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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu rapor 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulmuş olan Ar-Ge ve Yenilik 

Ekosisteminin Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonunun değerlendirme, görüş ve politika 

önerilerini içermektedir. 

Son 50 yıl içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda çalışma; araştırma ve deneysel geliştirme 

(Ar-Ge), yenilik ve girişimcilik faaliyetlerinin, hem ulusal hem de bölgesel ekonomik gelişim 

içerisinde oldukça önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik 

gelişmelerin, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması ile sermaye ve işçilik verimliliği 

artışlarını sağlayarak ülkelerin ekonomik büyümesine önemli oranlarda katkı yaptığı 

hesaplanmaktadır.  

Bu kapsamda ülkeler Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini artırabilmek amacıyla Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisindeki toplam Ar-Ge harcaması oranının ve araştırmacı sayılarının 

artırılmasına yönelik politikalar geliştirmektedir. Dünya geneli incelendiğinde gelişmiş 

ülkelerde Ar-Ge Harcamaları/GSYH oranının yüzde 2 civarında gerçekleştiği görülmektedir. 

Ar-Ge ve yenilik alanına yapılan yatırımlardaki tüm bu artış, hızlı teknolojik gelişmelerin de 

etkisiyle, sürecin dinamiklerini de önemli bir biçimde değiştirmektedir. Yenilik süreci gittikçe, 

 daha hızlı,

 disiplinler arası,

 iş birliği odaklı,

 katılımcı,

 küresel

hale gelmeye başlamıştır. Herkesin kullanımına/paylaşımına açık veriler, kodlar, donanımlar 

bir taraftan bireysel seviyede dahi yeni fikirlerin hızla prototip ve ürünlere dönüşmesine izin 

verirken; bu teknolojik ürünlerin küresel rekabet edebilir ve erişilebilir hale gelmesi için 

teknolojiye yatırım yapacak sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Önümüzdeki dönem içerisinde 

başta dijitalleşme ve bu kapsamda ortaya çıkacak yenilikçi teknolojilerin hemen her alanda 

yıkıcı ve dönüştürücü etkisinin hissedilmesi de beklenmektedir. 

Ülkemizde ise özellikle bilimsel bilgi üretilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin 

desteklenmesi 1960’lı yıllardan bu yana mevcut iken, özel sektörün bu alanda yatırım 

yapmasını ve araştırma sonuçlarının ticari ürünlere dönüşümünü teşvik edici politika ve 
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desteklerin oluşturulması ve uygulanması 1990’lı yılların başından itibaren artmaya 

başlamıştır. Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde Ar-Ge’ye sağlanan destekler ve özel sektör Ar-Ge 

harcamaları önemli oranlarda artış ve çeşitlilik göstermiş olmakla birlikte ülkemizin Ar-Ge 

harcaması/GSYH oranı halen yüzde 1 civarındadır.  

2000’li yılların başından itibaren Ar-Ge ve yeniliğe verilen önemin daha da artmasıyla 

birlikte Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ile çeşitli sektörel strateji ve politika 

dokümanları oluşturulmuş ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu düzenli bir şekilde toplanarak 

karar almaya başlamıştır. Onuncu Kalkınma Planında Ar-Ge ve yenilik politikalarının temel 

amacı; teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılması, araştırma sonuçlarının 

ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin rekabet gücünün 

artırılması olarak belirlenmiştir.  

Bu dönemde uygulanan politikaların etkinliği değerlendirildiğinde gerek Ar-Ge 

harcamalarının GSYH’ya oranı gibi girdi odaklı hedefler gerekse ihracat içerisinde yüksek ve 

orta yüksek teknoloji ürünlerin payı gibi çıktı odaklı hedeflerde yeterli seviyede gelişmenin 

sağlanamadığı görülmektedir.  

Bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik alanında öne çıkan başlıca sorunlar: 

• Türkiye’de destek sisteminin ağırlıklı olarak çıktılar yerine girdilerin desteklenmesi

üzerine kurgulanmış olması,

• Ar-Ge ve yenilik desteklerinin sayısı ve miktarının fazla olmasına rağmen etkinliğinin

düşük olması ve odaklanma bulunmaması,

• Desteklerin ağırlıklı olarak Ar-Ge sürecini kapsaması, teknolojik ürünlerin

prototipten üretimine geçtiği aşamalara ilişkin ticarileştirme desteklerinin yetersiz

kalması,

• Üniversite/araştırma altyapıları ve özel sektör işbirliklerinin yetersiz olması,

• Özel sektörün Ar-Ge ve yenilik yapma kapasitesinin yeterli olmaması,

• Başta doktoralı olmak üzere araştırmacı insan gücü sayısının ve niteliğinin düşük

olması

olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca son dönemde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine verilen destekler önemli oranda 

artırılmış olsa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında bu alana yapılacak 

yatırımların miktarının ve etkinliğinin artırılması gerektiği görülmektedir.  
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Bu çerçevede, 11. Kalkınma Planı döneminde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına verilen 

desteğin artırılarak sürdürülmesi ve odaklanma yolu ile sistemin verimliliğinin artırılması 

önerilmektedir. Önümüzdeki dönemin dinamikleri de göz önünde bulundurularak, iş birliklerini 

ve ortak çalışma kültürünü geliştirecek paylaşımcı ve açık, teknolojik gelişmelerin hızına ve 

değişkenliğine ayak uydurabilecek şekilde esnek, deneyerek öğrenmeye imkân verecek bir 

ekosistem oluşturulması gerekmektedir. Ekonomik başarının günümüzde ancak küresel 

düşünerek elde edilebileceği gerçeğinden hareketle Plan vizyonunda ve hedeflerinde “küresel 

yaklaşım” vurgusu yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda; 

• Yüksek Teknolojili Sektörlerin İmalat Sanayi İhracatı İçindeki Payı

• Gayrisafi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması/GSYH

• Ar-Ge Harcamalarında Özel Sektörün Payı

• Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Cinsinden Ar-Ge Personeli Sayısı

• TZE Cinsinden Araştırmacı Sayısı

• TZE Cinsinden Toplam Ar-Ge Personeli İçinde Özel Sektörde İstihdam

Edilenlerin Payı

göstergeleri için daha önce belirlenmiş olan 2023 hedeflerinin korunması; aşağıda yer alan çıktı 

odaklı hedeflerin de benimsenerek uygulanması önerilmektedir: 

• En az üç sektörde dünyada ilk beşte olmak,

• 2023’de üç uni-corn1 çıkarmak,

• 2023’de ilk 100 üniversite içerisinde en az 1 üniversitenin Türkiye’den olması,

• 2023’de 3 küresel şampiyon şirket çıkarmak,

• 2023’de küresel yenilik endeksi içerisinde ilk 20’de olmak,

• Nitelikli beyin göçünün ülkeye gelişini artırmak

Bu hedeflere ulaşmak için ise uygulanması beklenen başlıca politikalar; 

 Desteklerde girdi odaklı bir yapıdan çıktı odaklı bir yaklaşıma geçilmesi,

 Desteklerde ürün/teknoloji odaklı bir yaklaşım sergilenmesi, seçilecek ürün/hizmet

platformlarına odaklanılması,

 Ar-Ge hedeflerinin (Ar-Ge yoğunluğu, insan kaynakları vb.) odak alanlardaki

hedeflere göre kırılımının yapılması,

1 Değeri bir milyar ABD dolarını geçen teknoloji şirketleri Unicorn olarak tanımlanmaktadır. 
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 Yüksek teknoloji ürün üretimine yönelik hedef ve buna yönelik destek politikalarının

geliştirilmesi,

 Özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerinin ve niteliğinin artırılması,

 Destek programlarının tasarım ve uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonun

artırılması ve karar süreçlerinin hızlandırılması ve etkinleştirilmesi,

 Ar-Ge desteklerinin birbirini tamamlayıcı ve devamlılık arz eden yapıda olması,

başarılı projelerin ticarileşme aşaması dahil tüm aşamalarının desteklenmesi,

 Ürün odaklı yaklaşım için Ar-Ge boyutundan ürün geliştirme, tasarım ve pazarda

denenmesine kadar olan tüm konularda destek sağlanması,

 Başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları

ve araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde iş birliklerinin

geliştirilmesi,

 İş birliklerini ve platform yapıları destekleyici ve özendirici mekanizmaların

tasarlanması,

 Odak alanlarda kritik kitle oluşturacak şekilde insan kaynaklarının güçlendirilmesi

ve bu alanlarda dolaşım programlarının oluşturulması,

 Temel bilim araştırmalarının ve bu alanlardaki insan gücü sayısının kritik kitle

oluşturacak şekilde artırılması,

 Ar-Ge ve yenilik sisteminin en önemli kurumlarından olan üniversitelerin, nitelikli

bilgi ve insan kaynağı geliştirilmesine yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi,

 Kamu ve özel sektördeki doktoralı insan kaynağı sayısının ve niteliğinin kritik kitle

oluşturacak şekilde geliştirilmesi,

 Kamunun alım gücünün, yerli teknolojik ürün üretimini destekleyecek, uluslararası

pazarlara çıkış aşamasında referans oluşturmalarını ve teknoloji transferini

hızlandıracak bir biçimde etkili olarak kullanılması

olarak belirlenmiştir. 

Son olarak, sistemin büyüklüğü düşünüldüğünde raporda önerilen çalışmaların 

gerçekleştirilebilmesi en üst düzeyde politik sahiplik gerektirmektedir. Bu nedenle Ar-Ge ve 

yeniliğe ilişkin vizyonun 11. Kalkınma Planı ve takip edecek makro politikaların ana 

eksenlerinden birisi olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.
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1. GİRİŞ  

Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonu’nun (ÖİK) 

amacı, teknoloji üreten ve teknolojiyi katma değere dönüştüren bir ekosistemin tasarımı, 

güçlendirilmesi ve yönetilmesi için mevcut ekosistemin incelenmesi; gelişmiş ülkelerle 

karşılaştırılması ve güçlendirilmesi yönünde analizler, öneriler ve somut çıktıların 

geliştirilmesidir.  

ÖİK kapsamında aşağıdaki konuların tartışılması planlanmıştır: 

 Ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin mevcut durumunun, genel işleyişinin ve 

süreçlerinin analiz edilmesi (temel aktörler arasındaki görev dağılımının etkinliği, 

kurumlar arası koordinasyon, karar süreçleri vb. hususlar), 

 Kamu Ar-Ge desteklerinin analizi, aksayan yönleri ve geliştirmeye yönelik öneriler, 

 Özel sektör, kamu ve üniversitelerin Ar-Ge, ticarileştirme ve yenilikçi girişimcilik 

gibi konulardaki sorunlarının ve aktörler arasındaki işbirliğinin analiz edilmesi ve 

iyileştirilmesine yönelik öneriler, 

 Araştırmacı insan kaynağının mevcut durumu, uygulanan programlar ve ileriye 

yönelik öneriler, 

 Kamu alımlarının özel sektör Ar-Ge, ticarileştirme ve teknoloji transfer faaliyetlerini 

geliştirmedeki rolünün analiz edilerek, kamu alımlarının bu alanda etkili bir politika 

aracı olmasına yönelik öneriler  

 Bölgesel Ar-Ge ve yenilik destek politikaları ile kapasitenin geliştirilmesine yönelik 

öneriler, 

Bu kapsamda 11-12 Aralık 2017 ve 3 Ocak 2018 tarihlerinde iki toplantı 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılar neticesinde bu rapor hazırlanmıştır.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1. Dünyada Genel Durum 

2.1.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

Küresel rekabet edebilirlik, ekonomik sistemlerin yeni bilgiyi üretebilme ve kullanabilme 

yetenekleri ile doğrudan ilişkili olup ekonomik sistemler bu kapsamda giderek artan oranda 

yenilikçiliğe bağımlı hale gelmektedir. Oslo Kılavuzuna (2006) göre yenilik (inovasyon), 

işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda, dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede 

iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç, bir pazarlama yöntemi ya da bir organizasyonel 

yönetimin gerçekleştirilmesidir. Yenilik uygulamaları ile daha yüksek düzeyde verimliliğe, 

daha düşük maliyetlere, artan kar ve istihdam olanaklarına erişilmektedir. 

Son 50 yıl içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda çalışma, Ar-Ge faaliyetleri ile bu 

çalışmaların sonuçlarının ticarileşmesi ve toplumsal hayata kazandırılması süreçlerini 

tanımlayan yenilik ve girişimcilik faaliyetlerinin, hem ulusal hem de bölgesel ekonomik gelişim 

içerisinde oldukça önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik 

gelişmelerin, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması ile sermaye ve işçilik verimliliğinde 

artışların sağlanmasıyla ekonomik büyümeye ABD’de yüzde 50, Fransa’da yüzde 76,  

İngiltere’de yüzde 73 ve Japonya’da yüzde 55 gibi oranlarda katkı yaptığı hesaplanmaktadır2. 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ekonomik gelişime katkısının daha iyi anlaşılmasıyla 

birlikte, ülkeler rekabetçiliklerini sağlayabilmek ve geliştirebilmek adına bilim, teknoloji, 

yenilik ve girişimcilik gibi başlıklar altında bölgesel ve ulusal politikalar oluşturmaktadır. Bu 

politikalar kapsamında Ar-Ge’ye ayrılan kaynak miktarı ve bilim insanı sayısı ile özel sektörün 

Ar-Ge faaliyetleri, harcaması ve araştırmacı istihdamının artırılması; üniversiteler, kamu 

kurumları ve özel sektörde araştırma altyapılarının yaygınlaştırılması ve arayüz yapılarının 

geliştirilmesi gibi hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Bu hedeflere ulaşabilmek için kullanılan başlıca göstergelerden biri GSYH içerisindeki 

toplam Ar-Ge harcaması oranıdır. Dünya geneli incelendiğinde gelişmiş ülkelerde bu oran 

yaklaşık yüzde 2 civarında gerçekleşmektedir. İsrail ve Güney Kore yaklaşık yüzde 4 oranıyla 

bu alanda lider ülke konumunu devam ettirmektedir. Japonya’nın da uzunca bir süredir yüksek 

harcama seviyelerini koruduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yıllardır 

yüzde 2,6-2,8 aralığındaki performansı ile pek çok ülke için hedef oluşturmaktadır. AB-28, 

                                                 
2 G.R. Mitchell, “The Global Context for U.S. Technology policy. https://usa.usembassy.de/etexts/tech/nas.pdf  

https://usa.usembassy.de/etexts/tech/nas.pdf
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ABD’yi yakalayabilmek amacı ile gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 1990’larda yüzde 1,6 

seviyelerinden 2015 yılında yüzde 2,03 civarında bir performansa ulaşabilmeyi başarmıştır.3 

Grafik 1: Seçilmiş Ülkeler İçin Ar-Ge Harcaması/GSYH'nin Yıllar İçindeki Değişimi 

 
Kaynak: OECD4, TÜİK Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 

 

Ar-Ge harcaması/GSYH göstergesini artırma konusunda en başarılı ülkelerin Güney 

Kore, Danimarka, Avusturya ve Çin olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Çin ve Güney 

Kore çok uzun yıllardır, kararlı bir biçimde bu alandaki yatırımlarını artırmaktadır. Ülkemiz ise 

bu alanda en hızlı artış sağlayan ülkeler arasında olmamakla birlikte, 1996 yılından bu yana bu 

gösterge yüzde 0,5 seviyesinden 2016 yılında yüzde 0,94 seviyesine yükselmiştir.  

Ülkelerin Ar-Ge personeli sayılarına bakıldığında Ar-Ge harcaması eğilimine paralel 

olarak alanda çalışan personel sayılarında önemli bir artış görülmektedir. İsrail nüfusa oranla 

en fazla Ar-Ge personeli çalıştıran ülke konumundadır. Grafik 1 ve Grafik 2 beraber 

incelendiğinde, Güney Kore gibi bazı ülkelerde Ar-Ge personeli sayısı ile kişi başı Ar-Ge 

harcamasının artış hızlarının orantılı olduğu, Çin gibi bazı ülkelerde ise Ar-Ge çalışan 

sayısındaki artışın bütçe artışının gerisinde kaldığı görülmektedir. 

 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/overview 
4 https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm 
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Grafik 2: Seçilmiş Ülkeler İçin Milyon Nüfus Başına Ar-Ge Personeli 

 
Kaynak: OECD5  

* İsrail verisi sadece 2011 ve 2012 yılı için mevcuttur.  

 

Ar-Ge ve yenilik alanına yapılan yatırımlardaki tüm bu artışlar, teknolojik karmaşıklığın 

da artması ile birlikte, sürecin dinamiklerini de hızlı bir biçimde değiştirmektedir. Yenilik 

süreci gittikçe 

 daha hızlı, 

 disiplinler arası, 

 iş birliği odaklı,  

 katılımcı,  

 küresel 

hale gelmeye başlamıştır. Herkesin kullanımına/paylaşımına açık veriler, kodlar, donanımlar 

bir taraftan bireysel seviyede dahi yeni fikirlerin hızla prototip ve ürünlere dönüşmesine izin 

verirken, küresel seviyedeki erişim/rekabet, hızlı büyüme için bu tür teknoloji ürünlerine ilgi 

duyan büyük miktarlarda sermayeye ihtiyaç duymaktadır. 

                                                 
5 https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brezilya Çin Avrupa Birliği İsrail Japonya

Güney Kore Meksika OECD Üyeleri Türkiye ABD

https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart


5 

 

Hızlı büyüyerek bir milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşmayı başarmış olan ve unicorn 

olarak adlandırılan teknoloji firmalarının coğrafi dağılımı Şekil 1’de verilmektedir. Gelişmiş 

ekosistemi ile ABD ölçeklendirme konusunda başı çekerken, yüksek nüfus, düşük kişi başına 

gelir seviyeleri ve korumacı politikaları ile Çin ve Hindistan da hızlı büyüyen teknoloji 

şirketleri geliştirme konusunda avantaj sağlayabilmektedir. AB ise yüksek Ar-Ge 

harcamalarına rağmen, Ar-Ge sonuçlarını ticarileştirme ve ölçeklendirme konusunda geride 

kalmaktadır.  

Şekil 1: Unicornların Dağılımı 6 7 

 
Kaynak: Avrupa İnovasyon Konseyinin 22 Kasım 2017 tarihli TAFTIE sunusundan alınmıştır.8 

 

Diğer taraftan ölçeklendirme konusunda yeterince hızlı olamayan bölgelerde ortaya çıkan 

girişimler ise ölçeklenme konusunda başarılı firmalar tarafından satın alınmaktadır (Şekil 2).  

Bu durum özellikle AB gibi ülkelerde sonuçların daha etkin bir biçimde ticarileştirilebilmesi ve 

ölçeklenmesinin sağlanabilmesi amacıyla doğrudan Ar-Ge harcamalarının artırılmasının yanı 

sıra risk sermayesi, melek yatırımcılık gibi ekosistemin zayıf kaldığı alanlara yönelik 

politikaların geliştirilmesine neden olmaktadır. 

 

                                                 
6 https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies 
7 Değeri bir milyar ABD dolarını geçen teknoloji şirketleri Unicorn olarak tanımlanmaktadır. 
8http://www.taftie.org/sites/default/files/European%20Innovation%20Council%20Pilot%202018%202020%20St

ephane%20Ouaki.pdf 
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Şekil 2: ABD Firmaları Tarafından Satın Alınan Teknoloji Firmaları9 

 
Kaynak: Avrupa İnovasyon Konseyi’nin 22 Kasım 2017 tarihli TAFTIE sunusundan alınmıştır. 

 

Hem ekonomik büyüklük olarak hem de Ar-Ge ve yenilik ekosistemine katkıları 

nedeniyle ABD, AB ve Çin için son yıllarda yaşanan gelişmeler ile Ar-Ge ve yenilik 

ekosisteminde yapılanlara ilişkin daha detaylı bilgiler aşağıda verilmektedir. Bu üç bölge 2015 

yılında yaklaşık 1,18 trilyon dolarlık Ar-Ge harcaması ile OECD üyesi ülkelerin toplam Ar-Ge 

harcaması tutarı olan 1,14 trilyon doların üzerinde bir tutarı temsil etmektedir10. 

Amerika Birleşik Devletleri 

ABD yaklaşık 18 trilyon dolarlık GSYH ile ekonomik açıdan dünyanın en büyük 

ekonomisi olmasının yanı sıra Ar-Ge alanında en fazla yatırım yapılan ülke konumundadır. 

ABD’de Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerek federal gerekse yerel birimler seviyesinde oldukça 

önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi aşamasında kamu fonları 

oldukça ileri bir yer tutarken, ticarileşme sürecinde daha çok serbest piyasa ekonomisinin 

kuralları geçerli olup, özel sektör önemli bir yer tutmaktadır.  

Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında özel sektör her zaman için öncelikli 

bir rol üstlenmişken (Grafik 3), finansman tarafında 1980’lere kadar ağırlıklı kamu finansmanı 

ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları bu tarihten sonra ağırlıklı olarak özel sektör finansmanı ile 

gerçekleştirilmiştir (Grafik 4). 

 

                                                 
9 https://dealroom.co/  
10 https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm#indicator-chart 

https://dealroom.co/
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Grafik 3: Ar-Ge Çalışmalarını Gerçekleştiren Kuruma Göre ABD Ar-Ge Harcamalarının 

GSYH'ya Oranı 

Kaynak: NSF11 

 

Grafik 4: Fonlayan Kurumlar Bazında ABD Ar-Ge Harcamalarının GSYH'ya Oranı 

 
Kaynak: NSF 

 

                                                 
11 https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/#chp2 
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ABD Ar-Ge Harcamaları/GSYH oranı, geçtiğimiz on yıl boyunca, özel sektörün Ar-Ge 

harcamalarındaki değişimlerden kaynaklı olarak yüzde 2,6 ile yüzde 2,8 aralığında 

dalgalanmıştır. Dünyanın en fazla Ar-Ge harcamasının gerçekleştirildiği ülke konumunda olan 

ABD’de bölgesel küme ve ekosistemler aracılığı ile özellikle Kaliforniya, Massachusetts, New 

York, Maryland, Texas ve Washington gibi bazı eyaletlerde Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bu altı eyaletin 2015 yıl Ar-Ge harcamaları toplamı ABD’nin yıllık 

harcamasının yüzde 48,5’ine denk gelmektedir12. 

 

Şekil 3: ABD’de Eyalet Bazında Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya Oranı 

Kaynak: NSF13 

                                                 
12 https://www.nsf.gov/statistics/state-indicators/downloads 
13 https://www.nsf.gov/statistics/state-indicators/indicator/rd-performance-to-state-gdp/map 
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Şekil 4: ABD Kamu Kurumlarının 2015 yılı Ar-Ge Bütçelerinin Dağılımı 

 
Kaynak: NSF14 

 

         Finansman ağırlıklı olarak özel sektör tarafından sağlanmakla birlikte, kamu başta 

savunma sanayii olmak üzere, özellikle öncü alanlarda araştırmaları destekleyen finansman 

programları ile özel sektörü yönlendirme konusunda oldukça etkindir (Şekil 4). 

Yaklaşık 250 üniversite ve çok sayıda araştırma merkezine ek olarak, SBIR (Küçük 

İşletme Yenilik Destekleri), NNMI (İmalat İçin Ulusal Yenilik Ağı) girişimi, I-Corp programı 

gibi pek çok ülke tarafından benzerleri oluşturulmaya çalışılan yenilikçi destek programı 

mevcuttur. Bu altyapı ve destek programlarından çıkan yenilikçi fikirler ise büyük oranda özel 

sektör tarafından sağlanan, büyük miktarlarda sermaye erişimine sahiptir. Bu sayede girişimler 

dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen ölçekteki pilot çalışmaları yürüterek çok hızlı bir 

biçimde ölçeklenebilmektedir.  

 

 

 

                                                 
14 https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/research-and-development-u-s-trends-and-

international-comparisons/recent-trends-in-federal-support-for-u-s-r-d#distribution-of-federal-funding-for-

research-by-s-e-fields 
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Avrupa Birliği  

Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi AB’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer 

almaktadır. Bilimsel çalışmalarda AB ülkeleri oldukça kuvvetli bir konumdadır. Dünya 

nüfusunun yüzde 7’sine ve Dünya GSYH’nın yüzde 25’ine sahip AB ülkeleri toplam bilimsel 

yayınların yüzde 30’unu üretmektedir.  

Diğer taraftan, AB ülkeleri yeni bilginin ticarileşmesi ve özellikle yeni teknoloji 

alanlarında ABD’nin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle AB’de üretilen bilginin 

mükemmeliyeti korunurken ticarileştirme etkinliği artırılmaya çalışılmaktadır. Özellikle dijital 

alanında kurulan az sayıda girişimin ABD şirketlerince satın alınması önemli bir gündem 

maddesidir. AB’nin 2010-2020 dönemi için 10 yıllık kalkınma vizyonunu ortaya koyan 

“Avrupa 2020 Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Stratejisi”, 3 Mart 2010 tarihinde 

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.15 Bu Strateji ile AB’nin büyüme ve istihdam 

gündemi belirlenmiş olup, 2008 yılındaki küresel ekonomik krizden kaynaklı yapısal 

kırılganlığın ortadan kaldırılması için rekabetçiliğin ve verimliliğin artırılarak, sürdürülebilir 

sosyal piyasa ekonomisinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede belirlenen beş ana 

hedeften birisi de Birlik düzeyinde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması olarak belirlenmiştir. Bu 

kapsamda GSYH’nın yüzde 3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması, özel sektörün Ar-Ge’ye yatırım 

yapması için koşulların iyileştirilmesi ve yenilik takibi için yeni bir gösterge setinin 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

Ar-Ge yatırımlarına ilişkin hedef kapsamında, Ar-Ge yatırımlarının GSYH’daki payında 

2012-2015 döneminde yüzde 0,3 oranında bir artış sağlanmış ancak 2015-2016 yıllarında yüzde 

0,1 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Ar-Ge alanında gerek Junker16 öncelikleri gerekse Ufuk 

2020 Programı kapsamındaki yatırımlara rağmen ciddi bir artış olmadığı görülmekte olup, 

yüzde 3’lük hedefin tutturulması mümkün görülmemektedir. 2014 yılındaki ara değerlendirme 

çalışmalarında bu hedefin yüzde 2,6 oranında olacağı öngörülmüş ancak göstergedeki değişim 

bu oranın beklentinin altında kalacağını ortaya koymaktadır.  

AB üye ülkelerinin ulusal araştırma ve yenilik sistemlerinin karşılaştırmalı üstünlük ve 

zayıflıklarını ortaya koymak ve incelenen ülkelerin araştırma ve yenilik alanındaki 

performanslarını ölçmek amacıyla, her yıl Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Yenilik Skor 

                                                 
15http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-

%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf  
16 AB Komisyon Başkanı Jean Claude Junker tarafından yayınlanmış olan öncelikler metni , 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_en.pdf  

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_en.pdf
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Tahtası (AYS-European Innovation Scoreboard) Raporu yayınlanmaktadır. Raporda farklı 

göstergelerin bir karışımı kullanılarak oluşturulan kompozit endekste 2010 yılı AB ortalama 

değeri 100 olarak alınmakta ve üye ülkelerin gelişimleri buna göre takip edilmektedir. 2017 yılı 

Rapor sonuçlarında17, 2010 yılına göre yüzde 2’lik bir artış gözlenmektedir. Endeks değeri 

120'den fazla olan yenilikçi lider ülkeler sırasıyla İsviçre, İsveç, Danimarka, Finlandiya, 

Hollanda, İngiltere ve Almanya iken, 90–120 arasında performansı olan güçlü yenilikçi ülkeler 

sırasıyla İzlanda, Avusturya, Lüksemburg, Belçika, Norveç, İrlanda, İsrail, Fransa ve 

Slovenya’dır. 50–90 arasında performansı olan ve Türkiye’nin de yer aldığı orta yenilikçi 

ülkeler sırasıyla Çekya, Portekiz, Estonya, Litvanya, İspanya, Malta, İtalya, Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi (GKRY), Slovakya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan, Türkiye, Letonya, Polonya ve 

Hırvatistan’dır. 50 puanın altında yer alan ılımlı yenilikçi ülkeler sırasıyla Bulgaristan, 

Makedonya, Romanya ve Ukrayna’dır (Şekil 5).  

2010 yılından bu yana ülkelerin değişimleri ele alındığında Litvanya yüzde 21, Sırbistan 

yüzde 17, Norveç yüzde 15, Türkiye yüzde 13, Malta yüzde 12, İngiltere yüzde 12, Hollanda 

yüzde 10, Makedonya yüzde 10, İsviçre yüzde 9, Avusturya yüzde 9, Letonya yüzde 9 ve 

Slovakya yüzde 8 oranında performans artışı gerçekleştirmiştir. Öte yandan Romanya yüzde 

14, GKRY yüzde 13, İsrail yüzde 8, Finlandiya yüzde 5, Ukrayna, Almanya, Estonya, Çekya 

ve Macaristan yüzde 4 oranında performans düşüşü göstermiştir.  

Ülkelerin 2015 yılına göre performans değerleri ele alındığında ise, Litvanya ve Norveç 

yaklaşık yüzde 15, İngiltere, İrlanda ve Avusturya yaklaşık yüzde 7, Yunanistan yüzde 5, 

İspanya yüzde 4 oranında olmak üzere 22 ülkenin performansında artış olmuştur. Öte yandan, 

Estonya yüzde 12, Malta yüzde 5, Lüksemburg, Danimarka ve Letonya yüzde 4 oranlarında 

performans düşüşü yaşayan 15 ülke arasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en  

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
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Şekil 5: Ar-Ge Yenilik Endeksi Sıralaması  

 
Kaynak: AB Bakanlığı  

 

Ticarileştirme aşamasında teknoloji odaklı yeni girişim sayısının artırılması ve bu 

girişimlerin büyütülmesi iki önemli hedef olarak görülmektedir. Bu alanda sorunun temeli, 

teknoloji odaklı risk sermayesi araçları gibi serbest piyasa ekonomisine ait kurumların 

olmaması ve bu boşluğu AB kurumlarının kendi geliştirdikleri araçlarla çözmeye çalışmasıdır. 
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Erken aşama finansmanı amacıyla hibe ve sonrasında yatırım amaçlı çeşitli destekler 

oluşturulmuştur. Yine AB yenilik politikaları içerisinde teknolojik olmayan yenilikler de 

önemli bir yer tutmaktadır. 

Şekil 6: Avrupa İnovasyon Konseyi 2018-2020 Program Tasarımı 

 

 

Mevcut destek sistemlerinin dağınık yapısı nedeniyle özellikle teknolojik girişimciliğin 

tek bir çatı altında birleştirilmesine çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında çıkılan bir çağrı 

ile fikirler toplanmış ve kurulan Avrupa İnovasyon Konseyi ile 2018-2020 döneminde 

uygulanmak üzere 2,8 Milyar Avro’luk bir program tasarlanmıştır. Program ile tek bir çatı 

altında ticarileşme faaliyetlerinin bütününün desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca hibe 

desteklerin akıllı olmadığı düşüncesi ile koçluk, mentörlük ve inkübasyon/hızlandırıcı 

programları ile bu faaliyetleri destekleyecek yapılar oluşturulmaktadır. Sorunun temellerinden 

biri de Avrupa Paradoksu18 olarak nitelendirilen durumdur.  

Brexit sonrasında İngiltere’nin sistemden çıkma olasılığı ise önemli bir endişe konusudur. 

AB’de yerleşik en iyi 15 üniversitenin 5’i İngiltere’dedir.  Öte yandan İngiltere’nin Brexit 

sonrası bilim ve araştırma alanında AB ile iş birliğine ilişkin yayımladığı çalışmada19 

Avrupa’nın bir parçası olarak AB’nin bilim ve yenilik alanında dünya lideri olma hedefini 

sürdüreceğini ve bu alanda iş birliğinin her iki taraf için önemine değinilmektedir. Ayrıca, Ufuk 

                                                 
18 Bilimsel liderliğe karşın, üretilen bilginin pazarlanabilir ürünlere dönüştürülememesi olarak tanımlanmaktadır. 

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf  
19https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/642542/ 

Science_and_innovation_paper.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/642542/%20Science_and_innovation_paper.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/642542/%20Science_and_innovation_paper.pdf
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2020 sonrası 9. Çerçeve Programının tasarlanması önemli bir gündem maddesi olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Çin Halk Cumhuriyeti 

Çin Halk Cumhuriyeti son otuz yılda hızlı bir ekonomik büyüme performansı 

gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, son yıllarda değişen politikalardan ve ekonomideki 

dengelenme sürecinden ötürü büyüme nisbi olarak yavaşlamış durumdadır. Dünya Bankası 

verilerine göre yıllık GSYH büyüme oranı 2011'de yüzde 9,5 iken 2016'da yüzde 6,7'e 

düşmüştür. 2017 yılı itibarıyla, Çin toplam GSYH’da Dünya’nın ikinci en büyük ekonomisi 

konumundadır. Dünya nüfusunun beşte birine ev sahipliği yapan Çin, dünyanın en kalabalık 

ülkesidir. 

2005 yılında Çin, dünyadaki Ar-Ge harcamasında en fazla harcama yapan ikinci ülke 

konumuna gelmiştir. 2014 yılında, Çin'deki Ar-Ge harcaması 368,7 milyar dolara ulaşmıştır 

(SAGP’ye göre). Ar-Ge yoğunluğu, 2011 yılında, 247,8 milyar dolar iken 2014 yılında 368,7 

milyar dolara yükselmiş ve dört yıldaki artış yüzde 56 olarak gerçekleşmiştir. (OECD, 2015). 

Ar-Ge harcamalarının yüzde 77,3'ü özel sektör, yüzde 14,8'i kamu sektörü ve yüzde 6,9'u 

yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilmektedir. 2014 yılında Çin, 320 bini doktoralı 

olmak üzere 5,35 milyon Ar-Ge personeli ve 3,71 milyon tam zaman eşdeğer Ar-Ge çalışanı 

ile dünyadaki en büyük Ar-Ge işgücüne sahiptir (Çin Bilim ve Teknoloji İstatistikleri Yıllığı, 

2015). 

Çin hükümeti 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2011-2015) ile 2015 yılına kadar GSYH'nın 

yüzde 2,2'sini aşan Ar-Ge yoğunluğuna ulaşmayı hedef olarak belirlemiştir. Orta ve Uzun 

Vadeli Bilim ve Teknoloji Ulusal Planında (2016-2020) ise 2020 yılına kadar GSYH'nın yüzde 

2,5’i kadar Ar-Ge harcamasına ulaşılması hedefi konmuştur. 2011 yılında yüzde 1,79’dan 

2015'te yüzde 2,2’e çıkan Ar-Ge yoğunluğu plan hedefini sağlayamamakla birlikte bu alanda 

dünyada en hızlı yükselen ülkelerden biri konumundadır. Bir diğer gösterge olarak 12. Beş 

Yıllık Kalkınma Planında, 10.000 nüfus başına buluş/patent sayısı 2015 yılı hedefi 3,3 olarak 

belirlenmiş iken, 2015 yılında bu oran 6,3 ile hedefin oldukça üstünde gerçekleşmiştir. 13. Beş 

Yıllık Kalkınma Planı’nda (2016-2020), bu iki gösterge bilim ve teknoloji gelişimine yön 

verecek en önemli göstergeler olarak yerini korumaya devam etmektedir. 

Ayrıca, Çin'deki ekonomik kalkınmanın, daha kaliteli ve yenilikçi bir iş gücü, bilimsel ve 

teknolojik ilerlemeler, çağdaş bir hizmet endüstrisi ve stratejik endüstriler sayesinde iç talebin 

daha fazla canlandırılarak tüketim odaklı yeni bir büyüme süreciyle gerçekleştirilebileceği 
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belirtilmiştir. 2013 yılından bu yana, bu stratejinin uygulanmasını hızlandırmak ve Çin'in 

yenilik sistemindeki önemli güçlerini ele almak için önemli politika ve kanun değişiklikleri 

yapılmıştır.  Bunların içerisinde en dikkat çeken hedeflerden biri yolsuzlukları azaltabilmek ve 

Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliğini artırabilmek amacıyla desteklerin kamu kurumları 

yerine özel kuruluşlar aracılığı ile sağlanmasına yönelik düzenlemelerdir. 

2.1.2. Uluslararası Yükümlülükler 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin çok bilinmeyen ve belirsizlik içeren yapısı nedeni ile nasıl 

yürütüleceği veya düzenleneceğine ilişkin, bilim dünyasının geliştirdiği etik sınırlamalar 

haricinde zorlayıcı bir mevzuat bulunmamakla birlikte, ticarileşme aşaması ile ilgili çoğunlukla 

sınırları net bir biçimde çizilmemiş çeşitli uluslararası yükümlülükler bulunmaktadır. Bunların 

arasında en çok bilinenlerden biri Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından uluslararası 

rekabetçiliği kısıtlayıcı şekilde, pazara girişi engelleyici tarife dışı destekler, devlet destekleri 

ve ihracat sübvansiyonlarının sağlanması konularında getirilmekte olan sınırlamalardır. DTÖ 

anlaşmaları kapsamında Ar-Ge faaliyetleri, ticaret ve üretim üzerinde bozucu etkisi olmayan ya 

da çok az bozucu etkiye sahip, indirim taahhüdünden muaf destekler kapsamında sayılmaktadır 

ve bu nedenle destek politikaları üzerindeki etkisi sınırlayıcıdır. Diğer taraftan pazara girişi 

engelleyici destekler başlığı altında getirilen sınırlamalar, doğrudan yatırıma yönelik destekleri 

sınırlamaktadır. 

Yine AB ile Türkiye arasında imzalanmış olan Gümrük Birliği Kararı ile rekabet ve 

devlet yardımlarına ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirilmiş ve genel olarak ilgili hükümler ile 

ülkemizce uygulanacak devlet yardımları için AB mevzuatına paralel bir yapı öngörülmüştür. 

Bu kapsamda, rekabeti bozucu ve ülkeler arasındaki ticareti olumsuz etkileyen yardım/teşvikler 

prensip olarak yasaklanmıştır. Bununla birlikte, AB müktesebatında da düzenlendiği şekilde, 

belirli kriterler ve limitlere bağlı kalmak kaydıyla Ar-Ge ve yenilik yardımlarının uluslararası 

kurallarla örtüştüğü kabul edilmekte olup, bu da Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin 

desteklenmesini AB’nin önemli bir gündem maddesi haline getirmektedir.    

Bu durum AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 179’ncu maddesinde ‘Birlik, içerisinde 

araştırmacıların, bilimsel bilginin ve teknolojinin serbest biçimde dolaştığı bir Avrupa araştırma 

alanı meydana getirmek ve sanayi de dahil olmak üzere gerekli görülen tüm araştırma 

faaliyetlerini destekleyerek daha rekabetçi bir yapıya sahip olması için teşvik etmek suretiyle 

bilimsel ve teknolojik tabanını güçlendirmeyi hedefler’ ibaresi ile ifade edilmektedir. 
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Bu hedefi gerçekleştirebilmek amacı ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olarak 

Çerçeve Programları geliştirmektedir. Ülkemiz de 6. Çerçeve Programından bu yana söz 

konusu destek programlarında yer almaktadır. Programlar kapsamında her ülke gelir seviyesi 

oranında katkıda bulunmakta, sonrasında ise açılan çağrılarda hedeflere ulaşmada en etkin 

olduğu düşünülen projeler desteklenmektedir. 2014-2020 dönemini kapsayan “Ufuk (Horizon) 

2020” isimli 8. Çerçeve Programı devam ederken, AB Komisyonu tarafından 9. Çerçeve 

programı ile ilgili tasarım faaliyetlerine başlanmıştır. Gündemin AB kurumları tarafından 

belirlenmesi, Türk araştırmacıların Avrupa Araştırma Alanı ile yeterince entegre olamaması, 

AB sürecine ilişkin belirsizlikler, vize problemleri gibi çeşitli nedenlerle Türkiye, finansal 

olarak çerçeve programlarından kendi katkısının altında bir geri dönüş elde etmektedir. 

AB çerçeve programları haricinde, bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle 

hükümetler arası ya da kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili iş birliği anlaşmaları mevcuttur. 

Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından ortak araştırma projeleri 

desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri 

vb. gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. 

2.2. Türkiye’de Genel Durum 

2.2.1. Kapsam ve Mevzuat 

Ülkemizde Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik politikalarının gelişimi incelendiğinde özellikle 

1990’lı yıllara kadar bilgi üretiminin üniversiteler bünyesinde yürütüldüğü ve sanayi ile 

üniversite arasında ilişkinin gelişmediği görülmektedir. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler 

uzunca bir süre 1963 yılında kurulan TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerle sınırlı 

kalmıştır. Politika alanında ise, 4 Ekim 1983 tarih ve 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

(KHK) ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kurulmuş ve Kurul ilk toplantısını 9 

Ekim 1989 yılında gerçekleştirmekle birlikte 2000 yılına kadar sadece 5 toplantı yapmıştır. 

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ortaya çıkan ambargolar neticesinde savunma sanayi ve 

teknolojileri dışında sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik konusunda fazlaca bir etkinliğinin 

olmadığı görülmektedir. 1990 yılında KOSGEB ve TTGV’nin kuruluşu ile birlikte özel sektörü 

Ar-Ge çalışmalarına yönlendirmek için ilk destek programları oluşturulmuş ve 1994 yılından 

itibaren TÜBİTAK tarafından başlatılan Ar-Ge destek programları ile süreç önemli bir ivme 

kazanmıştır. 
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Şekil 7: Türkiye'de Politika ve Destek Araçlarının Uygulanma Tarihçesi20 

 

1990’lı yıllar boyunca verilen desteklerin temel kazanımları Ar-Ge ve yenilik konularında 

farkındalık yaratmak ve proje bazlı destekler aracılığı ile özel sektörün proje yönetimini 

öğrenmesi olmuştur. AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ve sonucunda özel sektöre 

yönelik gümrük korumasının ortadan kalkması da bu alanda özel sektörün hızlıca yol almasını 

zorunlu kılmıştır. 

2000’li yılların başından itibaren, ülkemizde başta yüksek teknoloji alanlar olmak üzere, 

firmaların daha rekabetçi hale gelebilmesini sağlayabilmek amacı ile üniversite sanayi iş 

birliklerini artırmaya yönelik politikalar ve Ar-Ge iş birliği yeteneklerini özendirici desteklere 

odaklanılmaya başlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yasası ile özel sektör 

kuruluşlarının üniversitelere daha yakın çalışabilecekleri ve Ar-Ge maliyetlerini 

düşürebilecekleri alanlar oluşturulmuştur. AB çerçeve programlarına katılım sayesinde 

uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirme konusunda imkân 

sağlanmıştır. Ar-Ge ve yenilik politikalarında bir başka dönüm noktası ise TÜBİTAK 

liderliğinde yürütülen Vizyon 2023 çalışması ile geniş kapsamlı ve katılımcı uzun dönemli 

planlama çalışmasının gerçekleştirilmiş olmasıdır.  

                                                 
20 ÖİK çalışması kapsamında raportör tarafından hazırlanmıştır. 
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2000’li yılların ortalarından itibaren konu ile ilgili tüm kamu kurumları bünyesinde çok 

sayıda destek programları uygulandığı ve çok sayıda strateji ve eylem planının oluşturulduğu 

gözlenmektedir. Destek programlarına ek olarak maliyetleri düşürme amaçlı vergi indirimleri, 

yeni teknolojik girişimlerin kurulmasına yönelik programlar, ticarileşmeye destek verme amacı 

ile risk sermayesi, melek yatırımcı ortamının iyileştirilmesine yönelik programlar ile 

TÜBİTAK ve ilgili Bakanlıklar aracılığı ile uygulanan sektörel odaklı programlar bu dönemde 

hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

03.06.2011 tarihli ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeniden isimlendirilmiştir.  

Bölgesel bazda ise 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren Düzey 2 İstatistik Bölge 

Birimleri seviyesinde (Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri, Düzey 3 kapsamındaki komşu illerin 

gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 26 adettir21) Kalkınma Ajansları kurulmuştur. 

Kalkınma Ajansları tarafından Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik strateji geliştirme 

faaliyetleri kapsamında yenilik konusunu yerel ve bölgesel düzeyde ele alarak bölgelerinde 

yeniliğe dayalı ekonomilerin gelişimine yol gösterecek olan bölgesel yenilik stratejileri 

hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, 11 Kalkınma Ajansı bölgesel yenilik stratejisi hazırlamıştır. 

Yenilik stratejisi hazırlamış olan ajanslardan üçü (Zafer, Mevlana ve Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansları) Akıllı İhtisaslaşma Platformu (S3 Platform)’na üyedir.  Yine DAP, GAP, DOKAP 

ve Konya Ovalarına yönelik olarak Bölgesel Kalkınma İdareleri oluşturulmuş, söz konusu 

idareler son iki yıl içerisinde bölgelerinde yenilik ve girişimcilik alanlarında hangi faaliyetlerin 

yürütülmesi gerektiğine dair bölgesel stratejiler üzerinde çalışmaya başlamıştır. 

Toplam Ar-Ge harcamalarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde, 2016 yılında Türkiye 

genelinde yaklaşık 25 milyar TL tutarında Ar-Ge harcaması gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Bu harcamanın bölgesel dağılımı incelendiğinde, Batı Anadolu bölgesinin açık ara önde olduğu 

görülmektedir (Grafik 5). Bu bölgenin liderliğini çok sayıda Ar-Ge ve yenilik merkezleri ve 

güçlü savunma sanayi yatırımları sayesinde Ankara üstlenmektedir. Ar-Ge harcamasında Doğu 

Marmara ve İstanbul Batı Anadolu Bölgesini takip etmektedir. 

                                                 
21 http://www.planlama.org/index.php/tuerkiyede-boelgesel-kalknma-ajanslar/tuerkiyedeki-statistiksel-boelge-

birimleri-bb 



19 

 

Grafik 5: Ar-Ge Harcamalarının Bölgeler İtibarıyla Dağılımı 

 

Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri 

 

Bölgesel yenilik stratejilerinin hazırlanması ile her bölgenin rekabetçi olduğu alanların 

ekonomik olarak değerlendirilmesi ve bölgelerde yenilik odaklı bir gelişme stratejisinin hayata 

geçirilmesi öngörülmektedir. 

Bölgelerin yenilik stratejilerinin hazırlanma sürecinde Kalkınma Bakanlığı tarafından 

eşgüdümün sağlanması için gerekli istişare sağlanmaktadır. Bu çerçevede, yenilik stratejilerinin 

hazırlanması süreçlerine ilişkin tecrübe paylaşımının yapılması, söz konusu hazırlık 

süreçlerinin iyileştirilmesi ve ilgili çalışmalarda bölgeler arası öğrenme ilişkilerinin 

kurulmasına yönelik fikir alışverişi gerçekleştirilmesi konularında çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kalkınma Ajansları yenilikle ilgili strateji çalışmalarının yanı sıra mali destek 

programları ile de bölgelerindeki, başta KOBİ’ler olmak üzere, farklı aktörlerin Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir. Ajanslar tarafından bölgelerinde Ar-Ge ve yenilik 

kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla proje teklif çağrıları aracılığıyla toplam 1.027 proje 

desteklenmiştir. Bu projelere 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 425 milyon TL’lik destek sağlanmış 
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olup projelerin eş finansmanlarıyla birlikte yaklaşık 774 milyon TL’lik kaynak Ar-Ge ve 

yenilik alanında kullandırılmıştır.  

 Yeni destek programları kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 6550 

sayılı “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun” 10 Temmuz 2014 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun uygulamasına ilişkin genel ilkeleri, 

satın alma ve ihale süreçleri ile bütçe ve muhasebe işlemlerini düzenleyen üç adet yönetmelik 

ise 28.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen söz konusu düzenlemeler ile amaçlanan, 

ülkemizde yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü 

araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 

desteklenmesidir. Bu kapsamda, performans değerlendirmesi sonucu daha etkin ve 

sürdürülebilir yapılara dönüştürülmek üzere yeterlik kararı verilen araştırma altyapılarına tüzel 

kişilik kazandırılması ve bu yapıların yönetim, finansman ve insan kaynağının yeni mevzuata 

uygun olarak şekillendirilmesi temel hedeflerdendir. Yeterlik kazanan araştırma altyapıları, 

yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerini ticari değere dönüştürmek üzere gerektiğinde şirket kurmak, 

kurulmuş şirketlere ortak olmak, ulusal ve uluslararası alanda iş birliği yapmak veya mevcut iş 

birliklerine katılabilmek, insan kaynağı ve malvarlığı yönünden çeşitli muafiyet, indirim ve 

istisnalardan yararlanabilmek gibi özellikleri haiz hale gelecektir.  

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarında araştırma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında 

son dönemde mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında; 

 Üniversitelerin misyon odaklı ihtisaslaşmasının ve tek tip üniversite modeli 

yapısından rekabet odaklı çeşitliliği esas alan bir yapıya dönüşümün sağlanması 

amacıyla 2016 yılında “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” ile 2017 yılında  

"Araştırma Üniversiteleri”nin belirlenmesi, 

 Üniversitelerin araştırma süreçlerinin de dahil edileceği çıktı odaklı kalite güvencesi 

süreçlerinin geliştirilmesine yönelik idari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim 

Kalite Kurulunun oluşturulması,  

 100/2000 (100 öncelikli alanında 2000 doktoralı insan kaynağı) programı kapsamında 

Ar-Ge ve yenilik odaklı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması,  

 Eğitim Programları Danışma Kurulu ve Meslek Yüksekokulları Koordinasyon 

Kurulunun oluşturulması,   

 Doktora sonrası araştırmacı istihdamı, 
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 Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan 

öğretim üyelerine, yurt içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde 

çalışmak üzere, bir yıl süreyle ücretli izin verilmesi, 

 Sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurulabilmesi, 

 Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin kullandırılmasında, proje 

kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki 

öğrencilere burs ödenebilmesi, 

 Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarında öğrenim gören öğrencilerin beceri 

odaklı yetkinlerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğreniminin son yılında bir yarıyıl 

süresince işyerinde eğitim yapmasının teşvik edilmesine yönelik program 

geliştirilmesi, 

 Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili 

yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen 

ödenekten eğitim desteği yapılabilmesi, 

 Yükseköğretim kurumlarında ve/veya belirli fakülte ya da bölüm ve programlarda 

görevlerinde kalmalarında fayda görülenlerin yaş hadlerinin, ilgili yükseköğretim 

kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile birer yıllık sürelerle yetmiş 

beş yaşına kadar uzatılabileceğine ilişkin düzenlemenin yapılması 

yer almaktadır. 

2.2.2. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

Ülkemizde başta bakanlıklar olmak üzere, çok çeşitli kurum ve kuruluşlar 

akademisyenlerin, araştırmacıların, girişimcilerin ve firmaların yararlanabileceği destekler 

sunmaktadır. Destek veren kurumlara ve desteklere bakıldığında; 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri’ ve 

‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne yönelik destekleri,  

 TÜBİTAK’ın hibe olarak, akademisyenler, araştırmacılar ve sanayi kuruluşları için 

Ar-Ge, bilim insanı ve araştırmacı destekleri, 

 Kalkınma Bakanlığı’nın yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarında 

araştırma altyapılarının kurulması ve geliştirilmesine yönelik destekler, 

 YÖK tarafından üniversitelerin misyon farklılaşması, ihtisaslaşması ve doktoralı 

insan kaynağının arttırılmasına yönelik destekler,   
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 Maliye Bakanlığı’nın Ar-Ge yapan firmalara yönelik olarak vergi indirimi 

uygulaması, 

 KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli firmaların çok çeşitli altyapı ve işletme 

ihtiyaçlarını karşılayacak genel destekler, Ar-Ge, endüstriyel uygulama, girişimcilik 

ve kredi faiz desteği ile firmalara bazı hizmet birimlerinde bulunan laboratuvarlarda 

test ve analiz hizmetleri, 

 Ekonomi Bakanlığı’nın yurtdışı ve uluslararası fuar, istihdam yardımı, çevre 

maliyetlerinin desteklenmesi, markalaşma, pazar araştırması ve pazara giriş, 

uluslararası rekabetçiliğin desteklenmesi, tasarım gibi konularda destekleri  

yer almaktadır. Görüldüğü üzere, ülkemizde akademisyenler, girişimciler ve sanayi kuruluşları 

için verilen desteklerin sayısı oldukça fazladır. Bu desteklere ek olarak doğrudan Ar-Ge 

faaliyetlerine yönelik olmamakla birlikte, sanayinin gerek yerel gerekse uluslararası 

rekabetçiliği etkileyen çeşitli destekler BSTB, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB gibi kurumlar 

tarafından sağlanmaktadır. Aşağıda ülkemizde sağlanan destek ve altyapılara ilişkin bazı 

istatistikler ve son dönemde yaşanan gelişmeler özet halinde verilmektedir. 

Akademik Destekler  

Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları yıllar itibarıyla artış 

göstermiş olup 2016 yılı itibarıyla 8,9 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam Ar-Ge 

harcamalarının yüzde 36’sı yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 

harcamaların finansman kaynağına bakıldığında, ağırlıklı olarak kamu (yüzde 57) ve 

yükseköğretim kurumlarının kendi kaynakları olduğu görülmektedir. Toplam harcamaların 

yüzde 53’ü personel harcamasından oluşmaktadır.  
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Grafik 6: Yıllar İtibarıyla Yükseköğretim Ar-Ge Harcamalarının Değişimi ve 

Finansman Kaynakları 

 
Kaynak: TÜİK, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 

 

Başta üniversiteler olmak üzere temel araştırma destekleri TÜBİTAK-ARDEB birimi 

tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu destekler son beş yılda önemli bir artış eğilimi 

göstererek 2017 yılında yaklaşık 920 milyon TL düzeyine yükselmiştir. 

Grafik 7: Yıllar İtibarıyla Akademik Ar-Ge Destekleri 

 
Kaynak: TÜBİTAK 
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Geçtiğimiz plan döneminde desteklerin nitelikleri ve program tasarımlarında ciddi bir 

değişiklik olmamakla birlikte belirlenmiş olan öncelikli alanlarda çağrı bazlı destekler 

verilmeye başlanmıştır.  

Söz konusu desteklerin yanı sıra Kalkınma Bakanlığı tarafından araştırma altyapılarının 

kurulması ve geliştirilmesi ile insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla çeşitli destekler 

sağlanmaktadır. Ayrıca 6550 sayılı “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun” 

kapsamında, ülkemizde yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

yürütüldüğü araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 

performans bazlı olarak desteklenmesine başlanmıştır. 

Ayrıca yakın zamanda YÖK tarafından üniversitelerde misyon farklılaşması ve 

ihtisaslaşması ile özellikle doktoralı insan kaynaklarının sayısının ve niteliğinin arttırılmasına 

yönelik girişimler başlatılmıştır. Bu kapsamda 10 asil ve 5 aday Araştırma Üniversitesi ile 5 

Bölgesel Kalkınma Üniversitesi belirlenmiştir. 100/2000 (100 öncelikli alanında 2000 doktoralı 

insan kaynağı) programı da Ar-Ge ve yenilik odaklı insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına 

katkı vermek üzere geliştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, Üretim Reformu Paketi 

kapsamında 1 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve 

Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer almaktadır.  

Yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilen araştırmaların çıktılarına ilişkin 

önemli iki gösterge değişik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler ve yayın 

sayıları ile kaliteleri olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda yükseköğretim odaklı araştırma 

çıktılarında da sayı odaklı önemli bir veri URAP Raporu’nda yayınlanmış olan üniversitelerin 

dünya sıralamalarıdır. Dünyada 20 bin civarında üniversite bulunurken 2016-2017 döneminde 

URAP dünya sıralamasında; ilk 500’e en yakın dört üniversitemiz mevcuttur (İstanbul, ODTÜ, 

Hacettepe ve İTÜ). İlk 1000’de 16, ilk 2000’de ise 71 üniversitemiz yer almaktadır.  
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Diğer sıralama sistemlerine baktığımızda ise;  

QS System’da  

- World University Ranking – 2018   İlk 1000’de 11 Türk Üniversitesi 

- Emerging Europe and Central Asia  İlk 300’de 44 Türk Üniversitesi 

 University Rankings – 2018 

THE System’da  

- World University Ranking – 2018   İlk 1000’de 16 Türk Üniversitesi 

- BRICS and Emerging Economies   İlk 300’de   16 Türk Üniversitesi 

  University Rankings – 2017 

- Asian University Rankings - 2017  İlk 300’de  17 Türk Üniversitesi 

 bulunmaktadır.  

Grafik 8: Türkiye'de Milyon Kişi Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı22 

 
Kaynak: TÜBİTAK 

 

Bu sıralamalarda bilimsel yayınların payı önemli olmaktadır. Genel olarak Türkiye’ye 

bakıldığında, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınlarımızın sayısının yıllar itibarıyla artış gösterdiği 

görülmektedir. 2000 yılında 5.442 olan bilimsel yayın sayımız, 2016 yılında 31.555 olmuştur. 

2000 yılında Türkiye’de milyon kişi başına düşen yayın sayısı 85 iken 2016 yılında bu sayı 

395’e ulaşmıştır (Grafik 8). Bilimsel yayın sayısı bakımından da ülkemiz dünyada 18. sırada 

                                                 
22 Thomson-Reuters-Incities (TÜBİTAK-ULAKBİM), TÜİK Nüfus istatistikleri 
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yerini almıştır. Ancak üniversitelerimizin dünya sıralamasında yükselebilmeleri için bilimsel 

makalelerin etki değeri yüksek dergi grubunda yer alması önemlidir.  

Clarivate Analytics/InCites bilimsel dergileri etki değerlerine göre dört gruba 

ayırmaktadır. Etki değeri yüksek dergiler ilk yüzde 25’lik dilimde, etki değeri ortalama 

düzeydeki dergiler ikinci yüzde 25’lik dilimde, etki değeri ortalamaya yakın dergiler üçüncü 

yüzde 25’lik dilimde, etki değeri sıfır veya çok düşük dergiler son yüzde 25’lik dilimde yer 

almaktadır. Bu ayrım kapsamında Türkiye’nin durumuna bakıldığında (Grafik 9), dünya 

genelinde yayınlanan makalelerin yüzde 44’ünün etkinlik çarpanına göre ilk yüzde 25’lik 

dilimde yer alan dergilerde yayınlandığı görülmektedir. Türkiye’de ise ilk yüzde 25’lik dilimde 

yer alan makalelerin oranı yüzde 21, son yüzde 25’lik dilimdeki dergilerde yayınlanan 

makalelerin oranı ise yüzde 32,3’tür. Dünya genelinde yapılan karşılaştırmalar yayınlanacak 

makalelerin etkinlik çarpanı bakımından ilk yüzde 75’lik dilimde yer alan dergilerde 

yayınlanmasının önemli olduğuna işaret etmektedir. 

Grafik 9: Dünya ve Türkiye'de Yayınlanan Makalelerin Etkinlik Çarpan Dilimine Göre 

Yer Aldıkları Yayınların Yüzdesi 

 

Kaynak: Clarivate Analytics/InCites 

 

Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge destekleri 

 Yıllar itibarıyla özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki değişimine bakıldığında 2008 

yılından itibaren önemli bir artış yaşandığı ve 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 13,4 milyar TL 

düzeyine yükseldiği görülmektedir. Özel sektör harcamalarının finansman kaynaklarına 

bakıldığında ise kamunun, özel sektör harcamalarının yaklaşık yüzde 10’unu finanse ettiği 
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görülmektedir. Diğer taraftan 2016 yılında yükseköğretim kurumları tarafından 8,9 milyar TL 

düzeyinde Ar-Ge harcaması yapılmış olup bu tutarın yüzde 1,2’si özel sektör tarafından finanse 

edilmektedir. Dolayısıyla özel sektörün yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak, söz 

konusu kurumlardaki Ar-Ge faaliyetlerini desteklemesine duyulan ihtiyaç devam etmektedir. 

 

Grafik 10: Özel Sektör Harcamalarının Gelişimi ve Harcamaların Kamu Tarafından 

Finanse Edilmesi Oranı 

 
Kaynak: TÜİK Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 
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sağlanmakla birlikte KOBİ’lere yönelik olarak KOSGEB tarafından sunulan çeşitli destekler 

de mevcuttur. TÜBİTAK desteklerinin dağılımı incelendiğinde, bu desteklerin 2009 yılına 

kadar önemli bir artış gösterdiği, ancak sonrasında dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir.  
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Grafik 11: TÜBİTAK Tarafından Özel Sektöre Verilen Desteklerin Dağılımı (Milyon 

TL) 

 
Kaynak: TÜBİTAK 

 

Girişimcilik Destekleri 

Türkiye’de 1990’lardan bu yana girişimciliği destekleyen bazı programlar kamu 

kurumları tarafından yürütülmüştür. Bölgesel olarak uygulanan vergisel teşvikler ve yatırım 

teşviklerinin yanı sıra, genel girişimcilikle ilgili, KOSGEB tarafından Girişimcilik Destek 

Programı adı altında yeni iş kurma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetini kapsayan hibe 

destek ve yatırıma yönelik geri dönüşlü destek halihazırda yürütülmektedir.  

Özellikle teknoloji odaklı firmalara kuluçka altyapısı sağlamak amacıyla KOSGEB çatısı 

altında Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) destek programı yürütülmektedir. 

TEKMER’ler, KOSGEB’in koordinatörlüğünde ilgili üniversite, bölgedeki Sanayi ve Ticaret 

Odası ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi/Araştırma Kurumları arasında iş birliği ile kurulmuş, bu 

anlamda üniversitelerle KOBİ´lerin bir araya gelip Ar-Ge çalışmalarında ortak bir platform 

oluşturdukları yer olarak tanımlanmıştır.  

2009 yılında BSTB tarafından başlatılan ve geniş kitlelerin dikkatini çeken Teknogirişim 

Sermayesi Desteği Programı (TGSD) ülkemizde teknoloji tabanlı iş fikirlerinin ekonomiye 

kazandırılabilmesi adına genç girişimci ekosistemine ilişkin önemli desteklerden biri olmuştur. 
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Bu program kapsamında 2009-2015 yılları arasında 1.933 girişimci desteklenmiştir. Bu 

program 2016 yılında TÜBİTAK’a devredilmiştir. TÜBİTAK tarafından 2017 yılında 206 

girişimci desteklenmiş olup 29 milyon TL hacminde kredi sağlanmıştır. Yine KOSGEB’in 

2012 yılından bu yana yürütmeye başladığı Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı ile teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile 

girişimcilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu program, Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel 

Uygulama Programları olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Bu program kapsamında 

işletmesini kuran girişimciler girişimcilik destekleri kapsamında değerlendirilmektedir. 

Tablo 1: Girişimcilik Destek Programları  

 Başvuru Sayısı 
Desteklenen Girişimci 

Sayısı 

Destek Miktarı 

(Milyon TL) 

2012 745 112 10,9 

210 234 2 12,3 

2014 1.251 111 10,6 

2015 3.015 208 30 

2016 - - - 

2017 (1) 6.635 206 29,4 

Kaynak: KOSGEB ve TÜBİTAK  

(1) Eylül ayı itibarıyla 
 

Diğer Finansal Kaynaklar 

Başta yüksek teknoloji alanları olmak üzere, risk içeren yatırımlara, ülkemizde özel 

sektörün ilgisinin düşük olması nedeni ile bu alanlarda kamu tarafından çeşitli müdahale 

araçları geliştirilmektedir. Bu tür alternatif finansal araçlar içerisinde Onuncu Kalkınma Planı 

sürecinde girişim sermayesi fonlarının oluşturulmasına yönelik de çeşitli adımlar atılmıştır.  
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Şekil 8: İVCİ'nin Yapısı ve Desteklediği Fonlar23 

 
Kaynak: İvcİ internet sayfası. http://www.ivci.com.tr/Default.aspx?lang=tr  

 

Bu kapsamda iVCi, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ve Büyük Anadolu Girişim 

Sermayesi Fonu gibi özellikle Avrupa Birliğinin IPA fonlarının da katılımı ile desteklenmiş 

yapılar görülmektedir. iVCi, 2007 yılında Türkiye’nin ilk eş-yatırım ve fonların fonu inisiyatifi 

olarak İstanbul’da kurulmuştur. Başlıca yatırımcıları arasında, Avrupa Yatırım Fonu (European 

Investment Fund – EIF), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi 

Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Kalkınma 

Bankası (TKB), Garanti Bankası ve Yunan Ulusal Bankası (National Bank of Greece - NBG) 

yer almaktadır. NBG fonun uluslararası tecrübeli bir yatırımcı tarafından desteklenmesini 

sağlamakta ve fona uluslararası bir vizyon kazandırmaktadır. iVCi’nin girişim sermayesi 

yönündeki yatırım danışmanlığını EIF yapmaktadır. Şekil 8’de görüldüğü üzere, IPA ve BSTB 

tarafından sağlanan katkılar fonun oluşturulması aşamasında kullanılmıştır. 

G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu, yine IPA ve BSTB, ile EIF, KOSGEB, iVCi ve 

The Abraaj Group’un katkıları ile 2012 yılında kurulmuştur. Şu ana kadar yaklaşık 20 Milyon 

Avro’luk bir fon büyüklüğüne ulaşan G43 Anadolu Sermayesi Girişim Fonu’nun ilave çekeceği 

yatırımlar ile 30 Milyon Avro’ya ulaşması hedeflenmiştir. 

                                                 
23 iVCi – İstanbul Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
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Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir başka önemli çalışma “Teknoloji Transferini 

Hızlandırma (TTH-Türkiye)” projesidir. TTH-Türkiye, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından 

BSTB, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü iş 

birliğinde, fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini 

ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı 

karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım yapılması amacıyla tasarlanmıştır. Proje 

kapsamında kurulan iki fon ile teknoloji firmalarına erken aşama yatırım yapmak üzere yaklaşık 

50 Milyon Avro’luk bir fon oluşturulmuştur.  

Benzer fon yapılarının kurulması amacıyla çeşitli kurumlar tarafından düzenleme 

çalışmaları yapılmaktadır. Yatırımcılar tarafından kurulacak olan bir üst fona (fonların fonu24), 

Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak aktarımına ilişkin hususlar düzenlenmiş ve 14/3/2014 

tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yine TÜBİTAK tarafından 1514 kodu 

ile Türkiye’de yerleşik Girişim Sermayesi Fonlarının ve Türkiye’de şubesi veya irtibat büroları 

bulunan yurt dışındaki Girişim Sermayesi Fonlarının desteklenmesi amacı ile bir program 

oluşturularak çağrıya çıkılmıştır. Fon yöneticileri tarafından ilgili çağrıya yapılan 16 

başvurudan 8’i desteklenmeye hak kazanmıştır. Ancak destek kararı verilen söz konusu fon 

yöneticileri, kendilerine tanınan ek süreler içeresinde taahhütlerini yerine getiremedikleri için 

program uygulamaya geçememiştir.  

Bu gelişmeler doğrultusunda 1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme 

Programını tekrar faaliyete geçirmek üzere girişimcilik ekosisteminde yer alan birçok paydaşla 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde ortaya çıkan yeni fikirler ile dünyadaki 

başarılı uygulamaların incelenmesi sonrasında, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin 

ağırlıklı olarak ortaya çıktığı üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri ile araştırma altyapılarının girişim sermayesi fonlarına katılmalarını destekleyecek 

şekilde, 1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programının revize edilmesi 

kararlaştırılmıştır. 2017 yılı içinde gerçekleştirilen revizyon çalışmaları kapsamında, 21 Aralık 

2017 tarihinde düzenlenen bir çalıştay ile programın taslak hali katılımcılarla paylaşılmış olup, 

mevzuat üzerinde yapılacak son güncellemelerle birlikte 2018 yılının ilk yarısında yeni çağrıya 

çıkılması planlanmaktadır. 

                                                 
24 Doğrudan şirketlere yatırım yapan risk sermayesi fonlarına finansman sağlamak üzere kurulmuş olan üst fonlara, 

fonların fonu ismi verilmektedir. 
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Yine finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki 

girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, Bireysel 

Katılım Yatırımcılarının (BKY) ve bu maddeye tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin 

düzenlenmesi amacıyla 4059 sayılı Kanun ile Hazine Müsteşarlığı tarafından bir destek 

programı oluşturulmuştur.  

Grafik 12: Hazine Müsteşarlığı Tarafından Lisans Verilen BKY Sayıları25 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 2017 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 424 adet melek 

yatırımcıya lisans verilmiş, bunların haricinde sisteme kayıtlı 13 melek yatırımcı ağında 402 

adet lisanssız melek yatırımcı bulunduğu tespit edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı tarafından 

yayınlanan istatistiklere göre yıllık yaklaşık 1-3 milyon TL seviyesinde bir yatırım söz konusu 

lisanslı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

                                                 
25 https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/BKS-Raporlama-ve-Istatistik 
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Grafik 13: BKY'ler Tarafından Gerçekleştirilen Yatırım Miktarları26 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

*2017 yılı rakamları ilk çeyrek itibari ile verilmiştir. 

 

Bu araçların dışında özellikle Ar-Ge sonuçlarının ticarileşmesi alanlarında uygulanmak 

üzere kitlesel fonlama ve bağışçılık gibi ülkemizde çokça örneği bulunmayan çeşitli araçlardan 

bahsetmek mümkündür. Kitlesel fonlama araçları ile girişimciler fikirlerini çeşitli platformlar 

aracılığı ile potansiyel alıcılara sunabilmekte ve geliştirilecek ilk ürüne öncelikli veya ücretsiz 

erişim gibi seçeneklerle finansman toplayabilmektedirler. Yine, sosyal Ar-Ge benzeri 

konularda özellikle vakıflar gibi çeşitli yapılar aracılığıyla bağış toplamaya yönelik faaliyetler 

yürütülebilmektedir.  

Araştırma Altyapıları  

2000’li yıllardan itibaren, Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitelerde ve kamu 

kurumlarında belirli teknoloji alanlarında kritik kütleyi bir araya getirmeyi amaçlayan araştırma 

altyapılarının kurulması ve bu altyapıların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler 

yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2002-2018 yılları arasında yatırım programları kapsamında 

araştırma altyapılarının kurulumuna ve geliştirilmesine yönelik olarak 2018 yılı fiyatlarıyla 

yaklaşık 7,4 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir. Araştırma altyapısı destekleri merkezi ve 

tematik araştırma laboratuvarları olmak üzere iki şekilde sağlanmaktadır.  

                                                 
26 https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/BKS-Raporlama-ve-Istatistik 
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Tematik araştırma laboratuvarları, belirli bir bilimsel alanda uzmanlaşmış ve bu alanda 

ulusal ve bölgesel düzeyde araştırma faaliyeti yürütme kapasitesine sahip araştırma birimleridir. 

Bu altyapılar aracılığıyla ileri düzeyde araştırma yapma imkânı oluşturulması, araştırmacı insan 

kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır. 2018 yılı itibarıyla, 138 tematik araştırma laboratuvarı projesi 

tamamlanmış olup, 109 proje ise devam etmektedir.  

Merkezi araştırma laboratuvarı destekleriyle ise devlet üniversitelerinin farklı 

birimlerinin araştırma altyapısı ihtiyacının ortak olarak karşılandığı laboratuvarlar 

oluşturulmaktadır. Bu laboratuvarlar kişilerin veya bölümlerin kontrolü altında olmayan ve 

bütün araştırmacıların kullanımına açık nitelikte tasarlanmıştır. 2018 yılı itibarıyla 61 

üniversitede merkezi araştırma laboratuvarı kurulumu tamamlanmış olup, 36’sında ise kurulum 

devam etmektedir. 

6550 sayılı Kanun kapsamında, yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulmuş veya 

geliştirilmiş bulunan araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini 

sağlamak üzere Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından 4 araştırma altyapısına yeterlik kararı 

verilmiş ve bu altyapılar kamu tüzel kişiliği kazanmıştır. Kanun kapsamında diğer araştırma 

altyapıları için de değerlendirme süreci devam etmektedir. 

Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri 

Özellikle TGB gibi altyapılardan faydalanamayacak nitelikteki özel sektör kuruluşlarının 

Ar-Ge yaptıkları alanların tanımlanabilmesi ve bu alanda Ar-Ge gerçekleştirmekte olan 

şirketlerin de benzer desteklerden faydalanabilmeleri amacı ile 5746 sayılı Kanun ile Ar-Ge 

merkezi belgesi verilmeye başlanmıştır. Kanunda desteğin amacı “yenilikçiliğe odaklanmış, 

nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü 

yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet 

gücünün artırılması, yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir 

sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini 

ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması” 

olarak tanımlanmaktadır.  

Bu kapsamda 2017 yılı sonu itibarıyla desteklenmekte olan 726 özel sektör Ar-Ge 

merkezinde yaklaşık 42.000 Ar-Ge personeli görev almaktadır.27 Özel sektör Ar-Ge 

                                                 
27 https://btgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=0f795e9f-52f5-48b4-9ace-658ec994ca5e 
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merkezlerinin sektörel dağılımına bakıldığında ilk 3 sektör; makine ve teçhizat imalatı, 

otomotiv yan sanayi ve yazılım sektörü olmakla birlikte bu merkezler toplam 39 sektörde ve 39 

ilde faaliyet göstermektedir. Bahse konu Ar-Ge merkezlerinde 25 bin proje yürütülmekte olup 

bu projeler kapsamında ortaya çıkarılan ürünlerin yaklaşık 2500 adedi patentli olmakla birlikte 

yaklaşık 7.200 ürün için patent başvurusunda bulunulmuştur.  

BSTB tarafından, Ar-Ge merkezlerinin performanslarının izlenmesi, karar vericiler 

açısından; politika, strateji ve yol haritası oluşturmada kaynak sağlanması ve ilerlemelerin 

ödüllendirilebilmesi amacıyla 2011 yılından itibaren her yıl Ar-Ge Merkezleri Performans 

Endeksi çalışmaları yapılmakta ve ilgili çalışmalara dayanılarak yapılan genel, sektörel ve 

bileşen bazlı sıralamalar Ar-Ge merkezleri Zirvesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Ülkemizde 26/6/2001 tarihinde kabul edilen ve BSTB tarafından yürütülen 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda teknopark; “yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da 

yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da 

Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 

ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 

dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, 

aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya 

yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip 

kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır. 

Ortaya çıkan ihtiyaçlar kapsamında TGB Kanununda, geçen süre içerisinde bazı 

değişiklikler yapılmış, yeni TGB Uygulama Yönetmeliği ise 10 Ağustos 2016 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de Ekim 2016 itibarıyla resmi olarak kurulu 64 adet TGB 

bulunmaktadır. Bu TGB’lerden 51’i faaliyetlerine devam etmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir 

sırasıyla 6, 5 ve 4 adet TGB ile en fazla faaliyete geçmiş TGB bulunan ilk 3 il olarak dikkati 

çekmektedir. 
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Grafik 14: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 

 
Kaynak: BSTB 

Grafik 15: TGB'lerde Yer Alan Toplam Firma Sayısı 

 

Kaynak: BSTB 

TGB’lerde yer alan toplam firma sayısındaki değişime baktığımızda Kasım 2017 

itibarıyla TGB’lerde toplam 4546 firmanın faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu rakamın 

Aralık 2015’de 3744 olduğu düşünüldüğünde önemli bir artış olduğu görülecektir. TGB’lerde 

firmaların ilk defa aktif olarak yer aldıkları 2003 yılından itibaren ise, toplam firma sayısının 

her yıl ortalama yüzde 30 oranında arttığı gözlenmektedir. TGB’lerde faaliyet gösteren 

firmaların yaklaşık yüzde 20’sini akademisyenlerin kurmuş olduğu firmalar oluşturmaktadır. 

TGB’lerin performanslarının izlenmesi, karar vericiler için; politika, strateji ve yol 

haritası oluşturmada kaynak sağlanması amacıyla 2011 yılından itibaren BSTB tarafından her 

yıl Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları yapılmaktadır. 
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Grafik 16: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Modeli (2015) 

     

Kaynak: BSTB   

Endeks çalışması sonucunda, çalışmaya dâhil olan TGB’nin ilgili yıla ait performansını 

ortaya koyan toplam bir puan elde edilmekte ve bölgeler bu puanlara göre sıralanmaktadır. Bu 

genel sıralamanın yanı sıra yaş kategorilerine göre Olgun Aşama, Gelişmekte olan ve Erken 

Aşama kategorileri ile o yıl içerisinde en iyi gelişme gösteren TGB’lere ilişkin sıralamalar da 

ayrıca oluşturulmaktadır. 

Performans Endeksi çalışmasında elde edilen bulgulara dayanarak TGB’lerin her biri için 

ayrı değerlendirme raporları hazırlanmakta ve bu raporlar, bölgelerin kendi gelişimlerini 

görmeleri ve yol gösterici olması amacıyla kendileriyle paylaşılmaktadır. 

Fikri Mülkiyet  

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ticarileşmesi aşamasında fikri mülkiyetin korunması 

konusu oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye, özellikle gümrük birliği sürecinde tüm 

dünyada geçerli olan fikri mülkiyet mevzuatına kavuşmuş; sonraki 10-15 yıllık süreç ise özel 

sektör kuruluşları başta olmak üzere bu mevzuat konusunda farkındalık yaratma faaliyetleri ile 

geçmiştir. Özellikle 2000’li yılların ortalarından itibaren patent ve marka başvuru sayılarında 

büyük bir artış yakalanmıştır. 

Ancak son yıllarda özellikle yenilik alanında önemli bir gösterge olarak düşünülen marka 

başvurularında yıllık yaklaşık 100 bin adet olan başvuru rakamında yatay bir seyir izlenmeye 

başlanmıştır. Patent başvuru hızı ise bir miktar azalmış olmakla birlikte bu alanda sayısal artışın 

devam ettiği görülmektedir.  
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Grafik 17: Yıllar İtibarıyla Patent ve Marka Başvuruları 

 
Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu 

 

22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda gerçekleştirilen değişiklik 

ile birlikte üniversitelerde gerçekleştirilen buluşlara ilişkin hakların üniversitelere devredilmesi 

ile üniversitelerin buluşların ticarileştirilmesindeki görevleri artırılmıştır. Ancak bu durum hem 

finansal hem de mevzuat açısından, özellikle kamu üniversiteleri için yeni sorumlulukları 

ortaya çıkarmıştır. 

Teknoloji Transfer Ofisleri 

Türkiye’de üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri geleneksel olarak; üniversite 

bünyelerinde kurulan merkez ve enstitülerle verilen hizmetler yanında, döner sermaye sistemi 

üzerinden yürüyen proje iş birlikleri, öğrenci stajları gibi programlar sayılabilir. 1990’larla 

başlayan TTGV ve TÜBİTAK sanayi Ar-Ge destekleri sistemlerinin önemli bir unsuru olan 

değerlendirme ve izleme faaliyetlerinde yer alan akademisyenlerle dolaylı da olsa Üniversite 

Sanayi İşbirliği (ÜSİ) faaliyetlerinde bir ilerleme olduğu görülmüştür. 

TGB’ler gibi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’larla ilgili ilk önemli başlangıcın KOSGEB 

tarafından başlatılan kuluçka merkezleri (TEKMER) olduğunu söylemek saymak mümkündür. 

1990’ların başında kurulmaya başlayan bu merkezler özellikle start-up ve bir miktar da spin-

out yaratılması konusunda önemli bir işlev görmüşlerdir. 
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yılında yürürlüğe giren 4691 sayılı TGB Kanunu ile pek çok üniversite bünyesinde teknopark 

kurulmaya başlanmıştır.  

Ancak söz konusu TGB’ler daha çok özel sektör faaliyetlerine odaklanmış ve her bir 

üniversitede farklılık göstermekle birlikte ağırlıklı olarak işletmelere yer sağlama boyutunu 

yönetmeye odaklanmışlardır. Ayrıca her üniversitede TGB bulunmaması, üniversite kökenli 

fikri mülkiyetin yönetimi, ÜSİ faaliyetlerinin yönetimi gibi konuların nasıl yürütüleceği 

konularında çeşitli soru işaretleri oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenle 2000’lerin ikinci 

yarısından itibaren TTO’lar kurulmaya başlanmıştır.  

Özellikle TÜBİTAK’ın 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı sonrası gerek 

sayı ve gerekse de nitelik olarak ülkemizde TTO faaliyetlerinde önemli ve olumlu bir sıçrama 

olmuştur. Halen ülkemizde 62 TTO mevcuttur. “TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri 

Destekleme Programı” Kapsamında Desteklenen 25; “TÜBİTAK 1601 Kapasite Geliştirme 

Destek Programı” kapsamında desteklenen 16 TTO bulunmaktadır. Desteklenen TTO 

yapılarının haricinde üniversiteler bünyesinde de benzer yapılar oluşturulmuştur.  

4691 Sayılı TGB Uygulama Yönetmeliğinde “Yönetici şirket, bölge alanında faaliyete 

geçildikten sonra üç yıl içerisinde kendi bünyesinde bir birim oluşturarak veya başka bir tüzel 

kişilik ile aralarında düzenlenecek bir protokol çerçevesinde teknoloji transfer ofisini kurar.” 

hükmü bulunmakta olup, halen faaliyette bulunan 55 TGB’nin 53 tanesinde TTO 

bulunmaktadır. 

TTGV tarafından yaklaşık 45 TTO’yu kapsayan bir analizde ülkemizde TTO ekosistemi 

ile ilgili önemli veriler elde edilmiştir.  En kritik unsurlardan biri ülkemizdeki üniversitelerin 

araştırma bütçelerinin özellikle bu çalışmada yer verilen yurtdışı ülkeler ile kıyaslandığında 

oldukça düşük olmasıdır. Geri bildirimde bulunan üniversitelerin üçte birinin araştırma 

bütçeleri 1 milyon dolardan az, dörtte birinin ise 1 ila 5 milyon dolar civarındadır (Grafik 18). 

 



40 

 

Grafik 18: TTO'ların Bağlı Bulundukları Üniversitelerin Araştırma Bütçeleri 

 
Kaynak: TTGV 

 

 

Grafik 19: TTO'ların Personel Sayıları 

 
Kaynak: TTGV 
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Grafik 20: TTO'ların Yaşları 

 
Kaynak: TTGV 

 

Türkiye’de TTO’ların pek çoğu dört yaşın altındadır. TTO’ların personel sayıları 

dünyadaki gelişmiş TTO’larla kıyaslanabilecek durumdadır (Grafik 19). Dünya’da pek çok 

TTO ortalama 5 personel ile çalışmakta28, TÜBİTAK desteği ile kurulan TTO’lar bu ortalamayı 

yakalayacak sayıda personeli istihdam edebilecek bütçeye kavuşmaktadır. 

Kritik bir unsur olarak TTO bütçelerine bakıldığında önemli bir bölümünün bütçesinin 

250 bin dolardan az, sadece birinin bütçesinin 1 milyon dolardan fazla olduğu görülmektedir. 

Bu bütçelerin önemli bir bölümünün de TÜBİTAK 1513 ve 1601 Programlarından sağlandığı 

görülmektedir. 

                                                 
28https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/rdf_imported_documents/TechnologyTransferOffi

ces.pdf 
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Grafik 21: TTO'ların Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı 

 
Kaynak: TTGV 

 

TTO’ların gelirlerinin önemli bir bölümünü TÜBİTAK programında elde edilen hibe 

gelirleri oluşturmaktadır. Halen ülkemizde bulunan TTO’lara ilişkin mevzuatta eksiklikler 

bulunmaktadır. TTO’lara yönelik beklentilerin bir kısmı TGB’ler tarafından yürütülürken bir 

kısmı ise üniversiteler bünyesindeki birimler tarafından yürütülmektedir. Üniversitelerin fikri 

mülkiyet yönetiminin TTO’lar tarafından yürütülmesi beklenirken, ticarileştirmeye ilişkin 

mevzuatta da, bu faaliyetlerin hangi bütçeden gerçekleştirileceğine ilişkin olarak özellikle 

devlet üniversiteleri tarafında belirsizlikler mevcuttur. 

Bu amaca yönelik olarak Üretim Reformu Paketi kapsamında 1 Temmuz 2017 tarihinde 
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Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

kapsamında üniversite TTO’larının sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketi 

kurabilmesi mümkün olabilecektir.  
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İş Birlikleri 

10. Kalkınma Planı, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ve Türkiye Kamu 

Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında BSTB’ye verilen 

sorumluluğa istinaden, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) internet tabanlı 

olarak geliştirilmiş ve 2017 yılı başında kullanıma açılmıştır. Ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilik 

kültürünün yaygınlaştırılması, Ar-Ge ve yenilik ekosistemindeki paydaşlar arasında iletişim ve 

iş birliğinin artırılması için kullanıma sunulan KÜSİP’te 2017 Aralık itibarıyla 1800'e yakın 

araştırmacı, 1600'e yakın kuruluş, 55 araştırma merkezi ve 64 fon sağlayıcı kuruluş olmak üzere 

toplam 3500'e yakın kayıtlı kullanıcı bulunmaktadır.  

Kamu Tedarik Sistemine Yönelik Düzenlemeler 

10. Kalkınma Planında “Kamu tedarik sisteminin yeniliği, yerlileşmeyi, çevreye 

duyarlılığı, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi” 

hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda, kamu alımlarında fiyat avantajı sağlanacak olan orta-

yüksek ve yüksek teknolojili ürün listesi 2015 yılında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 

alınarak BSTB tarafından hazırlanmış olup, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmiştir. 

Yine BSTB tarafından Ar-Ge ve yenilik projeleri (Kamu veya ulusal/uluslararası fon 

sağlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen, TGB'ler, Ar-Ge merkezleri ve öz kaynaklı Ar-Ge 

ve yenilik projeleri) sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetleri teklif eden isteklilerin kamu 

ihalelerine katılımının sağlanmasına yönelik olarak, 2014 yılından itibaren, Kamu İhalelerinde 

İş Bitirme Belgesi yerine geçen Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR Belgesi) verilmeye 

başlanmış olup, 2017 Aralık itibarıyla 300'ün üzerinde TÜR Belgesi verilmiştir. 

6518 sayılı Kanun ile “kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini 

sağlamaya yönelik sanayi katılımı uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları”nın Kamu İhale 

Kanunu’ndan istisna olmasına yönelik düzenleme yapılmış; 7033 sayılı Kanun ile söz konusu 

istisnanın kapsamı “yapım işlerini” de içerecek şekilde genişletilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin 

Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ise BSTB tarafından 

hazırlanmış ve 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ancak, Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in yayımlanmasına 

karşın müteakip herhangi bir sanayi işbirliği programı uygulaması yapılamamıştır. Sanayi 

işbirliği programı uygulamalarının kamu idareleri tarafından benimsenmesi, ülkemizin orta-

yüksek ve yüksek teknoloji üretme altyapısının geliştirilmesi, yurt içindeki imkân ve 
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kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması, yurtiçi üretim oranının arttırılması ve sanayi ve 

teknoloji kazanımlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sanayi işbirliği programı 

uygulamalarını yaygınlaştıracak şekilde düzenlemelerin yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu kapsamda, sanayi iş birliği programları için yeni bir uygulama modelinin geliştirilmesi 

amacıyla hazırlanan mevzuat 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yeni 

mevzuat ile; 

 Ulaştırma, enerji ve sağlık sektörleri başta olmak üzere kamunun büyük maliyet 

gerektiren ve yüksek teknoloji içeren alımlarında; 

 Hazır alım odaklı klasik satın alma yaklaşımından ziyade araştırma-geliştirme, 

tasarım, üretim, test gibi unsurların bütünsel olarak ele alındığı teknoloji 

geliştirmeye ve yerlileştirmeye yönelik proje yönetim yaklaşımının uygulanması, 

 Birçok sektörün gelişmesinde rol oynayan temel teknolojiler başta olmak üzere 

kesişen kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesine odaklanılması, 

 Yurt içindeki imkân ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması ve yan sanayi 

ve KOBİ’ler başta olmak üzere firmalarımızın projelere katılımının artırılması 

hedeflenmektedir. 

Stratejik Alanlarda Büyük Projeler 

Onuncu Kalkınma Planı dönemi içerisinde oldukça büyük çaplı bazı projeler gündeme 

gelmiş, Türkiye’nin teknoloji altyapısı için kritik öneme sahip olduğu düşünülen bu projelere 

ilişkin kamu kurumlarımız tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmüş, bu çalışmalar özel sektör 

tarafından da yoğun ilgi görmüştür. Söz konusu projelerden Ar-Ge ve yenilik ekosistemini 

özellikle ilgilendirdiği düşünülen bazı projeler: 

 Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı,  

 Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı (II. 

Bileşen: Kentsel Dönüşümde Yerli ve Yenilikçi Üretimin Teşvik Edilmesi),  

 Yerli Marka Otomobil Projesi 

 Bilişim Vadisi Projesi 

olarak sıralanabilir. Bu örneklerdeki yaklaşım, kamunun ana alıcı/ana düzenleyici olduğu 

alanlarda, ekosistemi değer zinciri yaklaşımıyla ele almak ve hem ilgili kurumlar/kuruluşlar 

arasında hem de ekosistemin unsurları arasında eşgüdümü sağlamaya çalışmak olmuştur. 

Ancak söz konusu projeler için ortak bir yöntem veya tek bir koordinasyon yapısından söz 

etmek mümkün değildir.  
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Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi 

Klasik doğrusal Ar-Ge faaliyetleri özellikle ticarileşme süreci ile birleştiğinde, çok daha 

karmaşık hale gelmektedir. Bu durum kamu destekleri ve mevzuat dışında Ar-Ge, yenilik ve 

ticarileşme süreçleri içerisinde özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 

teknik/finansal danışmanlık kuruluşlarından oluşan çok daha karmaşık bir yapıyı ortaya 

çıkarmaktadır. Aşağıda verilen şekilden de görülebileceği üzere ülkemizde son 10 yıl içerisinde 

süreçlerde görev alan aktörler oldukça çeşitlenmiş ve uzmanlık alanları ortaya çıkmış 

durumdadır.  

Grafik 22: Türkiye Teknoloji Transfer Ekosistemi 

 
Kaynak: http://ttaturkey.org/29/turkish-technology-transfer-ecosystem 

http://ttaturkey.org/29/turkish-technology-transfer-ecosystem


46 

Ekosistem büyük oranda devlet desteklerinin etkisi ile gelişmiş olmakla birlikte bugün 

kitle fonlamadan, risk sermayesine, bağışçılık/sponsorluk faaliyetlerinden iş melekleri ağlarına 

kadar kendi dinamiklerini oluşturan bir yapıya bürünmüş durumdadır. 

2.2.3. Ulusal Politikalar 

Başta Onuncu Kalkınma Planı olmak üzere; birçok plan ve strateji raporunda, özel 

sektörün rekabet gücünün ve yenilikçiliğinin artırılması ülke hedefi olarak verilmiştir. Aynı 

şekilde özel sektörde Ar-Ge’ye ayrılan payın ve verimliliğin artırılması, katma değeri yüksek 

ürünlerin üretilmesi en çok ele alınan sanayi politikaları arasında yer almaktadır. Tüm sektörel 

strateji belgelerinde ifade edilen bu öncelikler aynı zamanda bölgesel kalkınma öncelikleri ile 

birlikte bölgesel kalkınma perspektifinden de ele alınmaktadır. Bu kapsamda bahsi geçen 

dönemde BSTB tarafından hazırlanmış olan raporların bazıları; 

 Türkiye Kamu –Üniversite- Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi Ve Eylem Planı 2015-

2018 

 Türkiye Biyoteknoloji Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2015-2018

 Türkiye Girişimcilik Stratejisi Ve Eylem Planı 2015-2018

 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015-2018

 Türkiye Tekstil, Hazırgiyim Ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi Ve Eylem

Planı 2015-2018

 Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2015-2018

 Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2015-2018

 Ulusal Metroloji Stratejisi Ve Eylem Planı 2015-2018

 Verimlilik Stratejisi Ve Eylem Planı 2015-2018

 KOBİ Stratejisi Ve Eylem Planı 2015-2018

 Türkiye İlaç Sektörü Strateji Eylem Planı 2015-2018

 Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2014-2017

 Tasarım Strateji Belgesi Ve Eylem Planı

 Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi Ve Eylem Planı (2016-2019)

 Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Ve Eylem Planı (2017-2019)

olarak sıralanabilir. Söz konusu raporlar çeşitli faaliyetlerin etkinliklerinin artırılması veya 

sektörel rekabet gücünün artırılması için çeşitli eylem planlarını içermekle birlikte, hemen tüm 

raporlarda teknolojik yetkinlik ediniminin önemli bir unsur olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 
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Ülkemizde bilim, teknoloji ve yenilik politikası belirleme ve koordinasyonundan sorumlu en 

üst kurul Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’dur (BTYK). BTYK’nın 21. toplantısında 

ülkemizin ulaşmak istediği vizyon; ‘Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın 

yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye’ olarak belirlenmiştir. 

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 vizyonunun 

gerçekleştirilmesine yönelik ulusal Ar-Ge ve yenilik sisteminin etkinleştirilmesinde önem 

taşıyan imkânların karşılanmasını sağlayacak UBTYS 2011-2016 Stratejik Çerçevesi ise, Şekil 

9’daki temel eksenler üzerine kurgulanmıştır. UBTYS 2011-2016’nın stratejik amaçlarını 

oluşturan temel eksenler; üç dikey eksen ve bunlara hizmet eden altı yatay eksenden 

oluşmaktadır. 

Şekil 9: UBTYS Ana Eksenleri 

Kaynak: TÜBİTAK 

UBTYS 2011-2016 stratejik çerçevesindeki dikey eksenlerine ilişkin tanımlar şöyledir: 

 Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlar, özel sektörün önemli düzeyde

Ar-Ge ve yeniliğe kaynak ayırdığı (insan kaynakları ve mali kaynaklar dahil olmak

üzere), ihracat yeteneğinin bulunduğu ve Ar-Ge ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün

görece daha yüksek olduğu alanlardır.
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 İhtiyaç-odaklı alanlar, ülkemizin jeopolitik konumu ve gereksinimleri doğrultusunda

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde ivme kazanması gerektiği alanlardır. Savunma ve

uzay alanlarının yanı sıra ülkemizin ekonomik ve sosyal çarklarını döndüren ve

yaşam kalitesini belirleyen önemli girdiler olarak 2010/101 No’lu BTYK kararı ile

enerji, su ve gıda ihtiyaç-odaklı alanlar olarak belirlenmiştir.

 Tabandan yukarı yaklaşımlar sanayi kuruluşları, üniversiteler ve araştırma

enstitülerinin kendi belirledikleri araştırma konularında proje üretmelerine olanak

sağlamaktadır. Yine aynı yaklaşım içerisinde Türkiye’nin de gelişme kat etmesi

gereken temel ve öncül araştırmalar teşvik edilecektir. Öncül araştırmalar, mevcut

araştırma disiplinlerini sınır olarak kabul etmeyen ve ileri teknolojilere zemin

oluşturacak yeni bilgilerin üretimine yönelik araştırmalar olarak tanımlanmaktadır.

UBTYS 2011-2016 Stratejik Çerçevesi’nde tanımlanan yatay eksenler ise, dikey eksenler 

ile bütünlük içerisinde çalışması amacıyla tasarlanmış olup;  

 BTY İnsan Kaynağının Geliştirilmesi,

 Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşvik Edilmesi,

 Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması,

 Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ’lerin Rolünün

Güçlendirilmesi,

 Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi Üretme Gücüne Katkısının Artırılması,

 Ülkemiz Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY İşbirliklerinin 

Etkinleştirilmesi

olarak belirlenmiştir. BTYK’nın sekreterya faaliyetlerini yürüten TÜBİTAK tarafından 

hazırlanan UBTYS 2011-2016 Eylem Planında yukarıda benimsenen eksenler doğrultusunda 

ülkemizde kurum ve kuruluşların üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır. 

2.2.4. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini artırmaya 

yönelik politikalar çerçevesinde, Ar-Ge’ye ayrılan kaynak miktarı ve bilim insanı sayısı ile özel 

sektörün Ar-Ge faaliyetleri, Ar-Ge harcaması ve araştırmacı istihdamı artmış; üniversiteler, 

kamu kurumları ve özel sektörde araştırma altyapıları yaygınlaştırılmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında vurgu özellikle bir önceki plan döneminde 

gerçekleştirilen yatırımların daha etkin kullanılabilmesi amacı ile ihtiyaç duyulan ara yüzlerin 

oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiği yönündedir. Bu kapsamda, 
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özellikle teknolojik ürün üretme sürecinin ticarileştirme aşamasının güçlendirilmesi, teknoloji 

transferine yönelik ara yüzlerin oluşturulması, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi, kamu 

alımlarının yerli teknolojilerin geliştirilmesini destekler yapıya kavuşturulması, üretim 

süreçlerinde verimliliği artıran ve sürdürülebilir üretimi destekleyen teknolojilerin 

geliştirilmesi, imalat sanayi üretiminde ve ihracat içinde yüksek teknoloji sektörlerinin payının 

artırılmasına yönelik müdahalelerin önemine vurgu yapılmıştır. 

Yine Ar-Ge ve yenilik alanında uluslararası düzeyde akreditasyon ve standart oluşturma 

kapasitesinin artırılması, araştırma altyapılarının çeşitlendirilerek etkin ve sürdürülebilir 

kullanımlarının sağlanması, kamu ve özel sektördeki altyapılar arasındaki iş birliğinin daha da 

geliştirilmesi gerektiği belirtilmiş, araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik olarak 

geliştirilerek özel sektörde istihdamın artırılması ihtiyacına vurgu yapılmıştır. 

Grafik 23: Ar-Ge Çalışan Sayılarının Bölgeler İtibarıyla Dağılım 

  
Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri 

 

Ayrıca, başta AB ülkeleri olmak üzere Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve 

araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planında aşağıda verilen politika 

hedefleri belirlenmiştir. 
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 Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezlerinin, özel

sektörle yakın iş birliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm

araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir

yapılara dönüştürülmesi,

 Uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli yeni sektörler, ürün ve

markalar ortaya çıkaracak Ar-Ge ve yenilik programlarının hayata geçirilmesi,

 Yenilik sisteminin, kümelenme yaklaşımını ve girişimciliği merkeze alan bir

yapıya kavuşturulması,

 Ar-Ge desteklerinde koordinasyon sağlanması ve mevcut destek programlarının

etki analizi çalışmaları yapılarak gözden geçirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin,

öncelikli alanlarda oluşturulacak ortak hedefler çerçevesinde, ticarileştirmeyi de

içerecek şekilde piyasa şartları gözetilerek bütünsellik içinde desteklenmesi,

 Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerde, doğal kaynakların etkin

kullanımını ve çevresel bozulmaların önlenmesini sağlayacak temiz teknolojiler

ile katma değeri yüksek yeşil ürünler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik

faaliyetlerinin desteklenmesi,

 Teknoloji geliştirme bölgelerinin yapısı ve işleyişinin; üniversite sanayi iş

birliğini, işletmeler arası ortak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini ve yenilikçi

girişimciliği en üst düzeye çıkarmak üzere etkinleştirilmesi,

 Araştırma merkezleri, kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ve yenilik merkezleri

ve teknoloji geliştirme bölgelerinin belli alanlarda odaklanmaları, birbirleriyle

bütünleşik bir biçimde çalışmalarının sağlanması ve bu yapıların ilgili küme

faaliyetlerini desteklemelerinin özendirilmesi,

 Üniversite ve özel sektör iş birliğini kolaylaştırıcı ve teşvik edici önlemler

alınması, ara yüzler oluşturulması ve bu çerçevede yükseköğretimin yeniden

yapılandırılmasında, akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik

faaliyetlerinin teşvik edilmesine özen gösterilmesi,

 Araştırmacı insan gücünün sayısının ve niteliğinin daha da artırılması, özel

sektörde araştırmacı istihdamı teşvikine devam edilmesi,

 Temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacıların yetiştirilmesinin

desteklenmesi, üniversiteler ve kamu kurumları bünyesinde bu alanlardaki

araştırmaların sayısı, niteliği ve etkinliğinin artırılması,
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 Kamu tedarik sisteminin yeniliği, yerlileşmeyi, çevreye duyarlılığı, teknoloji 

transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi, 

 Kamu kurumlarının özel sektörle iş birliği içerisinde, Ar-Ge faaliyetlerini 

yönlendirme ve sonuçlarını hayata geçirmeye yönelik kapasitelerinin 

güçlendirilmesi, 

 Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü bakımından 

bölgesel ve küresel düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi ve bu kapsamda kritik 

teknolojilerin transferinin kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki 

emsal teknolojilerle rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesine önem verilmesi. 

Söz konusu hedefler doğrultusunda Onuncu Kalkınma Planında aşağıda yer alan 

göstergeler ve 2018 yılı için tahmini değerler belirlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planında 

belirlenmiş olan rakamlar ve 2016 yılı itibarıyla gerçekleşmeler aşağıda tablo halinde 

verilmektedir. 

Tablo 2: Ar-Ge ve Yenilik Alanında Gelişmeler ve Hedefler 

  
2011 2013 2016 

2018 

Tahmin 

Gayrisafi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması /GSYH (%) 0,80 0,82 0,94 1,80 

Ar-Ge Harcamalarında Özel Sektörün Payı (%)  43,2 47,5 54,2 60,0 

TZE Cinsinden Ar-Ge Personeli Sayısı 92.801 112.969 136.953 220.000 

TZE Cinsinden Araştırmacı Sayısı 72.109 58.391 100.158 176.000 

TZE Cinsinden Toplam Ar-Ge Personeli İçinde 

Özel Sektörde İstihdam Edilenlerin Payı (%) 

48,9 51,6 53,0 60,0 

Kaynak: 2016, 2013 ve 2011 yılı verileri TÜİK’e aittir. 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir. 

2.2.5. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

Geçtiğimiz 15-20 yıllık dönem içerisinde Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının artırılmasına 

yönelik iddialı hedefler belirlenmiş olmakla birlikte başta Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye 

oranı olmak üzere bu hedeflere ulaşmak mümkün olmamıştır. Özellikle ilk 10 yıllık dönemde 

gerek destek miktarlarının artırılmasına gerekse destek araçlarının çeşitlendirilmesine rağmen, 

özellikle talep tarafındaki kapasite yetersizlikleri gibi nedenlerle Ar-Ge harcamalarının oranının 

artırılması mümkün olmamıştır. 



52 

Grafik 24: TÜBİTAK Hibe Sanayi Desteklerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı 

Kaynak: TÜBİTAK (2017 Sabit fiyatları ile) 

TÜBİTAK desteklerinin yıllar itibarıyla gelişimi incelendiğinde 2000-2009 yılları 

arasında hızlı bir artışın ardından, 2010 ve 2011 yıllarında düşüş yaşandığı ve tekrar bir yükseliş 

trendi olduğu görülmektedir (Grafik 24). 

Tablo 3: İmalat Sanayii Üretim ve İhracatın Yapısı                                                (Yüzde Pay) 

Teknoloji 

Yoğunluğu 

  TÜRKİYE DÜNYA 

2003 2016 2016 

Yüksek29 6,5 3,5 24,4 

Ortanın Üstü 26 33,1 36,7 

Ortanın Altı 22,6 28,3 15 

Düşük 44,9 35,1 23,9 

Toplam 100 100 100 

Kaynak: TÜİK, OECD STAN Veritabanı 

2016 yılında ortanın üstü ve ortanın altı teknoloji sektörlerinin toplam imalat sanayii 

ihracatından aldığı paylar 2003 yılına göre artarken, yüksek ve düşük teknoloji sektörlerinin 

payında azalma görülmüştür. Ortanın üstü teknoloji sektörlerinin ihracat payındaki artışta 

motorlu kara taşıtı ve römork ihracatındaki artışlar etkili olmuştur. Ortanın altı teknoloji 

29 Metodolojik olarak tamir ve bakım gören mallar 2008 yılına kadar dış ticarete dahil ediliyordu. 2008'de Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu mallar dış ticaretten çıkarılmaya başlandı. Tamir 

ve bakım gören mallar genellikle teknoloji içeren mallar olduğu için (sivil hava taşıtları için aksam parça, motor, 

tıbbi ve medikal aletler vb.) yüksek teknolojili ürün grubu ihracat oranında belirgin bir düşüş olmuştur. 
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sektörlerinin ihracat payındaki azalış özellikle petrol ürünleri ve ana metal sanayii ihracatındaki 

azalmalardan kaynaklanmaktadır. Yüksek teknoloji sektörlerin ihracat payındaki kısmi düşüşte 

eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemeler ile radyo, televizyon ve haberleşme 

teçhizatı ihracatındaki düşüş etkili olmuştur. Dünya ile karşılaştırıldığında yüksek ve ortanın 

üstü teknoloji sektörlerinin ihracattaki payı halen düşük kalmaktadır. 

Kalkınma Planlarından BTYK raporlarına kadar pek çok dokümanda etki değerlendirme 

faaliyetlerine ilişkin çalışma yapılacağı belirtilmiş olmakla birlikte geniş kapsamlı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ar-Ge destek sistemine yönelik etki analiz çalışmalarının yaygınlaştırılması 

ve sonuçlarının ilgili paydaşlarla paylaşılmasına duyulan ihtiyaç devam etmektedir.  

ÖİK tartışmaları sırasında Türkiye’deki Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin, küresel 

eğilimler, gelişmeler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerektiği 

yönünde bir görüş birliği oluşmuştur. ÖİK tarafından Türkiye’deki yenilik ekosistemine ilişkin 

tespit edilen sorun alanları aşağıda sıralanmıştır: 

 Politikaların doğru tasarlanabilmesi için yetkinlik analizleri ve insan kaynaklarına 

ilişkin mevcut durumun belirlenmesinde eksiklikler bulunmaktadır.  

 Türkiye’de destek sistemi ağırlıklı olarak çıktılar yerine girdilerin desteklenmesi 

üzerine kurgulanmıştır. Ayrıca, çıktıları değerlendirecek yeterli veri 

toplanmamaktadır. 

 Projelerin Ar-Ge kısımları desteklenmekte ancak yüksek teknoloji ürünlerin 

prototipten üretime geçtiği aşamalara ilişkin destekler yetersiz durumdadır. 

 Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik desteklerinin sayısı ve miktarı fazla olmasına rağmen 

etkinliğinin ve odaklanmanın artırılması gerekmektedir.  

 Temel bilim mezunlarının istihdamında sıkıntılar yaşanmakta olup özel sektör 

tarafında talep eksikliği bulunmaktadır. 

 Teknoloji transfer ofislerinin faaliyetleri özellikle teknoloji transferi ve 

ticarileştirme gibi alanlarda yetersiz durumdadır.  

 Destekler, hâlihazırda iş birliklerini özendirici nitelikte kurgulanmamış olup çok 

disiplinli çok ortaklı yapıların desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Yerelleşmede, bölgelerin özel ihtiyaçları değerlendirilerek özgünlük boyutunun 

ön plana çıkarılması gerekmektedir. Ancak mevcut bölgesel stratejilerde bu tür 

bir odaklanmaya gidilmemektedir.  
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 Dünyada gelişen teknoloji alanları (yapay zekâ, dijitalleşme v.b.) matematik,

fizik, biyoloji gibi temel bilimlere dayanmakla birlikte, ülkemizde bu alanlara ilgi

düşük, insan gücü niteliği ve araştırma düzeyi yetersizdir.

 TÜBİTAK tarafından verilen burslar öğrencileri temel bilimler alanına

yönlendirmekte başarılı olmakla birlikte bu desteklerde süreklilik

sağlanamamakta ve bu tarz programların devamı niteliğinde programlara ihtiyaç

bulunmaktadır.

 Kritik alanlarda sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak doktoralı personel

konusunda eksiklikler bulunmakta olup sektörle ortaklaşa gerçekleştirilecek

programlara ihtiyaç duyulmaktadır.

 Destek veren ve veri toplayan kuruluşlar arasında bir terminoloji/dil birliği

eksikliği bulunmaktadır.

 Mentörlük koçluk ve teknoloji şirketlerine danışmanlık yapacak arayüz kuruluşlar

konusunda eksiklikler bulunmaktadır.

 Kamu destek politikası, yüksek teknoloji ürün üretimini teşvik etmede yeterince

ayırt edici değildir.

 Üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştirmesine yönelik kapasitelerinin

artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

2.3. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları 

Türkiye ve Dünyada ortaya çıkan eğilimleri toplumsal dönüşümler ve teknolojik 

gelişmeler olarak iki temel başlıkta irdelemek mümkündür: 

Toplumsal Eğilimler 

 Nüfusun yaşlanması

 Şehirleşme

 Çevre bilinci

 Güvenlik kaygısı (genel ve siber güvenlik)

 Başta beslenme ve sağlık olmak üzere kaliteli yaşam talebi

 Kişiselleştirme

 GSYH büyüme ortalamalarında yaşanan düşüş

Teknolojik Eğilimler 

 Dijitalleşme

o Yapay zekâ
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o Yazılım teknolojileri 

o Siber güvenlik 

o Robotik 

o Nesnelerin interneti 

o Bulut bilişim 

o Sanal gerçeklik / arttırılmış gerçeklik 

 Sürekli bağlı/bağlantılı olma 

 Yenilenebilir enerji teknolojileri 

o Enerji üretimi ve dağıtımı 

o Elektrikli araçlar 

 Sürücüsüz elektrikli araçlar 

 Kişiselleştirilmiş tıp 

 İleri malzeme ve katmanlı üretim teknolojileri 

 Akıllı şehir, akıllı ev teknolojileri 

Bu gelişmeler doğrultusunda Ar-Ge ve yenilik politikalarına ilişkin dünyadaki eğilimler 

aşağıda yer almaktadır: 

 Yazılım teknolojisi ile birleştirilmiş ürünlerin geliştirilmesine yönelik ciddi 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

 Katma değer, tekil ürünler yerine platform teknolojileri alanında 

gerçekleştirilmektedir. 

 Ar-Ge’nin kapalı sistemler yerine müşteri odaklı ve pek çok şirket ve kurumun iş 

birliği içerisinde yapılmasına olan ihtiyaç artmaktadır.   

 Tasarım odaklı düşünce (design thinking) yöntemlerinin kullanıldığı, 

ekosistemdeki tüm paydaşların açık inovasyon yaklaşımı ile ürün geliştirme 

süreçlerine entegre edildiği, güçlü prototipleme ve 3D yazıcı altyapısıyla 

zenginleştirilmiş yaratıcılığı destekleyen yenilik merkezlerinin (maker lab. vb.) 

sayısı artmaktadır. 

 Şirketlerin yönetişim biçimleri ile Ar-Ge ve yenilik çıktıları arasında ciddi bir 

bağlantı bulunmakta olup şirketlerin yönetişim biçimlerini iyileştirmeye yönelik 

çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

 Amerika finansal sermaye gücü ile yeni ve kritik teknolojiler ile start-up’ları satın 

almakta; Çin pazar gücü ile başarılı bir şekilde dış yatırımcıları ülkeye çekmekte; 
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AB ise gümrük duvarları ile kendi pazarını korumaya çalışmakta ve Ar-Ge 

sonuçlarının ticarileştirilmesi çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

 Dünya’da yerlileştirme ve ekonomik milliyetçiliğe yönelik bir eğilim bulunmakta

olup, Türkiye’de de son dönemde bu yönde bir eğilim başlamıştır.

 Güney Kore ise yerel şirketlere yönelik pozitif ayrımcılık içeren, seçici

politikalarıyla başarıyı yakalamıştır.

 Temel araştırmalar, teknolojik ilerleme için bilgi ve insan kaynağı üretimi

açısından halen en önemli fonksiyonlardan birini üstlenmektedir.
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  

3.1. Uzun Vadeli Hedefler  

Vizyon Önerisi: (11. Kalkınma Planı Vizyonu) 

Etkin bir ulusal Ar-Ge ve yenilik ekosistemi yönetişim modeli ile geleceğin küresel 

gereksinimlerine sürdürülebilir küresel çözümler üretmek.  

Plan döneminde Yüksek Teknolojili Sektörlerin İmalat Sanayi İhracatı İçindeki Payı, 

Gayrisafi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması/GSYH, Ar-Ge Harcamalarında Özel Sektörün Payı, Tam 

Zaman Eşdeğer (TZE) Cinsinden Ar-Ge Personeli Sayısı gibi girdi temelli göstergeler için daha 

önce belirlenmiş olan 2023 hedeflerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde Ar-Ge faaliyetlerinin 

çıktılarının takip edilmesi amacı ile çıktı odaklı yeni gösterge ve hedeflerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda yüksek teknoloji sektörlerin imalat sanayi ihracatı içerisindeki 

payının artırılması önemli bir gösterge olarak görülmektedir. Ayrıca bu hedeflere ulaşılmasıyla 

aşağıda belirtilen çıktı temelli alt hedeflere de ulaşılmasının önemli olduğu 

değerlendirilmektedir: 

 En az üç sektörde dünyada ilk beşte olmak 

 2023’te üç uni-corn30 çıkarmak 

 2023’te ilk 100 üniversite içerisinde en az 1 üniversitenin Türkiye’den olması 

 2023’te 3 küresel şampiyon şirket çıkarmak 

 2023’te küresel yenilik endeksi içerisinde ilk 20’de olmak 

 Nitelikli beyin göçünün ülkeye gelişini artırmak 

Aşağıda her bir hedefe ilişkin gerçekleştirilen değerlendirmelere yer verilmektedir. 

Göstergelerin son 20 yıllık trendleri incelendiğinde, mevcut trendlerin devam etmesi 

durumunda söz konusu hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanabileceği ve dolayısıyla ülkemizin 

2023 yılında en büyük 10 ekonomi içerisinde yer alabilmesi hedefine ulaşabilmesi için mevcut 

eğilimleri değiştirecek önlemlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.  

Alt hedefler belirlenirken, özellikle vizyonda belirlenen küresel sorunlara 

odaklanabilecek yerli/milli markalar oluşturulması gerekliliği önemli bir belirleyici olmuştur. 

Ancak yukarıda belirlenen hedef rakamları kısa vadeli diyebileceğimiz, 2023 yılına yönelik 

olup uzun vadede küresel ölçekte başarılı kuruluşların sayısının daha da artırılması 

gerekmektedir. Bu nedenle küresel başarılı mükemmeliyet merkezleri oluşturulurken, bu 

hedefleri 2033, 2043 yılında artıracak şekilde ulusal hedeflerle desteklemek gerekmektedir.  

                                                 
30 Bir milyar doların üzerinde değere sahip yeni teknoloji şirketleri  
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3.1.1. Hedeflere İlişkin Genel Değerlendirmeler 

Yüksek Teknoloji Sektörlerin İmalat Sanayii İhracatı İçindeki Payı 

Ar-Ge ve yenilik ekosistemi içerisinde yer alan yüksek teknolojili sektörlerin varlığı hem 

yüksek katma değerli, yüksek kazançlı ürün/hizmetlerin hem de nitelikli yeni araştırma 

çalışmalarının ve yüksek nitelikli insan gücüne yönelik talebin oluşmasında önemli 

faktörlerden biri konumundadır. Bu nedenle söz konusu hedef araştırmaya aktarılan 

kaynakların artırılması, araştırmacı sayısının artırılması gibi hedeflerin çıktısı olarak 

değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin son yirmi yıllık dış ticaret istatistikleri incelendiğinde (Grafik 25), yüksek 

teknoloji (yüzde 7,8’den yüzde 3,8’e) ve düşük teknoloji (yüzde 51,3’den yüzde 33,3’e) 

ürünlerin dış ticaret içerisindeki payları azalırken, orta yüksek ve orta düşük teknoloji ürünlerin 

sırası ile yüzde 20,4‘ten yüzde 34,2’ye ve yüzde 20,5’ten yüzde 28,7’ye yükseldikleri 

görülmektedir. Tamir ve bakım gören mallar 2008 yılına kadar dış ticarete dahil edilirken, 

2008'den itibaren söz konusu mallar dış ticaretten çıkarılmaya başlanmıştır. Tamir ve bakım 

gören mallar genellikle teknoloji içeren mallar olduğu için (sivil hava taşıtları için aksam parça, 

motor, tıbbi ve medikal aletler vb.) yüksek teknolojili ürün grubu ihracat oranında bu durum 

bir miktar düşüşe neden olmuştur. Ancak 2008’de yaşanan değişiklik yaklaşık yüzde 1’lik bir 

dalgalanmaya neden olurken 2000-2017 yılları arası toplam düşüş yüzde 4’ler mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 
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Grafik 25: Teknoloji Yoğunluğuna Göre İhracatta Ürün Grupları31 

 
Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri 

  

Ülkemizin de içinde bulunduğu OECD ülkeleri için ise yüksek teknoloji ürünlerin ihracat 

içindeki payı 2015 yılı için yaklaşık yüzde 17,7’dir32. Yüksek teknoloji ürünlerin Türkiye 

ithalatı içerisindeki payı ise Kasım 2017’de yüzde 15,7 olarak gerçekleşmiştir.  

Bu doğrultuda yüksek teknoloji ürünlerin ihracat içindeki payının 2023 yılına kadar en az 

yüzde 8’e çıkarılması gerektiği değerlendirilmektedir. Hedef belirlenirken gerçekleştirilen 

tartışmalar sırasında: 

- Üniversite sanayi iş birliği, yüksek nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı gibi 

konularda, mevcut üretim yapısı içerisinde özel sektör talebinin sağlanması 

gerektiği 

- Yüksek teknoloji tanımının yıllar içerisinde değiştiği ve hedef takip edilirken bu 

değişikliklerin izlenmesine imkân verecek bir sistemin kurulması gerektiği, 

                                                 
31 Metodolojik olarak tamir ve bakım gören mallar 2008 yılına kadar dış ticarete dahil ediliyordu. 2008'de Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu mallar dış ticaretten çıkarılmaya başlandı. Tamir 

ve bakım gören mallar genellikle teknoloji içeren mallar olduğu için (sivil hava taşıtları için aksam parça, motor, 

tıbbi ve medikal aletler vb.) yüksek teknolojili ürün grubu ihracat oranında belirgin bir düşüş olmuştur. 
32https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2016&locations=OE-

EU&start=1988&view=chart 

51,3

28,3
33,3

20,5

37,7 28,7

20,4 30,9 34,2

7,8 3,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İhracatta Teknoloji Yoğunluğuna Göre Ürün Grupları

4.Düşük Teknolojili Ürünler 3.Orta Düşük Teknolojili Ürünler

2.Orta Yüksek Teknolojili Ürünler 1.Yüksek Teknolojili Ürünler



60 

- İhracatta yüksek teknoloji odağının daha düşük teknolojili sektörlerde yüksek 

teknoloji kullanımını kapsamadığı (tekstilde nano-teknoloji kullanımı gibi), 

- İmalatta teknoloji seviyesi artarken, ara malı ithalatının da arttığı ve dış ticaret 

dengesini etkilediği,  

- Yüksek teknoloji yatırımlar gerçekleştirilirken sürdürülebilirlik için küresel değer 

zincirlerine entegrasyonun da sağlanması gerektiği 

konularına dikkat çekilmiştir. 

Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya Oranı 

Ar-Ge yatırımlarının/harcamalarının miktarı ve GSYH’ya oranı, Ar-Ge ve yenilik 

ekosistemlerinin performansının takibinde en çok kullanılan göstergelerden biridir. (Grafik 26). 

Söz konusu oran ABD için yüzde 2,7, AB için yüzde 2,05 ve Çin için yüzde 2,07 iken Dünya 

ortalaması yüzde 2,3’tür33.  

Grafik 26: 2008-2023 Ar-Ge Harcamaları ve Projeksiyonları34 

Kaynak: TÜİK, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ve Raportör Hesaplamaları 

33 Dünya Bankası veri tabanında yer alan son yıl rakamlarıdır. https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD 
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Türkiye’nin 2008-2016 dönemi Ar-Ge harcamaları Grafik 26’da verilmektedir. 2016 yılı 

itibarıyla Ar-Ge harcaması tutarı yaklaşık 25 milyar TL, Ar-Ge Harcaması/GSYH oranı ise 

yüzde 0,94 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin Ar-Ge Harcaması/GSYH oranı hedefi Onuncu 

Kalkınma Planında 2018 yılı için yüzde 1,8 olarak belirlenmiştir.  

Grafik 26’da Ar-Ge harcamaları için biri doğrusal, diğer üstel artış eğrileri kullanılarak 

iki ayrı projeksiyon gerçekleştirilmiştir35. Mevcut eğilimlerin devamı durumunda 2023 yılı için 

doğrusal projeksiyon ile yaklaşık 40 milyar TL, üstel artış ile 90 milyar TL Ar-Ge harcaması 

projeksiyonu ortaya çıkmaktadır.  

İddialı bir hedef olarak 2023 için yüzde 3’lük hedefin korunması gerektiği ancak, mevcut 

yaklaşımlar ve eğilim ile bu hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

2016 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği yaklaşık 25 milyar TL harcama, 2016 yılında 12,5 

milyar doları harcama gerçekleştirmiş olan Amazon Inc. şirketinin36 yarısından az bir seviyeye 

denk düşmektedir. Bu nedenle zorluğuna rağmen hedefin korunması gerektiği 

değerlendirilmekte olup, bu yüzde 3’lük hedefe ulaşılabilmesi için mevcut politika ve destek 

araçlarında ciddi bir revizyona gidilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yine harcama hedefinde 

çıktılara vurgu yapılarak, Ar-Ge harcamaları artırılırken, çıktılara odaklı olarak harcamaların 

verimliliğinin de artırılması gerekmektedir. 

Ar-Ge Harcamaları İçerisinde Özel Sektörün Payının Artırılması 

Ar-Ge ve yenilik politikaları söz konusu olduğunda, uluslararası bir başka kabul gören 

gösterge de, harcamalar içerisinde özel sektörün payıdır. Ar-Ge çıktılarının yeni ürün ve 

hizmetlere, kısaca yeniliğe dönüştüğü ana mekanizma olan ticarileşme süreci ağırlıklı olarak 

özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de bu 

göstergenin takibi ve özel sektörün Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasının sağlanmasının 

önemli olduğu değerlendirilmektedir.  

Özel sektör Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki oranı, 2015 

yılında ABD için yüzde 64,2, Çin için yüzde 74,7, Japonya için yüzde 78, Güney Kore için 

yüzde 74,5, AB 28 ortalaması içinse yüzde 55,5 olarak gerçekleşmiştir37. AB tarafında hedef 

bu oranı yüzde 60’ın üzerine çıkarmak olarak belirlenmiştir. Türkiye’ye bakıldığında ise özel 

sektörün toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı 2015 yılı için 10 milyar TL harcama ile 

                                                 
35 Raporda yer alan tüm projeksiyon eğrileri için Microsoft Excel 2016 projeksiyon fonksiyonları kullanılmıştır. 
36 https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000  
37 Kaynak EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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yüzde 50,1 ve 2016 yılı için 13 milyar TL harcama ile yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 

27). Bu rakamlar, özel sektörün Ar-Ge harcamalarının kamu ve yükseköğretim sektörlerine 

göre daha fazla büyüme göstererek oldukça hızlı bir büyüme içerisinde olduğunu 

göstermektedir. 2023 yılı için yüzde 67’lik bir hedefin benimsenmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Bu kapsamda Grafik 27’te verilen eğriye göre bu hedefin yakalanması mümkün 

görünmektedir. Ancak Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranının yüzde 3’lere çıkarılması 

hedefi ile birlikte ele alındığında etkin müdahale araçlarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Grafik 27: Özel Sektör Ar-Ge Harcamalarının Payı38 

Kaynak: TÜİK, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ve Raportör Hesaplamaları 

ÖİK bünyesinde gerçekleştirilen tartışmalarda, 

 Yıllar içerisinde oransal olarak destek tutarlarında dalgalanmalar yaşandığı,

bununla birlikte desteklerde yaşanan artışın Ar-Ge çıktılarını desteklediği,

 Kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için hedef sektör ve/veya

teknolojilerin belirlenmesi ve desteklerin bu alanlara odaklanması gerektiği,

38 TÜİK Ar-Ge istatistikleri 
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 Seçilecek odak alanlar dışındaki alanlar için ekosistemin güçlendirilmesi yolu ile 

rekabetçiliğin artırılabileceği, 

 Teknoloji yoğun sektörlerde doğrudan yabancı yatırımların artırılması gerektiği 

ve pazar büyüklüğü olarak bunun mümkün olduğu ancak diğer teknoloji 

merkezlerine göre daha iyi yaşam koşulları sağlayacak ortamın oluşturulması 

gerektiği, 

 Teknolojik olmayan inovasyonlar (organizasyonel, pazarlama v.b.) konusunda 

özel sektörün farkındalığının artırılmasının da gerektiği ve bunun diğer Ar-Ge 

faaliyetlerinin artışına da destek olacağı, 

konularına dikkat çekilmiştir. 

Ar-Ge Personel Sayısının Artırılması 

Ar-Ge faaliyetlerinde odak konular veya harcama hedefleri ne olursa olsun bu faaliyetleri 

gerçekleştirecek insan kaynakları olmadığı sürece gerçekleştirmek mümkün değildir. Ar-Ge 

faaliyetlerinin doğası gereği, bu grubun ortalamaların üstünde bir eğitim seviyesi ve niteliklere 

sahip olması gerektiğinden en maliyetli insan kaynağı grupları arasında yer almaktadır. Bu 

kapsamda Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan kişilerin sayısının artırılması kadar, bu kişilerin ne 

yoğunlukta Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağladıklarına ilişkin bir gösterge olarak tam zaman 

eşdeğeri çalışan sayıları, sonuçların yeniliğe dönüşmesinin göstergesi olarak bu çalışanların ne 

kadarının özel sektörde yer aldığı ve niteliklerine ilişkin olaraksa doktoralı çalışan sayıları 

önemli göstergelerdir. 

2015 yılı için 1000 çalışan başına Ar-Ge çalışanı rakamları incelendiğinde, Türkiye için 

3.6, ABD için 9.1, AB28 için ortalama 8, OECD ülkeleri için ortalama 8.2 ve Çin için 2.1 

rakamları ortaya çıkmaktadır39. Doğrudan çalışan sayısı incelendiğinde ise 320 bini doktoralı 

olmak üzere 5 milyonun üzerinde araştırmacı sayısı ile Çin’in en fazla araştırmacı istihdam 

eden ülke olduğu görülmektedir. 

                                                 
39 https://data.oecd.org/rd/researchers.htm  

https://data.oecd.org/rd/researchers.htm
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Grafik 28: Yıllar İtibarıyla Türkiye Ar-Ge Personel Sayıları40 

Kaynak : TÜİK, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ve Raportör Hesaplamaları 

Türkiye’de yıllar itibari ile Ar-Ge çalışan sayıları incelendiğinde oldukça belirgin bir artış 

olduğu görülmektedir. Ar-Ge personel sayısındaki artış ile orantılı olarak TZE cinsinden Ar-

Ge personel sayılarında da önemli bir artış görülmektedir (Grafik 29). Mevcut trend eğrileri 

çizildiğinde ve üstel fonksiyon kullanıldığında, 2023 yılında 300 bin Ar-Ge personeline 

ulaşılabildiği görülmektedir. Doktoralı kişi sayıları incelendiğinde ise 2016 yılı itibarıyla 171 

bin doktoralı personel sayısı ile 1000 çalışan başına 2,14 gibi bir rakama ulaşılmaktadır. 

Hedeflere ulaşılabilmesi yönünde Ar-Ge personel sayısının artırılması için yoğun bir çaba sarf 

edilmesi gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda; 

 İnsan kaynağı sayı olarak artırılırken kalitesinin artırılmasının gerekli olduğu, en

iyi yüzde 25’lik dilimdeki yayınlarda yer alan yayın sayısı gibi çıktı kalitesini

ölçen hedeflerin de takip edilmesi gerektiği,

 Mevcut sistemde temel bilimler alanında uç noktalarda araştırmalar yapılmasının

teşvik edilmemesi durumunda kişi sayısındaki artışın çıktılara yansımayacağı,

40 TÜİK Ar-Ge istatistikleri 
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Grafik 29: Yıllar İtibarıyla TZE Ar-Ge Personel Sayıları41  

 
Kaynak: TÜİK, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ve Raportör Hesaplamaları 

 İstatistiklerde yer alan Ar-Ge personeli tanımlarının yetersiz olduğu ve özellikle 

küçük ölçekli işletmelerde ve görece daha az gelişmiş bölgelerdeki işletmelerde 

Ar-Ge personeli olarak gösterilen kişilerin ağırlıklı üretimde veya ürün geliştirme 

faaliyetlerinde görev alan kişilerden oluştuğu, 

 Teşvik mekanizmalarının (hibe destekler, Ar-Ge merkezleri vb.) yüksek lisans ve 

doktora çalışmalarını daha fazla özendirecek hale getirilmesi gerektiği, 

 Rakamların artırılabilmesi kadar oldukça yüksek maliyetlerle yetiştirilen kalifiye 

insan kaynağının yurtiçinde tutulabilmesi için yaşam standartlarında 

iyileştirmeler yapılması gerektiği, bu amaçla sosyal ve kentsel altyapıyı 

güçlendirecek projelerin uygulanması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

                                                 
41 TÜİK Ar-Ge istatistikleri 
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Grafik 30: Doktora ve Üstü Kişi Sayıları ve Projeksiyonları42 

Kaynak: TÜİK, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ve Raportör Hesaplamaları 

3.2. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

 Desteklerde girdi odaklı bir yapıdan çıktı odaklı bir yaklaşıma geçilmesi

 Desteklerde ürün/teknoloji odaklı bir yaklaşım sergilenmesi, seçilecek ürün/hizmet

platformlarına odaklanılması

 Ar-Ge hedeflerinin (Ar-Ge yoğunluğu, insan kaynakları vb.) odak alanlardaki

hedeflere göre kırılımının yapılması

 Yüksek teknoloji ürün üretimine yönelik hedef ve buna yönelik destek politikalarının

geliştirilmesi

 Özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerinin ve niteliğinin artırılması

 Destek programlarının tasarım ve uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonun

artırılması ve karar süreçlerinin hızlandırılması ve etkinleştirilmesi

 Destek program tasarımında hızlı değişen gündem ve teknolojiler göz önünde

bulundurularak esnek davranılması

 Ar-Ge desteklerinin birbirini tamamlayıcı ve devamlılık arz eden yapıda olması,

başarılı projelerin ticarileşme aşaması dahil tüm aşamalarının desteklenmesi

42 TÜİK nüfus ve eğitim istatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır 
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 Ürün odaklı yaklaşım için Ar-Ge boyutundan ürün geliştirme, tasarım ve pazarda 

denenmesine kadar olan tüm konularda destek sağlanması  

 Başta AB ülkeleri olmak üzere Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı 

insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde iş birliklerinin geliştirilmesi, 

 İş birliklerini ve platform yapıları destekleyici ve özendirici mekanizmaların 

tasarlanması  

 Üniversiteler başta olmak üzere araştırma altyapılarının odaklı alanlarla uyumlu bir 

biçimde uzun dönemli stratejik hedefler doğrultusunda yapılanmaları  

 Odak alanlarda kritik kitle oluşturacak şekilde insan kaynaklarının güçlendirilmesi 

ve bu alanlarda dolaşım programlarının oluşturulması  

 Temel bilim araştırmalarının ve bu alanlardaki insan gücü sayısının kritik kitle 

oluşturacak şekilde artırılması  

 Ar-Ge ve yenilik sisteminin en önemli kurumlarından olan üniversitelerin, nitelikli 

bilgi ve insan kaynağı geliştirilmesine yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi  

 Kamu ve özel sektördeki doktoralı insan kaynağı sayısının ve niteliğinin kritik kitle 

oluşturacak şekilde geliştirilmesi  

 Kamunun alım gücünün, yerli teknolojik ürün üretimini destekleyecek, uluslararası 

pazarlara çıkış aşamasında referans oluşturmalarını ve teknoloji transferini 

hızlandıracak bir biçimde etkili olarak kullanılması  

3.3. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri 

3.3.1. Genel 

 Mevcut politika yönetişim yapısı gözden geçirilerek, planlama, uygulama, iletişim, 

izleme süreçleri ve kurumlar arası veri/deneyim transferinin etkin bir biçimde 

yürütülmesini sağlayacak şekilde iyileştirilmesi 

 Ar-Ge hedeflerimizde çıktı odaklı, nicelikten niteliğe doğru ilerleme sağlanması 

 Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosistemi için alt kırılımlı odak alanların belirlenmesi  

 Ar-Ge ve yenilik konusunda ekosistem paydaşlarının terminoloji birliğinin sağlanması 

ve bu alanda farkındalığın geliştirilmesi  

 İş birlikleri teşvik edilerek, paydaşlar arasında uzun dönemli, açık yenilik 

uygulamalarına dayalı bir ekosistemin oluşturulması 
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 Kısıtlı kaynakların etkin bir biçimde kullanılabilmesini sağlamak üzere temel bilimler

alanını da içerecek şekilde uzun vadeli Ar-Ge strateji ve eylem planı çalışmasının

gerçekleştirilmesi

 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejileri ile uyumlu, yerelde de odaklanma ve

değer zincirlerine dayalı bölgesel yenilik stratejilerinin geliştirilmesi ve ulusal seviyede

gerçekleştirilen politika ve programlar hakkında bölgesel aktörlerin farkındalıklarını

artırıcı faaliyetler yürütülmesi

3.3.2. Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

 Büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının ihtiyaç duyduğu veriye erişimin

sağlanabilmesi için, kamunun elinde bulunan verilerin, ürün geliştirmekte olan

girişimcilerle paylaşılmasına imkân sağlayacak mevzuat değişikliklerinin yapılması

 Girişimci ve hızlı büyümekte olan KOBİ’leri destekleyebilecek uluslararası firmaların

Türkiye’ye çekilebilmesi için kamu alımlarında iş birliklerini özendirici düzenlemelerin

yapılması

 Kamu alımlarında öncelik sağlanabilmesi için Ar-Ge/Tür sertifikasyon sisteminin

geliştirilmesi ve uygulanması

 Teknolojik girişimlerin girişim sermayesi finansmanıyla finansmana erişiminin

artırılabilmesi amacıyla Borsa İstanbul veya alternatif bir yapı üzerinden

fonlanabilmesini sağlamak üzere sermaye piyasası düzenlemelerinde değişikliklerin

yapılması

 Yeni destek modellerinin denenebileceği, deneysel çalışmaları hızlıca yürütebilecek

yapıların sistemde desteklenmesi

3.3.3. Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

 Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin yeniden yapılandırılması ve farklı kurumlar tarafından

verilmekte olan Ar-Ge destekleri ile ilgili koordinasyonu sağlayacak mekanizmanın

oluşturulması

 Desteklere ilişkin etkin izleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması

 Ulusal bir Ar-Ge ve yenilik endeksinin oluşturulması

o Yerelde oluşturulacak Ar-Ge yenilik endeksleri ile uyumlu bir yapının

gözetilmesi

 Ulusal ve uluslararası standart ve ilgili mevzuatları ile uyumlu bir şekilde kurgulanacak

bilgi sistemleri aracılığıyla kurumların Ar-Ge ve yenilik programlarına yönelik yönetim
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deneyimleri ve verilerinin paylaşılması, kamuoyu ile gizlilik içermeyen bilgilerin 

paylaşılması 

 Üniversitelerin ulusal stratejilerle uyumlu bir şekilde Ar-Ge ve yenilik stratejilerini 

geliştirmelerini ve üniversite kaynaklarının bu doğrultuda kullanılmasını teşvik edici 

mekanizmaların oluşturularak uygulanması,  

o Stratejiler içerisinde temel bilimler alanındaki projeler ile 

teknoloji/uygulama/ticarileşme projeleri arasındaki ayrımın belirlenmesi 

o Üniversite stratejilerinde ticarileşebilecek ürün/hizmetler için uzun dönemli 

ticarileşme projelerini destekleyebilecek mekanizmaların oluşturulması, 

o Araştırma üniversiteleri, bölgesel üniversiteler gibi uygulamaların beklenen 

sonuçları verebilmesi için bu üniversitelere yönelik destek araçlarının ve 

uygulama politikalarının belirlenmesi  

 Üniversite sanayi iş birliğini özendirecek düzenleme ve mekanizmaların oluşturulması 

o Akademik teşvik ve yükselmelerde sanayi ile iş birliklerinin etkisinin nitelik ve 

çıktı odaklı olarak geliştirilmesi 

o Mevcut TTO ların yapısal karışıklığının giderilerek (Üniversiteye bağlı / TGB 

lere bağlı / AŞ yapı / sadece Üniversiteye hizmet / tüm paydaşlara hizmet vs) 

sürdürülebilirlikleri için yasal gelir kaynaklarının (Ticarileşme gelirleri / hizmet 

gelirleri / Üniversite Proje kurum paylarından gelir vs) ve kurumsal model 

yapıların geliştirilmesi  

o Sınai Mülkiyet Hakları Yasasının uygulanmasında Üniversitelere bağlı 

TTO’ların “Devlet İhale Kanununa tabi olması”, fikri hakların 

ticarileştirilmesinden doğacak kazancın buluşçu öğretim elemanlarına 

aktarılmasındaki belirsizlik gibi hususların düzeltilmesi. 

 TTO’ların fonksiyonelliğini ve etkisini artırabilecek, bölgesel ve/veya birden fazla 

üniversiteye hizmet verebilecek TTO’lar oluşturulabilmesine imkan sağlayacak 

yapıların oluşturulması 

 Şirketlerin Ar-Ge yönetim kapasitelerini artırabilmek amacı ile mentörlük-koçluk 

mekanizmalarının oluşturulması, başarı/başarısızlık örneklerinin paylaşılacağı 

platformların geliştirilmesi 

o İşletmelere verilecek mentörlük hizmetlerinin mutlaka bir arayüz vasıtasıyla 

verilmesinin sağlanması 
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o KOBİ’lere yönelik mentörlük, koçluk, danışmanlık gibi hizmetlerin ara yüz

yapılar aracılığıyla verilmesi ve TTO/TGB’lerin bu ara yüz rolünü

üstlenebilmelerine olanak sağlanması

o Mentörlük, koçluk mekanizmalarında gözlemlenen kavram karışıklığı ve nitelik

eksikliğinin doğru denetim mekanizmaları ile giderilmesi,

o Özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge yönetim süreçleri ile ilgili deneyimlerini diğer

şirketlerle paylaşabilecekleri platformların oluşturulması

 6769 sayılı Yasanın uygulanması konusunda üniversite yönetimleri ve TTO

yöneticilerine bilgilendirme yapılması,

o Buluş bildiriminin hizmet buluşu / serbest buluş olarak değerlendirildiği kararın

verilme ve buluşçuya tebliğ edilme süreçleri ve “hak sahipliği” açısından

Üniversitelere getirdiği yükümlülüklerdeki belirsizliklerin giderilmesi,

o Özellikle devlet üniversitelerinde buluşun sınai mülkiyet başvuru masraflarının

karşılanacağı kaynak ve bütçe kaleminin oluşturulması,

o Bir hizmet buluşuna dayalı olarak başvurulmuş / tescili alınmış patentin kamu

malı olarak nitelendirilmesi ve satışı, devri, lisanslanması süreçlerinde kamu

ihale kanununa uyma zorunluluğunun kaldırılması,

o Ticarileştirilmiş bir patent için üniversite tarafından tahsil edilmiş bedelden

buluşçulara düşen gelirin paylaştırılması süreçlerinde halen belirsizlik

bulunmakta ve bu sürecin yasal yollardan yönetilebilmesi için mevzuat

güncellemesine ihtiyaç duyulmaktadır

 Sanayi/yatırımcı/finansman kuruluşları ile araştırmacılar ve girişimciler arasında

iletişimi kolaylaştıracak ara yüz yapıların çeşitlilik/uzmanlıklarının artırılması

 Başta öncelikli alanlar olmak üzere teknolojik yeteneklere katkıda bulunabilecek

doğrudan yabancı yatırımları çekmek, mevcut yatırımların ek yatırımlar yapmasını

sağlamak amacı ile desteklerin kademeli destekler haline dönüştürülmesi (Ar-Ge

yatırımları yapıldıkça merkezlere tanınan desteklerden kademeli faydalanma imkanı

önerisi sunulmuştur) ve kalıcılığın sağlanabilmesi için tedarik zincirini tamamlayıcı

unsurların oluşmasına destek sağlayacak desteklerin oluşturulması

 Ar-Ge süreçlerinin yönetimi ve politika süreçlerinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının

sağlanması amacına yönelik programların tasarlanması ve uygulanması
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 Yüksek teknolojinin ülkemize hızlı bir şekilde kazandırılması gerektiği durumlarda, 

know-how transferini sağlamak adına yerli firmaların yurtdışından teknoloji transferine 

yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması  

 Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalının daha etkin kullanımının sağlanması 

3.3.4. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Finansmanı 

 Kamu Ar-Ge ve yenilik, yatırım, destek programlarının bütüncül bir yaklaşımla 

entegrasyonu 

o Yüksek teknoloji ürün geliştirilmesine yönelik destek politikalarında orta ve orta 

üstü teknoloji ürün geliştirilmesine yönelik desteklere göre ayırt ediciliğin 

sağlanması, 

o Alan özelinde, aşamalı ve başarı odaklı, çıktı bazlı yükselen miktarlarla ve 

ticarileşme sürecini de kapsayan destek sağlanması, 

o Desteklerin firmaların çok uluslu, yerel büyük, KOBİ, mikro KOBİ ve girişimci 

olma ve yapılan Ar-Ge çalışmasının temel, uygulamalı ve deneysel olma 

statülerine göre farklılaştırılması,  

o Ortak üretim/prototip altyapılarının oluşturulmasına imkân sağlayacak 

desteklerin tasarlanması 

o Destek kurumlarında program yönetim yaklaşımının (SSM benzeri) 

benimsenmesi 

o Projelerin iş-modeli, fizibilite aşamalarının desteklenebilmesi 

o Sistemin platform yapılar, açık Ar-Ge ortamları ve eko-sistemin geliştirilmesine 

yönelik faaliyetleri de destekleyebilecek şekilde yapılandırılması 

 Aynı konuda ve benzer hedeflere dönük olarak birden fazla uygulayıcı seçilmesi 

sağlanarak, çok aşamalı yaklaşımla bunlar arasında en başarılı olanların bir sonraki 

aşamaya geçirilmesi yöntemi ile Ar-Ge desteklerinde rekabetçi yaklaşımın sağlanması 

 Kamu dışı alternatif (girişim sermayesi, melek yatırımcılık, kitle fonlama, banka 

kredileri vb) finansman kaynak ve araçlarının, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine daha 

fazla/etkin kaynak yaratılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi  

 Yerleşik büyük firmaların yeni fikir ve girişimleri desteklemesini, stratejik ortaklıklar 

oluşturabilmesini teşvik edici mekanizmaların geliştirilerek, yeni fikirlerin öncelikle 

ülke içinde yatırıma dönüşmesinin sağlanması, 

 Risk sermayesi yatırımlarının artırılabilmesi amacı ile fonların fonu yapılarına destek 

sağlanması 
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 Ar-Ge ve teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere

o girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi

o ihtisaslaşmış girişim sermayesi fonlarının desteklenmesi,

o fonlara kamu kurumlarının ortak olabilmesi

o ortak yatırım (co-investment) yapılabilmesi

o ortak finansman (co-financing) yapılabilmesi

için gerekli mevzuat düzenlemeleri ve destek tasarımlarının yapılması, 

 Kamunun ihtiyaçlarının kaldıraç etkisini kullanarak uluslararası pazarlarda rekabet

edebilecek yüksek teknoloji ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için

mekanizmaların etkinleştirilmesi

 Start-up’lar ile özellikle yerli büyük şirketler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin

sağlanması, start-up veya küçük firmaların teknolojik ürünlerine müşteri olan büyük

firmaların desteklenmesi

 Start-up ile büyük firma/finansman sağlayan kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirme ve

ticarileştirme faaliyetlerini kolaylaştırma görevini yerine getiren yeni ara yüz yapıların

oluşturulması

 Start-up’lara yönelik mentörlük hizmeti, sermaye ve hukuk danışmanlığı gibi birçok

alanda destek sağlayacak nitelikte; ticarileşmeyi de içeren hizmetlerin sunulacağı

yapıların oluşturulması

 Özel sektörün Ar-Ge’ye ayırdığı kaynağın artırılması için performans göstergeleri

üzerinden pozitif ayrımcılık sağlayan bir sistemin kurulması

 Ar-Ge projelerinde mali ve teknik/bilimsel izlenebilirlik kaybolmadan gerekli

esnekliğin sağlanması (prosedürlerin azaltılması ve kısaltılması vb.)

 Uluslararası pazarlara çıkış yapabilecek ürünler geliştiren şirketlere desteklerde pozitif

ayrımcılık yapılabilmesine imkân sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi

 Ar-Ge vergi indirimi teşviki uygulamasının, Ar-Ge vergi harcaması teşviki uygulaması

olarak değiştirilerek, şirketlerin vergi öncesi karını etkileyecek hale getirilerek,

şirketlerin daha kısa süreler içerisinde teşvikten faydalanabilir hale gelmelerinin

sağlanması

 Rekabet öncesi Ar-Ge iş birliklerine yönelik mevcut programların etkinleştirilmesi

 Yüksek teknoloji ürünler için, girişimci firmaların müşteri ile iş birlikleri geliştirmesinin

zorlukları gözetilerek, KOSGEB yatırım desteklerinde müşteriler ile iş birliği

beklentisinin daha düşük seviyede tutulması
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 Girişimcilerimizin ve araştırmacılarımızın, başta AB çerçeve programları olmak üzere, 

uluslararası iş birliği anlaşmaları kapsamında sağlanan desteklerden daha fazla haberdar 

olması sağlanarak, uluslararası iş birliklerinin artırılması 

 Ar-Ge kültürü çok gelişmemiş veya finansal imkânları Ar-Ge’ye kaynak ayıracak kadar 

yüksek olmayan sektörlerde, teknolojik olmayan yenilik faaliyetleri ve iş birliği 

kültürünü geliştirecek, ticari geri dönüşleri ikinci planda tutabilecek projelerin 

desteklenmesi 

 Teknolojik dönüşümün sosyal-toplumsal etkilerine ilişkin sosyal araştırma projelerinin 

desteklenmesi 

 Kamu Ar-Ge ve yenilik desteklerine, insangücü yetiştirme ve istihdam boyutunun da 

eklenmesi, destek sonucu yeni araştırmacı istihdam eden firmalara, istihdamın sayısı, 

niteliği, temel bilimler mezunu istihdamı vb. kriterlere göre ekstra teşvik sağlanması  

3.3.5. İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

 Alt kırılımlı odak alanlarda nitelikli insan kaynağı kapasitesinin artırılması 

 Doktoralı insan kaynağı kapasitesinin nicel ve nitel açıdan geliştirilmesi  

 Üniversitelerde proje bazlı çalışabilecek araştırma personeli kadrosu oluşturulması 

 Sanayi Ar-Ge merkezlerindeki doktoralı insan kaynağı istihdamının nitelik ve nicelik 

bakımından geliştirilmesi 

 Üniversitelerin özellikle fen ve mühendislik alanlarındaki öğrencilerinin bilginin 

yanında, beceri yetkinliklerinin geliştirilmesi 

 Üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları da dikkate alınarak 

ihtisaslaştırılmasının teşvik edilmesi 

 Etki faktörü yüksek, çok sayıda atıf alabilecek yayın çıkartılabilecek alanlarda yüksek 

bütçeli öncül araştırma çalışmalarının desteklenmesi 

 Üniversite ile iş dünyası arasında hareketliliğin teşvik edilmesi, akademisyenlerin 

firmalarda, firma çalışanlarının üniversitelerde proje bazlı/eğitim amaçlı olarak 

çalışabilmesine yönelik kalıcı mekanizmaların oluşturulması 

 Temel bilimlerde eğitimi teşvik edebilmek amacı ile odak teknoloji alanlarıyla 

ilişkilendirilmelerini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması 

 Ülkemizin küresel boyutta nitelikli araştırmacı çekimine yönelik politika ve destek 

programlarının geliştirilmesi 
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 Yurtdışındaki araştırmacıların ülkemizdeki projelerde çalışmasının kolaylaştırılması

(Çifte vergilendirme sorunu)

 Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için

kurulmuş olan mekanizmalara sanayicilerin daha fazla katılımının sağlanabilmesi için

gerekli değişikliklerin yapılması

 İnsan kaynağı kalitesinin artırılabilmesi için uzun dönemli staj imkanlarının artırılması

 Mevcut işgücünün, biyo-nano teknoloji, dijitalleşme gibi yeni teknoloji alanlarında

yeteneklerinin ve farkındalıklarının artırılabilmesi amacı ile hayat boyu eğitim

programlarının geliştirilmesi, bu anlamda üniversiteler ve sürekli eğitim merkezleri ile

işbirliği yapılması

 Mesleki eğitim öncesi, temel eğitim döneminde araştırma-geliştirme, merak odaklı,

performans kültürüne sahip, esnek bireyler yetiştirilmesi doğrultusunda müfredatın

iyileştirilmesi

 Yeni nesillerin ilkokul seviyesinden itibaren bilim, teknoloji, mühendislik, matematik

(STEM) alanına özendirilmesi için ders müfredatlarının gözden geçirilmesi, bilim

kamplarının düzenlenmesi, çeşitli yaş grupları için farklı bilimsel deneyleri

yapabilecekleri, kendi fikirlerini geliştirip prototipleyebilecekleri, kodlama yeteneği

kazanacakları ve tüm öğrencilerin faydalanabileceği merkezlerin kurulması

 Üniversitelerde akademik kadro ve unvanların belirlenmesi aşamasında tüm kurumlar

tarafından kullanılabilecek temel kriterlerin geliştirilmesi

 Bilim ve teknoloji alanında çalışan personelin hareketliliğini sağlayacak esnek ve

küresel ölçekli bir mobilizasyon programının oluşturulması

 Üniversitelerde müfredatın, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve teknoloji

öngörülerine uyumlu olacak şekilde güncellenmesi, bu anlamda sanayi ve sivil toplum

kuruluşlarıyla işbirliği yapılması

3.3.6. Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

 Araştırma altyapılarında yer alan cihaz/ekipmanın özel sektör tarafından daha fazla

kullanımının sağlanması, özel sektörle iş birliklerinin artırılması

 Özel sektör Ar-Ge merkezlerinde çıktı odaklı performans kriterlerinin belirlenmesi ve

buna uygun merkezlerin oluşturulabilmesi için desteklerin yeniden tasarlanması

 Uluslararası Ar-Ge kurumlarını çekmek ve insan kaynağının taleplerine uygun kent

altyapılarının oluşturulması
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 Özel sektör tarafından işletilebilecek araştırma merkezlerine veya rekabet öncesi 

araştırma yapılarına finansman imkânı sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesi 

 Araştırma kurumlarında bulunan mevcut altyapıların tüm paydaşlar tarafından 

izlenebileceği çevrimiçi bir platformun oluşturulması 

 Yurtdışında yaptırılmak zorunda kalınan kritik testlere yönelik akredite laboratuvar 

altyapısının oluşturulması 

3.3.7. Önemli Projeler 

 AB 9. Çerçeve Programına (ÇP) Katılım 

Ülkemiz 6.ÇP’den itibaren AB’nin araştırma ve inovasyon alanındaki en önemli 

uygulama aracı olan ÇP’lerin parçasıdır. Söz konusu programlar, Türkiye gibi inovasyon 

temelli büyümeyi Kalkınma Planlarında önceliklendiren bir ülke için ihtiyaç duyduğu bilimsel 

bilgi birikimine ulaşmada kaldıraç olarak kullanılabilecek çok önemli bir vasıtadır. Günümüz 

teknolojilerinde yaşanan hızlanma ve yakınsama bir ülkenin tek başına bilimsel bilgi üretimi 

yarışında ayakta kalmasını olanaksız hale getirmektedir. Bu nedenle 2020 yılından itibaren 

başlayacak 9.ÇP’ye katılım hazırlıklarının 11. Kalkınma Planı döneminde önceliklendirilmesi 

önerilmektedir.  

 Ulusal Fonların Fonu 

Temel ve uygulamalı araştırmaya ayrılan kaynakların inovasyona dönüşümü çeşitli 

aktörlerin katılımı ile gerçekleşen kompleks bir süreçtir. Söz konusu sürecin girdilerine yönelik 

olarak ülkemizde birçok kurumun çeşitli destekleri bulunmaktadır. Ancak süreci tamamlayacak 

ara yüz yapıları konusunda ulusal altyapımız gelişime açıktır. Teknoloji Transfer Ofislerinin 

kurulumu, pazarda faaliyete başlayan girişim sermayesi fonları, melek yatırımcılık ve 

hızlandırıcılar başlıca ara yüz yapılarıdır. İnovasyon temelli büyüme hedefini ortaya koyan tüm 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde inovasyonun finansmanında fonların fonu yapıları 

katalizör görevi görmektedir. Fonların Fonu ulusal ve/veya bölgesel seviyede (i) özel 

sermayenin inovasyonun finansmanına katılımını arttırmak, (ii) alt fonların ve fon 

yöneticilerinin sayısını ve çeşitliliğini arttırmak ve (iii) riski yüksek teknoloji yoğun sektörlerde 

yatırımı teşvik etmek üzere kurgulanmıştır. Ülkemiz OECD ülkeleri arasında kişi başına düşen 

risk sermayesi yatırımları açısından en son sıradadır. Girişim sermayesi fonlarımız ve fon 

yöneticisi sayımız oldukça mütevazı seviyededir. İlk olarak Hazine Müsteşarlığı, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB gibi kurumlarımızın Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ile 

işbirliği içinde kurdukları iVCi ve takiben TGIF adları ile faaliyet gösteren fonların fonu 

yapıları ülkemize odaklanmış girişim sermayesi fonlarının kurulumunda öncü rolü 
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üstlenmişlerdir. Ancak söz konusu üst fonlar sınırlı süreli yapılardır. Girişim sermaye fonlarının 

gelişimi için Ulusal Fonların Fonu yapısının kurulması ve boyutunun da mevcut TGIF’in en az 

iki katı mertebesinde olması gerekmektedir. Böylece girişim sermayesi yatırımlarının kısa 

vadede arttırılması mümkün olabilecektir. 

 Veri Ekonomisine Geçiş İçin Kamu Verilerinin Paylaşımı

Büyük verinin toplanması, korunması ve paylaşımı, bu verilerin kullanılarak inşa edilecek 

katma değerli servislerin geliştirilebilmesi için elzemdir. Söz konusu verilerin en önemli 

kaynakları ise kamu kurumlarıdır. Bu kavram etrafından bir ekonomi oluşturabilmek için 

öncelikle hukuki düzenlemeler ile kamu kurumlarının hangi koşullarda, yöntemlerle ve 

formatta verilerini ücretli, kısmi ücretli veya ücretsiz paylaşabileceği belirlenmeli ve 

kurumlarımız bu konuda teşvik edilmelidir. Takiben API’ler (application programming 

interface – uygulama programlama arayüzü) aracılığı ile başta girişimcilerimiz olmak üzere 

özel sektör kuruluşlarının bu veriler üzerine ürün ve servisler geliştirmeleri sağlanabilir. 

 KGF altında KOBİ tanımına giren Yüksek Teknoloji şirketlerini hedefleyen bir alt

havuz oluşturulması,

Yüksek teknoloji şirketlerin, hem krediye erişimlerinin hem de teknoloji yoğunluğu 

düşük ve/veya orta seviyede olan ancak ciroları nispeten daha yüksek olan firmalarla KGF 

kullanımı konusunda yaşadıkları rekabetten korunmalarının sağlanması amacı ile KGF altında 

bu şirketlere özel bir alt fonun oluşturulması önerilmektedir. 

 Rekabet öncesi/stratejik iş birliklerine yönelik etkin bir modelin geliştirilmesi

Küresel ölçekte etki yaratabilecek, standartların belirlenmesinde söz sahibi olabilecek çok 

uzun dönemli ve çok ortaklı rekabet öncesi iş birliği projeleri (6G, su teknolojileri, sağlık 

teknolojileri vb.) ile Türkiye’nin teknoloji altyapısına yönelik kritik öneme sahip projeler (yerli 

otomobil vb.) için halen etkin bir yönetişim modeli bulunmamaktadır. Bu tür çalışmaların 

yürütülebilmesi aşamasında kamunun katılım şeklinin de net bir biçimde tanımlanabileceği (10-

15 yıl gibi sınırlı süreli KİT yapılar, araştırma merkezleri, fonlama mekanizmaları vb.) bir 

modelin geliştirilmesi önerilmektedir.  

 Akademik araştırmalarda vergi maliyeti ve bürokrasisinin azaltılması

Akademik araştırmalar için yurtdışından getirilen malzemelerde gümrük işlemleri 

sırasında oldukça uzun bir süreç işlemektedir. Bu durum TGB ve özel sektör araştırma 

merkezleri için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 

imzalanmış olan tek pencere sistemi ile çözülebiliyor iken kamu-üniversite araştırma 

merkezleri için halen sorunlar bulunmaktadır. Bu kapsamda tek pencere sisteminin kamu-



77 

 

üniversite araştırmacılarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve araştırma amaçlı teçhizat 

alımlarında KDV indirimine ilişkin çalışma yapılması önerilmektedir. 

3.4. Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve 

Uyumu 

3.4.1. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

 Etki değerlendirme çalışmaları (hem mevcut yönetişim sisteminin hem de destek 

programlarını bütünleşik ve bireysel etkinliklerinin ölçülebilmesi için etki 

değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçların kamuya açıklanması) 

 Akademik-Kamu araştırma yeteneklerinin envanterinin çıkarılması ve bu 

envanterin güncel bir biçimde araştırmacı, girişimci ve işletmelerin erişimine 

açılması 

o ARBİS, YÖKSİS, KÜSİP gibi sistemlerin birleştirilerek tek bir sistem 

haline getirilmesi 

 Ar-Ge’ye destek veren ve bu alanda veri toplayan kurumların bir araya gelerek 

ortak bir terminoloji oluşturması ve bu terminoloji doğrultusunda veri toplama 

sisteminin tasarlanması 

 Ar-Ge risklerini minimize edebilmek için bu alanda bir sigorta çalışması 

yapılması 
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 Ön finansman sağlanabilmesi için İngiltere ve Kanada’da benzerleri bulunan Ar-

Ge Harcama Kredisi için örnek ülkelerin değerlendirilmesi ve Türkiye için model

destek sisteminin çalışılması

 TTO/ara yüz kuruluşlarının etkinliklerinin artırılabilmesi amacıyla, birden fazla

yapı (üniversite-araştırma merkezi vb.) tarafından ortak kurulabilecek yapılara

ilişkin model çalışmasının yapılması

Ar-Ge Harcama Kredisi Örnek Ülke Uygulamaları 

Ar-Ge vergi indirimi teşviğinin,  «vergi öncesi raporlamaya etki edecek şekilde» 

yeniden düzenlenmesi özelinde yapılan ülkesel incelemelerde İngiltere’nin uygulamakta 

olduğu sistemin daha gelişmiş, UFRS standartlarına uygun ve Türkiye’deki firmaların 

uygulayabilecekleri bir örnek olduğu sonucuna varılmıştır. İngiltere dışında birçok ülkenin 

de bu sisteme geçiş yapmakta olduğu bilinmektedir.  

 Bu sisteme göre; İngiltere Hükümeti tarafından firmaların Ar-Ge ve yenilik 

harcamalarını teşvik etmek amacıyla yeni bir Ar-Ge teşvik rejimi oluşturulmuştur. Ar-Ge 

harcama teşviklerinin türü ve seviyesi, talepte bulunan şirketin küçük, orta veya büyük 

olmasına göre değişim göstermektedir. KOBİ’ler, teşvik kapsamına giren Ar-Ge 

harcamalarının yüzde 230’u kadar artan vergi indirimi teşvikinden yararlanabilmektedirler. 

Büyük şirketler ise Ar-Ge’de indirimde; 1 Nisan 2016’da başlayan ve “above the line” diye 

de anılan, Ar-Ge Harcama Kredisi (RDEC –R&D Expenditure Credits) adıyla yeni teşvik 

sisteminden yararlanmaktadırlar. 

 Ar-Ge Harcama Kredisi Nasıl Elde Edilir? 

Büyük şirketler için, indirim Ar-Ge Harcama Kredisi olarak verilir ama bununla 

birlikte vergi kredisi şirketin geçerli Ar-Ge harcamaları üzerinden belirlenen bir oran 

şirketin vergi öncesi karına dahil edilir ve bu şekilde EBITDA tutarı yükseltilir. Söz konusu 

Ar-Ge Harcama Kredisi tutarı, hesaplanan kurumlar vergisinden düşülmek suretiyle 

karşılanmaktadır. Şirketin zararda olması durumunda ve mahsup edebileceği herhangi 

başkaca vergi borcu bulunmuyor ise söz konusu tutar nakit olarak şirkete İngiliz vergi 

idaresi tarafından ödenmektedir. 
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

4.1. Ülkemiz Gelişmesine Katkısı 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de ekonomik gelişime 

ve büyümeye yaptığı katkı bakımından önemli bir politika alanı olarak görülmeye devam 

etmektedir. Özellikle ülkemiz için, orta gelir tuzağı olarak da adlandırılan, ekonomik büyümede 

yaşanan tıkanıklıkların aşılabilmesi için en önemli yapısal dönüşüm aracının, daha yüksek 

katma değerli ürün/hizmetlere geçişi sağlamak olduğu ve bunun en önemli araçlarından birinin 

de Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin iyileştirilmesi olduğu konusunda bir mutabakat mevcut 

durumdadır. Ayrıca ekonominin bir sorunu olan dış ticaret açığının uzun vadede kalıcı çözümü 

ancak Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve sonrasında ortaya çıkacak rekabetçi 

ürün/hizmetlerle karşılanması mümkün olabilecektir. 

Yine yakın-orta dönemde oldukça yıkıcı bir takım yeni teknolojilerin gündemde olduğu 

ve bu teknolojilerin uygulamaya geçmesi ile birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok 

önemli fırsatların yanı sıra tehditlerin de ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir. Bu durum Ar-

Ge ve yenilik süreçlerinin etkinliğinin önümüzdeki dönemde çok daha kritik bir role sahip 

olacağına işaret etmektedir. Yapay zeka gibi alanlarda yaşanan gelişmeler ve sonucunda ortaya 

çıkacak otomasyon mevcut işsizlik oranlarının çok daha yüksek seviyelere çıkmasına neden 

olabilecektir. Ayrıca söz konusu teknolojiler, geleneksel yapıların ortadan kalkması ile gelir 

dağılımında ciddi adaletsizlikler oluşturma potansiyeline de sahiptir. 

Son dönemde Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin kendisinin de hızlı bir değişim içerisinde 

olduğu gözlenmektedir. Açık yenilik, açık kaynaklar (kodlar, veriler) gibi yöntemler donanımlı, 

azimli küçük girişimci ve girişimci gruplarının fikirlerini çok hızlı hayata geçirebilecekleri bir 

ortam oluşturmuş ve bunun sonucunda çok sayıda prototip uygulama ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Ancak küreselleşme ve beraberinde gelen rekabetçi yapı nedeni ile, ticari başarı, 

ekosistemin esnekliği, ağlara erişim imkânı ve girişimleri destekleyecek finansal imkanların 

büyüklüğü gibi faktörlere bağlı hale gelmiştir. 

 Son 30 yıllık dönemde ülkemizde çok sayıda adımlar atılmış ve bu alanda gerek politika 

gerekse yatırım/desteklerdeki önemli miktarlarda artış ve çeşitlilik sağlanarak, önemli yol kat 

edilmiştir. Ancak gelişmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında hem rakamsal büyüklükler olarak, 

hem de ekonomi içerisindeki pay incelendiğinde, Ar-Ge ve yenilik alanında halen ortalamaların 

altında kaldığımız görülmektedir. Ayrıca, ekosistemde kaynakların kısıtlılığına ek olarak, 
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öğrenme sürecinden ve ortak çalışma kültürünün oluşturulamaması gibi nedenlerden 

kaynaklanan verimsizlikler de ortaya çıkmaktadır.  

Diğer taraftan, Türkiye’nin genç, dinamik, yenilikçiliğe açık nüfus yapısı ve pazar 

büyüklüğü bu alanda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantajın iyi değerlendirilmesi 

durumunda, Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yapılacak yatırımların ekonomik geri dönüşlerini 

hızlıca almak mümkündür. 

Bu kapsamda Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonu 

tarafından Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına verilen desteğin artırılarak sürdürülmesi, iddialı olsa 

da 2023 yılı için daha önce belirlenmiş olan hedeflere bağlı kalınması ve odaklanma yolu ile 

sistemin verimliliğinin de artırılması önerilmektedir. Önümüzdeki dönemin dinamikleri de göz 

önünde bulundurularak, iş birliklerini ve ortak çalışma kültürünü geliştirecek paylaşımcı ve 

açık, teknolojik gelişmelerin hızına ve değişkenliğine ayak uydurabilecek şekilde esnek, 

deneyerek öğrenmeye imkân verecek bir ekosistem oluşturulması gerekmektedir. Ekonomik 

başarı artık ancak küresel düşünerek elde edilebilecektir. Bu nedenle vizyonda da hedeflerde 

de küresel yaklaşım gerekmektedir. 

Son olarak, sistemin büyüklüğü düşünüldüğünde raporda önerilen çalışmaların 

gerçekleştirilebilmesi en üst düzeyde politik sahiplik gerektirmektedir. Bu nedenle Ar-Ge ve 

yenilikçiliğe ilişkin vizyonun 11. Kalkınma Planı ve takip edecek makro politikaların ana 

eksenlerinden birisi olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.  
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Ek: 

Tanımlar 

Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik Ekosistemine ilişkin tartışmaların 

sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacı ile giriş bölümünde öncelikle temel tanımlara 

yer verilmiştir. Bu alanda başta uluslararası kuruluşların dokümanları olmak üzere pek çok 

doküman bulunmaktadır. Bu dokümanların en bilinenleri Ar-Ge çalışmalarına ilişkin 

istatistiklerin toplanabilmesi amacı ile kullanılan FRASCATİ kılavuzu ile yenilik faaliyetlerine 

ilişkin istatistiklerin toplanabilmesi amacı ile kullanılan OSLO kılavuzlarıdır. Aşağıda yer alan 

tanımlar ise Avrupa Birliği (AB)’nin, “Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Kılavuz İlkeleri” 

dokümanından alınmıştır. Kılavuz istatistik çalışmalarını destekleyen bir doküman olmaktan 

çok, AB’nin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik birlik politikasının önemli 

bir aracı olması nedeni ile planlama çalışmaları için daha uygun bir tanımlama içerdiği 

düşünülmektedir. 

Temel araştırma: Herhangi bir ticari uygulama ya da kullanım olmaksızın esas olarak 

olaylar ya da gözlenebilir gerçeklerin altındaki temellere ait yeni bilgiyi edinmek için yapılan 

deneysel veya teorik çalışmadır. 

Deneysel geliştirme: Yeni veya nitelikli ürün, süreç veya hizmetler geliştirmek amacıyla 

mevcut bilimsel, teknolojik, iş ve diğer ilgili bilgi ve becerileri elde etmek, birleştirmek, 

şekillendirmek ve kullanmaktır. Bu durum yeni ürünlerin, süreçlerin veya hizmetlerin 

kavramsal tanımını, planlanmasını ve belgelenmesini amaçlayan faaliyetleri de içerebilir. Ana 

hedefin, gerçekte yapılmamış olan ürün, süreç veya hizmetler üzerinde daha ileri teknik 

iyileştirmeler yapmak olduğu durumda, deneysel geliştirme gerçek koşulların temsili olan bir 

çevrede yeni veya nitelikli ürün, süreç veya servislerin prototipinin yapılmasını, gösterimini, 

pilot uygulamasını, testini ve doğrulamasını kapsayabilir. Ticari olarak kullanılabilen prototip 

veya pilot uygulama kaçınılmaz olarak nihai ticari ürün ve bu ürünü sadece gösterim ve 

doğrulama amaçlarıyla kullanmak için üretmek çok maliyetli ise ticari olarak kullanılan 

prototip veya pilot uygulamanın geliştirilmesi deneysel geliştirme olarak kabul edilebilir. 

Mevcut ürünlerde, üretim hatlarında, üretim süreçlerinde, hizmetlerde ve sürmekte olan 

faaliyetlerdeki rutin veya periyodik değişiklikler bu değişiklikler gelişme sağlasa bile, deneysel 

geliştirme olarak kabul edilmez. 

Endüstriyel araştırma: Yeni ürün, süreç veya hizmetler geliştirmek veya mevcut ürün, 

süreç veya hizmetlerde önemli bir ilerleme sağlamak için yeni bilgi ve beceri elde etmek 
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amacıyla yapılan planlı veya kritik araştırmadır. Endüstriyel araştırma, karmaşık sistemlerin 

bileşen parçalarının keşfini içermesinin yanında özgün teknolojilerin doğrulanmasının 

gerekliliği halinde laboratuvar ortamında ya da pilot hatların veya mevcut sistemlerin 

benzerinin tasarlandığı ortamdaki prototip yapımını da kapsayabilir. 

Uygulamalı araştırma: Endüstriyel araştırma, deneysel geliştirme veya ikisinin 

bileşkesidir. 

Ar-Ge projesi: Bu kılavuzda tanımlanan bir veya birkaç Ar-Ge kategorisine dâhil olan 

faaliyetleri içeren ve hedefleri önceden açık şekilde tanımlanmış olan belirli ekonomik, bilimsel 

ve teknik nitelikteki ayrılmaz bütünlükte bir görevin başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik 

faaliyettir. Ar-Ge projesi birçok iş paketinden, faaliyet ve hizmetlerden oluşabilir. Ayrıca net 

hedefler ve bu hedeflere ulaşmak (bu hedeflerin beklenen maliyetleri de dâhil) için yürütülmesi 

gereken faaliyetlerle bunların sonuçlarını tanımlamaya ve ilgili hedeflerle karşılaştırmaya 

yönelik somut çıktılar içerir. İki veya daha fazla Ar-Ge projesi net şekilde birbirinden 

ayrılamıyorsa ve özellikle bağımsız olarak teknik başarıya ulaşma olasılıkları yoksa hepsi tek 

bir proje olarak değerlendirilir. 

Ticarileşme öncesi satın alma: İhale makamının ya da kurumunun sözleşme ile elde 

edilen tüm sonuçları ve kazanımları sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanmak 

üzere saklı tutmayıp, tedarikçilerle piyasa koşullarında paylaştığı araştırma ve geliştirme 

hizmetlerinin kamu alımıdır. Amacı bu kılavuzda tanımlanan Ar-Ge kategorilerinden bir veya 

birkaçına giren sözleşmenin, süresi sınırlı olmalı ve prototiplerin geliştirilmesini veya ilk ürün 

ve hizmetlerin test serisi olarak sınırlı miktarda üretimini içerebilmelidir. Ürün ve hizmetlerin 

ticari miktarlardaki alımı sözleşmenin amacı dışındadır.  

Süreç yeniliği: Küçük değişiklikler veya iyileştirmeler, halihazırda kullanılmakta olan 

üretim ya da lojistik sistemine çok benzer nitelikteki eklemelerle üretimde ya da hizmette 

sağlanan artış, bir sürecin kullanımının durdurulması, sermaye mallarının yenilenmesi ya da 

kapasite artışı, sadece faktör fiyatlarındaki değişimden kaynaklanan değişiklikler gereksinime 

göre uyarlama, yerelleştirme, düzenli, mevsimsel ve diğer döngüsel değişiklikler ve yeni veya 

önemli ölçüde geliştirilmiş ürünlerin ticareti hariç, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş üretim 

veya teslim yöntemlerinin (teknikte, donanımda ve yazılımdaki önemli değişiklikler dâhil) 

uygulanmasıdır. 

Kurumsal yenilik: İşletmede hâlihazırda uygulanmakta olan örgütsel yöntemde yapılan 

değişiklikler, yönetim stratejisindeki değişiklikler, birleşmeler ve satın almalar, bir sürecin 
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kullanımının durdurulması, sermaye mallarının yenilenmesi ya da kapasite artırımı, sadece 

faktör fiyatlarından kaynaklanan değişimler, gereksinime göre uyarlama, yerelleştirme, 

düzenli, mevsimsel ve diğer döngüsel değişiklikler ve yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş 

ürünlerin ticareti hariç olmak üzere, bir teşebbüsün faaliyetlerinde, iş yeri organizasyonunda 

veya dış ilişkilerinde yeni bir kurumsal yöntemin uygulanmasıdır. 

Araştırma ve bilgi yayma kurumu: Araştırma kuruluşu olup, yasal statüsüne (kamu ya da 

özel oluşuna) veya finansman yöntemine bakılmaksızın öncelikli amacı bağımsız olarak temel 

araştırma, deneysel geliştirme veya endüstriyel araştırma yürütmek veya bu tip faaliyetlerin 

sonuçlarını öğretme, yayımlama veya bilgi transferi yoluyla geniş biçimde yaymak olan 

kuruluşlardır (örneğin üniversiteler veya araştırma enstitüleri, teknoloji transfer ajansları, 

yenilik aracıları, araştırma odaklı fiziki veya sanal işbirliği kuruluşları gibi). 

Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmeler veya KOBİ: “küçük işletmeler” ve “orta büyüklükteki 

işletmeler” mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tanım olarak Komisyon Tavsiyesi 

Kararında yer alan aşağıdaki kriterleri sağlayan teşebbüslerdir. 

Tablo 4: Avrupa Birliği KOBİ Tanımı 

Kriter Çalışan 

Personel Sayısı   

Yıllık Net Satış 

Hâsılatı 

Yıllık Mali Bilanço 

Toplamı 

Mikro Ölçekli KOBİ ‹10 ≤ 2 Milyon Avro   ≤ 2 Milyon Avro 

Küçük Ölçekli KOBİ ‹50 ≤ 10 Milyon Avro ≤ 10 Milyon Avro 

Orta Ölçekli KOBİ ‹250 ≤ 50 Milyon Avro ≤ 43 Milyon Avro 

Büyük işletme: KOBİ tanımı içinde yer almayan işletmelerdir. 

Yenilikçi kümeler: İmkânların paylaşılması ile bilgi ve deneyim değişiminin 

desteklenmesi; bilgi transferi ve yayılımı, ağ çalışması ve teşebbüsler ile küme içerisindeki 

yapılar arasında iş birliğine etkin şekilde katkı sağlanması yoluyla yenilikçi faaliyetleri 

canlandırmak üzere tasarlanan, bağımsız tarafların (yenilikçi başlangıç firmaları, küçük orta ve 

büyük işletmeler, araştırma ve bilgi yayma kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer 

ilgili ekonomik aktörler) oluşturduğu yapılar veya organize gruplardır. 

Araştırma altyapısı: Yetişmiş nitelikli insan kaynağı ile günün modern teknolojilerine 

dayalı makine-teçhizat/yazılım/donanıma sahip, araştırma-eğitim-yenilik bilgi üçgeninde 

faaliyet gösteren, kendi alanlarında üst düzey araştırma yapmak amacıyla faaliyet gösteren 

yapılar (imkânlar, kaynaklar ve hizmetler) olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım, makine ve 
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teçhizatların yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojisi imkânları ile insan gücü yetiştirme, çalışma 

usulleri gibi bilgi temelli sermayeyi de kapsamaktadır. 

Yenilik destek hizmetleri: Daha verimli ürün (mal veya hizmet) ve süreçler geliştirmek 

amacıyla ofis alanları, veri bankaları, kütüphaneler, pazar araştırmaları, laboratuvarlar, kalite 

belgeleme, test ve sertifikasyon hizmetleri sağlanmasıdır. 

Yenilik danışmanlığı hizmetleri: Bilgi transferi, maddi olmayan varlıkların edinimi, 

korunması ve bu varlıklardan yararlanılmasında, tüm bunları içeren standartların ve 

düzenlemelerin kullanılmasında sağlanan danışmanlık, yardım ve eğitim hizmetidir. 

Münhasır geliştirme: Ortaya çıkan tüm faydanın sadece ihale makamına ya da ihale 

teşekkülüne kaldığı ve ihale makamının tüm faydayı kendi faaliyetlerini yürütmek için 

kullandığı araştırma ve geliştirme hizmetlerine yönelik kamu alımıdır. 

Etkin iş birliği: Bilgi veya teknoloji alışverişi yapmaya ya da ortak bir amaca ulaşmaya 

yönelik olarak, tarafların iş birliği projesinin kapsamını ortaklaşa tanımladıkları, uygulamaya 

katkı sağladıkları, proje sonuçlarının yanı sıra risklerini de paylaştıkları, en az iki taraf 

arasındaki iş bölümüne dayalı iş birliğidir. Bir veya birden fazla taraf projenin tüm maliyetini 

üstlenebilir ve böylece diğer taraflar için projenin finansal riskleri azalır. Sözleşmeli araştırma 

ve araştırma hizmeti temini iş birliği biçimleri olarak değerlendirilmez. 

Fizibilite çalışması: Karar alma sürecini objektif ve rasyonel olarak desteklemek, 

projenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini ortaya çıkarmak, bununla birlikte 

projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan kaynakları ve nihayetinde başarı şansını belirlemek 

amacıyla bir projeyi değerlendirmek ve potansiyelini analiz etmektir.  

Maddi olmayan varlık: Patent, lisans, teknik uzmanlık veya diğer fikri haklar gibi fiziki 

ya da parasal somutluğu olmayan varlıklardır. 

Bilgi aktarımı: Araştırma ortaklıkları, danışmanlık, lisanslama, ticarileşme amacıyla 

şirket kurulması, yayın yapma ve bu faaliyetlerde görev alan araştırmacılar ile diğer personelin 

paylaşımı/yer değiştirmesi gibi ekonomik nitelikte olan ve olmayan faaliyetler aracılığı ile 

yetenek ve yeterlilik de dâhil olmak üzere açık ve örtük bilgiyi elde etme, toplama ve paylaşma 

amacına sahip tüm süreçlerdir. Bilimsel ve teknolojik bilginin yanında, standartların kullanımı 

ve bunlara ilişkin düzenlemeler, gerçek işletme ortamı şartları ve kurumsal yeniliğe dair 

yöntemlerin yanı sıra maddi olmayan varlıkların tanımlanması, elde edilmesi, korunması, 
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savunulması ve bu varlıkların kullanımına yönelik bilginin yönetilmesi gibi diğer türdeki 

bilgileri de içerir. 

Tam tahsis: Araştırma kuruluşu, araştırma altyapısı veya kamu alıcısının, fikri mülkiyet 

hakkının tüm ekonomik yönlerinden, bu hakkı özellikle mülkiyet ve kiralama bakımından 

kısıtsız biçimde kullanarak yararlanmasıdır. Bu faydalanma şekli, araştırma kuruluşunun veya 

araştırma altyapısının (kamu alıcısı) söz konusu haklar ile ilgili olarak, iş birliği yapılan ortağa 

(teşebbüs) lisanslama yapmak da dâhil olmak üzere, daha ileri boyutlu sözleşme yapmaya karar 

verdiği durumu da içerebilir.  
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