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Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlayan mekanizmalar, ulusal yenilik 
ve girişimcilik sisteminin etkinleştirilmesi yönünde kullanılacak en kritik araçlar arasında yer almaktadır.  

Olgunlaşmaya başlayan ulusal yenilik ve girişimcilik sistemimizin önemli bir çıktısı olarak bu alanda 
sağlanan destek mekanizmalarının arttığını söylemek mümkündür. Ancak sayısal artışın yanı sıra 
çeşitliliğin de artmasıyla birlikte bu mekanizmaların birbirlerini bütünleyecek ve sinerji yaratacak şekilde 
konumlandırılması ihtiyacı da doğmaktadır. Ayrıca, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin önemli ölçüde 
artmasına karşın teknolojilerin ticarileşmesi için verilen desteklerin artırılması gerektiği görülmektedir. 
2000-2004 ve 2005-2010 yılları arasında temel ve uygulamalı araştırma ile deneysel geliştirme için 
ayrılan kaynak 931 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükselirken, teknolojinin ticarileşmesi için ayrılan 
kaynak ise 38 milyon TL’den 131 milyon TL’ye yükselmiş ancak toplam içerisindeki payı düşmüştür.  

Farklı destek mekanizmaları arasındaki uyum artırılarak Ar-Ge ve yenilik destek mekanizmalarının 
ülkemiz için daha çok katma değer sağlaması mümkündür. Nitekim Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’nın “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına 
yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye” vizyonuna ulaşmak için Ar-Ge, yenilik ve 
girişimcilik destek mekanizmaları arasında uyumun sağlanması bir gerekliliktir. Bununla beraber 
sistemimizde öncelikle UBTYS 2011-2016’da belirlenen güçlü ve ivme kazanmamız gereken alanlar 
dikkate alınarak hedef-odaklı yaklaşımların benimsenmesi önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek mekanizmalarının bütünselliğini, uyumunu ve hedef 
odaklılığını artıracak çözümleri üretmek üzere, BTYK altında bir alt komisyonun kurulmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

 



 
Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek mekanizmaları arasında bütünsellik, uyum ve hedef odaklılığın 
sağlanması için BTYK altında TÜBİTAK Başkanı başkanlığında YÖK Başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı ve KOSGEB 
Başkanı’ndan oluşan bir Koordinasyon Kurulu kurularak, geliştirilecek model önerisinin BTYK’nın 24. 
toplantısında Yüksek Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.  

Bu süreçte toplantıların sekretarya hizmeti TÜBİTAK tarafından yerine getirilir. Koordinasyon Kurulu, 
ihtiyaca bağlı olarak üyelerin bir bölümünün katılacağı alt çalışma grupları kurabilir. Ayrıca, 
Koordinasyon Kurulu gündemle ilgili gördüğü kurum temsilcilerini veya kişileri davetli statüsünde 
Koordinasyon Kurulu toplantılarına veya alt grup çalışmalarına davet edebilir. 
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