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1.6 2014-2016 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fonlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar
[2014/106]
KARAR

2014-2016 yıllarında Ar-Ge ödeneği olarak kullanılacak kamu kaynaklarının proje ve programlara
dağıtılırken aşağıdaki esaslara uyulmasına karar verilmiştir.
1. 2014-2016 yıllarında öncelikle mevcut Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi tüm gücüyle harekete
geçirecek projeler desteklenecektir. Ayrıca, ileri uzmanlık merkezleri de desteklenecektir.
2. Mevcut kapasitenin tam güçle çalışabilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan teknisyen, ikincil
teçhizat gibi ilave kaynaklar için destek verilebilecektir.
3. Ar-Ge ve yenilik desteklerinde öncelik verilecek projeler:
a. Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımları, ivme
kazanmamız gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımları ve tabandan yukarı
yaklaşımları teşvik eden,
b. Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) dokusunu sağlamlaştıracak şekilde oluşturulacak
çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge ve yenilik işbirlikleriyle (üniversite, sanayi, kamu,
STK’ların ikili, üçlü, vb. ortaklıkları ile) gerçekleştiren,
c. Başta Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlar ve ivme kazanmamız gereken
alanlarda olmak üzere her alanda araştırmacı insan gücümüzü (nitel ve nicel anlamda)
geliştirme amacımıza hizmet eden,
d. Akademik, toplumsal veya ticari sonuçlar (katma değer) üreten,
e. Yeni teknolojilerin elde edilmesine imkan veren,
f. Ülkemizin rekabet gücünü artırma konusunda katkı vadeden,
g. Toplumu etkileyen sorunlara ve özel sektörün ihtiyaçlarına çözüm getirme konusunda
değer üretme potansiyeli taşıyan,
h. Ülkemizde insanların yaşam kalitesini yükseltme konusunda değer üretme potansiyeli
taşıyan,
i. Ar-Ge ve yenilik ekseninde oluşturulacak sektörel ve yerel boyuttaki yönetişim
mekanizmalarını teşvik eden,
j. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi, doğal (örneğin bor kaynakları), beşeri (örneğin genç
nüfus) vb. güçleri veya fırsatları değerlendirmeye yönelik,
k. Sonuçlarının kullanıcısı belirlenmiş ve başvuru sürecinde kullanıcının ihtiyacı ve kullanım
niyeti taahhüt altına alınmış,
l. Ülkemizin karşı karşıya olduğu veya olabileceği zorluklara ya da tehditlere karşı hazır
olmamızı ve çözümler üretmemizi sağlayan,
m. Bilim ve teknoloji kültürünü topluma yaygınlaştırma potansiyeli taşıyan,
n. Toplumda girişimcilik kültürünü yaygınlaştıran,
o. Eğitim kalitesini artıran
projeler olacaktır.
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Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi için ayrılan kamu kaynaklarının, BTYK’nın 22.
Toplantısı’nda onaylanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında
belirlenen amaç ve stratejilerin etkin bir şekilde yerine getirilmesine yönelik kullanılması için politikalar
belirlenmesi gerekmektedir.

