2015/103 (Y)
BTYK’nın 28. Toplantısı
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KARAR
Ar-Ge faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması ve
yerli teknoloji yoğun başlangıç firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde bulunması için
uluslararası kuluçka merkezi destek mekanizmalarının geliştirilmesine ve uygulamaya alınmasına
karar verilmiştir.
SORUMLU KURULUŞLAR
 KOSGEB

 Türkiye İhracatçılar Meclisi

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
İLGİLİ KURULUŞLAR
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 TÜBİTAK

 Ekonomi Bakanlığı

 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

GEREKÇE
Türk firmaları uluslararası pazarlarda algı ve prestij açısından çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu
durumun aşılması için mühendislik ve Ar-Ge faaliyetleri ülkemizde gerçekleşen ürünlerin uluslararası
pazarlarda yer alması sağlanarak katma değeri yüksek ürünlerde ihracatın artırılması önemlidir.
Ayrıca, yerli teknoloji yoğun başlangıç firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde
bulunarak Ar-Ge ve girişimcilik yeteneklerinin uluslararası tecrübe ile geliştirilmesinin de faydalı
olacağı değerlendirilmektedir.
Hızla gelişen ekonomiler incelendiğinde bu ülkelerde gelişmiş girişimcilik ekosistemlerinden
yararlanmak için başlangıç firmalarına yönelik uluslararası kuluçka merkezi modelinin uygulandığı
görülmektedir. Örneğin, Çin dünyanın gelişmiş girişimci ekosistemleri olan Silikon Vadisi, San
Francisco ve Toronto’da yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir başlangıç firmalarının kurulmasını
destekleyen kuluçka merkezleri açmıştır. Çin’in uluslararası kuluçka merkezi açmayı değerlendirdiği
diğer ülkeler Finlandiya ve İsrail’dir. Uluslararası kuluçka merkezlerinde yer alan başlangıç firmalarına
kira desteği ve başlangıç firmasının Çin’deki yan firması için girişim sermayesi desteği
sağlanmaktadır. Benzer amaçlarla, Brezilya’da başlangıç firmalarına ve kuluçka merkezlerine yönelik
uygulanan “Start-Up Brasil” destek programının Silikon Vadisi çağrısı bulunmaktadır. Bu çağrının
başlangıç firmalarının oluşturulmasına önemli bir rekabet avantajı kazandırdığı ifade edilmektedir.
Diğer bir örnek olan Meksika’da ise yeni uluslararası başlangıç firmalarının kurulması veya mevcut
Meksikalı firmaların uluslararası kollarının açılması için Meksika TechBA Programı bulunmaktadır.
Program kapsamında ABD, Kanada ve İspanya’da toplam 8 kuluçka merkezi desteklenmektedir.
Ayrıca, kuluçka merkezlerinin bulundukları girişimcilik ekosisteminin güçlü olduğu sektörlere göre
çeşitlendirildiği göze çarpmaktadır. Örneğin, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki Meksikalı
firmalar için Silikon Vadisi, Austin ve Vancouver kuluçka merkezleri bulunmaktadır. Havacılık ve sağlık
sektöründeki Meksikalı firmalar ise Montreal kuluçka merkezinde yer alabilmektedir. Program
kapsamında yurt dışında kurulacak firmaya kira bedelinin bir kısmı ve rehberlik hizmeti (pazara giriş
planı) sağlanmaktadır. TechBA programında yapılan her 1 dolar yatırım için 23 dolar geri dönüş
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alındığı tespit edilmiştir.
Bu nedenle, Ar-Ge faaliyetlerini ülkemizde gerçekleştiren firmalarımızın uluslararası pazarının
artırılması, uluslararası alanda markalaşmaları ve gelişmiş girişimcilik ekosistemlerinden
yararlanmaları amacıyla işletici kuruluşu başta üniversiteler olmak üzere uluslararası kuluçka merkezi
destek mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulamaya alınmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
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