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1. GİRİŞ

Bilim ve teknoloji tarihine baktığımızda  ilk çağlar-
dan  bugüne kadar yaşanan gelişmeleri hayal et-
mek mümkün olmasa da, İngiltere’de 1700’lerde 

yaşanan  endüstri devriminden bugunlere  önceleri bilgi-
ye sahip olmak  en önemli konu iken şimdilerde  bilgiye 
sahip olmak ve değer yaratan  ürün haline getirmek, bilgi 
toplumundan bilgiyi değere dönüştüren topluma evril-
mek   yaşamsal  öneme sahip olmuştur.

Sınırlı kaynakları kullanarak  en fazla faydayı  sağlamak  ve  
bunu yaparken de  en düşük maliyetle  yapabilmek gü-
nümüzün temel  felsefesi olmuştur. Bu nedenle de  sınırlı 
kaynakları  en az miktarda kullanmak, sınırlı miktardaki 
kaynaktan alınabilecek  en fazla katma değeri alabilmek 
ve  en az maliyetle ürüne dönüştürmek için dünyada AR-
GE ve inovasyon ağırlıklı  bir süreç yaşanıyor. Bu süreci 
önceden farkeden,  zamanında hedefe yönelik olarak  ih-
tiyaç olan  alanlara yatırım yapan, bu alanlardan istenen 
çıktıyı sağlamak için  planlamasını yapan  ülkeler  şu an 
istatistiklerde   yüksek  rakamlara ulaşanlardır.

1700 ‘lerde  sahneye çıkan endüstri devrimi  ile başlayan 
makinalaşma, farklı enerji türlerini kullanma (su, buhar 
gücü) evlerden atelyelere, fabrikalara evrilen işyerleri, 
değişen sosyal yaşam ve ihtiyaçlar, çalışma hayatında 
yaşanan zorluklar  ve düzenlemeler, 20. Yüzyıl başların-

da elektrik enerjisi kullanımı ve seri üretim süreçlerine 
dönüşmüş, 1970’lere gelindiğinde  elektronik ve bilişim 
teknolojileri ile otomasyonun başlangıcı olmuş ve son 
günlerde   konuştuğumuz endüstri 4.0 ile  ise akıllı  fabri-
ka, akıllı sistem, akıllı  organizasyon ve  robotlar  ile yeni 
bir dönemi ortaya koymuştur. 

Çağlar öncesine  gitmeden 1700’ lerden bugünlere ka-
dar  incelendiğinde bile yaşantımızda  nelerin değiştiğini 
görmek  çarpıcıdır. Önceleri mühendislik  başarısı  diye 
adlandırılan yenilikler artık daha ayrıntılı ve özel bir ta-
nımlamayla AR-GE ve inovasyondaki başarılar  haline dö-
nüşmüştür.

İlk devirlerden bugünlere kadar  yaşanan gelişmelere 
bakıldığında ortaya  çıkan  en önemli gerçek bilgiye sa-
hip olmaktır. Zaman içinde evrilerek bilgiye sahip olmak 
öneminden bir değer kaybetmemiş, yeni  gerçekliklerde   
bilgiye eklenmiştir. Bu gerçekliklerde; bilgiyi kullanmak/
işlemek, kullandığınız/işlediğiniz bilgiden  katma değer 
yaratmak olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak bilgiye sa-
hip olmak  artık gerek şart fakat yeter şart değildir. Bil-
giyi üretmek, üretirken kullanabilmek, kullanırken katma 
değer yaratabilmek dediğimizde, yolunuz her durumda  
AR-GE ve inovasyon patikasına çıkıyor. Patika demekteki 
amaç, gerekenleri hazırlayıp  hemen yola çıkabileceğiniz 
bir yol olmamasından geliyor.

Eğitimde, toplumsal farkındalıkta,  bilim ve teknolojiye 
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bakışınızda, kaynakların ayrılmasında ve doğru kullanıl-
masında, doğru hedeflerin seçilmesinde, tüm birimler, 
kollar arasında koordinasyonu sağlamakla yapılacak dü-
zenlemeler ve geleceğe dönük bir hayatı arzulamayla  
olabilecek, pek çok parametrenin en iyilenmesi ile varıla-
bilecek uzun soluklu bir patika yürüyüşü....

Bu makalede AR-GE ve inovasyon patikasında  yaşadıkla-
rımızı, geldiğimiz yeri, gelmemiz gereken yeri , nasıl gele-
ceğimiz konusundaki önerileri bulacaksınız.

2. İNOVASYONA GENEL BAKIŞ

Teknolojik inovasyon her zaman ekonomik ve sosyal geli-
şimin kalbinde yeraldı. Bu nedenledir ki gelişen dünyanın 
evrilmesi için temel esas olduğuda ortadadır.Bugün yeni 
eklenen sebeplerle inovasyonu gözardı etmek mümkün 
değildir.Bu sebeplerin ilki, dünyanın ekonomik krizin or-
tasında olması ve teknolojinin dünyadaki ekonomik akti-
viteleri yeniden hızlandırmak için değerli bir araç olma-
sıdır. İkincisi, çevresel değişimler üretimde ve tüketimde 
yeni yapıları zorunlu kılmaktadır. Üçüncü olarak da global 
teknik yapılanma bilgi teknolojileri ve biyoteknoloji, na-
noteknoloji gibi yeni teknolojilere dayalı olarak bir trans-
formasyon geçiriyor.

İnovasyon; ekonomi, yönetim, eğitim ve hepsini barın-

dıran yapıya önemli ölçüde bağlıdır. Gelişmekte olan ül-
kelerde bu parametreler sorun olmaya devam ederken, 
tecrübeler proaktif inovasyon politikalarının mümkün 
olduğunu, etkili olduğunu ve daha geniş kapsamlı re-
formlar için uygun ortamı oluşturmaya destek vereceğini 
göstermektedir.

Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmesinde ekonomik, sos-
yal ve çevresel ilerlemedeki inovasyon anahtar bir rol oy-
nadı. İnovasyon ekonomik büyümenin temel kaynağıdır 
ve üretkenliği geliştirmeye yardım eder, rekabetin temel 
yapısıdır ve refahı arttırır. Grafik 1’de, iki ülkenin gelişi-
minde inovasyonun etkisini görmek mümkündür. Gana 
ve G. Kore’nin 40 yıllık süreçte büyüme performanslarının  
farkının, teknoloji ile ilişkili gelişmelere bağlı olduğu  gö-
rülmektedir.

Günümüzün bol krizli ortamında inovasyon zorunluluk-
tur. İnovasyon yetenekleri hem gelişmiş hemde gelişmek-
te olan Dünya için meydan okuma alanıdır . Ekonomisi ile-
ri olan ülkelerin finansal spekülasyonla büyümeden çok, 
toplumlarının ve ekonomilerinin inovatif evrimini sağla-
yacak  daha sağlam temele ihtiyacı varken, gelişmekte 
olan ülkelerin geniş kapsamlı büyüme ve inovasyonu 
başarmak için değişik yollara  ihtiyacı var. Daha genel 
anlamda iklim değişikliğine adaptasyon, doğal kaynak-
ların limitlerine göre hareket etme, biyolojik çeşitliliğin 

korunması konula-
rında  Dünya çapında 
temelde yeni üretim 
ve tüketim metotları-
na ihtiyaç duyuluyor. 
Sonuç olarak inovas-
yonun önemsenme-
sinin nedeni; daha 
önceki tarım ve sanayi 
devrimlerinin  ışığın-
da dünya teknolojik 
sisteminin mevcuttaki 
dönüşümüdür. Şuanki 
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melerle karakterize 
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 Grafik 1. İnovasyonun Büyümeye Etkisi –G.Kore ve Gana Kıyaslaması [1]
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ları ve malzemeleri konusunda yenilik imkanı tanıyor. 
Yeni teknolojilerin tüm endüstri ve aktivitelerde yaygın 
kullanımı yeni yetenekleri ve  bilgi türlerinide gerekli kılı-
yor.Yüksek eğitim ve politikalarda, kurumlarda daha fazla 
esneklik, ilerlemenin inovasyon potansiyelini avantaja 
dönüştürmek ve  bilgi ekonomisi temellerini oluşturmak 
için gereklidir.(1)

3. AR-GE NEDİR ?

Yapılan çeşitli araştırmalarda ülkelerin AR-GE faaliyetle-
rindeki yükseliş ile verimlilik artışları arasında güçlü bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. AR-GE faaliyetleri, bilgi biri-
kiminin artırılmasına yönelik yapılan yatırımların yeni tek-
nolojilere veya mevcut fiziksel ve beşeri kaynakların daha 
etkin kullanımına dönüşmesi şeklinde ifade edilmektedir. 

OECD tarafından AR-GE; sistematik bir temele dayalı ola-
rak beşeri, toplumsal ve kültürel bilgi birikimini artıran 
yaratıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve bu bilgi birikiminin 
yeni uygulamalarda kullanımı olarak tanımlanmaktadır. 
(2). AR-GE konusunu  araştırma ve geliştirme başlıkları 
altında incelersek;

3.1 Araştırma

Genel anlamda araştırma bir gereksinimle başlar. Araştır-
ma faaliyetleri, insanları doğrudan ya da dolaylı rahatsız 
eden durumların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 
bir problemi çözmek, herhangi bir konu hakkında bilgi 
edinmek ya da bilinmeyen bir durumu ortaya çıkarmak 
amacıyla sistematik anlamda yapılan çalışmalar bütünü-
dür. Diğer bir ifadeyle, bilinmeyenleri açığa çıkarma çalış-
malarıdır. 

AR-GE içerisindeki anlamına işletme açısından bakacak 
olursak araştırma; üretim ve üretim tekniği, yönetim ve 
organizasyon, pazarlama, finansman, personel yönetimi 
gibi tüm birimlere yönelik olarak etkinliği ve verimliliği 
arttırmak amacına hizmet etmektedir. Buna göre araş-
tırma; bilinmeyen bir teknoloji, ürün ya da bilgiyi ortaya 
çıkarmak ve bunları uygulamaya geçirmek için yapılan fa-
aliyetler bütünüdür. Araştırma temel, uygulamalı, deney-
sel geliştirme olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Temel Araştırma (Basic Research): Bir olayın veya gözle-
nen gerçeğin altında yatan bilgiye ulaşmak için herhan-
gi bir uygulama veya kullanım olmaksızın yapılan teorik 

veya deneysel çalışmalardır.  Temel araştırmalar çoğun-
lukla kamu kurumları ya da üniversitelerce yapılır. 

Uygulamalı Araştırma (Applied Research): Temel araştır-
madan elde edinilen bulgular kullanılarak, ürün ve üre-
tim süreçlerinde yeni bilimsel bilgi ve teknik elde etme 
amacına yönelik olarak yapılan ve kar amacı taşıyan araş-
tırma türleridir. Yeni bir bilgiye ulaşmak için yapılan ince-
leme, gözlem sözkonusudur.

Deneysel Geliştirme (Experimental Development): Mev-
cut araştırma ve deneyimlerden sağlanan bilginin ışı-
ğında, yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni 
süreçler, sistemler, hizmetler oluşturmaya ve halihazırda 
üretilmiş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sis-
temli çalışmalardır [3].

3.2 Geliştirme

Geliştirme, temel araştırma ya da uygulamalı araştırma 
faaliyetleri neticesinde elde edilen yeni bulgu ve bilgile-
ri daha ekonomik ve daha kârlı olabilecek araç, mal, hiz-
met, sistem ya da üretim sürecine dönüştürme alanında 
yapılan mühendislik faaliyetleridir. Araştırma faaliyetleri 
bilim, geliştirme faaliyetleri ise mühendislik çalışmalarını 
kapsamaktadır. Bilim; araştırma, gözlem ve deney yoluyla 
evrendeki bilinmeyenleri açığa çıkarmaya çalışır. Mühen-
dislik ise evrendeki varlık ve kaynakların, insan için verim-
li hale getirilmesi ile ilgilenir. Geliştirme basit, teknolojik 
ve bilimsel geliştirme olmak üzere üçe ayrılır. 

Basit Geliştirme (Basic Development): Mesleki bilgi, be-
ceri ve tecrübelerin biraz daha geliştirilerek mevcut olan 
durumu daha iyiye taşımak amacıyla yapılan küçük ölçek-
li çalışmalardır. Dikkatli, becerikli, yenilikçi ve eleştirel ola-
rak olaylara bakabilen her eleman, olay ve olguları basit 
geliştirme ile daha faydalı olabilecek şekle dönüştürebilir. 
Bu tür geliştirmeler işletmeye hem pazarda hem de yap-
mış olduğu faaliyetlerde bir avantaj sağlarken, ilerleme 
ruhu ve güven duygusu da katar.

Teknolojik Geliştirme (Technological Development): Basit 
geliştirmeye nazaran daha karmaşık bir süreçtir. Teknolo-
jik geliştirmede daha yoğun bilgi birikimine ve yeteneğe 
ihtiyaç vardır. Uygulama süreci daha uzun, daha maliyetli 
ve başarıya ulaşma ihtimali daha risklidir. 

Bilimsel Geliştirme (Scientific Development): Hem bilim-
sel bilgi, hem yetenek, hem tecrübeye daha yoğun ola-
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rak ihtiyaç duyulan, bunların yanında hayal gücü ve ya-
ratıcılığın da olması gerektiği geliştirme türüdür. Bilimsel 
geliştirme için bu özelliklere sahip AR-GE personeli ya da 
servisinin işletme bünyesinde görev yapması gerekmek-
tedir. [3]

3.3 AR-GE

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi Hakkında Kanun’da ise, AR-GE faaliyeti aşağıdaki 
gibi tanımlanmaktadır: 

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bil-
gisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun 
yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kul-
lanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı 
çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım fa-
aliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağ-
layan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, 
çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan 
faaliyetlerdir. Bir çalışmanın AR-GE çalışması sayılabilmesi 
için 5 ana kriteri karşılaması  gerekmektedir. Bu nedenle  
çalışmanın; orjinal ,yaratıcı, belirsiz, sistematik , transfer 
edilebilen/yeniden üretilebilen gibi özellikleri taşıması 
beklenmektedir.(4)

3.4 İnovasyon Nedir ?

İnovasyon (yenilik); sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap 
verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya 
da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, 
hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluş-
turulan süreçler ve süreçlerin neticeleri olarak tanımlan-
maktadır. İnovasyon süreci iki aşamadan oluşmaktadır: İlk 
aşama, yeni ve yaratıcı bir fikrin ortaya çıkmasıdır. İkinci 
aşama ise yaratıcı fikri hayata geçirmek, başka bir ifadeyle 
ürüne, hizmete ve sürece yansıtarak işletmeye kâr yarat-
masını sağlamaktır. [2]

İnovasyon, araştırmalar sonucunda ulaşılan bir çıktıyı ta-
nımlamaktan ziyade yaratıcı bir fikir veya bilginin yararlı 
uygulamalar şekline dönüştürülmesini sağlayan yöntemi 
ifade etmektedir. Buluş veya buluş, yeni bir ürün veya 
yöntem için bir fikrin ilk oluşumunu içerirken, inovasyon 
günlük hayatta kullanılması için ilk kez uygulanmasıdır. 
Dolayısıyla, araştırma ve geliştirme inovasyon için gerek-
li olan girdilerden biridir. Araştırma altyapısı, işgücünün 
eğitim durumu, bilişim teknolojileri ve iletişim altyapısı, 

kurumların ve piyasaların gelişmişliği diğer girdileri oluş-
turmaktadır. Bu çerçevede inovasyon, AR-GE merkezle-
rindeki gelişmelerin ötesinde daha geniş ve dinamik bir 
kapsama sahiptir. Öte yandan inovasyon sürecinin di-
namik yapısı ölçülmesini de zorlaştırmaktadır. Nitekim, 
OECD ve Avrupa Komisyonu gibi başlıca kurum ve ku-
ruluşlar, inovasyona ilişkin nitelikli ve kapsamlı verilerin 
derlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. (2)

İnovasyon başlıca 4 ana gruba ayrılır. Bunlar;

Üründe İnovasyon: Mevcut özelliklere veya öngörülen 
kullanımlara göre yeni ya da önemli derecede iyileştiril-
miş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Üründe 
inovasyon teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemeler-
de, birleştirilmiş yazılımda önemli derecede iyileştirmele-
ri içermektedir. Ayrıca  kullanıcıya kolaylık ve diğer işlev-
sel özelliklerin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

İlk mikroişlemciler ve dijital kameralar, yeni teknolojiler 
kullanılarak üretilen yeni ürünlerin örnekleri olmuştur. 
Mevcut yazılım standartları ile minyatürleştirilmiş hard sü-
rücü teknolojisini bir araya getiren ilk taşınabilir MP3 oyna-
tıcı, mevcut teknolojileri birleştiren yeni bir ürün olmuştur. 
Otomobillerde ABS frenleme, GPS (Küresel Konumlandır-
ma Sistemi) dolaşım sistemleri ve diğer alt-sistem iyileş-
tirmeleri, giyim eşyalarında nefes alabilir kumaşların kul-
lanımı da, ürün performansını iyileştiren yeni malzemeler 
kullanımını kapsayan bir ürün  inovasyonudur.

Süreçte İnovasyon: Yeni veya önemli derecede iyileştiril-
miş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilme-
sidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda 
önemli değişiklikleri içermektedir. Süreç yenilikleri, birim 
üretim veya teslimat maliyetlerini azaltmak, kaliteyi artır-
mak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürün-
ler üretmeyi içermektedir.

Bir üretim hattında yeni otomasyon teçhizatının uygu-
lanması ya da ürün geliştirmek için bilgisayar destekli ta-
sarım gerçekleştirilmesi, barkodlu veya aktif RDT (Radyo 
Frekans Teşhisi) ile mal-izleme sisteminin uygulanması, 
bir seyahat acentesinde yeni bir rezervasyon sisteminin 
uygulanması, bir danışmanlık firmasında projelerin yöne-
timi için yeni tekniklerin geliştirilmesi. Süreç inovasyonu,  
satınalma, muhasebe, hesaplama ve bakım gibi yardımcı 
destek faaliyetlerindeki yeni veya önemli derecede iyileş-
tirilmiş yazılım, teçhizat ve teknikleri de kapsamaktadır.
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Pazarlama Alanında İnovasyon: Ürün tasarımı veya am-
balajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (pro-
mosyonu) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri 
kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir.

Yeni bir pazarlama kavramının parçası olan ürün tasarı-
mındaki önemli değişiklikler, ürün tasarım değişiklikleri, 
ürünün işlevsel veya kullanıcı özelliklerini değiştirmeyen, 
ürün biçimindeki ve görünüşündeki değişiklikler, gıda, 
içecek ve deterjan gibi ürünlerin ambalajlamasındaki de-
ğişiklikler, gıda veya içecek ürünlerinin tadı, görünüşü ya  
da biçiminde önemli değişiklikler yapılması, sinema veya 
televizyon programlarında ürün  konumlandırması yada 
ünlü kişilerin tavsiyelerinin kullanımı gibi önemli derece-
de farklı medya veya tekniğin ilk kez kullanımı bir pazar-
lamada yapılan  inovasyondur.

Organizasyonda İnovasyon: Firmanın ticari  uygula-
malarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde 
yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır. Orga-
nizasyonel yeniliklerin, idari maliyetlerini ve işlem mali-
yetlerini düşürmek, işyeri memnuniyetini (ve dolayısıyla 
işçilik üretkenliğini) iyileştirmek, ticari olmayan varlıklara 
(düzenlenmemiş dış bilgiler gibi) erişim kazanmak ya da 
araç gereç maliyetlerini düşürmek suretiyle firma perfor-
mansını arttırması öngörülebilir.

Bilgi paylaşımı ve öğrenimi iyileştirmek amacıyla yeni uy-
gulamaların gerçekleştirilmesi, en iyi uygulamalar, ders-
ler ve diğer bilgilere dair veritabanlarının kurulması, arz 
zinciri yönetim sistemleri, ticari yeniden yapılandırma,  
güvenilir üretim ve kalite yönetim sistemleri gibi, genel 
üretim veya arz faaliyetlerine yönelik yönetim  sistemle-
rinin ilk kez yürürlüğe girmesi organizasyonda yapılan 
inovasyona örnektir.(4)

3.5 İnovasyonu Etkileyen Parametreler

İnovasyonun  herhangi bir iş ortamında oluşabilmesi, 
doğru şartlarda gelişip serpilmesi için yaratılacak ekosis-
temde bulunması gereken  parametrelere bakıldığında  
bunların  toplumsal, teknolojik, psikolojik, yönetimsel, 
bilimsel pek çok farklı alanla ilgili olduğu görülecektir. 
Örneğin modern eğitim metodları ile ezbercilikten uzak,  
merak ettiren, şüphe uyandıran, soru sorduran, bilimsel 
ve teknolojik gelişmelere paralel kurgulanmış, özgür ve 
sınırsız düşünmeye sevk eden, yasaklardan arındırılmış, 
araştırmaya, gözleme dayalı bir eğitim sistemi inovasyon  

ekosistemi için olmazsa, olmazdır  fakat yeterli değildir. 
Bunun yanında  modern eğitim sistemi ile yetişmiş  bilim 
ve teknolojiyi özümsemiş, merak eden  kişilerin  sistem 
tarafından desteklenmesi, düşüncelerini  pratiğe  indirge-
yebileceği ortama kavuşması da eğitim kadar önemlidir. 
Eğitimin araştırmacı, yeniliklere açık olmasının yanında, 
bilginin üretilmesi, paylaşımı, kurumların yapısı, bilinçli 
bir özel sektör, devletin desteği gibi  parametreler  önem 
kazanır.

3.6 AR-GE, Buluş ve  İnovasyon İlişkisi

Daha önce olmayan yeni bir ürünün ortaya çıkarılması 
olarak tanımlanan buluş sayesinde  elinizde yeni ve kim-
sede olmayan bir ürün olabilir, ekonomik bir çıktı bek-
lenmez. Kullanıma sunulup  ticarileşmediği sürece yeni 
ürün sadece  yeni bir buluş olarak kalır. İnovasyona konu 
olabilmesi, kullanımda olması ve katma değer yaratması 
gerekir.

İnovasyon ile buluş (buluş) kavramlarının da birbiri ile 
karıştırılmaması gerekir. Bir icadın, inovasyon olarak de-
ğerlendirilmesi için ticari başarı elde etmesi gerekmekte-
dir. Uzun yıllar AR-GE çalışması yapan bir işletme, bu ça-
lışmaları inovatif bir çıktıya dönüştüremediği sürece kâr 
ve verim artışı elde edemeyeceği gibi, ayrıca bu duruma 
ek olarak AR-GE giderine katlanmış olacaktır. Bu durum 
ise, işletme ve ülke düzeyinde kaynak israfına neden ol-
maktadır.  Diğer taraftan, yapılan binlerce proje içerisinde 
sadece birisinin dahi başarılı olması önemli olmaktadır. 

AR-GE çalışmaları esnasında da yeni bir ürün/düşünce 
ortaya konabilir fakat önemli olan bu ürünün topluma  
katma değer , finansal bir değer sağlaması olacaktır. Oysa 
inovasyonda mevcut ürün üzerinden veya yeni gelişti-
rilen bir ürün üzerinden çalışma yapılarak katma değer  
yaratılması sözkonusudur. AR-GE bir ürünü geliştirmek 
için yapılırken inovasyonla varolan üzerine  yeni bir fikir 
de geliştirilebilir.

Bir işletmede yürütülen inovasyon faaliyeti her zaman 
AR-GE gerektirmediği gibi, her AR-GE çalışması ticari bir 
başarıya dönüştürülmeyebilir. AR-GE sonucu ortaya çıkan 
yenilikçi yaklaşımlar, girişimci bir bakış açısı ile ele alındı-
ğında, bu yeniliklerin ticarileştirilmesi sonucunda inovas-
yon ortaya çıkmaktadır.

İnovasyon sürekli devam eden bir süreçtir yeni veya mev-
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cut sistem üzerine yeni değişikliklerle yeni katma değer 
alanları yaratılabilir. İnovasyonda firmanın büyüklüğü, 
sektör parametreleri, ülke şartları, ürün ömür beklentileri  
önemlidir ve yaratılacak katma değeri değiştirir. [4]

4.MEVCUT DURUMDA  AR-GE VE İNOVASYONDA  
TÜRKİYE 

2017 global inovasyon indeksi(5) sıralamasına bakıldı-
ğında  ilk 10 sırada İsviçre, İsveç, Hollanda, ABD, İngiltere, 
Danimarka, Singapur, Finlandiya, Almanya, İrlanda   gibi 
ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin sıralamaya baz olan skorları 
67.7 -58.1 arasında değişmektedir. Ülkemiz ise 43. sırada 
38.9 skorla yer alıyor.  

Global sıralamada 2013’ ten 2017’ ye gerçekleşen ön sıra-
lara doğru eğilim bizi 68. sıradan 43. sıraya taşımış, aynı 
dönem için skorumuzdaki değişim nispeten daha  küçük 
adımlarla 36.1'den 38.1'e yükselmiştir.

AR-GE ve inovasyonda varlık gösterebilmek ise bazı para-
metrelerle değerlendiriliyor.

Ülkelerin araştırma, geliştirme ve yenilikçilik seviyelerinin 
ölçülmesinde kullanılan belli başlı göstergeler – istatistik-
ler- şöyle sıralanabilir : 

1. AR-GE harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya 
(GSYİH) oranı -AR-GE yoğunluğu

2. Finans kaynağına göre AR-GE harcaması oranları 

3. Kişi başına AR-GE harcaması 

4. AR-GE faaliyetlerinde çalışan araştırmacı ve bilim insa-
nı sayıları ve oranları 

5. 10.000 çalışan başına düşen tam zamanlı eşdeğer AR-
GE insan kaynağı 

6. Bilimsel yayın sayısı 

7. Patent, faydalı model başvuruları ve tescil sayıları 

8. Teknolojik ürün ihracatı

Dünya’da AR-GE ve inovasyon konusunda öncü olan ül-
kelerin yaşadığı gelişmelere bakıldığında rakamların söy-
lediği gerçekler ve  ülkemizin durumu ortaya çıkmaktadır. 

4.1 AR-GE Harcamalarının Gayri Safi Milli Gelire 
Oranı-ARGE Yoğunluğu

Önemli göstergelerden birisi olan  arge harcamalarının 
gayri safi milli gelire oranına bakıldığında ülkemizin 2000 
li yılların başından  beri izlediği olumlu artış trendi umut 
vericidir. Nispeten  düşük bir eğimle artan grafikle son 
yıllarda AR-GE ve inovasyon konusunda  yapılan çalışma-
ların başarısını,  artış hızının düşük olduğunu  görebiliriz. 
Dünya ülkeleri ile kıyaslandığında;

AR-GE ve inovasyonda öncü ülkelerin rakamları 2- 4.25 
bandında değişmektedir. Bu rakamlarla Türkiye'nin ra-
kamları kıyaslandığında  genel durumun oldukça  ge-
risinde olduğu, AR-GE ve inovasyonda geç kalındığını, 
aradaki farkı kapatmak  için hızlı, rasyonel çözümlerin he-
men uygulanmasının gerekliliğini görmek mümkündür.

4.2 Toplam AR-GE Harcamaları

Ülkemizde AR-GE harcamaları yukarıda verilen grafiğe 
göre daha yüksek bir eğimle artış eğilimi gösteriyor ve ya-
pılan arge çalışmalarına  yıllar bazında artan şekilde daha 
fazla parasal kaynak ayırdığımızı gösteriyor. Buna rağmen  
ülkeler bazında değerler incelendiğinde AR-GE ve inovas-
yonda lider ülkelerin 118453-511089 milyon USD civarın-
da olan AR-GE harcamaları, ülkemizin  18388 milyon USD 
lik harcaması arasında 5-25 kat fark olduğu görülür.  Bu da  

AR-GE için ayrılan parasal kaynağın 
başarı için bir gösterge olduğu, ay-
rılan kaynağın  arttırılması ve  doğ-
ru alanda kullanımının sağlanması 
ile ilerlemenin mümkün olduğunu  
göstermektedir.

4.3 AR-GE İnsan Kaynağı 

Finansal parametrelerin yanında  
AR-GE ve inovasyonda  insana ya-
pılan yatırımın  önemi  diğer alan-
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larda  olduğu gibi önemli konulardandır. Yetişmiş insan 
gücü olarak ülkenin insan kaynağı ister teknisyen ister 
mühendis ve isterse doktora seviyesinde olsun yapılacak 
tüm AR-GE çalışmalarında önemi yadsınamaz. Üretimde, 
AR-GE'de, yapılacak  her türlü yatırımlarda bu insan gücü-
ne ihtiyaç duyulacaktır. Buradan hareketle ilköğretimden 
üniversiteye  yetişen  her insanın ülke gelişimine katkısı  
önemlidir, kritiktir. İstatistiklerden geçmişte zor koşullar-
da olan ve bugün gayet olumlu performans göstergeleri-

ne sahip olan ülkelerin eğitime yaptıkları yatırımla önem-
li aşamaları kaydettikleri görülür. 

2000'li yıllardan bu yana AR-GE'de çalışan insan sayılarına 
bakıldığında15 yıllık bir sürede sayının 3 katına çıktığı  gö-
rülmektedir. Sürekli artış eğiliminin olması sevindirici bir 
özellik olmasına rağmen diğer ülkelerle kıyas yapıldığında 
pek çok araştırmacıya, doktoralı mühendislere, iyi yetişmiş 
teknik personele  ihtiyacımız olduğu görülmektedir.
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İnsan kaynağı değerlendirmelerinde kullanılan tam 
zaman eşdeğeri sayılarına bakıldığında ise artış 6 katı-
na ulaşmıştır. TZE değerlerine bakıldığında Türkiye'nin 
136,853 değerine karşılık Çin‘in 3,878,056, Japonya’nın 
872,340, Almanya’nın 656,727, G.Kore’nin 447,408 TZE 
değerleri  görülüyor. 

1000 çalışan başına AR-GE personeli sayılarında da ben-
zer bir durum vardır. Türkiye'nin 4.64 değerine karşılık 
Almanya, Danimarka, Fransa gibi ülkelerin 15-20 arası de-
ğerlerde olduğu görülmektedir.
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 Grafik 7. AR-GE İnsan Kaynağı [6]
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 Grafik 8. AR-GE İnsan Kaynağı –Tam Zaman Eşdeğeri [6]
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4.4 Finans Kaynaklarına Göre AR-GE Harcamaları 

Ülkemizin finans kaynaklarına göre Arge harcamaları 
grafiğine  bakılırsa 16 yıllık süreçte  artış olduğu ve  özel 
sektörün artış hızının kamu ve üniversitelere göre daha  
hızlı arttığı görülebilir. 2012 yılına kadar üniversite ve özel 
sektör harcamaları  paralel ilerlerken,  2012 yılından sonra 
özel sektörün  daha yüksek  artışla  üniversiteden  ayrıl-
dığı anlaşılmaktadır. Ülkelerin uluslar arası platforma tek-

nolojik mal ve hizmet üretiminde  özel sektörün payının 
fazla olması  gerekir, bu durumda  özel sektörün gösterdi-
ği bu davranış oldukça sevindiricidir. 

Ülkeler bazında  özel sektörün yaptığı harcalamalara ba-
kıldığında  ülkemizin bu harcamalarda oldukça gerilerde 
kaldığı  söylenebilir. Türkiye’nin 8571 M$ değerine karşı 
Japonya 132812M$, ABD 363753 M$ ile büyük farklılık 
göstermektedir.
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Üniversitelerin AR-GE'ye harcadıklarına bakıldığında, 
ülkemizin 2015 rakamı 6798.343 milyon dolar iken Ja-
ponya, Almanya, G.Kore, Çin ve ABD’nin 2016 rakamları 
sırasıyla 20773.02, 21655.59, 7248.662, 30860.75, 67520 
milyon dolar seviyesindedir. Burada dikkati çeken nok-
talardan birisi de G. Kore’nin AR-GE yoğunluğu  ve diğer 
göstergelerde yüksek olan sayılarının, üniversite harca-
malarında nispeten düşük olduğudur.

Ülkelerin devlet olarak AR-GE'ye yaptıkları harcamalar-
da ülkemizin 2015 değeri 1771.79 milyon dolar iken Al-
manya 16280.30, Japonya 12730.45, G.Kore 9161.06, ABD 
59028, Çin 70818.47 milyon dolarlık seviyelere sahiptir. 

Buradan da görülen ülkemizde devlet tarafından AR-GE 
harcamalarının  yetersiz olduğudur. 

4.5 Patent Başvuruları

Finansal ve insan kaynağı açısından durum böyleyken, 
yapılan patent başvurularına bakıldığında; 

Türkiye’nin 6848 patent başvuru sayısı, G.Kore, ABD, Çin, 
Almanya için 67,899-1,338,503 arasında değişiyor. Pa-
tent başvurularında da gerilerde olduğumuz en yakın 
gelişmiş ülkenin 1/10'u kadar bir değerde olduğumuzu 
görüyoruz.
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 Grafik 15. Ülkeler Bazında Toplam Patent Başvurusu [7]

 Grafik 16. Bilimsel Makale Sayıları [7]
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4.6 Bilimsel Yayın Sayısı

2016 yılına ait makale sayıları incelendiğinde  diğer gra-
fiklerde olduğu gibi burda da AR-GE ve inovasyonda  ileri 
olan ülkelerin yayın sayılarında da  ileri olduğu görül-
mektedir. Diğerlerine göre nispeten düşük nüfusa sahip 
İsrail 11892 sayısına ulaşmışken, 51milyon nüfusla G. Kore 
63063 ve Türkiye 80 milyonluk nüfusu ile 33902 sayısına 
ulaşmış görünüyor.

4.7 İleri Teknoloji İhracatı

Ülkelerin gelişmişliğini AR-GE ve teknolojide bulundukla-
rı seviyeyi konuşurken dikkate alınan göstergelerden biri-
si de  ülkenin yaptığı yüksek teknolojili ürünler ihracatıdır. 
Dünya Bankası'nın  konu ile ilgili  verileri incelendiğinde 
ülkemizin 2016 yılında 2.182.767.291$'lık, Çin’in 496 mil-
yar, Japonya’nın 92.8 milyar, Kore’nin 118 milyar, ABD’nin 
153 milyar dolarlık ihracat seviyelerine  ulaştığını görüyo-
ruz. Bu da yüksek teknolojili ürünleri yeterince üretmed-
ğimiz dolayısıyla satamadığımız  sonucunu veriyor.

5. İNOVASYONDA ÖN SIRALARA YÜKSELMEK İÇİN 

Ülkemizde sanayi, teknolojide yıllar önce başlayan çalış-
malarımıza, oldukça iyi akademisyenler yetiştirmemize,  
nispeten çok genç bir nüfusa sahip olmamıza, bilimsel 
ve teknolojik çalışmaları yürütebilecek  finansal yapımıza 
rağmen önceleri aynı seviyede olduğumuz (örneğin Gü-
ney Kore) gibi ülkeler AR-GE ve inovasyonda bizden çok  

ileride konumlandılar. Bu da bugüne kadar yaptıklarımız-
la AR-GE ve inovasyonda başarılı olmamızın mümkün 
olmadığını ve yenileşmeye, değiştirmeye, geliştirmeye 
ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu nedenle geçmişte 
yapılanları bilerek, gelecek için neler yapılacağını  belir-
lememiz gerekiyor.

AR-GE performansımızı  ülkeler  bazında  gösteren grafik-
leri yorumladığımızda;

•	 AR-GE ve inovasyonda dünya sıralamasında gerilerden 
geldiğimizi,

•	 Şu	 ana	 kadar	 yapılan	 çalışmalarla	 gelinen	 	 noktanın	
tatmin edici olmadığını, performans artış hızımızın ye-
tersiz olduğunu, mevcut hızla bir varlık göstermenin 
mümkün olmadığını,

•	 Mevcut	kurumlar	ve	sistem	ile		başarılı	sayılamayacağı-
mızı,

•	 Firmalarımızın	halen	AR-GE  ve inovasyon kültürü  ko-
nusunda yetersiz kaldıklarını,

•	 Eğitim		sistemimizin	AR-GE ve inovasyon düşünülerek 
yapılandırılmadığını

•	 Teşviklerin		doğru	projelere/firmalara		verilmediğini,

•	 Teknokentlerde	teşviklerden	yararlanmak	isteyen	ama	
değer üretemeyen firmaların olduğunu, dolayısıyla 
kontrolün yetersiz olduğunu,

•	 Halen		nicelik	ve	nitelik	konusunda	karar	veremediğimi-
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zi, firma sayısının, teknokents sayısının, teşvik miktarının 
çok olmasının  başarı demek olmadığını, dünya çapında 
faaliyet gösteren ve teknolojik ürünler üreten ve pazar-
layan firmalarımızın olmadığını (Samsung, LG vs.),

•	 AR-GE'ye	 daha	 fazla	 finans	 ayırmak	 zorunda	olduğu-
muzu,

•	 Araştırmacı,	doktoralı	insan	sayımız	yanında	teknisyen	
seviyesinde yetişmiş eleman ihtiyacımızın çok oldu-
ğunu,

•	 Önümüzdeki	yılları	düşünerek	hızlı	bir	şekilde	yapılan-
maya gidilerek, hedef ve stratejilerin belirlenmesi ge-
rektiğini,

•	 Bu	 hedeflerden	 geriye	 doğru	 gelerek	 eğitim	 sistemi-
mizi, AR-GE, inovasyon farkındalığımızı ve bilincimizi 
yeniden değerlendirmemiz gerektiğini, 

•	 Hedef	 sektörler	 seçerek	 hem	 ulusal	 hem	 uluslararası	
alanda öncü olabileceğimiz konulara yönelmemiz ge-
rektiğini söylemek mümkündür.

Kaldı ki, bilim ve teknoloji politikaları açısından gerek ge-
lişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler bağlamında çeşitli 
ülke uygulamalarından başarılı olarak görülen politikala-
rın şu özellikleri dikkat çekmektedir: 

•	 Sektörel	 hedefler	 çerçevesinde	 bazı	 alanlara	 öncelik	
verilmesi,

•	 Mutlaka	dış	rekabete	açılması,	

•	 Devletin	imalat	sanayisine	girmekten	kaçınması	ve	var	
olanlardan çekilmesi, 

•	 Etkin	bir	rekabet	ortamının	sağlanması,	

•	 Bilimsel	ve	teknolojik	AR-GE’ye	büyük	önem	verilmesi	
ve finansmanı,

•	 Beşeri	sermaye	yatırımlarının	hızla	arttırılması,

•	 Üniversiteler	ve	kamu	araştırma	kurumları	ile	özel	sek-
tör arası AR-GE sürecinde işbirliği,

•	 Araştırma	 birimleri	 arası	 karşılıklı	 etkileşim	 ve	 enfor-
masyon akışının sağlanması, 

•	 Etkin	bir	teşvik	sistemi,	

•	 İleri	 teknoloji	 alanlarında	yeni	birimlerin	kurulmasına	
yönelik faaliyetler, 

•	 Yabancı	sermaye	yatırımlarını	teşvik	etmeye	yönelik	fa-
aliyetler. (8)

Tüm bu yazılanlardan sonra  konu başlıkları ile incelen-
diğinde;

5.1 Eğitim sistemimiz

Eğitim sistemimiz AR-GE ve inovasyon için gereken özellikle-
ri taşıyor mu, destekliyici mi ?

İlköğretimden  doktora seviyesine kadarki her aşamada  
yetişen öğrencilerimizin yeniliklere açık, özgür sınırsız 
düşünebilen, analitik olarak problemleri analiz edebilen, 
olayları sistematik olarak çözümleyebilen, teknolojiye 
paralel  yürüyen bir eğitim sistemi ile yetişmiş, soru sora-
bilen, merak edebilen, öğrenmeye hevesli, eğitim hayatı 
boyunca laboratuvar, ekipman, cihaz kullanımı ile normal 
hayatında görmediği şeylere yabancılık çekmeyen öğ-
renciler olduklarını söylemek mümkün müdür?

5.2 Ekosistem ve Yenilikçilik Konusunda Farkındalık, 
İklimin Yaratılması 

İnovasyon, AR-GE  konuları  bize tanıdık konular mı? Herke-
sin bir fikri, farkındalığı var mı?

Eğitim sistemimizde yapılacak reformlarla özgür düşü-
nebilen, soru soran, meraklı, öğrenmeye istekli, kitapla-
rı seven bir nesil yetiştirilmesi AR-GE ve inovasyon için  
gereken düşünsel iklimin ortaya çıkması içinde önemli 
olacaktır. Bu şekilde yetişen çocuklar kendilerine güve-
necek, soru sormaktan çekinmeyecek, kendi özelliklerine 
göre hobileri, alışkanlıkları olacak, okul ortamında tanıştı-
ğı  tekniklerle, teknolojiyle, cihaz ve ekipmanlarla barışık 
olacak  ve bir şeyleri değiştirme, geliştirme, ileriye götür-
me konusunda  düşünmeye başlayacak ve inovasyonun  
istediği iklime  uygun  bir öğrenci olacaktır.

5.3 AR-GE ve İnovasyon Sistemi

Bugüne kadar uygulanan  politikalar, stratejiler  başarı için 
yeterli mi?

AR-GE ve inovasyon dediğimizde ilköğretimden doktora 
ve sonrasına kadar eğitim, öğretim hayatını, ülkemizin 
sanayi kuruluşlarını, yüksek öğrenim kurumlarını, insan 
kalitesini, teknisyenlik, mühendislik yapısını, devletin bu 
alandaki kuruluşlarını, AR-GE ve inovasyon konusunda  
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yapılan yapılacak teşvik sistemini, seçilecek hedefleri, 
hangi alanlarda  gelişeceğimizi, dünya  pazarlarında  ih-
tiyaç olan ürünleri, pazarlama stratejilerini kapsayan bir 
havuzdan bahsetmek gerekiyor. Bu şekilde düşünüldü-
ğünde ekosistemin içinde yeralan her başlığın  hedefleri 
stratejileri, ekosistem içindeki fonksiyonları, sorumluluk-
ları, ekosistemin  tek bir elden yönetimi konuları da ayrıca 
değerlendirilmesi gereken  konulardandır.

5.4 Teknokentler, AR-GE Merkezleri, Teşvikler 

Teknokentlerden aldığımız katma değer  geçen zaman  ve 
harcanan para düşünüldüğünde yeterli midir?

Mart 2018 sonu itibariyle 56’sı aktif olmak üzere toplam 
77 teknoparkta 4846  firma 47533  personel ile çalışmala-
rını  sürdürmektedir. 2001 yılında yürürlüğe giren Tekno-
loji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bu firmalara 

•	 Şirketler	için	kurumlar	vergisi	muafiyeti,	

•	 AR-GE	destek	personeline	yönelik	gelir	 vergisi	muafi-
yeti,

•	 Teknokent	şirketlerinde	çalışan	akademik	personel	için	
teşvikler,

gibi olanaklar sağlandı. Sağlanan  bu olanaklarla  varılan 
noktada (9);

•	 Yürütülen	AR-GE	Projesi	Sayısı:	8.113	

•	 Tamamlanan	AR-GE	Projesi	Sayısı:	27.547	

•	 Teknolojik	Ürün	İhracatı:	3,4	Milyar	USD

•	 Yurtiçi	AR-GE	Satış	(TL):		57,6	Milyar	TL

•	 Yabancı/	Yabancı	Ortaklı	Firma	Sayısı:	282

•	 Tescil	edilen	Patent(Ulusal/Uluslararası)	sayısı:	997

2001 yılında çıkarılan kanunu baz alarak  bakıldığında  
geçen 17 yılda  27500 AR-GE projesi ile 997 patent ve 
3.4 milyar $'lık bir teknolojik ürün ihracatı sağlanmış. Bu 
rakamlarla daha önce verilen ülkeler bazındaki grafikler 
yanyana konulduğunda;

•	 Teknokentlerin	 kurulmasının	 faydalı	 olduğunu	 fakat	
harcanan zaman, teşvikler karşılığında gelinen nokta-
nın tatmin edici olmadığını söylemek mümkündür. Bu-
radan hareketle;

•	 Teknokentlerin	 performans	 kriterlerinin	 belirlenmesi	
bu kriterlere göre alınacak teşviklerin, buralarda kuru-
lacak firma sayılarının  belirlenmesi,

•	 Kaynakların	etkin	kullanımı	için	bu	kriterleri		belirli	bir	
dönem sonrası sağlayamayan teknokentlerin  ve firma-
ların sonlandırılması, teşviklerin kesilmesi,

•	 Teknokentlerde	bulunan	firmaların		performans	kriter-
lerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, teşviklerin 
elde edilen başarıya göre verilmesi,

•	 Teknokentlerin	ve		firmaların	önüne	hedefler	konması,	

•	 Kriterlerin	belirlenmesi,	değerlendirme		ve	de		yönetim	
organizasyonunun  sağlanması için üst kurul oluşturul-
ması, 

•	 Firmaların	 seçiminde	 halihazırda	 	 yürüyen	 üretim	 ve	
mühendislik faaliyetlerini AR-GE faaliyeti yapılıyormuş 
gibi gösteren firmaları ayıklayarak, yüksek getirisi  ola-
cak projelere sahip firmaların desteklenmesinin sağ-
lanması, 

•	 Uluslararası	alanda		teknokentlerde	yapılan	çalışmala-
rın  reklam, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ama-
cıyla çalışma yapacak  birimlerin oluşturulması, 

•	 Katma	değeri	yüksek	olacak	projelerin	desteklenmesi,

•	 Farklı	 teknokentlerde	benzer	konuları	 çalışan	 firmalar	
arasında işbirliğinin zorunlu tutulması  ve  benzer veya 
aynı projelere farklı teşviklerin sağlanmaması , projeler 
ve dolayısıyla teknokentler, firmalar arasında koordi-
nasyonun sağlanması,

•	 Yapılacak	 tüm	çalışmaların	politikadan	 	bağımsız	ola-
rak yürütülmesi,

konularında çalışmaların yürütülmesi kaynakları etkin 
kullanmak  ve hızlı yol almak ve sonuçlandırmak için ge-
rekecektir.

5.5 KOBİ'ler 

Ülkemizde KOBİ, ilgili mevzuat gereği iki yüz elli kişiden 
az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 
veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk 
Lirasını aşmayan girişim olarak tanımlanmaktadır. Mali 
büyüklüğe (yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço) iliş-
kin herhangi bir kriter uygulanmaksızın sadece çalışan sa-
yısı 250’den az olan girişimleri KOBİ olarak  dikkate alırsak;
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Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2014 yılın-
da toplam girişim sayısının %99,8’ini oluşturdu. Buna kar-
şılık; istihdamın %73,5’ini, maaş ve ücretlerin %54,1’ini, ci-
ronun %62’sini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) 
%53,5’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise 
%55’ini oluşturdu. Bu rakamlara göre kobilerin ekonomi 
için önemi ortaya çıkmaktadır. 

2014 istatistiklerine  gore imalat sanayindeki KOBİ’ler dü-
şük teknoloji ile çalıştı küçük ve orta büyüklükte imalat 
sanayindeki girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıf-
landırıldığında, %59,7’si düşük teknoloji ile çalışırken, bu 
girişimler istihdamın %54’ünü, faktör maliyetiyle katma 
değerin ise %43,4’ünü oluşturdu. [10]

Kobilerin teknoloji düzeylerine bakıldığında yüksek  tek-
noloji üretimi yapanların oranının %1.5’i geçmediği  gö-
rülmektedir. Bu da  istihdamın büyük kısmını barındıran 
kobilerin teknolojik ürünler  üretmeleri konusunda  des-
teklenmesi ve kobi sahiplerininde  AR-GE ve inovasyon 
alanına  çekilmesi  gereğini ortaya koymaktadır.

5.6 Özel Sektörün AR-GE ve İnovasyona Bakışı

AR-GE ve inovasyonda  ileri olan ülkelerde özel sektörün 
harcamaları ülkemizdeki özel sektörün harcamalarının 
çok üstündedir. Japonya’daki özel sektörün 132 milyar 
dolarlık harcaması yanında Türkiye’nin 8.5 milyar dolarda 
kalması bunu açıkça göstermektedir. Özel sektör  teşvik 

               (%)

Teknoloji Düzeyi

Büyüklük Grubu İleri Teknoloji Orta-İleri Teknoloji Orta-Düşük Teknoloji Düşük Teknoloji

Toplam 0,3 9,1 30,9 59,6

1-19 0,2 8,3 31,1 60,4

20-49 0,9 17,6 28,4 53,0

50-249 1,5 17,4 31,4 49,7

KOBİ (1-249) 0,3 9,1 31,0 59,7

250+ 2,6 18,8 24,7 54,0

 Tablo 1. KOBİ'lerin Teknolojik Düzeyleri [10]

 Grafik 18. Dünya’da Otomotiv Sektöründe AR-GE Harcamaları ( ilk 5) ve Ford Otomotiv Türkiye [11]
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oladıkça kıpırdamamakta ve alışılagelmiş yöntemlerle bil-
diği dışında biralana yönelmek için çaba harcamamakta-
dır. Bu da özel sektörün arge ve inovasyona uzak durma-
sına, bilinçlenmenin yetersiz kalışına neden olmaktadır. 
Ekosistem içinde en önemli aktörlerden birisinin AR-GE 
ve inovasyona ilgisiz kalması ve riskleri  göze almaması 
tüm sistemi etkilemektedir. Bu nedenle AR-GE ve inovas-
yona zorlayıcı, onu üzerinde düşünmeye, yatırım yapma-
ya  zorlayan  bir iklimin doğması  önemlidir.

Örneğin Otomotiv endüstrisinde AR-GE yatırımları açı-
sından  ilk 5  firma VW, Toyota, GM, FordMotor, Daimler  
şeklinde sıralanmaktadır. VW'in 2017 AR-GE harcaması 
12.15 milyar dolar, Daimler’in 5.86 milyar dolardır.  Global 
innovaton 1000 çalışmasına Türkiye’den giren tek firma  
Ford Otomotivin 2017 AR-GE harcaması 0.13 milyar dolar 
dır. [11]

Ford otomotivin 130 milyon dolarla en azından   listeye 
girdiğine sevinsek de  sonuçta diğerleriyle kıyas yapıldı-
ğında ülkemizdeki en önemli ihracat sektörlerinden olan 
otomotive AR-GE harcaması yok demek daha mantıklı 
olacaktır.

KAYNAKÇA
 1. World Bank Institute. 2010. “Innovation Policy a Guide for 

Developing Countries”54893, 

 2. Erkiletlioğlu, H. 2013. “Dünyada ve Türkiye’de AR-GE Faa-
liyetleri” İş bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 
2013.

 3. Ünal, T., Seçilmiş, N. “AR-GE Göstergeleri Açısından Türkiye 
ve  Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması,”  İşletme ve İktisat Çalış-
maları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2013, ss.12-25.

 4. Aras, G., Tezcan N., Furtuna, Ö. Aybars, A. “Firmaların AR-GE 
ve İnovasyon Performansının Stratejik Analizi”, İTO Kobi 
Araştırmaları, 2004-10.

 5. “The Global Innovation Index 2017,” WIPO (2017).

 6. TÜİK istatistikleri.

 7. OECD Innovation statistics and indicators, http://www.
oecd.org/innovation/inno/inno-stats.htm

 8. Erdil, E., Pamukçu. M. Teoman., ”AR-GE, İnovasyon ve Ge-
lişmekte Olan Ülkelerin Rekabet Gücü Arasındaki İlişkiler”  
Elektrik Mühendisliği Dergisi,  Ekim 2015, 455

 9. Sarıçiçek, H. “ODTÜ Teknokent Sunumu” ODTÜ MD Enerji 
Komisyonu AR-GE ve İnovasyon paneli,

 10. TÜİK Haber Bülteni , Sayı: 21540, 25 Kasım 2016.

 11. The 2017 Global Innovation 1000 study, https://www.stra-
tegyand.pwc.com/innovation1000 

İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın 
can güvenliğini ortadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hiz-
met alanlarının daralmasına da yol açmaktadır.

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler 
ışığında, mühendislik uygulamalarının önemini ortaya ko-
yan raporlar yayınlama; mesleğimizi geliştirmeye ve top-
lumu bilinçlendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, broşür 
vb. yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

Bu nedenle sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin ya-
nında çok temsili kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının 
ödenmesi konusunda katkılarınızı bekliyoruz.

https://aidat.mmo.org.tr

Bugün, siz değerli 
üyelerimizin örgütlü gücüne 
her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duymaktayız.
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