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Asansör Sektöründe AR-GE’nin Önemi ve 
AR-GE Merkezi Çalışmaları

Bu bildiride, asansör sektörü özelinde 
araştırma geliştirme çalışmalarının önemi 
açıklanacak ve verilerle sektörün durumu 

irdelenecektir. Asansör ekipmanları üretimi 
ülkemizin ihracat ağırlıklı sektörlerinden 

olup gelişme açısından potansiyeli 
yüksektir. Sektörün gelişme potansiyeline 
AR-GE çalışmalarının büyük oranda katkı 

sağlayabileceği açıktır.

AR-GE Merkezleri, ülkemizin gelişiminde 
lokomotif olması açısından günümüzde 

devlet tarafından özendirilmekte ve çeşitli 
kaynaklarla desteklenmektedirler. AR-GE/
Tasarım Merkezi benzeri yapılanmaların 

orta-ileri teknoloji grubunda sayılan asansör 
sektörüne sağlayabileceği faydalar üzerinde 

de durulacaktır.

1. GİRİŞ

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ile günümüzde her sektör 
için kritik öneme sahip ve firmaların sürdürülebilirliği için 
gerekliliği tartışılmaz faaliyetler anlaşılmalıdır. Ülkemiz-
de de her sektörde katma değeri yükseltmek ve yenilikçi 
yaklaşımlar ile ekonomiye değer katmak amacı ile tüm 
sektörlere devlet tarafından çeşitli destekler verilmekte-
dir. Bu destekler; öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyesindeki kurumlar (AR-GE Teşvikleri Müdürlüğü, 
KOSGEB ve TÜBİTAK) ile Ekonomi Bakanlığı gibi diğer 
kurumlar tarafından koordineli şekilde sektörlere sunul-
maktadır. Bu desteklerin etkisi ile AR-GE harcamalarının 
gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı giderek artmak-
tadır (Şekil 1.). Bu oran halen istenen düzeyde değildir, 
oran için hedef %3 olarak belirlenmiştir. Harcama ora-
nının yanı sıra harcamaların hangi kurumlar tarafından 
yapıldığı da önemlidir. 2012 yılından itibaren özel sektör 
AR-GE harcamaları kamu harcamalarını geçmiş ve 2016 
yılı itibari ile de bu fark belirgin şekilde artmıştır (Şekil 2).

Buna göre; 2016 yılında AR-GE harcamalarının yüzde 
54.2’si özel sektör eliyle gerçekleştirilmiş olup AR-GE faa-
liyetlerinde çalışan personel sayısı da 137000 kişiye ulaş-
mıştır. Dünyanın gelişmiş ülkeleri incelendiğinde; 2015 
yılı verilerine göre İsrail GSYİH’nın yüzde 4,27’sini, Güney 
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Şekil 1. AR-GE Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı 
(Kaynak: TÜİK, 12.12.2016 tarihli güncel GSYİH rakamları kullanılmıştır)

 

Şekil 2. 2017 Sabit Fiyatları İle Sektörel Bazlı AR-GE Harcamaları (Kaynak: TÜİK)

Kore yüzde 4,23’ünü, Japonya yüzde 3,28’ini, Almanya, 
ABD, Finlandiya, Çin, Fransa gibi ülkelerin ise yüzde 2’nin 
üzerinde bir miktarı AR-GE harcamalarına ayırdığı görül-
mektedir. 

2018 yılı itibari ile ülkemizde hem harcama hem de çık-
tı olarak AR-GE çalışmaları istenen düzeyde değildir. Bu 
amaçlara ulaşmak için kurumların AR-GE kapasitelerinin 
arttırılması için proje bazlı desteklerin yanı sıra daha ko-
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ordineli ve kalıcı çalışmalar ortaya konabilmesi için fir-
maların kendi bünyelerinde AR-GE Merkezleri kurmaları 
teşvik edilmiştir.

Bu çalışmada; ülkemizdeki AR-GE Merkezi teşvikleri kısa-
ca özetlenecek ve ardından ülkemizdeki bazı tecrübeler 
sunulacaktır.

1.1 AR-GE Nedir?

AR-GE faaliyetinin çeşitli tanımları literatürde mevcuttur. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre AR-GE:

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi da-
ğarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, 
sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için 
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Frascati Kılavuzu’na göre ise AR-GE’nin tanımı aşağıdaki 
gibidir: 

İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi da-
ğarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar 
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde 
yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

1.2 AR-GE Faaliyetleri

AR-GE’nin teknik literatür tanımının ardından faaliyetleri 
hakkında da kısaca bilgi vermek gerekir. AR-GE faaliyet-
leri çeşitli alt uygulamalar içerir. Kısaca üç başlık altında 
toplanabilecek bu uygulamalar AR-GE çalışmalarını oluş-
turan temel taşlardır:

Temel Araştırmalar: Görünürde herhangi bir özel uygu-
laması ya da kullanımı bulunmayan, öncelikli olgu ve 
gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler 
edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmalardır. 
Örneğin; uygulamada hangi tür asansörler mevcuttur, 
kim ne üretmektedir veya standartlarda asansör ile ilgili 
hangi sınırlamalar mevcuttur sorularına cevap aranması 
temel araştırmalara örnek olarak verilebilir.

Uygulamalı Araştırmalar: Yeni bilgi edinme amacıyla yü-
rütülen özgün çalışmadır. Belirli bir pratik amaca veya he-
defe yöneliktir. Örneğin; daha hafif bir süspansiyon için 
yeni hangi malzemeler ve üretim yöntemleri kullanabili-
riz/geliştirebiliriz, titreşim sönümleme için yeni bir malze-
me denenebilir mi? gibi sorulara verilebilmek için yapılan 
araştırmalar.

Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyim-
den elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malze-
meler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, 

sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali hazırda üretilmiş 
veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yö-
nelmiş sistemli çalışmadır. Örneğin; standart profil mal-
zemeler yerine özel profilde malzemeler geliştirme, yeni 
malzemelerin üretime adaptasyonu, eklemeli üretimin 
asansörde uygulama alanları gibi konularda yapılabile-
cek deneysel çalışmalar.

Klasik bir AR-GE Süreci aşağıda tanımlanan adımlardan 
meydana gelir:

• Proje fikrinin oluşumu (İhtiyaçlar, yönetmelikten ge-
len zorlamalar, yeni fikirler, …) 
- Rakip analizi 
- Patent kontrol 
- Müşteri ihtiyaç analizi 
- Ürün teknik özellik sentezi 
- Piyasa analizi 
- Firma yeterlilik analizi 

• Proje ekibinin kurulması 
• Tasarım 
• Üretim 
• Testler 

Ürünün fikrinin oluşmasının ardından AR-GE Mühendis-
leri bu fikri geliştirir, analiz eder ve çeşitli fizibilite etütle-
rinin ardından eğer fikir halen üzerinde çalışmaya değer 
bulunuyorsa proje ekibi kurularak süreç başlatılır. Farklı 
tasarımların ortaya konması ve en iyi tasarımın seçilmesi 
ile devam eden süreç prototip üretimler ve bunların test-
leri ile devam eder. Testleri başarı ile tamamlayan ürün 
artık müşteriye sunulmaya hazırdır. 

Yukarıda kısaca özetlenen süreç birçok önemli alt nok-
talar içermektedir. Bu sürecin işletilmesi esnasında proje 
ekibi ve özellikle proje yürütücüsü aşağıdaki noktalara 
dikkat etmelidir:

- Proje fikrinin doğuşu ve fizibilitesi önemlidir, yeteri 
kadar zaman ayrılmalıdır. 

- Üretim öncesinde doğru tasarım önemlidir, yeteri 
kadar zaman ayrılmalıdır. Tasarım süreci üretimden 
uzun sürebilir! 

- Sorunların ana kaynağının bulunması önemlidir. Sis-
tematik olarak çalışılmalıdır; sürekli yap-boz yapmak 
daha fazla zaman kaybettirir. 

- Personel iş tanımları önemlidir. Projeleri ekip üyeleri 
yapar, karmaşa önlenmelidir. 
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- İş planları gerçekçi olmalıdır.  

- Grup çalışması önemlidir, sistematiğe ve ekip üyeleri-
nin eğitimine önem verilmelidir.

- Deneysel çalışma için deney planlama önemlidir, faz-
ladan harcamadan sizi kurtarır.

- Müşteri ihtiyaçları her zaman en başta gelir, göz ardı 
edilmemelidir.

2. ÜLKEMİZDE AR-GE FAALİYETLERİNE VERİLEN 
DESTEKLER

AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin kanuni 
düzenleme ilk olarak 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Ge-
liştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
ile gerçekleştirilmiştir. Bu kanunun uygulanmasına ilişkin 
yönetmelik ise ilk olarak 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Süreç içerisinde 
oluşan ihtiyaçlara göre güncellenen mevzuat da son ola-
rak 26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyet-
lerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun’dur. Bu kapsamda 5746 sayılı Kanunun 
adı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş ve Ka-
nun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna 
ilişkin Uygulama Yönetmeliği ise 10 Ağustos 2016 tarih ve 
29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır [1].

5746 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği:

- Türkiye’deki özel sektör tarafından kurulan AR-GE ve 
Tasarım Merkezleri,

- Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen AR-GE 
projeleri,

- Rekabet öncesi işbirliği projeleri,

- Teknogirişim sermayesi desteği,

- Tasarım tescil desteği,

- Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan 
özkaynaklarla geliştirilen AR-GE projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin indirim, istisna, des-
tek ve teşvikleri kapsamaktadır.

Kanun ve yönetmelik kapsamında kullanılan kavramlara 
ilişkin tanımlamalar aşağıda verilmiştir:

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (AR-GE): Araştırma 
ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden 
oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni 
süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kulla-
nılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı 
çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım 
faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme 
sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odakla-
nan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik 
taşıyan faaliyetleri, 

b) AR-GE merkezi: AR-GE ve yenilik projelerini veya söz-
leşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen 
AR-GE ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 
kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyer-
leri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan 
sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı 
bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt için-
de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve 
en az 501 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istih-
dam eden, yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan bi-
rimleri,

c) AR-GE personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan gö-
revli araştırmacı ve teknisyenleri, 

d) Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kap-
samındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem 
ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili pro-
jelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans 
mezunu uzmanları,

e) AR-GE projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanı-
mı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuru-
luş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya 
nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet 
haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve AR-GE 
faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve 
bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araş-
tırmacı tarafından yürütülen projeyi, 

f ) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulu-
nun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve 
rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya 
ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme 
ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü-
nü,

g) Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme 
çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasa-
rım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve 
dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, 
kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye 
şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim 
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şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım 
faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşde-
ğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım 
birikimi ve yeteneği olan birimleri,

h) Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan 
görevli tasarımcı ve teknisyenleri, 

i) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projele-
rin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi 
süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, 
mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun 
en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanla-
rından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim dere-
cesine sahip diğer kişileri,

j) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanı-
mı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, 
gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî 
destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet hak-
larının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım fa-
aliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve 
bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yü-
rütülen projeyi,

k) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap vere-
bilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya 
da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, 
uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan 
süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade etmektedir.

2.1 AR-GE/Tasarım Merkezi Başvuru Şartları

5746 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde açıklan-
dığı üzere AR-GE Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi 
Belgesi almak için asgari başvuru şartları aşağıdaki gibidir 
(Yönetmelik Madde 20):

1. AR-GE merkezlerinde en az 15 ya da Bakanlar Kuru-
lu tarafından belirlenen sayıda Tam Zaman Eşdeğer 
(TZE) AR-GE personeli istihdam edilmesi,

2. Tasarım merkezlerinde en az 10 ya da Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen sayıda TZE tasarım personeli is-
tihdam edilmesi,

3. AR-GE merkezleri ve tasarım merkezlerinin Kanun 
kapsamındaki AR-GE veya tasarım faaliyetlerini yurt 
içinde gerçekleştirmesi,

4. Başvuru yapan işletmenin; yeterli AR-GE veya tasarım 
yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî 
haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve 
kapasitesinin bulunması,

5. AR-GE merkezi ve tasarım merkezlerinde çalışan per-
sonelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü 

Sigorta Pirimi Desteği

Personel Giderleri

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Genel Giderler

Amortismanlar

Vergi, Resim ve Harçlar

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Damga Vergisi İstisnası

Gümrük Vergisi istisnası

Ek AR-GE İndirimi

Devreden AR-GE İndirimi

Şekil 3. AR-GE ve Tasarım Merkezi Destekleri Özeti

yapacak mekanizmaların bulunması,
6. AR-GE veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, büt-

çesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve pro-
jelerinin bulunması,

7. AR-GE veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şek-
linde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân 
içinde yer alması.

AR-GE ve Tasarım merkezlerine verilen devlet destekleri 
de Şekil 3.’te özetlenmiştir. 

3. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre; 2019 
yılı başında AR-GE Merkezi sayısı 1038’e ve buralarda is-
tihdam edilen personel sayısı da 54000’e ulaşmıştır. Aynı 
zaman diliminde ülkemizdeki Tasarım Merkezi sayısı da 
283’e ulaşmıştır. Halen AR-GE merkezlerinde 12000 ci-
varında proje devam etmekte olup 21000 proje de ta-
mamlanmıştır. 2375 tescilli patentin yanı sıra 7147 patent 
başvurusu AR-GE merkezlerince yapılmıştır. Tasarım Mer-
kezlerinde ise 494 Marka ve 722 Tasarım Tescil sayılarına 
ulaşılmıştır. 

Ayrıca Bakanlığın 2019 yılsonuna kadar AR-GE ve Tasarım 
merkezi toplam sayısını 1700’e çıkarma hedefi mevcuttur.

Rakamlar analiz edildiğine ülkemizin AR-GE ve Tasarım 
yolunda hızla ilerlediği görülmektedir. Önümüzdeki yıl-
larda daha da artacağı tahmin edilen ivme sayesinde ül-
kemize katma değeri yüksek ürün ve üretim yöntemleri-
nin bu yolla kazandırılacağı aşikârdır.
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Asansör sektöründe birçok büyük üretici firma olmasına 
rağmen AR-GE/Tasarım Merkezi sayısı bir elin parmakla-
rına ulaşamamıştır. Bu kısmen sektörün mühendis istih-
damının düşüklüğüne ve vizyon eksikliğine bağlanabilir. 
Ancak büyük bir ihracat potansiyeli olan sektörde yakın 
zamanda yeni firmaların da bu oluşuma sıcak bakacakları 
açıktır. Bu şekilde hem ürün kalitesinde yükselme sağla-
nabilecek hem de pazar çeşitliği sağlanacağından büyü-
me gerçekleşecektir.

AR-GE yapan şirketler mi büyür yoksa büyük şirketler mi 
AR-GE yapar sorusu ülkemiz güncelinde cevabını bulmuş 
ve ülkemiz sanayi kurumları bu yolda hızla çalışmaya baş-
lamışlardır. Özellikle otomotiv ve savunma sanayiinde 
gösterilen başarı tüm firmaların bu yola girişini de hızlan-
dırmış ve cesaret vermiştir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada, ülkemizde AR-GE faaliyetlerini desteklemek 
için mevcut desteklerden kısaca bahsedilerek konunun 
önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu teşviklerin faydasını 
özetlemek amacıyla da ülkemiz sanayi kurumlarında ger-
çekleştirilen faaliyetler ve sonuçları irdelenmiştir.

Sonuç olarak, ülkemizin gelişmesi adına AR-GE ve tasarım 
faaliyetlerinin çok önemli olduğu düşünülmektedir. Ge-

lişmiş bir sanayi ülkesi olabilmek bir anda olabilecek bir 
olgu değildir. Adım adım, temelde insan gelişimini sağ-
layarak ilerlemenin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Yu-
karıda özetlenen devlet teşvikleri bu süreci hızlandırmak 
ve kolaylaştırmak amacı ile ortaya konmuştur. Sektörlerin 
görevi bunları en verimli şekilde kullanıp geliştirmektir. 

Asansör imalat sektörü ülkemizin dışa bağımlılığı az olan, 
katma değeri yüksek sektörlerindendir. Buna karşın yıllar-
dır ihmal edildiği ve potansiyelinin altında çalıştığı tespi-
tini de yapmak gerekir. Asansör sektörüne özel olarak bir 
AR-GE teşvik sistemi yoktur, olması da mantıklı değildir. 
Ancak, sektördeki firmalar uygun şekilde mevcut teşvik-
leri kullanıp daha yenilikçi ve yaratıcı ürünler ortaya ko-
yabilirler. Böylece dünya pazarlarında yer alarak katma 
değeri daha yüksek ürünleri üretebilirler. Gelişmenin bir 
sınırının olmadığı açıktır. Ancak sanayileşme ve yenilikçi 
ürünlerin ortaya konabilmesi için de firmalarımıza ve mü-
hendislerimize büyük görevler düşmektedir.
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