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1. Günümüzde TÜBİTAK ve Türkiye Araştırma Alanı 
 
TÜBİTAK bundan 40 yıl önce Türkiye’nin bilimsel araştırmalarının hacim ve düzey 
bakımından yetersiz görülmesi ve bu önemli faaliyet alanının canlandırılması, 
geliştirilmesi ve hızlandırılması için yeni bir kuruma ihtiyaç duyulması nedeniyle 
kurulmuştur. Bu genel gerekçeden hareketle ilk kuruluş kanunu (278 sayılı Kanun) ile 
TÜBİTAK’a  
 
a. Müspet bilimlerde  temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik 

etmek ve bu alanda çalışmak maksadıyla enstitüler kurmak; 
b. Temel ve uygulamalı bilim alanlarında, bilim adamlarının, araştırmacıların 

yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için imkanlar sağlamak; 
c. Müspet bilimlerde temel ve uygulamalar alanında takip edilecek milli politikanın 

tespitinde Hükümete yardımcı olmak, 
 
gibi görevler verilmiştir. 
 
Zaman içinde büyüyen sorumlulukları ile birlikte TÜBİTAK da gelişmiş, kuruluş 
amaçlarına yönelik çalışmalarını, ülkede bilim ve teknolojiyle ilgili her kesimi 
ilgilendirecek düzeyde çeşitlendirmiş ve bugün ülkenin bilim ve teknoloji platformunun 
en önemli aktörü haline gelmiştir.  
 
Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde, uluslar bilim ve teknolojinin kalkınma ve 
gelişmenin en önemli unsuru haline geldiğini fark ederek bilimsel ve teknolojik 
çalışmalar ile mal ve hizmet üreten sektörler arasındaki bağları kuvvetlendiren ve 
karşılıklı olarak besleyen sinerji yaratmaya imkan veren politika ve yapılandırmaları 
gerçekleştirmişlerdir. Bu evrensel değişim rüzgarı Türkiye’yi de etkilemiş, 1987 
yılında 294 sayılı KHK ile Kurumun kuruluş amacına, faaliyetlerini kalkınma  planları 
doğrultusunda yapması ilkesi eklenmiştir. 1993 yılında 498 sayılı KHK ile bu yöndeki 
değişim isteği daha da  güçlendirilmiş olarak Kurum amacına yansıtılmış ve Kurum 
faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, Türkiye’nin 
uluslararası alanda bilimsel ve teknolojik rekabet gücünü artırmak için önlemler 
almak; bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için 
yöntemler geliştirmek; özel sektörün teknolojik araştırma ve geliştirmeye etkin ve 
ağırlıklı olarak katılımını sağlayacak programlar yapmak; Türk sanayi’nin üniversite 
ve araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliğini artıracak programları geliştirmek; bu 
işbirliğinin somut hale dönüşebileceği fikir ortamları yaratmak gibi görevler 
getirilmiştir. 
 
Bu değişikliklerden uygulama alanına yansıtılabilenlerin etkisi büyük olmuştur. 
Örneğin 1995 yılında TÜBİTAK’ın girişimi ile başlatılan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
işbirliği içinde yürütülen sanayiye AR-GE desteği programının, sanayide AR-GE 
bilincinin oluşmasında ve rekabet gücünün artmasında önemli payı olmuştur. Sanayi 
kesiminin toplam AR-GE içindeki payı, yedi yılını tamamlayan bu uygulamanın da 
önemli katkısıyla belirgin ölçüde artmış ve 1993 yılındaki %15 düzeyinden, %40 
düzeyine yükselmiştir. Şüphesiz bu sevinilecek bir artıştır, ancak bu konuda 
katedilecek mesafe hala çok büyüktür. Gelişmiş ülkelerde bu oran %70’ler 
düzeyindedir. 
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Ülkeler arasında gelişme, kalkınma ve refah konularındaki yarış,  yakın geçmişte artık 
bloklar arası bir rekabete dönüşmüştür. Bizim de tam üyesi olmayı hedeflediğimiz 
Avrupa Birliği, 2000 yılındaki Lizbon Zirvesi’nde, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu 
bloklarıyla rekabet edebilmek ve 2010 yılında AB’yi dünyanın rekabet gücü en yüksek 
bloğu haline getirebilmek için rekabet öncesi araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik 
(innovation) yeteneklerini geliştirmeyi başlıca hedef olarak belirlemiştir.  
 
Bu doğrultuda ortaya konulan “Avrupa Araştırma Alanı” kavramı, Avrupa’daki 
araştırma kurumları ve araştırmacıların farklı özellik ve düzeylerde bulunduklarının, 
dağınık yapıda ve çoğu kez birbirini tekrar eden faaliyetler içinde olduklarının tesbiti 
üzerine inşa edilmiştir.  Avrupa Araştırma Alanı ve bu stratejik belgenin uygulama 
aracı olarak tasarlanan AB Altıncı Çerçeve Programı, araştırmanın daha verimli 
kılınması ve ekonomik kalkınma ve refahın artırılmasına daha büyük katkı sağlaması 
amacıyla, aday ülkeleri de içine alan geniş bir coğrafyada araştırma ve geliştirme 
etkinliklerinin bütünleştirilmesi (integration), güçlendirilmesi (strengthening) ve 
yapılandırılması (structuring)  ile ilgili yaklaşımlar sergilemektedir. 
 
Avrupa Araştırma Alanı kavramının içeriği, TÜBİTAK Kanunu’nda 1993 yılında 
yapılan değişiklikler kapsamındaki maddelerin içeriği ile karşılaştırıldığında önemli 
benzerlikler göze çarpmaktadır. Türkiye, AB’nin başetmek durumunda olduğundan 
daha da zorlu rekabet koşulları ile karşı karşıyadır. Bu durumda Türkiye’de de 
AB’dekine benzer bir “Türkiye Araştırma Alanı” kavramı geliştirilerek sınırlı 
kaynaklarımızın bilim ve teknolojiye dayanan kalkınma çabalarını etkinleştirme ve 
verimli kılma bağlamında kullanılmasını sağlamak yaşamsal önemde görülmektedir.  
Böylesine çok aktörlü ve çok boyutlu bir konu, gündemimizde yer alan Ulusal Yenilik 
Sistemi’nin bir ögesi olarak ele alınmak durumundadır.  
 
Türkiye Araştırma Alanı kavramının “bütünleştirme” boyutunda, ulusal inovasyon 
sistemindeki tüm aktörlerin yürüttükleri AR-GE etkinliklerinin bir bütünün parçaları 
olarak ele alınması ve parçaların ayrı ayrı optimizasyonu yerine bütünün 
optimizasyonu ve bu bağlamda aktörlerin yürüttükleri etkinliklerin kapsam, büyüklük 
ve birbirleriyle ilişkilerinin yeniden tanımlanması içerilmelidir. Bu kapsamda 
yoğunlukla akademik kuruluşlar tarafından üstlenilen temel araştırmaların, yoğunlukla 
araştırma enstitüleri tarafından üstlenilen teknoloji transferi ve geliştirilmesi 
etkinliklerinin ve yoğunlukla sanayi kuruluşları tarafından üstlenilen geliştirme 
çalışmalarının, ulusal amaç ve stratejiler doğrultusunda birbirini tamamlar biçimde 
bütünleştirilmesi amaçlanmalıdır. Bütünleştirme çabaları kapsamında Türkiye’nin AB 
Altıncı Çerçeve Programı’na katılımı, eTürkiye ve eAvrupa+ etkinlikleri, AB öğrenci 
değişimi programları, bilgi ve teknolojiye dayalı sanayileşme etkinlikleri ve ulusal   
AR-GE bütçesinin oluşturulması konuları ele alınmalıdır. 
 
Ülkemiz çok değişik alanlarda araştırma, eğitim ve üretim etkinliği sürdüren kurum ve 
kuruluşlara sahiptir. Uluslararası rekabetin ve ticaretin gittikçe yoğunlaştığı 
günümüzde, bu kurum ve kuruluşların önemli bir bölümünün mevcut düzeyleri ile yeni 
global rekabet koşullarına hazır olmadıkları görülmektedir. Bu durumda, bundan 
sonra uygulanacak politika ve stratejilerle, mevcut kuruluşların düzeylerinin ve 
rekabet güçlerinin hızla yükseltilmesi ve bu şekilde uluslararası arenada aktif olarak 
rol alabilecek yetkinliğe kavuşturulmaları, ulusal verimliliğin ve refahın yükseltilmesi 
açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle “Türkiye Araştırma Alanı” kavramı 
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içinde araştırma, geliştirme ve yenilik temellerinin “güçlendirilmesi” de yer alması 
kaçınılamayacak bir gereksinimdir.  
 
Türkiye Araştırma Alanı’nın üçüncü boyutu ise, temel aktörler olan firmalar, eğitim-
araştırma kurumları ve ilgili kamu kuruluşlarının “yapılanmaları” ile ilgilidir. Türk 
sanayiinin geleneksel yapısı içinde teknolojiye yaklaşımı çoğunlukla gelişmeleri 
izleme ve bilinenleri yurt koşullarında yeniden üretmeyi içermektedir. Oysa ürün ve 
süreçlerde yüksek katma değer, artık yalnızca teknolojik yenililik ile mümkün 
olmaktadır. Araştırma ile ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yaklaşımlarındaki temel 
eksiklik ise, araştırma sonuçlarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesi, diğer 
bir deyişle Türkiye katma değeri yaratmasının yeterince gözetilmemesidir. Dolayısıyla 
bütün aktörlerin bu temel anlayış değişikliği doğrultusunda yapılanmalarını gözden 
geçirmeleri, altyapı ve insangücü planlamalarını buna göre yapmaları zorunlu 
görülmektedir.  
 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun bugünkü gündeminde Türkiye Araştırma 
Alanı’nın her üç boyutunu ilgilendiren konular yer almaktadır. Ülkemizi Atatürk’ün 
işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma yolunda çok önemli işlevi 
olan bu kavramın bütün boyutlarıyla yerleşmesi, süphesiz uzun soluklu bir süreçtir. 
Türkiye Araştırma Alanı, Yüksek Kurul’un bu ve bundan sonraki toplantılarında 
tartışılarak adım adım olgunlaşacaktır.  
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2. Avrupa Birliği Programlarına Katılım (Karar No: 2001/1) 
 
Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar 
 
Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, YÖK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, ABGS, TÜBİTAK, TÜBA 
 
 
Gelişmeler ve Ek Karar Gerekçesi 
 
Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına Katılım 
 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 15 Nisan 2002 günlü toplantısında Türkiye’nin 
Altıncı Çerçeve Programına tam katılımına karar verilmesi ve kararın 15 Mayıs 2002 
günlü Başbakanlık Genelgesi ile duyurulmasının ardından, TÜBİTAK, 24 Aralık 2001 
günlü Yüksek Kurul toplantısının kendisine vermiş olduğu görevi göz önünde 
bulundurarak, hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 
 
3 Temmuz 2002 günü Brüksel’de Avrupa Birliği yetkilileriyle yapılan müzakereler 
sonucunda, konuyla ilgili Mutabakat Muhtırası’nın 29 Ekim 2002 günü Brüksel’de 
imzalanmasına kadar geçen altı aylık dönemde, birçoğu yabancı uzmanların 
katılımıyla gerçekleştirilen, Türk bilim ve teknoloji çevrelerini katılıma hazırlamaya ve 
özendirmeye yönelik, yaklaşık kırk kadar bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, 
TÜBİTAK görevlileri bu çalışmalara yoğun biçimde katılmışlardır. 
 
17 Ekim 2002 günlü Başbakan Yardımcılığı Genelgesiyle kendisine, “Ulusal İrtibat 
Kuruluşu” görevi verilmesi üzerine, TÜBİTAK, her biri değişik alanlarda görev yapan 
dokuz “ulusal irtibat noktası” uzmandan ve belli bir yardımcı kadrodan oluşan bir 
“Ulusal İrtibat Ofisi” kurmuştur. Ulusal irtibat noktası uzmanlar, üniversiteler, 
araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları örgütleri gibi kurumlarda belirlenmiş olan iki 
yüz kadar “kurumsal irtibat noktası” kişi ile işbirliği içinde, yoğun çalışmalar 
yürütmektedirler. 11-13 Kasım 2002 günleri Brüksel’de gerçekleştirilen Altıncı 
Çerçeve Programı Açılış Konferansı’na Türkiye’den, 17 si ulusal irtibat noktaları ve 
TÜBİTAK görevlileri olmak üzere, iki yüze yakın sayıda kişi katılmıştır. Ayrıca, ulusal 
irtibat noktaları, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen eğitim kurslarına katılarak 
görevlerinin inceliklerini öğrenmişler, diğer katılımcı ülkelerin irtibat noktalarıyla 
ilişkiler kurmuşlardır. Öte yandan, Türkiye temsilcileri ve çoğu ulusal irtibat noktası 
olan uzmanlar, programın uygulama ilkeleriyle ilgili kararların alındığı Program 
Komitelerine gözlemci olarak katılmaktadırlar. 
 
Programın 17 milyar € tutarındaki bütçesinin yaklaşık 5 milyar € kadarlık bir 
bölümünün dağıtılacağı ilk proje çağrıları 17 Aralık 2002 günü yayınlanmış ve 
programa katılan ülkelerde proje hazırlıkları büyük ölçüde hızlanmıştır. Araştırma ve 
teknolojik geliştirme çevrelerinin, Avrupa’daki meslektaşlarıyla işbirliği içinde, 
programa sunulmak üzere proje önerisi hazırlama çalışmalarına katılmalarını 
kolaylaştırmak amacıyla, TÜBİTAK yeni bir “Seyahat Desteği” programı başlatmış ve 
bugünedek yüz kadar araştırmacıya seyahat desteği vermiştir. Ayrıca, programa 
proje önerisi sunmayı özendirmek amacıyla, Avrupa Komisyonuna teslim edilen proje 
önerilerinde ortak olarak yer alan araştırmacılara ödül verilmesini içeren yeni bir 
“Özendirme Ödülü” programı TÜBİTAK’ça kısa bir süre önce başlatılmıştır. 
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İmzalanan Mutabakat Muhtırası’nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, 9 Ocak 
2003 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Türkiye’nin Altıncı Çerçeve 
Programı’na katılımı kesinlik kazanmıştır.  
 
Ülkemizin Altıncı Çerçeve Programına katılım konusunda başarılı olabilmesi için ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği sağlanması gerekmektedir. Bu tür bir 
işbirliği ise, konuyla ilgili alanlarda yetkili kurum ve kuruluşların çalışmaları etkin 
biçimde yönlendirmeleri sonucunda gerçekleştirilebilir. Türkiye’nin bu programa 
katılımına yönelik çalışmaları izlemek; ülkemizin bu programdan en üst düzeyde ve 
ekonomik ve toplumsal kalkınma hedefleriyle uyumlu biçimde yararlanmasını 
sağlayacak stratejileri belirlemek ve bu bağlamda, “Ulusal İrtibat Kuruluşu” olarak 
görevlendirilmiş olan TÜBİTAK’ın bu alandaki çalışmalarını yönlendirmek; karşılaşılan 
yasal, yönetsel, mali uygulama güçlüklerine yönelik çözüm önerileri geliştirerek 
Başbakanlığa sunmak üzere, bir “Altıncı Çerçeve Programı Eşgüdüm Kurulu” 
oluşturulması, bu bakımdan büyük bir önem taşımaktadır. 
 
Örneğin, her yıl ödenecek Altıncı Çerçeve Programı katılım payının ne kadarının 
Avrupa Birliği hibe yardımından ne kadarının ulusal bütçeden karşılanacağı gibi; 
örneğin, programdan sağlanacak desteklerle ilgili, vergi, gümrük gibi ödemelerle ilgili 
sorunların nasıl çözümleneceği gibi konular, oluşturulması önerilen Eşgüdüm 
Kurulu’nun gündeminde yer almalıdır. 
 
“eEurope+”  ve “eTürkiye” Çalışmaları 
 
Dışişleri Bakanlığı’nın 19 Şubat 2001 günlü davet yazısı üzerine, TÜBİTAK, adı daha 
sonraları “eEurope+” olarak konulan çalışmalara katılmaya başlamış, konu ile ilgili 
“Üst Düzey Karma Komite” toplantılarına katılım sağlanmış, oluşturulan eylem 
planına katkıda bulunulmuştur. TÜBİTAK Üst Düzey Karma Komite’deki görevini 
bugün de düzenli olarak sürdürmektedir. 
 
Başbakan Yardımcılığı’na sunulan 13 Ağustos 2001 günlü bilgi notunda, o güne 
kadar sağlanan gelişmeler özetlenmiş ve bu konudaki bilgi ve deneyim birikimi 
anlatılarak TÜBİTAK’ın bu konuda odak noktası olarak görevlendirilmesi önerilmiştir. 
 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24 Aralık 2001 günlü toplantısında alınan bu 
doğrultudaki bir kararla (2001/1c) “eAvrupa ve eTürkiye ile ilgili bundan sonraki 
çalışmalarda koordinasyon ve teknik sekretarya görevinin TÜBİTAK tarafından 
sürdürülmesi” uygun görülmüştür. Ne var ki, 24 Aralık 2001 günlü Yüksek Kurul 
kararlarını içeren Başbakanlık Genelgesinin yayımlanması olağan uygulama ötesinde 
gecikmiştir. Görüşmeler sonunda, değinilen 2001/1c maddesi çıkarılırsa genelgenin 
yayımlanabileceğinin öğrenilmesi üzerine, diğer önemli kararların bir an önce 
uygulamaya konulabilmesi amacıyla, bu maddenin karardan çıkarılması sonucunda, 
24 Aralık 2001 ve 15 Nisan 2002 Yüksek Kurul kararları birarada 15 Mayıs 2002 
günlü Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlanabilmiştir. Böylece ortaya çıkan belirsiz 
durum, 19 Haziran 2002 günlü Başbakanlık Genelgesi ile giderilmiş, “eTürkiye ile ilgili 
çalışmaların koordinasyonu, yürütülmesi ile kurumsal altyapının oluşturulmasına 
yönelik tüm iş ve işlemlerin Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Dr. Devlet 
Bahçeli) tarafından yerine getirilmesi” uygun görülmüştür. 
 



 8

Yeni Hükümetin göreve başlaması nedeniyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 
Başbakanlığın 27 Aralık 2002 günlü yazısı ile “Başbakanlık tarafından yürütülen 
koordinasyonun, bundan sonra genel koordinesinin Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından gerçekleştirilmesi, teknik sorumluluğunun Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu tarafından üstlenilmesi ve gerekli bütçe ile katılımların bu 
doğrultuda düzenlenmesi” bildirilmiştir. Bu işbölümünün netleştirilmesi amacıyla 
TÜBİTAK tarafından önerilen ve ilgili kurum üst düzey yöneticilerini Başbakanlık 
Müsteşarının başkanlığında bir araya getiren toplantı gerçekleştirilmiş ise de görev ve 
sorumluluk bölüşümü tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. 
 
 

Ek Karar Taslağı 
 
Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programından en üst düzeyde yararlanmasını 
sağlayacak stratejileri belirlemek, “Ulusal İrtibat Kuruluşu” olarak görevlendirilmiş 
olan TÜBİTAK’ın çalışmalarını yönlendirmek; karşılaşılan yasal, yönetsel, mali 
uygulama güçlüklerine yönelik çözüm önerileri geliştirerek Başbakanlığa sunmak 
üzere, bir “Altıncı Çerçeve Programı Eşgüdüm Kurulu” oluşturulmasına, 
 
Değişik konulardaki çalışmalarını değişik kompozisyonlu toplantılarda yapacak olan 
Eşgüdüm Kurulu’nun, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, YÖK, TOBB ve TÜBİTAK 
temsilcilerinden oluşan bir “Çekirdek Grup” ile gündem gereklerine uygun biçimde 
davet edilecek, Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği, DPT, KOSGEB, TTGV ve benzeri kuruluş temsilcilerini içeren bir 
kompozisyona sahip olmasına, gerek Çekirdek Grup üyelerinin gerek diğer tüm 
temsilcilerin müsteşar ve başkan düzeyinde olmalarına 
 
karar verilmiştir. 
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3. Vizyon 2023: Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejileri (Karar No: 2000/1) 
 
Sorumlu Kuruluş: TÜBİTAK 
 
İlgili Kuruluşlar:  
Kamu Kurum ve Kuruluşları: Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı, 
Çevre Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, YÖK, AB Genel 
Sekreterliği, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DTM, SSM, TÜBA, TAEK, DİE, 
GAP İdaresi Başkanlığı, Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, TPE, MPM. 
Üniversiteler: Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi. 
Meslek Odaları ve Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları: TOBB, TMMOB, Türk 
Tabipler Birliği, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, 
TİSK, KESK, Kamu-Sen, Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Gaziantep 
Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi 
Odası, TTGV, İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı, TÜSİAD, TÜGİAD, 
Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD Platformunu temsilen), Otomotiv 
Sanayii Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği, 
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Doğal Hayatı Koruma Derneği. 
 
Gelişmeler 

 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 13 Aralık 2000 tarihli altıncı 
toplantısında alınan 2000/1 nolu karar ile, Türkiye’nin 2003-2023 döneminde 
uygulayacağı bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi kararlaştırılmış ve bu 
çalışmanın ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde koordinasyonu görevi 
TÜBİTAK’a verilmiştir. TÜBİTAK tarafından yürütülen hazırlık çalışmaları 
kapsamında, ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile yaygın bilgilendirme ve danışma 
etkinlikleri yürütülmüş, alt projelerin amaç, kapsam ve yöntemleri planlanmıştır.        
24 Aralık 2001 tarihli yedinci BTYK toplantısında, planlanan çalışmaların ilgili kurum 
ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde “Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri” başlıklı 
bir proje kapsamında TÜBİTAK tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Vizyon 
2023, “Teknoloji Öngörüsü Projesi”, “Ulusal Teknolojik Yetenek Projesi”, “Türk 
Araştırmacılar Envanteri” ve “Ulusal AR-GE Altyapısı Projesi” başlıklı dört alt proje 
kapsamında yürütülmekte olup, çalışmanın temel eksenini, bugüne kadar 35’in 
üzerinde ülkede gerçekleştirilmiş olmasına karşın Türkiye’de ilk kez yapılmakta olan 
ulusal teknoloji öngörü çalışması oluşturmaktadır. 

 
İki yılda tamamlanması planlanan proje çalışmaları, Ocak 2002 tarihinde TÜBİTAK 
bünyesinde oluşturulan Proje Ofisi’nde başlamıştır. 15 Nisan 2002 tarihli sekizinci 
BTYK toplantısında ise, projenin 3 trilyon TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilen 
maliyetinin, TÜBİTAK’ın nakti ve ayni katkılarına ek olarak, 2003 yılı cari giderleri için 
milli bütçeden ayrılacak 957 Milyar TL ödenek ve stratejik odak projesi kapsamında 
Dış Ticaret Müsteşarlığı desteği ile (100 bin ABD doları) karşılanmasına karar 
verilmiştir.  
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Proje ile ilgili stratejik kararların alınması ve geliştirilen önerilerin ülkenin genel 
politikaları bağlamında değerlendirilmesi işlevlerini üstlenen ve üyeleri BTYK 
tarafından belirlenen Yönlendirme Kurulu, 27 kamu, 29 sivil toplum ve meslek örgütü 
ile 9 üniversitenin üst düzey temsilcilerinden oluşmaktadır. TÜBİTAK üst yönetimi 
yanında DPT, SSM ve TTGV’nin temsil edildiği Yönetim Kurulu ise projenin 
yürütülmesinden sorumludur. BTYK yedinci toplantısında ayrıca, proje çalışmalarında 
ihtiyaç duyulacak uzman desteğinin, Yönetim Kurulu’nun talebi doğrultusunda, 
Yönlendirme Kurulu’nda temsil edilen kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanması 
yönünde karar almıştır. 

 
Yönlendirme Kurulu birinci toplantısını 13 Nisan 2002 tarihinde TÜBİTAK’ta yapmış; 
toplantıya 52 kurum ve kuruluşun üst düzey (müsteşar, genel müdür, başkan ve/veya 
yardımcıları) temsilcileri katılmıştır. Yönlendirme Kurulu’nun bir tam gün süren bu ilk 
toplantısı sonucunda, Teknoloji Öngörü Projesi kapsamında 10 sektörel alanda ve iki 
tematik konuda, 12 panelin kurulmasına karar verilmiştir.  

 
Vizyon 2023, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Atatürk’ün işaret ettiği muasır 
medeniyet seviyesine ulaşma” hedefi doğrultusunda, stratejik teknolojilerin ve 
öncelikli AR-GE alanlarının belirlenmesi, bu alanlarda öngörülen yeteneklere ulaşmak 
için gerekli politikaların saptanmasını amaçlamaktadır. Teknoloji öngörü projesinin 
önemi bu açıdan öne çıkmaktadır. Projenin yöntemi, bilim ve teknoloji politikalarının 
uygulamaya konulabilmesi için geniş toplum kesimlerince ortaklaşa sahiplenilmesini 
ve benimsenmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu bağlamda, projenin her 
aşamasında toplumun ilgili kesimlerinin katılımı,  bilgilendirilmesi ve bu yolla bilim ve 
teknoloji konusunda farkındalığın yaygınlaştırılması önem kazanmaktadır. Bu 
amaçla, proje ile ilgli her türlü ayrıntılı bilginin ve adım adım gelişmelerin sunulduğu, 
http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/ adresinde bir web sayfası hazırlanmıştır. 

 
Teknoloji Öngörüsü Projesindeki Gelişmeler 

 
Panellerde görev alacak ve projenin çeşitli aşamalarında kendilerinden 
yararlanılabilecek uzmanlar konusunda, Yönlendirme Kurulu üyeleri ve ilgili diğer kişi 
ve kuruluşlardan öneriler alınmış ve yaklaşık 1000 kişilik bir uzman havuzu 
oluşturulmuştur. Proje Yönetim Kurulu ilk aşamada bu uzman havuzundan, her panel 
için ileride başkan ve raportörlük görevlerini üstlenmesi düşünülen 3-4 kişiden oluşan 
birer çekirdek grup belirlemiştir. 

 
17-18 ve 21 Haziran 2002 tarihlerinde panel çekirdek grupları, proje ofisi elemanları 
ve dört yabancı uzmanın katılımıyla bir bilgilendirme/ iletişim toplantısı ve çalıştay 
düzenlenmiş, diğer üyeleri saptanan paneller çalışmalarına 3 Temmuz 2002 tarihinde 
başlamışlardır. 24 Ocak 2003 tarihinde tamamlanan birinci aşama çalışmalarında, 
zaman zaman panel üyeleri dışında konunun uzmanları, iş adamları, kamu 
yöneticilerini de içeren geniş katılımlı çalıştaylar şeklinde, toplam 125 toplantı 
yapılmıştır. Panellerin ilgi alanlarında; 

• Türkiye’nin 2023 vizyonunu, 
• Bu vizyonu gerçekleştirmek için ulaşılması gereken hedefleri, 
• Bu hedeflere ulaşmak için gerekli teknolojik faaliyet alanlarını 
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belirledikleri bu ilk aşama çalışmaları birer ön rapor halinde sunulmuştur. Bu raporlar, 
28 Ocak 2003 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ertuğrul 
Yalçınbayır tarafından bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurularak tartışmaya 
açılmıştır. Bu amaçla Mart 2003 sonuna kadar iki aylık bir dönem için Internet 
sitesinde etkileşim ortamı yaratılmış ve paneller tarafından geniş katılımlı toplantılar 
ve etkinlikler planlanmıştır. Paneller, ilgili tüm kesimlerin görüş, eleştiri ve önerilerini 
göz önüne alarak ön raporlarında gerekli görülen değişiklikleri yapacaklar ve teknoloji 
alanları üzerine Nisan-Haziran 2003 arasında yapılacak iki aşamalı uzman 
sorgulamasının ardından, 24 Temmuz 2003 tarihinde sunacakları son raporlarında 
bilim ve teknoloji politika önerilerine de yer vereceklerdir.  

 
Teknolojik Yetenek Projesindeki Gelişmeler 

 
Teknolojik Yetenek Projesi kapsamında;   

• Türk sanayiinin ve yazılım sektörünün teknolojiyi kullanma, seçme ve geliştirme 
yetenekleri ile teknoloji edinim kaynakları, yöntemleri ve maliyetinin saptanması,  

• Teknoloji stoğunun ve yeni teknolojilere ne ölçüde katkı yaptığının belirlenmesi,  

• Teknolojik yetenek düzeyini etkileyen parametrelerin saptanması 
hedeflenmekte olup, proje TÜBİTAK, DİE ve TTGV tarafından yürütülmektedir. Bu 
amaçla yaklaşık 2500 firmaya yönelik bir alan çalışması planlanmış, 8 bölüm ve 12 
sayfadan oluşan anket formu bu firmalara kargo ile gönderilmiştir. Bunlar arasından 
yaklaşık 1000 firma ile 24 Şubat - 17 Mart 2003 arasında yüz yüze görüşme 
yapılacak olup, bu amaçla seçilen 50 kadar anketör 21 Şubat tarihinde Ankara’da 
eğitim programına alınacaktır.   

 
Ülkemizde bugüne kadar makine parkına sahip olma genellikle teknolojik yeteneğin 
tek göstergesi olarak kabul edilmiştir. Oysa teknolojik yeteneğin, makinelere sahip 
olmaktan yenilik yeteneğine uzanan çeşitli düzeyleri bulunmaktadır. Yeterli geri 
dönüş ve sağlıklı veriler toplanabilirse, bu proje ile  Türkiye’de ilk kez uluslararası 
normlarda kapsamlı bir teknolojik yetenek düzeyi saptanması mümkün olacaktır.  

 
Projenin finansmanı için, BTYK kararları doğrultusunda TÜBİTAK ve TTGV 
tarafından hazırlanan Stratejik Odak Projesi önerisi, desteklenmesi talebiyle 12 
Ağustos 2002 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na sunulmuş, ancak olumlu bir yanıt 
alınamamıştır. Proje çalışmaları halen TÜBİTAK kaynaklarından desteklenmektedir.  
 
Türk Araştırmacılar Envanteri Projesindeki Gelişmeler 

 
Türkiye’de bugüne kadar yapılan araştırmacılar envanteri çalışmaları incelendiğinde, 
karşılaşılan temel sorunların, toplanan verilerin güncellenememesi, aynı kişilerden 
farklı kuruluşlarca farklı amaçlarla mükerrer veri toplanması ve bu girişimlerin sağlıklı 
işleyen sürekli bir sisteme oturmamış oldukları görülmektedir. Bu saptama 
doğrultusunda, TÜBİTAK bünyesindeki çeşitli birimler yanında, YÖK ve TTGV’nin de 
araştırmacılar envanteri çalışmalarından beklentileri alınmış ve projenin kapsamı 
genişletilmiştir. TÜBİTAK Bilgi Pınarı adı altında oluşturulması planlanan 
araştırmacılar veritabanı, Vizyon 2023 yanında, AB Altıncı Çerçeve Programı iletişim 
ortamı, YÖK öğretim elemanları envanteri ve TÜBİTAK Araştırma Grupları, 
TÜBİTAK-TİDEB ve TTGV hakem/izleyici havuzu gibi farklı amaçlara yönelik sürekli 
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yenilenen bir sistem olarak tasarlanmıştır. T.C. kimlik numarasının (yabancı 
uyruklular için pasaport numarasının) ayırdedici kontrol anahtarı olarak kullanıldığı bu 
sisteme web ortamında veri girişlerinin Şubat 2003 sonunda başlaması ve yıl sonuna 
kadar 5.000 veri girişi hedeflenmiştir.  

 
Yıllar içinde yurtdışındaki Türk araştırmacılarla birlikte 30.000 üstünde bir büyüklüğe 
ulaşması beklenen bu veritabanı, AB Altıncı Çerçeve Programı ve TÜBİTAK destek 
programlarına başvuru süreçlerinde sürekli güncellenmeye açık olacaktır. İlk planda 
ulaşılacak hedef kitle, üniversite elemanları, yaklaşık 150 kamu AR-GE birimindeki 
araştırmacılar ve DİE kayıtlarına göre AR-GE yapan ve TÜBİTAK ve TTGV’ye destek 
başvurusunda bulunmuş yaklaşık 1000 firma bünyesindeki araştırma personeli 
olacaktır. TÜBİTAK Bilgi Pınarı Projesi, Hükümetimizin Acil Eylem Planı kapsamında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan 
“İnsangücü Planlaması”  ile ilgili toplantıda da sunulmuş ve bu geniş kapsamlı 
çalışmaya ne şekilde eklemlenebileceği tartışılmıştır.  
 
Ulusal AR-GE Altyapısı Projesindeki Gelişmeler 

 
Ulusal AR-GE Altyapısı projesinin kapsamı, Türkiye’de AR-GE faaliyetlerine yönelik 
makine-teçhizat ve proje stoğunun saptanması olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, ABD 
Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından kullanılan makine-teçhizat sınıflandırmasının baz 
alındığı bir anket formu hazırlanmaktadır. Web ortamında bilgi girişinin, 
üniversitelerimizdeki bölüm, merkez, enstitü gibi birimler, yaklaşık 150 kamu A-Ge 
birimi ve DİE kayıtlarına göre AR-GE yapan ve TÜBİTAK ve TTGV’ye destek 
başvurusunda bulunmuş yaklaşık 1000 firma bünyesindeki AR-GE’den sorumlu 
yöneticiler tarafından, Mart 2003 içinde başlaması planlanmıştır.  
 
Bütün alt projelerin sonuçlandırılmasını takiben, 2003 yaz aylarında, Türkiye’nin 
önümüzdeki 20 yıl için bilim ve teknoloji politikalarının tasarlanacağı ve uygulama 
önerilerinin geliştirileceği, “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji 
Belgesi” çalışmalarına başlanacaktır. Bu amaçla proje ofisi tarafından yürütülecek 
çalışmalardan birisi de, öngörü panellerinden sağlanacak teknoloji talepleri ile bu 
teknolojilerin arz koşullarını uyumlaştırma temelinde yürütülecek olan “Stratejik 
Teknolojiler” listesinin belirlenmesidir.  

 
TÜBİTAK tarafından hazırlanacak Strateji Belgesi, Yönlendirme Kurulu’nun 
onayından sonra BTYK’ya sunulacaktır.  
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4. Bor Cevherinin Stratejik Doğal Kaynak Olarak Değerlendirilmesi 
 
Sorumlu Kuruluş : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBİTAK 

 
İlgili Kuruluşlar      : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT, ilgili üniversiteler, MTA, 

TOBB, Eti Holding    
                                   
Gelişmeler ve Karar Gerekçesi  
 
Dünya bor rezervlerinin yaklaşık üçte ikisine sahip olan ülkemiz, sabundan gübreye, 
tekstil elyaflarından camlara, nükleer uygulamalardan yeni ve ileri mıknatıslara kadar 
çok geniş bir yelpazede kullanım alanı bulan, gün geçtikçe stratejik ve teknolojik 
önemleri artan  bor ürünlerindeki pazar payının ancak küçük bir kısmına sahiptir. 
 
Bor bileşikleri, “ticari boratlar” ve “özellikli bor bileşikleri” olmak üzere iki ana grup 
kapsamında ele alınabilir. Ticari boratlar, klasik kimyasal üretim teknolojileri ile 
üretilmekte, yaygın bir şekilde ve birbirinin yerine geçerek kullanılabilmektedir. 
Özellikli bor bileşiklerinin üretimi ise ileri üretim teknolojileri gerektirmekte, üretim 
miktarı sınırlı olmakta ve genellikle ileri teknoloji ürünlerinde kullanılmaktadır. 
 
Ticari boratlardan sadece bazılarını üretebilen tesislere sahip olan ülkemiz, sahip 
olduğu bu ulusal kaynağı akılcı bir biçimde değerlendirerek dünya ölçüsünde rekabet 
gücü kazanabilmek için ürün çeşidini artırmak ve yüksek katma değeri olan özellikli 
bor bileşikleri üretimine ağırlık vermek zorundadır. 
  
Bunun yanısıra, fosil yakıtların enerji üretiminde kullanılmasının neden olduğu çevre 
sorunları ve fosil yakıt rezervlerinin giderek tüketilmesi ve azalması, yeni ve temiz 
enerji kaynak ve taşıyıcılara olan ilgi ve gereksinimi hızla artırmaktadır. Bu kapsamda 
sodyum borhidrürün (NaBH4) hidrojen depolama/taşıma malzemesi olarak kullanıldığı 
yeni bir teknoloji, Türkiye bor cevherleri için yeni ve yaygın bir kullanım alanı 
potansiyeli oluşturmaktadır. 
 
Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bor bileşiklerinin yurtiçindeki ve 
yurtdışındaki üretimini, tüketimini, tüketim eğilimlerini, uygulanacak stratejileri ve 
izlenecek yol haritasını belirlemeye yönelik olarak Bor Master Planı hazırlıklarına 
hemen başlanmalıdır. Ayrıca, ülkemizin bor bileşiklerinin gerek üretiminde gerekse 
pazarlanmasında lider konuma gelebilmesi amacıyla, Hükümet programında da 
öngörüldüğü üzere, teknoloji geliştirilmesine yönelik  bir Bor Araştırma Enstitüsü 
kurulmalıdır. Bu konuda TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Türkiye için Stratejik bir 
Doğal Kaynak-Bor” başlıklı bir rapor Başbakanlığa sunulmuştur. 
 
Bor minarellerine dayalı ticari ürünlerin geliştirilmeleri, üretimleri ve uygulama alanına 
aktarılmaları, “çok disiplinli” ve “çok-teknolojili” özellikler taşımaktadır. Bu bakımdan 
Bor Master Planı ve Bor Araştırma Enstitüsü ile ilgili hazırlık çalışmalarının konuya 
değişik açılardan bakabilecek tüm ilgili paydaşların etkin katılımıyla yürütülmesi ve bu 
işbirliğinin, Planın ve Enstitünün hayata geçirilmesinden sonra da sürdürülmesi büyük 
öneme sahiptir. 
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Diğer yandan Türkiye Araştırma Alanı oluşturulması felsefesine paralel olarak, 
Enstitü’nün en kısa sürede hayata geçirilerek çalışmaların bir bütünlük içerisinde 
verimli olarak yürütülebilmesi için, ülkemizdeki mevcut insangücü ve altyapı 
olanaklarının bir ağ-yapı oluşumu içinde bütünleştirilmesi de zorunludur. 
 

Karar Taslağı 

Bor Master Planını hazırlamak ve kurulması öngörülen Bor Araştırma Enstitüsünün 
yerini, görevlerini, organizasyon yapısını, mali kaynaklarını, işleyişini belirleyerek 
karar için Başbakanlığa sunmak amaçlarıyla, ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 
TÜBİTAK eşgüdümünde görev yapacak bir komitenin kurulmasına  
Karar verilmiştir. 
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5. Toryumun Enerji Kaynağı Olarak Potansiyelinin Araştırılması 
 
Sorumlu Kuruluşlar: TAEK, TÜBİTAK 

 
İlgili Kuruluşlar  : İlgili üniversiteler, MTA, Eti Holding 

 
Gelişmeler ve Yeni Karar Gerekçesi  
 
Uranyum ve plütonyum atomlarının çekirdeklerinin parçalanması sonucunda elde 
edilen nükleer güç, enerji üretimine önemli katkıda bulunmaktadır. Uranyum gibi bir 
nükleer yakıt hammaddesi olan toryum, doğada serbest halde bulunmaz, ancak 60 
dolayında mineralin içinde rastlanır. Bunlardan sadece monazit ve thorite, toryum 
üretiminde kullanılmaktadır. Bu mineraller de genellikle nadir toprak elementleri ile 
birlikte bulunmaktadır. 
 
Dünyanın değişik bölgelerinde, değişik oranlarda toryum içeren çeşitli mineraller 
belirlenmiştir. Ülkemizde, MTA tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Eskişehir-
Sivrihisar-Kızılcaören yöresinde nadir toprak elementleri ve toryumu birlikte 
barındıran önemli sayılabilecek bir rezerv saptanmıştır. Ancak, bu rezervin tenörü çok 
düşüktür (% 0,21) ve cevherin zenginleştirilmesiyle ilgili sorunlar henüz 
çözümlenememiştir. Ayrıca bu kadar düşük tenörlü bir kaynaktan, nükleer yakıt 
olarak kullanılabilecek saflıkta toryum üretiminin oldukça pahalı olacağı 
beklenmektedir. 
 
Nükleer yakıt çevrimindeki sorunların henüz aşılamaması nedeniyle uzun bir süre 
önce başlatılmış olan Toryum’a dayalı nükleer santrallerin prototipleri üzerindeki 
deneme çalışmaları İngiltere, Almanya ve ABD, Hindistan ve Hollanda’da halen 
sürdürülmektedir. Ticari ölçekte santrallerde henüz kullanılmamakta olan Toryum, 
sırasını bekleyen bir nükleer yakıt hammaddesi durumundadır. 
 

Karar Taslağı 
 
Toryumun kısa, orta ve uzun vadede enerji hammaddesi olarak kullanılma 
potansiyelini ve bu konudaki ulusal politika ve strateji önerilerini, şimdiye kadar bu 
konuda yapılan çalışmaları da dikkate alarak ortaya koyacak bir raporun 
hazırlanması için ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla TÜBİTAK eşgüdümünde 
görev yapacak bir komitenin kurulmasına ve hazırlanacak raporun üç ay içinde 
Başbakanlığa sunulmasına  
Karar verilmiştir. 
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6. Ulusal Gelirden Ayrılan AR-GE Payının Artırılması 
 
Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar 
 
Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, TÜBİTAK 
 
Gelişmeler ve Karar Gerekçesi 
 
AR-GE Kaynaklarının Artırılması 
 
Son istatistiklere göre, Türkiyenin AR-GE çalışmalarına ayırabildiği pay, Gayrisafi 
Yurtiçi Hasılasının % 0.64’ü kadardır.  Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının 1/3’ü 
kadar olan bu değerin artırılması gerektiği ötedenberi bilinmekte olup, bu gereksinim 
bugüne kadar çeşitli kalkınma plan ve programlarında yer almıştır. 
 
Ulusal ekonomik kalkınma ve toplumsal gönencin artırılmasına yönelik araştırma ve 
teknoloji geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasına önem verildiği ve AR-GE 
bütçesinin yıllar içinde oransal olarak Avrupa Birliği ortalaması üzerine çıkarılmasının 
amaçlandığı en üst düzeyde dile getirilmektedir. 
 
Öte yandan, Avrupa Birliği de, bugün % 1.9 kadar olan bu ortalama değerin on yıl 
içinde % 3 düzeyine çıkarılması ilkesini benimsemiştir. Avrupa Birliği, önemle ele 
aldığı bu konuda, hem üye hem aday üyelerin aldıkları ya da almayı tasarladıkları 
önlemleri ve planladıkları çalışmaları öğrenmek istemektedir. Bu bağlamda, Avrupa 
Birliği’nin Araştırma Bakanı (Comissioner) Philippe Busquin imzasıyla ülkemize 
gönderilmiş olan bir mektubun, Yüksek Kurul değerlendirmeleri ışığında yanıtlanması 
planlanmıştır. 
 
Araştırma ve teknolojik geliştirmede kullanılmak üzere yeni kaynaklar sağlama 
yollarının araştırılması kuşkusuz çok gereklidir ama, ilk olarak akla gelen iki yaklaşım 
öncelikle ele alınmalıdır: 
 
• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24 Aralık 2001 günlü toplantısında, o sırada 

tartışılmakta olan Kamu İhale Kanunu tasarısında “Kamu alımlarından, AR-GE 
faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik kaynak yaratmak üzere % 1 pay 
ayrılmasının sağlanması” yolunda bir karar alınmış olmasına rağmen, bu önerinin 
yasada yer alması sağlanamamıştır. Bu çok önemli ilkenin, yasanın bundan sonra 
gerçekleştirilecek ilk revizyonu sırasında yeniden gündeme getirilmesi gereklidir. 
Yaklaşık hesaplar, bugünkü AR-GE bütçesine bu kaynağın eklenmesi sonucunda, 
ulusal gelirdeki AR-GE payı oranının, kabaca 0.1∼0.12 puvan kadar artarak % 
0.64 düzeyinden % 0.75 düzeyine çıkabileceğini göstermektedir. 

 
• Ülkemizin bugüne kadar çeşitli ülkelerle yapmış olduğu çeşitli anlaşmalardan 

kaynaklanan “offset” alacakları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar genellikle karmaşık 
ve uygulama bakımından güçlükler içeren nitelikte olmakla birlikte, bugüne kadar 
etkin biçimde kullanılması sağlanamamış olan bu kaynağın AR-GE çalışmalarına 
yönlendirilebilmesi için olanaklar araştırılmalıdır. 
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Artırılan AR-GE Kaynaklarının Etkin Olarak Kullanılması 
 
AR-GE kaynaklarının katlanarak artırılması gereklidir ama, bunun yalnız başına 
gerçekleştirilmesi anlamlı olmayıp, bu kaynağın verimli ve etkin biçimde kullanılması 
esastır. Örneğin, bugün yürütülmekte olan projelere çok daha fazla destek verilerek 
kaynak kullanımı kolayca ikiye katlanabilir. Bu projeler katma değer üretmeyi 
amaçlayarak planlanmış olmadığından, bu destek artışının araştırma sonuçlarının 
ekonomiye veya toplumsal gönence olan katkıları bakımından kayda değer bir artışa 
neden olacağını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla, artırılan AR-GE 
kaynaklarının en anlamlı ve verimli sonuçları elde etmeye yönelik olarak nasıl 
kullanılması gerektiğinin çağdaş yöntemlerle araştırılması ve yıllar boyunca 
gerçekleşecek, “kaynak artışı-kaynak kullanımı” ilişkisinin optimal biçimde 
planlanması gereklidir. Bu tür çok boyutlu bir planlama, elbette bir politika 
çalışmasıdır ve uygulanması siyasi irade gerektirir. Bununla birlikte, bu alanda bir ön 
çalışma yapılarak bazı temel ilke ve kavramların ortaya konulması çok yararlı olabilir. 
 
Artırılan AR-GE kaynaklarının etkin kullanımı doğrultusunda öncelik verilmesi 
gereken bazı alanlar aşağıda belirtilmektedir: 
 
• Ülkemizdeki AR-GE etkinliklerinin yetersizliğinde, (i) araştırma yeteneği gelişmiş 

araştırmacı sayısının yetersizliği ve (ii) toplumumuzda araştırma ve yenilik 
kültürünün gelişmiş ve araştırma sonuçlarını bir yarara dönüştürme yolları arama 
alışkanlığının yerleşmiş olmayışı en önemli iki faktördür. Bu bağlamda, 

 
∗ AR-GE insangücü eğitimine büyük önem verilmeli, özellikle ilk yıllarda 

kaynağın büyük bir bölümü bu amaçla kullanılmalıdır. Örneğin, olabildiğince 
çok sayıda yurt dışı ve yurt içi doktora bursları sağlanmalı, ancak doktora 
konularının ekonomik yarara dönük alanlardan seçilmesi önkoşulu 
getirilmelidir. 

∗ Toplumun araştırmanın ekonomik katma değere dönüştürülebileceğini fark 
etmesini sağlamaya yönelik yurttaş eğitimi yapılmalıdır. 

 
• Başka ülkelerde yerleşmiş, iyi araştırmacı nitelikleri taşıyan çok sayıda yurttaşımız 

ile şu sırada doktora yapmakta olup da o ülkede yerleşmeyi düşünen gençlerimiz 
bulunmaktadır. Bu araştırmacıların yurda dönmelerini özendirecek önlemlere 
yönelik kaynak kullanımı çok isabetli olacaktır. Bu bağlamda, 

 
∗ Gereksinim duydukları türden araştırma altyapısının, özellikle laboratuvar 

donanımı ve laboratuvar teknik personelinin sağlanmasının; 
∗ Yürütmek istedikleri projelere yeterli araştırma desteğinin garanti edilmesinin; 
∗ Yurt dışı bilim ve teknoloji çevreleriyle ilişkilerini sürdürme, çalışma ziyaretleri, 

konferans katılımları, uzman davetleri gibi olanaklar yaratılmasının 
 

çok olumlu sonuçlara neden olması beklenir. 
 
• Altıncı Çerçeve Programından araştırma desteği sağlanması sırasında, bazı 

giderlerin ulusal kaynaklardan karşılanması gerekmektedir. Bu giderlerin, proje 
ortağı olan kişilerin kurum ve kuruluşlarınca karşılanmasında hem kurallar ve hem 
de ödemeler bakımdan çeşitli güçlüklerle karşılaşılabileceği düşünülmektedir. Bu 
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tür giderlerin merkezi bir kamu mekanizması içinde karşılanması, Altıncı Çerçeve 
Programından alınabilecek desteğin önemli oranda artırılmasına yardımcı 
olabilecektir. Ayrıca, Altıncı Çerçeve Programı ilkeleri uyarınca, ulusal desteğide 
bulunan projelere öncelik verilmektedir. 

 
• Geleceğin önemli gelişme alanlarında, teknoloji üretimine yönelik yeni araştırma 

enstitüleri kurulması ve çalıştırılması, AR-GE kaynaklarının en doğru kullanılması 
alanlarından bir diğeridir. 

 
• Vizyon 2023 Projesi sonucunda belirlenecek öncelikli AR-GE alanlarında birer 

“Ulusal Program” oluşturulması ve bunlar doğrultusunda güdümlü proje çağrıları 
yapılması da önem taşımaktadır. 

 
• KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik yeteneklerinin geliştirilmesinde, risk sermayesi 

sağlanmasının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bugün sınırlı biçimde var olan bu 
tür düzenlemelerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi kuşkusuz çok 
yararlıdır. 

 

Karar Taslağı 
 
a. Kamu İhale Kanununun bundan sonra gerçekleştirilecek ilk revizyonu sırasında, 

Kamu alımlarından, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik kaynak 
yaratmak üzere % 1 pay ayrılmasının sağlanması amacıyla, gerekli görülen 
girişimlerin, uygun görülen platformlarda Başbakan Yardımcılığı tarafından 
yürütülmesine; 

 
b. AR-GE kaynaklarının artırılması olanaklarının ve artırılan AR-GE kaynaklarının, 

ulusal ekonomi ve toplum gönenci bakımından en etkin biçimde kullanılması 
önceliklerinin araştırılması ve “kaynak artışı - kaynak kullanımı” ilişkisinin optimal 
biçimde planlanması doğrultusunda bir ön çalışma yapılarak ortaya konulacak 
temel ilke ve kavramları içeren bir raporun Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
bundan sonraki ilk toplantısına sunulmasına; 

 
Yapılacak çalışmanın Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve DPT 
temsilcilerinin katılımıyla TÜBİTAK’ın eşgüdümünde gerçekleştirilmesine 

 
Karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

 
7. Ulusal Yenilik Sisteminin Kurulmasına Yönelik Hazırlık Çalışmaları 
 
Ekonomik gelişme ve kalkınmanın motoru olan bilimsel ve teknolojik gelişme 
sürecinde köklü dönüşümler gözlenmektedir. Bu dönüşümler sonucu, bilimsel 
faaliyet, teknolojik yenilik ve üretim süreçleri arasındaki geleneksel ayrımlar yıkılarak, 
bilimsel bilgi, üretim sürecinin en önemli unsuru haline gelmiştir. Artık bilginin üretimi 
ve işlenmesine ilişkin faaliyetler, uluslararası rekabet gücünün temelini 
oluşturmaktadır. Bilgi üretim süreci ise, tek bir firmanın veya kuruluşun sınırları 
içerisine sığmamakta, farklı kuruluşların etkileşimi ve işbirliği sonucu 
geliştirilebilmektedir. Bu nedenlerle, son yıllarda bilim, teknoloji ve yenilik 
politikalarında, sistem yaklaşımı ön plana çıkmakta, “Ulusal Yenilik (Innovation) 
Sistemi”nin etkin bir şekilde çalışmasının güvence altına alınması, bu politikaların 
temel amacı olarak benimsenmektedir. Ülkemizde de bu gereksinim en yüksek 
düzeyde sıklıkla dile getirilmektedir. 
 
Bir ülkede yenilik ve teknoloji gelişiminin hızını ve doğrultusunu etkileyen kamu ve 
özel kesim kuruluşlarının tümü ve bunların iletişim ve etkileşimleri, o ülkenin “Yenilik 
Sistemi”ni oluşturur. Ulusal Yenilik Sistemi’nin kurulması için öncelikle, bu sistemi 
oluşturan, teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan (özel ve kamu) firmalar, araştırma 
kuruluşları, üniversiteler, destek ve köprü kuruluşları, finansman kuruluşları ve 
politika geliştiren kuruluşların olması ve bu kuruluşlar arasında olumlu bir ilişki ve 
etkileşimin gerçekleşmesi gerekmektedir.  
 
Türkiye’de Ulusal Yenilik Sistemi için gerekli yapılaşmanın oluşmadığı, bu sistemin 
tüm ögeleriyle henüz kurulamadığı görülmektedir. Ülkemizin bilimsel, ekonomik ve 
toplumsal gelişmesini olumsuz yönde etkileyen bu eksikliği tespit eden Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu, 25 Ağustos 1997  günlü toplantısında, Ulusal Yenilik 
Sistemi’nin kurulmasını öncelikli hedeflerden biri olarak belirlemiştir. Yüksek Kurul’un 
bu kararı doğrultusunda yapılan bir çalışma sonucunda “Ulusal Yenilik Sistemi - 
Türkiye İmalat Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri” başlıklı rapor 
hazırlanmıştır. 
 
Ulusal Yenilik Sistemimizdeki en önemli eksikliklerden biri olarak gerekli finansal 
desteklerin olmaması tespit edildiği için, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun       
1 Haziran 1995 tarihli “Araştırma Geliştirme Yardımına İlişkin Kararı” ile AR-GE 
faaliyetleri desteklenmeye başlanmıştır. Ayrıca Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türk 
Akreditasyon Kurulu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kuruluşların 1990’lı 
yıllarda kurulması, bu yönde kazanılan önemli başarılar arasındadır. 
 
Ulusal Yenilik Sistemi’nin bir başka önemli unsuru da, bilim, teknoloji ve yenilik 
politikalarının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin 
kurumsallaşmadır. Değerlendirme çalışmaları, hem kamu kaynaklarını kullanan 
kuruluşların topluma hesap verebilmesi, hem de Ulusal Yenilik Sistemini’nin aksayan 
yanlarının tespiti ve yeni önerilerin geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle, 
AR-GE destek programlarının uygulamaya başlanmasında kısa bir süre sonra 
BTYK’nın aldığı bir karar ile, genel olarak Ulusal Yenilik Sistemimizin, özel olarak da 
AR-GE destek programlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 2001 içinde sonuçları yayımlanan bu çalışmanın bulgularına göre, 
AR-GE destek programları, ülkemizde AR-GE faaliyetlerinin düzeyinin ve kalitesinin 
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gelişmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Bu kısmi başarılara karşın, bilim ve teknoloji 
göstergeleri açısından Türkiye’nin konumu, gelişmiş (AB, ABD ve Japonya) ülkeler, 
AB adayı ülkelere ve Kore gibi hızla gelişen ülkelere göre endişe verici durumdadır.  
 
Etkin bir şekilde işleyen Ulusal Yenilik Sistemi’nin oluşturulmasındaki en önemli 
engel, sürekli ekonomik krizler altındaki ülkemizde, kısa vadeli ve geçici çözümlere 
öncelik verilmesi, uzun soluklu yatırım, süreklilik ve kararlılık gerektiren bilim ve 
teknoloji faaliyetlerinin ihmal edilmesidir. Fakat bilim ve teknolojideki gelişmeleri 
yakalayamayan, ekonomisinin rekabet gücünü teknoloji temelinde geliştiremeyen 
ülkemizin, ekonomik sıkıntılardan ve krizlerden çıkamayacağı gerçeği göz ardı 
edilmektedir. Uzun yılların getirdiği ihmaller ve krizler sonucu AR-GE ve teknolojik 
yenilik faaliyetlerine ayrılabilecek kaynakların kısıtlı olduğu bilinmektedir. Tüm bu 
zorluklara ve kısıntılara karşın, bilim ve teknolojideki önceliklerin ve stratejilerin iyi 
belirlenmesi, bilim ve teknoloji politikalarının sürekli ve kararlı bir şekilde uygulanması 
ile, “çağdaş uygarlık düzeyini geçme” vizyonunun, Cumhuriyetin 100. yılında 
gerçekleşmemesi için hiç bir neden yoktur.  
 
Kamu, özel ve üniversite kesimlerinin aktif ve yaygın katılımı ile sürdürülen Vizyon 
2023 çalışması ile bilim ve teknolojideki öncelikler ve stratejiler saptanabilecektir. 
Vizyon 2023 Projesinin sonuçlanması ardından, BTYK’nın Ulusal Yenilik Sistemi’nin 
kurulması ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak kararlar alması ve bu kararların 
uygulanması ile ülkemiz büyük bir atılım gerçekleştirebilecektir.  
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8. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararlarının Uygulamaya                
Yansıtılması Düzeninin Gözden Geçirilmesi 

 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), Bilim ve Teknoloji konusundaki öncelikli 
Araştırma Geliştirme alanlarını ve Araştırma Geliştirme hedeflerini belirleyerek, 
bunlarla ilgili plan ve programları yapmak, bu plan ve programlar doğrultusunda 
teşvik edici ve düzenleyici tedbirleri saptamak, beşeri gücün geliştirilmesi dahil, bilim 
ve teknoloji sisteminin geliştirilmesi amacıyla, yatırım alanlarını belirleyerek, gerekli 
yasal ve yapısal düzenlemelerle ilgili öneriler hazırlamak, kamu ve özel sektör 
işbirliğini geliştirecek önlemleri saptamak, bu faaliyetleri  izlemek, değerlendirmek ve 
yönlendirmek, özetle ulusal bilim ve teknoloji politikaları ve bu politikaların uygulama 
plan ve programlarının tespitinde hükümete yardımcı olmak üzere 1983 yılında 77 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 
 
Başlangıçta, BTYK Başbakanın başkanlığında 8 ilgili bakan ve ilgili kuruluşların 9 üst 
düzey yöneticisinden oluşmaktaydı. Aradan geçen süre boyunca ülkemiz yönetim 
düzeni yapılaşmasında yer alan değişmeler ve evrensel bilim ve teknoloji 
politikalarında ortaya çıkan gelişmelerin yarattığı gereksinimler nedeniyle, Yüksek 
Kurul’daki bakan sayısı 13’e yükselmiştir. 
 
Yüksek Kurul’un aldığı kararların uygulamaya yansıtılmasında zaman zaman bazı 
gecikmeler ve güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Bunlardan başlıcaları aşağıda 
özetlenmektedir: 
 
a. BTYK,  kuruluşundan itibaren 20 yıl geçmiş olmasına ve KHK’de  yılda en az iki 

kez toplanacağı hükme bağlanmış olmasına karşın, bugün ancak 9. toplantısını 
gerçekleştirmektedir. İlk toplantısını 1989, ikinci toplantısını 1993 yılında 
gerçekleştiren BTYK, 1997 yılından itibaren düzenli olarak her yıl bir kez 
toplanarak, kuruluş yasasında öngörülen görevleri bağlamında, Bilim ve Teknoloji 
politikalarının oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesinde etkinlik kazanmıştır. 

 
Öngörülen sayıda toplantı yapılamamış olmakla birlikte, Ek’teki dokümanın 
incelenmesinden anlaşılacağı üzere, BTYK ülke için çok önemli pek çok karar 
almış ve bunların önemli bir kısmını da uygulamaya geçirebilmiştir. 

 
Bilim ve teknolojinin ülke gündeminde giderek artan önemi, bu konudaki en üst 
karar organı olan BTYK’nın etkinliğinin artırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
doğrultuda atılacak ilk adım, anılan kurulun KHK’ce öngörüldüğü üzere yılda en 
az iki kez toplanmasının sağlanması olacaktır. Böylece ülke içinde yürütülen    
AR-GE çalışmalarına yönelik daha etkin bir izleme ve yönlendirme mümkün 
olabilecek, dünyadaki gelişmelere paralel kararlar gecikmeden alınabilecek ve 
gerekli düzenlemelerin yapılması mümkün olacaktır. 

 
b. Alışılagelen yöntemle, toplantı kararları bir Başbakanlık Genelgesi ile 

duyurulmakta, ancak geçmişte örnekleri görüldüğü üzere, bu genelgelerin 
yayımlanmasında gecikmeler olabilmektedir. Bunun en çarpıcı örneği Aralık 
2001’de gerçekleştirilen 7. Toplantı kararlarının, toplantıdan 5 ay sonra, bu arada 
Nisan 2002’de gerçekleştirilen 8. Toplantı kararlarıyla birlikte, Mayıs 2002’de bir 
Başbakanlık genelgesi ile duyurulmasıdır. 
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c. Bir diğer sorun kararlarla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamalarına ilişkin KHK’de 

bir zamanlama ve yaptırım öngörülmemesidir. Bu durum, çok ciddi sorunlara yol 
açabilmektedir. Bu konudaki en çarpıcı örnek, 8. toplantıda Vizyon 2023 projesi 
harcamalarına yönelik olarak DTM’nin destekleyeceği bir “Stratejik Odak projesi” 
çerçevesinde finansman desteği sağlanması kararlaştırılmış olmasına rağmen, 
projenin ilgili kuruluşları arasında da yer alan DTM’ye sunulan proje 
başvurusunun anılan kurum tarafından reddedilmesidir.  Bu tür sorunlar nedeniyle 
alınan kararların uygulamaya sokulmaması pek çok diğer sakıncası yanında 
BTYK’nın ağırlığına zarar verebilmektedir. Buna engel olmanın bir yolu, bazı 
BTYK kararlarının Bakanlar Kurulu Kararı ile duyurulması olabilir. 

 
Ayrıca, BTYK kararlarının bir an önce uygulamaya geçirilmesini sağlamak 
amacıyla, toplantıyı izleyen örneğin ilk iki hafta içinde, yayımlanması için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

 
d. Bir diğer sorun bazı kararların duyurulma sürecinde üst düzey bürokrasi 

tarafından değiştirilmesidir. Bunun bir örneğine, “eTürkiye çalışmalarının 
koordinasyonu” kapsamında, “Avrupa Birliği Programları’na Katılım” başlıklı 
gündem maddesinde kısaca değinilmiştir. 

 
Özet olarak, BTYK 77 sayılı KHK ile kurulmuş, Yüksek Planlama Kurulu gibi Bakanlar 
ile yüksek bürokrasi arasındaki bir etkileşim ve karar platformudur. Bilim ve 
Teknolojinin ülke gündemlerinde giderek artan önemi, bu platformun da ekonomi 
alanındaki diğer platformlar düzeyinde bir önem kazanmasını gerekli kılmaktadır. 
 
 
 
 


