaynaðý olan üniversite ve

kurumlarda öncelikli bir alanda uzmanlasacak ve bu alanda ülke

çapýnda söz sahibi ve yönlendirici olabilecek merkezler

desteklenmektedir. Bu merkezler aracýlýðý ile ülke düzeyinde ileri

düzeyde araþtýrma yapma imkaný yaratýlmasý, araþtýrmacý insan

kaynaðýnýn nicelik ve nitelik yönünden geliþmesi ve üniversite sanayi

iþbirliðine katký saðlanmasý amaçlanmaktadýr.

� 2010 Yýlý Yatýrým Programý'nda üniversitelere ait 42 ve diðer

kamu kurumlarýna ait 32 adet olmak üzere toplam 74 adet

uzmanlýk/mükemmeliyet merkezi projesi bulunmaktadýr.

2011 Yýlý Yatýrým Programý'nda üniversitelere ait 57 ve diðer

kamu kurumlarýna ait 36 adet olmak üzere toplam 93 adet

tematik ileri araþtýrma merkezi projesi bulunmaktadýr.

� 2005 - 2011 yýllarý arasýnda jenerik üç teknoloji alanýnda (Saðlýk,

tarýmsal biyoteknoloji, Türk uydusu) kamu  kurumlarýnda kurulan

mükemmeliyet merkezleri, devlet üniversitelerinde kurulan

mükemmeliyet merkezleri, Vakýf üniversitelerinde kurulan

mükemmeliyet merkezleri aðaðýdaki tablolalarda belirtilmiþtir.

4.1. Mükemmeliyet

Merkezleri
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Tablo 12:  Kamu Kurumlarýnda kurulan Mükemmeliyet Merkezleri

Tablo 13: Devlet Üniversiteleri tarafýndan kurulan Mükemmeliyet Merkezleri

Tablo 14:  Vakýf Üniversiteleri tarafýndan kurulan Mükemmelliyet Merkezleri
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� Proje Önerisi:  Ulusal Ýnovasyon Giriþiminin çizdiði vizyon ve bundan

önceki bölümde dile getirilen Çalýþma Gruplarýnýn önerilerinin hayata

geçirilmesi için bir pilot proje tasarlanmýþtýr. Proje, bölgesel inovasyon

sistemlerinin kurulup çalýþtýrýlmasý için 2 bölgede pilot çalýþmanýn

baþlatýlmasý; 2 yýl içinde tamamlanmasý ve 2009 - 2013 döneminde

diðer bölgelere yayýlmasý" olarak tanýmlanmýþtýr. Bu projede iþleyiþ

mekanizmasý içinde Kalkýnma Ajanslarýnýn da dikkate alýnmasý salýk

verilmektedir.

� Proje Önerisi: Tasarým kapasitesinin Türkiye'nin otomotiv gibi

alanlarda bir üretim üssü olarak geliþmeye devam etmesi, tüketici

elektroniði ve genelde bu ve diðer çeþitli sektörlerde güçlü bir temel

üzerinde hareket ederek inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini daha

verimli kýlabilmesi gibi hedefler doðrultusunda geliþtirilmesi; tasarým

kapasitesini geliþtirme sürecinde yatýrým mallarýna iliþkin tasarým

faaliyetlerinin de önemli bir yer tutmasý saðlanabilir.

� Otomotiv sanayi sahip olduðu yapý nedeni ile birçok sektörle

baðlantýsý olan bir sektördür. Bu sektörler üzerinde oldukça fazla

etkisi olmasý; otomotiv sektörünün, bulunmuþ olduðu ülkenin

ekonomisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasýna neden

olmaktadýr. Ülkemizde otomotiv sektörü, üretim içindeki payý ve

ekonomik katký oraný deðerlendirildiðinde, imalat sanayi içinde önde

gelen sektörler arasýnda yer almaktadýr. Ancak Ar-Ge yapýsýnýn

yetersizliði, þirketlerin tasarým, üretim, markalaþma kapasiteleri ve

yetenekleri konusundaki yetersizlikler, otomotiv pazarýnýn yetersizliði,

hukuki ve idari düzenlemelere iliþkin sorunlar, fiziki altyapýnýn

yetersizliði nedeniyle ülkemizin otomotiv alanýnda bir üretim üssü

olmasý hedefini gerçekleþtirmesini zorlaþtýrmaktadýr. Bu engelleri

aþmak adýna ülkemizde otomotiv sektörü alanýnda kaydedilen

geliþmeler aþaðýda belirtilmiþtir.

� Türkiye'nin sanayi vizyonunu belirlemek amacýyla tüm paydaþlarýn

katýlýmýyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn öncülüðünde bir

arama konferansý gerçekleþtirilmiþtir. Bu arama konferansý

neticesinde, Türkiye için uygulanacak stratejinin uzun dönemli

vizyonu "Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nýn üretim

üssü olmak" olarak belirlenmiþtir.

� Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnca hazýrlanan Türkiye Otomotiv

Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planý'nda, imalat sanayi ve sanayi

üretimindeki payý, ihracat, ekonomiye saðladýðý net döviz girdisi,

istihdam kapasitesi, rekabet edebilirlik, yatýrýmlar, dýþa açýklýk ve

makro-ekonomik büyüklükler açýsýndan Türkiye'nin önde gelen

sektörlerinden biri olan otomotiv sektörünün konumunu

geliþtirebilmesi için "Sektörün Sürdürülebilir Küresel Rekabet Gücünü

4.3.Tasarým

Kapasitesi

4.2.Ýnovasyon ve

Türkiye'nin Vizyonu

için Pilot Uygulama
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Artýrmak ve Üretimini Ýleri Teknoloji Kullanýmýnýn Aðýrlýklý Olduðu

Katma Deðeri Yüksek Bir Yapýya Dönüþümünü Saðlamak" genel

amaç olarak belirlenmiþtir.

� Dokuzuncu Kalkýnma Planý hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda otomotiv

sektörünün plan dönemi (2007-2013) ve 2015 yýlý için projeksiyonlarý

da yapýlmýþtýr. Bu projeksiyonlarda siyasi istikrar, yapýsal reformlar

ve makroekonomik dengelerdeki iyileþme gibi hususlarýn devam

edip etmeyeceði ölçütlerine göre farklý senaryolar kurgulanmýþtýr.

Kyoto Protokolünün getirdiði yükümlülükler konusunda çevreye

duyarlý olmasý hem de yakýt maliyetini azaltmasý bakýmýndan

otomotiv sektörünün elektrikli araçlara doðru yöneleceði tahmin

edilmektedir.

� Ülkemizde bu yeni teknolojiye sahip araçlarýn teþviki konusunda da

çalýþmalara baþlanmýþ, ilk etapta ülkemizde motorlu araç satýn

alýmlarýnda uygulanan ÖTV'de indirime gidilmiþtir. Bu çerçevede,

Bakanlar Kurulu'nun 2011/1435 sayýlý kararý ile deðiþtirilen ÖTV

uygulamasýna göre; sade elektrikli otomobiller motor güçlerine göre

sýnýflandýrýlacak ve en düþük yüzde 3 ile en fazla yüzde 15 olmak

üzere bir ÖTV uygulanacaktýr. Bu uygulamanýn elektrikli araçlara

olan raðbeti artýracaðý öngörülmektedir.73

� T.C Ekonomi Bakanlýðý himayelerinde ve Türkiye Ýhracatçýlar

Meclisi'nin (TÝM) koordinatörlüðünde, Uludað Otomotiv Endüstrisi

Ýhracatçýlarý Birliði (OÝB) tarafýndan düzenlenen Türkiye'nin ilk

Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarý ve Tasarým Konferansý, 17-

18 2012 Mayýs tarihlerinde, Haliç Kongre Merkezi'nde

gerçekleþtirilmiþtir. Komponent bazýnda; Ergonomi, Yenilenebilir

Enerji - Çevre, Emniyet, Mekanik Fonksiyonellik olmak üzere 4

kategoride deðerlendirilen yarýþmalarda Ar-Ge Proje Pazarý için her

kategoriden ilk 3'e girenler ödüllendirilirken, Otomotiv Proje

Yarýþmasý'nda profesyoneller ve üniversite öðrencileri için ayrý

deðerlendirme yapýlacak ve yine her kategoriden ilk 3'e girenler

ödüllendirilecektir. Her iki yarýþmada toplam 228.000 Türk Lirasý para

ödülü sahiplerini bulurken, Otomotiv Tasarým Yarýþmasý'nda dereceye

giren 2 tasarýmcý da T.C. Ekonomi Bakanlýðý'nýn desteðiyle 2 yýllýk

yurtdýþý eðitimi kazanacaktýr.74

� Ülkemizin AB sürecinde yaptýðý anlaþmalar çerçevesinde Gayrý Safi

Yurt Ýçi Hâsýlasý (GSYÝH)'ndan Ar-Ge'ye ayýrdýðý payýn 2012 yýlýna

kadar yüzde 2'ye çýkarýlmasý ve bu payýn en az yüzde 1'inin özel

sektör tarafýndan karþýlanmasý öngörülmektedir. 5746 sayýlý Kanun

kapsamýnda ülkemizde Ar-Ge alt yapýsýný oluþturmuþ, çok sayýda

73  http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/otomotiv-sektoru-raporu-2-06042012151728.pdf
74 http://www.uib.org.tr/tr/aktuel-uibden-haberler-turkiyenin-ilk-otomotiv-sektorunde-arge-proje-
pazari-tasarim-konferanslari-esliginde-basliyor.html
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Ar-Ge personeli çalýþtýran ve ülkemizin GSYÝH'daki Ar-Ge payýna

katkýda bulunan büyük iþletmelerin bu çalýþmalarýný daha da

geliþtirmelerini ve kendi teknolojilerini üretmelerine imkân

saðlanmýþtýr.75

� Ýstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine baðlý Otomotiv

Laboratuvarý'nda 2005 yýlýndan itibaren gerçekleþen projeler Tablo

15'de belirtilmiþtir.

75  http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/otomotiv-sektoru-raporu-2-06072011113205.pdf
76  http://www.tubitak.gov.tr/sid/2530/pid/478/index.htm
77  http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/istatistikler/TUBITAK_TEYDEB_Destek_
Programlari_Proje_Basvuru_ve_Destek_Istatistikleri.pdf

Tablo 15:  ÝTÜ- Otomotiv Laboratuvarýnda gerçekleþtirilen Projeler

Kaynak: http://www.otomotiv.itu.edu.tr/index_files/Page2295.htm

� TÜBÝTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarý Baþkanlýðý)

kapsamýnda otomotiv alanýnda Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri

ve Yenilikçi Araç/Ürün Tasarýmlarý ve Tasarým Doðrulama konularýnda

proje çaðrýlarý yapýlmaktadýr.76

� 1995-2011 yýllarý arasýnda TÜBÝTAK TEYDEB'e otomotivle ilgili

projelere yapýlan baþvurular tüm baþvurulara oraný %9'dur. Baþvuru

sayýsýna göre ilk üç sektör ve yüzdeleri þu þekildedir: Makine ve

Ýmalat (%29), Biliþim (%17), Elektrik-Elektronik (%14). Otomotiv

sektörüne yapýlan baþvurular bu üç sektörün altýndadýr.77

� Þu anda Türkiye'de otomotiv teknolojisinin geleceðini inceleyen en

kapsamlý çalýþma, OTEP "Otomobil Teknoloji Platformu" tarafýndan

yapýlmaktadýr. Bilindiði gibi Teknoloji Platformlarý, TUBÝTAK tarafýndan

baþlatýlan bir çalýþma olup, bu platformlar ilgili alanda teknoloji

üreten ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan tüm paydaþlarý (sanayi, kamu,

üniversite, sivil toplum örgütleri) bir araya getirip, Türkiye'nin uzun

dönemde rekabetçiliðini artýrýcý yol haritalarýný oluþturmak üzere

kurulmuþtur. OTEP bünyesinde de otomotiv alanýnda çalýþan tüm
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paydaþlar yer almýþtýr. OTEP78 þu ana kadar Vizyon Dokümaný (2010),

Elektrikli Araç Çalýþma Raporu (2010), Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum

ve Kuruluþlar (2011) ve Ýngilizce ve Türkçe olarak Stratejik Araþtýrma

Programý (2011) raporlarýný yayýmlamýþtýr. 79

� MÜSÝAD Genel Merkezinde, MÜSÝAD Otomotiv Sektör Kurulu'nca

düzenlenen ''Yerli Üretimde Elektrikli Araç'' konulu paneli 6 Nisan

2012 tarihinde düzenlendi.80

� 23. BTYK toplantýsýnda alýnan yeni kararlardan biri olan "2011/101

Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yýlý Hedefleri" doðrultusunda sorumlu

kurum TÜBÝTAK'týr.81 2023 yýlýnda ülkemizin ilk 10 ekonomi arasýna

girebilmesi ve ulusal hedeflere (yerli otomobil, yerli uçak, yerli

helikopter vb.) ulaþýlabilmesi için Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yýlý

hedefleri82  belirlenmiþtir. Ar-Ge yoðunluðu oranýnýn % 3'e ulaþmasý

için Ar-Ge harcamasýnýn en az 85 milyar TL'ye ulaþmasý gerektiði

deðerlendirilmektedir. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarýnýn itici gücü

olduðu ve Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 baþta

olmak üzere mevcut politikalarda ve destek mekanizmalarýnda özel

sektörün rolünün artýrýlmasý amaçlandýðý göz önünde

bulundurulduðunda, 85 milyar TL' lik Ar-Ge harcamasýnýn büyük

çoðunluðunun özel sektör tarafýndan gerçekleþtirilmesi gerekmekte

ve beklenmektedir. Bu hedefi gerçekleþtirmek doðrultusunda proje

önerisinde belirtildiði gibi otomotive sektörü Ar-Ge harcamalarýnýn

yapýlmasý gereken sektörlerden biri olarak vurgulanmýþtýr.

� Proje Önerisi: Türkiye'de bilgi, inovasyon, teknoloji ve sermaye

birikimini ülke içi kaynaklarý harekete geçirerek destekleyecek,

istihdam sorununun giderilmesinde önemli bir katma deðer

saðlayacak olan kamu alým süreçlerine iliþkin, Türkiye'nin inovasyona

dayalý kalkýnma ve büyüme politikalarýyla eþgüdüm içinde hareket

edebilmesi için mekanizmalarýn oluþturulmasý; Türk Malý kullanýmýnýn

bu mekanizmalarla yaygýnlaþtýrýlmasý.

� UÝG Çerçeve Raporu Kamuda Ýnovasyon Çalýþma Grubu 3 farklý proje

önerisi sunmuþtur.

� Kamu Ýnovasyon Çalýþma Grubu Proje Önerisi: "Ýzmir, Malatya,

Gaziantep illerinde üç Bilim Merkezi ve Ýstanbul'da Gösteri Birimi

Yapým Ýþletmesi kurulmasý ve iþletilmesi" önerisi hakkýndaki

geliþmeler:

� Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi 2010

  yýlýnda açýldý.83

78  http://www.otep.org.tr/pdf/OTEP-SAP-1.0-06.2011.pdf
79  http://www.elektrikliaraba.gen.tr/images/stories/galeri/elektrikli_araclarda_gecmisten_gelecege_
bakis.pdf
80  http://www.musiad.org.tr/detayHaber.aspx?id=1248
81 http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk23/2011_101.pdf
82  Bknz. Bölüm 1.1.1
83 http://mtbm.bornova.bel.tr/

4.4. Kamu Alým

Projeleri

4.4.1.Proje:

Toplumda Bilim ve

Teknoloji

Farkýndalýðýnýn ve

Kültürünün

Geliþtirilmesi
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� Ýzmir Sýdýka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem)

� Malatya Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem)- 2005 açýldý.

� Gaziantep Þahinbey Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem)

� Çalýþma gruplarýnýn proje önerisinden baðýmsýz olarak

gerçekleþen diðer projeler: Bilim ve teknoloji farkýndalýðýnýn ve

kültürünün geliþtirilmesi baþlýðýyla BTP-UP 2005-2010'da

belirtilen yedi stratejik amaçtan birisini oluþturmaktadýr.84

� TÜBÝTAK bünyesinde Bilim ve Toplum Daire Baþkanlýðý kurulmuþtur.

� Bilim ve teknoloji farkýndalýðýnýn ve kültürünün geliþtirilmesi için

2005-2010 yýllarý içerisinde BTY alaný kapsamýndaki kavramlara

iliþkin ortak bir anlayýþýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Oslo, Frascati

ve Canberra kýlavuzlarý TÜBÝTAK tarafýndan Türkçe 'ye çevrilerek

ilgili tüm kiþi ve kuruluþlarýn kullanýmýna sunulmuþtur.

� "Bilim Merkezi Kurulmasý Destek Programý" ve "Doða Eðitimi ve

Bilim Okullarý Destekleme Programý" gibi destekler saðlanmýþtýr

� TÜBÝTAK tarafýndan 24 Eylül 2010 tarihinde Bilkent Üniversitesinin

ev sahipliðinde Ankara'da "Avrupa Bilim ve Eðlence Günü", Avrupa

Komisyonu'nun desteðiyle Avrupa'nýn yaklaþýk 200 þehrinde es

zamanlý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

� "Bilim Merkezi Kurulmasý Destek Programý", bilim merkezlerinin

ülkemizde bilim kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý kapsamýnda "Bilim

Merkezi Kurulmasý Çaðrýsý" 27 Mart 2008 tarihinde yayýmlanmýþtýr.

Konya Büyükþehir Belediyesi'nin baþvurusunun en uygun olduðu

deðerlendirilmiþ ve desteklenmesine karar verilmiþtir. 2008 yýlýnýn

Eylül ayýnda proje sözleþmesi imzalanarak çalýþmalara baþlanmýþtýr.

� Ýstanbul Ýslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 25 Mayýs 2008'de

açýlmýþtýr.

� BTYK 23. Toplantýsýnda "Bilim Merkezlerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý"

konusunda alýnan karar doðrultusunda ilköðretim ve ortaöðretim

için popüler bilim etkinliklerinin artýrýlarak, bilimsel faaliyetlere

olan ilgi ve merakýn geliþtirilmesi amacýyla teknolojiyi daha doðru

kullanmayý saðlayacak bilim merkezlerinin 2016 yýlý itibarýyla tüm

büyükþehirlerde 2023 yýlý itibarýyla tüm illerde kurulmasýna yönelik

yerel yönetimlerle iþbirliði halinde çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesine

karar verilmiþtir.85

� BTYK 24. Toplantýsýnda "Ýlk ve Ortaöðretim Öðrencileri için Bilim

Fuarlarýnýn Düzenlenmesi" baþlýklý alýnan karar çerçevesinde Bilim

kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý ve öðrencilerin bilime olan merakýnýn

artýrýlmasý amacýyla ülke genelinde ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda

bilim fuarlarýnýn düzenlenmesine karar verilmiþtir. 86

84 www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/btyk/22/BTYK22_Ek1_BTPUP_Degerlendirilmesi.pdf
85 http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk23/BTYK_23_yeni_kararlar_toplu.pdf
86 http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk24/BTYK24_Yeni_Kararlar_Toplu.pdf
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� Ar-Ge ve yenilik alanýndaki yerel kapasitelerin harekete geçirilmesi

ve Ar-Ge faaliyetlerinin ve yapýlan proje baþvurularýnýn artýrýlmasý

amacýyla TÜBÝTAK Ar-Ge ve Yenilik Günleri düzenlenmiþtir. Ayrýca,

TARAL ve Yenilik Sistemi içerisindeki tüm paydaþlarýn arasýnda

fikir paylaþýmýný ve geliþmelerin paydaþlara yayýlýmýný saðlamak

amacýyla 2004 - 2010 yýllarý arasýnda yýlda iki kez olmak üzere

toplam on dört kez toplanmýþtýr. 2005 yýlý öncesi ve 2005-2010

yýllarýndaki Bilim ve Toplum Yenilikleri kapsamýndaki geliþmeler

Tablo 16'da belirtilmiþtir.

Tablo 16:  2005 yýlý öncesi ve 2005-2010 yýllarýndaki Bilim ve Toplum Yenilikleri

Kaynak: BTYK 22. Toplantýsý'nda "Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarý Uygulama Planý 2005-2010 Ek Rapor

Kamuda Ýnovasyon Çalýþma Grubu Türkiye'yi Yüksek Katma Deðer

Yaratacak Teknolojik Yetkinliðe Ulaþtýrma Projesi'ni aþaðýda belirtilen iki

proje baþýðý altýnda önermiþtir.

� Geleceði etkileyecek içerikte ve belli sayýda bilimsel ve teknolojik alanda

yetkin, yurtdýþýnda yaþayan Türk ve yabancý uzmanlarýn belirlenip, belli

sürelerde Türkiye'de çalýþmalarýný saðlayacak ortamýn hazýrlanmasý ve

gerekli teþviklerin geliþtirilerek uygulamaya konmasý

� Yurtdýþýnda yaþayan yetiþmiþ (genç) Türk uzmanlarýn ülkeye dönüp

yeni teknolojiye ve inovasyona dayalý þirketlerini kurmalarý için gerekli

teþvik ve mekanizmalarýn geliþtirilmesi ve uygulanmasý; bu teþvik ve

mekanizmalarýn diðer ülkelerin sahip olduðu yetiþmiþ beyinlerin de

Türkiye'ye çekilmesini saðlayacak þekilde tasarlanmasý

Bu proje önerileri Bilim ve Teknoloji Politikalarý Uygulama Planý 2005-

2010 (BTP-UP 2005-2010) kapsamýnda bilim insaný yetiþtirilmesi ve

geliþtirmesi stratejik amacý altýnda öngörülen hedeflerle örtüþmektedir. Bu

kapsamda 2005-2010 yýllarý arasýnda aþaðýdaki geliþmeler kaydedilmiþtir.

� Özel sektörün araþtýrma faaliyetlerine yönelik 5746 Ar-Ge Teþvik Yasasý

içerisinde araþtýrmacýlara Gelir Vergisi indirimi ve TÜBÝTAK projelerinde

görev alan araþtýrmacýlara Proje Teþvik Ýkramiyesi verilmesi gibi mali

ve hukuki düzenlemeler yapýlmýþtýr.

4.4.2. Proje:

Türkiye'yi Yüksek

Katma Deðer

Yaratacak Teknolojik

Yetkinliðe Ulaþtýrma

Projesi
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� Yurtdýþýndaki bilim insanlarýný Türkiye'ye çekmek için somut

geliþmeler kaydedilmemiþtir. Bu hedefi gerçekleþtirmek için Bilim

ve Teknoloji Ýnsan Kaynaðý Stratejisi ve Eylem Planý (2011-2016)

hazýrlanmýþ olup BTYK 22.Toplantýsýnda onaya sunulmuþtur.

� Eski adýyla DPT Müsteþarlýðý tarafýndan "Sanayi Doktora Programý"

ve "Araþtýrmacý Ýnsan Gücü Geliþtirme Programlarý" baþlýðý altýnda

iki tip araþtýrmacý insan gücü yetiþtirme programý desteklenmektedir.

Bu programlarýn yaný sýra 2010 yýlýna kadar üniversitelerimizdeki

öðretim elemaný açýðýný sistemli biçimde azaltmak amacýyla Öðretim

Üyesi Yetiþtirme Programlarý (ÖYP), DPT tarafýndan yürütülmekteyken

2010 yýlýndan itibaren bu programýn YÖK koordinasyonunda devam

etmesi yönünde iki kurum arasýnda prensipte anlaþmaya varýlmýþtýr.

� TÜBÝTAK-BÝDEB yurt dýþý yüksek lisans burs programý, doktora sonrasý

geri dönüþ burs programý, eðitimde bilim danýþmanlýðý seminerleri

� TÜBÝTAK- ARDEB Kariyer programýnýn amacý (3501 programý),

kariyerlerine yeni baþlayan doktoralý genç bilim insanlarýnýn

çalýþmalarýný proje desteði vererek teþvik etmektir. Bu program ile

21.yüzyýlýn akademik önderliðini yüklenecek genç araþtýrmacýlarýn

çalýþmalarý desteklenerek, hem genç bilim insanlarýnýn kariyerlerini

araþtýrmacý ve eðitimci olarak en iyi þekilde sürdürmeleri, hem de

bilimsel düzeyimizin geliþtirilmesi ve bilimin ülke kalkýnmasýndaki

rolünün artýrýlmasý amaçlanmaktadýr.87

� Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý (San-Tez) Programýnýn amacý , üniversite-

sanayi iþbirliðinin kurumsallaþtýrýlmasý ve üniversitelerimizde yapýlan

bilimsel çalýþmalarýn ticarileþtirilerek ülkemize katma deðer yaratacak,

uluslararasý pazarlardaki rekabet gücünün artýrýlmasýna katký

saðlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliþtirilmesi, mevcut

üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapýlmasý amacýyla

sanayinin ihtiyaçlarý doðrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya

doktora tez çalýþmalarýnýn desteklenmesidir.88

� Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Teknogiriþim Programý 5746 Sayýlý

Kanunun destek mekanizmalarýndan birisi olan "Teknogiriþim

Sermayesi Desteði"; Örgün öðrenim veren üniversitelerin herhangi

bir lisans programýndan bir yýl içinde mezun olabilecek durumdaki

öðrenci, yüksek lisans veya doktora öðrencisi ya da lisans, yüksek

lisans veya doktora derecelerinden birini ön baþvuru tarihinden en

çok beþ yýl önce almýþ kiþilerin, teknoloji ve yenilik odaklý iþ fikirlerini,

desteði veren merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri

tarafýndan desteklenmesi uygun bulunan bir iþ planý çerçevesinde,

katma deðer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek

teþebbüslere dönüþtürebilmelerini teþvik etmek için düzenlenmiþtir.89

87 http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/index.htm
88 http://www.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=541&lng=tr
89 http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=217



105

� Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan 5 Yýlda 5000 öðrencinin Yurtdýþýna

Gönderilmesi Projesi, Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama

Planý(Projenin ilk adýmý olarak "Üstün Zekâlý/Yetenekliler Strateji

Belgesi Olusturma Çalýþtayý I - BÝLSEM Modeli", Þubat 2009'da TÜBÝTAK

TÜSSÝDE'de gerçekleþtirilmiþtir. Üstün yetenekli bireylerin eðitimini

iyilestirmek üzere Milli Eðitim Bakanlýðý koordinasyonunda "Üstün

Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planý 2009-2013" hazýrlanmasý

için çalýsmalarýn baþlatýlmasýna karar verilmiþtir. Eylül 2010'da MEB,

Koç Üniversitesi ve Türk Eðitim Vakfý (TEV) iþbirliðinde Koç

Üniversitesi'nde "I. Uluslararasý Üstün Yetenekliler Eðitimi

Sempozyumu gerçekleþtirilmiþtir.

� BTYK 23. Toplantýsýnda "Üniversitede Yenilikçiliðin ve Giriþimciliðin

Tetiklenmesi Amacýyla Politika Araçlarýnýn Geliþtirilmesi" baþlýklý

alýnan kararda Akademik Yükseltme Ölçütlerinin Giriþimcilik ve

Yenilikçiliði Teþvik Edecek Þekilde Yeniden Tasarlanmasý gündeme

gelmiþtir. YÖK'ün sorumlu kuruluþ olacaðý bu karara iliþkin örnek

kapsam aþaðýda verilen þekilde sunulmaktadýr.90

90 http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk23/BTYK_23_yeni_kararlar_toplu.pdf

Þekil 24:  Akademik Yükseltme Ölçütleri Örnek Çalýþmasý (Örnek kapsam)

� Bilim Ýnsanlarýnýn T.C. Vatandaslýðýna Geçisi Bilim insanlarýnýn T.C.

Vatandaþlýðýna geçiþinin kolaylaþmasý (5901 sayýlý Kanun 12/b md.)

Sorumlu Kurum: Ýçiþleri Bakanlýðý Ýlgili Kurum: TÜBÝTAK

� Yabancý araþtýrmacýlarýn çalýþma izni: 2008 yýlýnda hazýrlanmaya

baþlanan www.yabancicalismaizni.gov.tr adresli web portalýnýn

geliþtirilmesi, farklý dillerde hizmet vermesi ve ÇSGB'nin yaný sýra

ilgili kurumlarýn aracýlýðýyla sayýsal, basýlý ve görsel ortamlar

kullanýlarak farkýndalýk yaratýlmasýnýn yaný sýra ilgili tüm kamu

kurumlarýnýn web sayfalarýndan bu portala baðlantý verilmesi.

Sorumlu Kurum: ÇSGB Ýlgili Kurum/Kurulus: Dýsisleri Bakanlýðý, YÖK

ve TÜBÝTAK.

� Çalýþma konusu: 4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýsma Ýzinleri Hakkýnda

Kanunun 13 üncü maddesine yeni bir fýkra eklenerek, "Kamu kurum

ve kuruluslarý ile kanunlarla kurulan vakýflar tarafýndan yürütülen

veya desteklenen Ar-Ge projeleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Akademik yükseltme
ölçütlerinin yeniden

tasarýmý*

Yayýnlar
(Alana göre normalize)

Patentler

Araþtýrma projelerinde proje
yürütücüsü veya araþtýrmacý

olarak görev alma

Þirket kurma

*BT IK Stratejisi ve Eylem Planý
(2011-2016) kapsamýnda

ele alýnmaktadýr.
Strateji 3.1. Üniversitelerdeki çalýþma

ortamýnýn iyileþtirilmesi
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Araþtýrma Kurumu tarafýndan koordine edilen uluslararasý Programlar

çerçevesinde desteklenen Ar- Ge projelerinde çalýsacak olan yabancý

uyruklu arastýrmacýlarýn diploma denklik ve yeterlilik uygulamasýna

tabi tutulmamasý" yönünde hüküm konulmasý

� Yabancý Arastýrmacýlarýn Sözlesme Dýsý Gelir Elde Etmesi: 2914 sayýlý

Kanunun 36 ncý maddesinin yabancý uyruklu öðretim üyelerinin

projelerde görev almasýný saðlayacak sekilde deðistirilmesi

� Akademik Denklik ve Akademik Yükselme: 2547 sayýlý Yükseköðretim

Kanunun 24. maddesinin b fýkrasýnýn 1. bendinde yer alan ifadenin,

"Yurtiçinden veya denkliði kabul edilen bir yükseköðretim

kurumundan, doktora veya týpta uzmanlýk unvanýný veya

Üniversitelerarasý Kurulun önerisi üzerine Yükseköðretim Kurulunca

tespit edilen belli sanat dallarýnýn birinde yeterlik kazanmýs olmak"

olarak deðiþtirilmesi.

� Türkiye'nin BT Ýnsan Kaynaðý açýsýndan bir çekim merkezi olmasý

amacýyla:

Lisansüstü öðrencileri, doktora sonrasý ilk 5 yýl içinde olan genç bilim

insanlarý, yurt içi ve yurt dýsý deðisim programlarý kapsamýndaki

araþtýrmacýlar ve uluslararasý arastýrmacýlar için üniversite ve kamu

enstitülerine ait kampüslerin içinde veya dýsýnda belirlenecek belirli

alanlarda barýnma imkânlarýnýn artýrýlmasýna iliskin çalýsmanýn

yapýlmasýna, akademisyenlerin özel sektör ile isbirliðinde önemli

engellerden biri olan mevcut döner sermaye uygulamasýnýn ve

denge tazminatý kesintisinin, 5947 sayýlý "Üniversite ve Saðlýk

Personelinin Tam Gün Çalýsmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðisiklik

Yapýlmasýna Dair Kanun" kapsamý dýsýnda, saðlýk sektörü dýsýndaki

akademisyenlerin ihtiyaçlarý doðrultusunda yeni bir düzenlemenin,

ilgili kurumlar tarafýndan hazýrlanmasýna, Doktora sonrasý (Post-doc)

araþtýrmacý ve pozisyon tanýmlarýnýn yapýlýp, YÖK Kanununda gerekli

yasal, mali ve idari düzenlemelerin Maliye Bakanlýðý, YÖK ve TÜBÝTAK

isbirliðinde hazýrlanmasýna, karar verilmiþtir.

� BTYK 24. Toplantýsýnda alýnan "Yurt Dýþýnda Lisansüstü Eðitim Desteði

Saðlayan Burs Programlarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý" baþlýklý

kararýnda Milli Eðitim Bakanlýðý koordinasyonunda YÖK, TÜBÝTAK,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ve Kalkýnma Bakanlýðý'nýn

katýlýmýyla BTYK'nýn 25. toplantýsýna raporlanmak üzere bir model

önerisi gelistirilmesine karar verilmiþtir.91

� Proje Önerisi: Siyasi erk tarafýndan sahiplenilerek, dünya çapýnda

ve ülkede heyecan yaratacak bir projenin oluþturulmasý, ulusal hedef

olarak gösterilmesi ve yeterli ve geniþ kaynaklarla desteklenmesi.

Büyük Projenin ise Türk uydusunun üretimi olmasý önerilmektedir.

TÜBÝTAK Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan uydu
91 http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/BTYK/btyk24/BTYK24_Yeni_Kararlar_Toplu.pdf
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uygulamalarý alanýnda Göktürk-2: Çözünürlüklü Görüntüleme Amaçlý

Bilimsel Araþtýrma ve Teknoloji Uydusu Geliþtirme Projesi, HALE:

Elektrik Ýtki Uygulama Araþtýrmalarý ve Hall Etkili Ýtki Motoru Geliþtirme

Altyapý Projesi ve RASAT: Türkiye'nin Ýlk Yerli Yapým Yer Gözlem

Uydusu olmak üzere üç büyük proje gerçekleþmiþtir.92

� Göktürk-2: GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamýnda; uzay ve uydu

sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapý

geliþtirilmesi, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin uydu görüntü ihtiyaçlarý

ile diðer kamu kurum ve kuruluþlarýn gözlem ve araþtýrma

ihtiyaçlarýnýn milli imkân ve yeteneklerle karþýlanmasý

hedeflenmektedir. Tedarik Makamý'nýn MSB AR-GE olduðu TÜBÝTAK

UZAY - TUSAÞ Ýþ Ortaklýðý tarafýndan gerçekleþtirilecek ve sistem

seviyesindeki tüm sorumluluklar Ýþ Ortaklýðý'na ait olacaktýr.93

� HALE:  Türkiye, Elektrik Ýtki Uygulama Araþtýrmalarý ve Hall Etkili

Ýtki Motoru Geliþtirme Altyapý Projesi (HALE) ile elektrik itki motoru

teknolojileri alanýnda araþtýrma yapan ve bu sistemlerin geliþtirildiði

ilk tesisine sahip olacaktýr. Proje, Hall etkili itki sistemlerinin tasarýmý,

üretimi ve test edilebilmesi için gerekli bilgi birikimini saðlayacak

ve altyapýyý kuracaktýr. DPT'nin desteði ile TÜBÝTAK UZAY'da

kurulacak elektrik itki laboratuvarýnda üretilecek ve test edilecek

itki sistemleri, ay ve gezegenler arasý olanlar gibi daha karmaþýk

uzay görevlerinin gerçekleþtirilebilmesine olanak saðlayacak ve

yeni projeler için bir geliþtirme altyapýsý kazanýlmýþ olacaktýr.94

� RASAT (Türkiye'nin Ýlk Yerli Yapým Yer Gözlem Uydusu): RASAT

Araþtýrma Uydusu, Türkiye'nin ve TÜBÝTAK UZAY'ýn BiLSAT

uydusundan sonra sahip olacaðý ikinci uzaktan algýlama

uydusudur. Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve

Türk mühendislerce tasarlanýp geliþtirilen yeni modüllere sahip

olacak olan RASAT, Türkiye'de tasarlanýp üretilen ilk yer gözlem

uydusu olacaktýr.95 RASAT, haritacýlýk, çevre, afet izleme ve þehircilik

ve planlama alanlarýnda kullaným için tasarlanmýþtýr.96 TÜBÝTAK

Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü (TÜBÝTAK UZAY) tarafýndan

DPT desteðiyle tasarlanýp üretilen uzaktan algýlama uydusu

RASAT'ýn dünyanýn dört bir tarafýndan çektiði ilk görüntüler,

Enstitünün Ortadoðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleþkesinde

kurulu binasýndaki yer istasyonundan baþarýyla izleniyor. 17

Aðustos 2011 tarihinde RASAT uzaya fýrlatýldý. Dünya çevresindeki

bir turunu yaklaþýk olarak 98 dakikada tamamlayan RASAT, 17

Ekim itibariyle dünya çevresinde 900 turu tamamladý.97

92 http://www.uzay.tubitak.gov.tr/tubitakUzay/tr/projects/spaceApplications.php
93 http://www.uzay.tubitak.gov.tr/tubitakUzay/tr/projects/spaceApplications.php
94 http://www.uzay.tubitak.gov.tr/tubitakUzay/tr/aboutUs/brochures/trHale.pdf
95 http://rasat.uzay.tubitak.gov.tr/about/
96 http://rasat.uzay.tubitak.gov.tr/promotion/docs/rasatTr.pdf
97 http://rasat.uzay.tubitak.gov.tr/blog/?p=382
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SONSÖZ

TEKPOL çalýþma grubunun araþtýrmalarý ile dört ana baþlýkta sunulan "UÝG 2006-2013 Dönemi

Deðerlendirme Raporu"; "Türkiye'nin Bilgi Güdümlü bir Ülke" olmasý için ihtiyaçlarýn belirlendiði,

birçok alandan (üniversite, kamu kurumlarý, bürokratlar, sivil toplum kuruluþlarý...) katýlýmcýlardan

oluþan çalýþma gruplarýnýn katkýlarýyla hazýrlanan ve UÝG tarafýndan  2006 yýlý sonunda yayýmlanan

"Toplumsal Refah için Ýnovasyon: Ýnovasyon Çerçeve Raporu"ndaki önerilerin Haziran 2013 tarihi

itibariyle Türkiye'de gerçekleþme durumunun araþtýrýlmasýný içermektedir.

Rapor içerisinde Türkiye'nin bilgi güdümlü bir ülke ve yenilikçi bir ekonomi olmak adýna attýðý

adýmlar ve geldiði nokta mümkün olabildiðince özetlenmiþtir. Çalýþma kapsamý içinde yer alan

önerilerin büyük çoðunluðunun 2006-2013 yýllarý arasýnda olumlu bir geliþim seyri içinde olduðu

söylenebilir. Ancak bu tabloya uzun vadeli ve uluslararasý bir kapsamda bakýldýðýnda, özellikle

eðitim ve bilgi ekonomisi politikalarý üzerinde daha dikkatli düþünülmesi gerektiði açýk bir þekilde

görülmektedir.

Bilgi toplumu olma yolunda, eðitim alanýndaki reformlarýn büyük rolü vardýr. Ancak eðitim ile

ilgili reform çalýþmalarýna  paydaþ görüþlerinin dâhil edilmesi kritik önemdedir ve baþarýyý doðrudan

etkileyecek bir unsurdur. Paydaþ katýlýmýný saðlamaya yönelik yöntemlerin, tasarlanma aþamasýndaki

reformlarýn daha iyi þekillendirilmesi yönünde etkili biçimde kullanýlmasý gerekmektedir.  Öte

yandan, 2010 yýlýna kadar Türkiye'nin bilgi güdümlü bir ülke olmasý alanýnda özellikle TÜBÝTAK'ýn

çalýþmalarý artarak devam etmiþ ve 2010-2012 yýllarý arasýnda gerçekleþen BTYK toplantýlarýnýn

gösterdiði üzere ülkemizdeki eðitim politikalarýnýn tabana yayýlmasý için ilgili kuruluþlarýn sorumluluk

alanlarý geniþletilmiþtir. Bu durum, süreci daha katýlýmcý ve tabandan yukarý doðru da þekillenen

bir hale getirmek adýna atýlmýþ olumlu adýmlar olarak deðerlendirilebilir.

BTYK Toplantýlarýnda alýnan yeni kararlar gereði Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yýlý Hedefleri

doðrultusunda Türkiye'de özel sektörün Ar-Ge harcamalarý konusunda önemli bir rol üstlenmesi

gereði vurgulanmaktadýr. Özel sektör harcamalarýnýn, toplam Ar-Ge harcamalarý içindeki payý sürekli

artmaktadýr ve özel sektör Ar-Ge harcamalarýnýn artýþ hýzý oldukça yüksektir. Fakat Ar-Ge harcamalarý

yüksek olan diðer ülkelerin finansman kaynaklarýnda özel sektörün Ar-Ge payý ile karþýlaþtýrýldýðýnda

Türkiye hala oldukça gerilerdedir.98 Türkiye'nin 2023 yýlýnda dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna

girebilmesi, yerli otomobil, yerli uçak, yerli helikopter geliþtirilmesi gibi ulusal hedeflerini

gerçekleþtirebilmesi ve Ar-Ge hedefi olan %3'e ulaþmasý için özel sektör itici güç olarak görülmektedir.

Özel sektörün Ar-Ge harcamalarýnýn artýrýlmasý konusunda, yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi

çalýþmalarýna devam edilmesi teþvik edici olacaktýr. Öte yandan 2006 yýlýnda yayýmlanan UÝG

Ýnovasyon Çerçeve Raporunda hazýrlanan proje hedeflerindeki "Büyük Proje" (Türk uydusunun

üretilmesi) önerisinin günümüze kadar gerçekleþemediði görülmektedir. Dünya çapýnda yanký

uyandýrmasý amaçlanan büyük proje hedefinin kuþkusuz yoðun Ar-Ge çalýþmalarý gerektirdiði

Üçüncü Bölüm
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98 Ar-Ge harcamalarýnýn GSYÝH içindeki payý 2009 yýlýnda en yüksek olan ilk 15 ülkede,  özel sektör Ar-Ge harcamalarýnýn GSYÝH içerisindeki payý
% 2,1'dir (2009). Türkiye'de bu oran % 0.37'dir (2011). Türkiye'nin 2023 yýlý hedefi ise bu oraný %2'ye yükseltmektir (23. ve 25. BTYK Toplantýsý Raporlarý).



düþünülmektedir. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerinde TÜBÝTAK gibi temel aktörlerin yaný sýra özel

sektörün de daha aktif rol almasý gerektiði savunulmaktadýr. Ancak bilgiye dayalý ekonomide, sadece

teknolojik bilgi deðil inovasyonu tetikleyecek her türlü örtük bilginin kullanýmý gerekmektedir. Bu

yüzden organizasyonel ve pazarlama alanýnda yapýlacak inovasyonlar da en az yoðun teknolojik

faaliyetler sonucunda ortaya çýkan ürün inovasyonlarý kadar önemlidir. Politika yapýcýlarýn bunu

göz önünde bulundurarak teknolojik faaliyet içermeyen inovasyonlarý da tetikleyecek mekanizmalar

oluþturmalarýnýn önemli olduðu düþünülmektedir.

2011-2016 yýllarýna iliþkin BTYK Stratejisi ve Eylem planlarýnda "Üniversitede Yenilikçiliðin ve

Giriþimciliðin Tetiklenmesi Amacýyla Politika Araçlarýnýn Geliþtirilmesi" hedefi büyük önem

taþýmaktadýr. Giriþimciliði geliþtirmek üzerine oluþturulan politika araçlarýnýn temelinde bu kültürün

yaygýnlaþtýrýlmasý için esas olarak eðitim alanýnda inovatif düþünceler aþýlanmasý gerekmektedir.

Avrupa ve Kuzey Amerika'nýn temel bilimlere verdikleri destekler ve yaptýklarý yatýrýmlar göz

önüne alýndýðýnda rekabetçi güçlerinin ve yenilikçi yapýlarýnýn temelinde bu özelliklerinin olduðu

ve temel bilim-uygulamalý bilim dengesini rekabetçilik ve yenilikçilik yolunda dengeli bir biçimde

sürdürdükleri görülmektedir. Bu bakýmdan, ülkemizin rekabetçi bir ekonomi ve yenilikçi bir endüstriye

sahip olabilmesi açýsýndan yapýlan yatýrýmlar içinde temel bilimlere yapýlan yatýrýmlara da önem

verilmesi, temel bilim-uygulamalý bilim dengesinin ülke öncelikleri ve hedefleri doðrultusunda iyi

belirlenmesi ve uygulanmasý ve bu noktada da eðitim politikalarýnýn, sosyal ve ekonomik politikalarýn

da bu yapýyý destekleyecek nitelikte olmasý gerektiði düþünülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 100. yýlýný kutlayacaðýmýz 2023 yýlýnda, bilgi toplumu olmak

amacýna yönelik kritik adýmlarýn neler olduðu birçok ulusal raporda detaylý þekilde sunulmuþtur.

Türkiye'nin bir yol haritasýna sahip olmasý önemli geliþmelerden biri olarak görülmektedir. Öte

yandan, bilim ve teknoloji politikasý da dâhil herhangi bir alanda politika yaparken akýlda tutulmasý

gereken en önemli hususun, toplum bireylerinin refahý ile doðrudan ilgili olan bu politikalarýn asýl

sonuçlarýnýn rakamsal iyileþmeler deðil, refahýn artýþýný ve bu artýþýn sürekliliðini saðlayacak davranýþsal

deðiþiklikler yaratmak olduðu düþünülmektedir. Türkiye'yi özel kesim, kamu kesimi, üniversiteler ve sivil

toplum kuruluþlarýnýn oluþturduðu bir sistem olarak düþündüðümüzde, bu sistem içerisinde üretilen

bilginin ekonomik deðere dönüþmesi için gerekli finansal, sosyal, kültürel ve organizasyonel koþullarýn

saðlanmasý ve iyileþtirilmesi, geleceðe yönelik adýmlarýn temelini oluþturmaktadýr.  Bu sebeple, geleceðe

yönelik politikalarýn var olan politikalar, piyasa mekanizmalarý ve Türkiye'nin içinde bulunduðu kurumsal

çerçeve göz önünde bulundurarak uygulanmasý gerekmektedir. Yeni politikalar oluþturulmadan önce,

mevcut hangi politikalarýn iþlemekte olduðu ve hangilerinin ihtiyaca cevap vermeyip güncelleme

gerektirdiði etraflýca analiz edilmeli ve geleceðe yönelik hedefler içerecek þekilde düzenlenen politikalarýn,

mevcut dinamikler ile tamamlayýcý nitelikte oluþturulmalýdýr.

Ýzlenen politikalarýn etkilerinin kapsamlý þekilde deðerlendirilmesi, politika yapma sürecini verimli

kýlan, ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir unsurdur. Dolayýsýyla eðitim, giriþimcilik ve inovasyon

alanlarýndaki teþvik mekanizmalarýnýn devamlýlýðýna, politika deðerlendirmesi alanýnda uzman

kiþilerin görüþleri ve kapsamlý etki analizleri dikkate alýnarak karar verilmesi, Türkiye'nin bilgi temelli,

yenilikçi bir ekonomi olma amacýna ulaþmasýnda destekleyici bir rol oynayacaktýr.
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