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2023 için büyük Ar-Ge 
projeleri gerekiyor Ar-Ge harcamalarının arttırılması ve 

çıktılarının üretime yansıması için mevcut 
ilerleme hızında sıçrama yapılması amacıyla 
uluslararası şirketlerin, Ar-Ge araştırmalarını 
ülkemize yönlendirmelerinin yanında, büyük 
çaptaki Ar-Ge projeleri desteklenmeli ve 
gerekirse kamu tarafından kurgulanmalıdır.

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Booz & Company 
tarafından 2012 yılının sonunda yayımlanan, Global İnovasyon 
Araştırması’na göre, 2011 yılında dünya genelinde Ar-Ge 

harcamaları yüzde 9,6 artarak 603 milyar dolara ulaşmış. Bu oran, 
Ar-Ge harcamalarında bugüne kadar ulaşılan en yüksek seviye olması 
açısından dikkat çekici. Dikkati çeken bir diğer nokta da, dünyada 
en çok Ar-Ge harcamasının bilgisayar/elektronik, sağlık ve otomotiv 
sektörlerinde yapılmış olmasıdır. Araştırma sonuç raporunda, 2011 
yılında en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 20 şirket de listeleniyor. 
Listede en çok harcama yapan şirket olan Toyota’nın, Ar-Ge’ye 
harcadığı yıllık 9,9 milyar dolar kaynak üzerinde ayrıca düşünmek 
gerekiyor. TÜİK tarafından 2012 yılının Kasım ayında açıklanan 
“Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2011” sonuçlarına 
göre, 2011 yılında Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 
bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak 6,6 milyar dolar (yaklaşık 
11,2 milyar TL) olarak hesaplanmış. Buna göre, Türkiye’de ki Ar-Ge 
harcamalarının dünya geneline oranı yaklaşık yüzde 1 düzeyinde 
olduğu görülüyor. Bunun yanında Ar-Ge harcamalarının yüzde 45,8’i 
özel kesim, yüzde 29,2’si kamu kesimi, yüzde 20,8’i yükseköğretim 
kesimi, yüzde 3,4’ü yurtiçi diğer kaynaklar ve yüzde 0,7’si yurtdışı 
kaynaklar tarafından finanse edilmiş. Başka bir deyişle, Türkiye’deki 
Ar-Ge harcamalarının yarısına yakın bir kısmı, özel sektör tarafından 
karşılanıyor. Bu sonuçlara bakıldığında, dünya genelinde bir şirketin, 
yıllık yaptığı Ar-Ge harcamasının ancak üçte ikisine denk gelen bir 
miktarın Türkiye’de özel sektöre tarafından yapılıyor olması, bazı 
politika değişikliklerine ihtiyaç olduğu biçiminde yorumlanabilir. 
Her ne kadar Ar-Ge harcamalarının yıllık artış oranı yüksek olsa da, 
harcamaların ancak yüzde 0,7’sinin yurtdışı kaynaklardan finanse 
edilmiş olması dünyadaki pastadan yeterince pay alamadığımızın bir 
diğer göstergesi olarak yorumlanabilir. 
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Büyük Ar-Ge projeleri özendirilmeli
Son yıllarda Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi için ayrılan kaynakların miktarı 
ve çeşitliği giderek artıyor. Örneğin 2002 yılında 
(2010 yılı sabit fiyatları ile) 12 milyon liralık 
bütçeye sahip olan TÜBİTAK’a, 2013 yılında 
yaklaşık olarak 1 milyar 745 milyon lira kaynak 
ayrılmış durumda. Ayrılan bu kaynakların 
dağıtımında ve yönetiminde, strateji belgelerinde 
ki öncelikli alanların dikkate alınıyor olması, 
2023 hedeflerine ulaşmak için önemli. 
Ancak Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması 
anlamında, adet olarak mümkün olduğunca 
çok projenin desteklenmesi yaklaşımının, 
belirlenen hedeflere ulaşmada yetersiz kalacağı 
görülüyor. Bunun yerine, büyük çaptaki Ar-Ge 
projelerinin desteklenmesi ve gerekirse kamu 
tarafından kurgulanması, yarışmacı bir ortam 
yaratılarak özel sektörün bu projelerde aktif 
yer alması, belki de sahiplenmesi gerekiyor. 
Özellikle savunma sanayinde olduğu gibi ulusal 
ihtiyaçların yanında, dünyadaki gelişmeleri de 
dikkate alarak geliştirilen projelerde yer alan 
yerli firmaların, kısa sürede üretim ve ihracat 
kapasitelerini arttırdıkları görülüyor. Bu açıdan 
bakıldığında bilişim, ilaç ve enerji konularında 
kurgulanacak büyük Ar-Ge projelerin, sektörel 

şirketlerin mevcut Ar-Ge araştırmalarının 
bir kısmının ülkemize yönlendirmeleri 
sağlanmalı. Bunun yanında, projelerin 
hedeflenen çıktılarının üretim süreçlerinde 
kullanılması ya da ürüne dönüşmesi 
için destek mekanizmaları önemli 
oluyor. Bu amaçla TÜBİTAK tarafından 
“1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” devreye alındı. Bu 
destek programı kapsamında TÜBİTAK 
tarafından, 2008-2012 yılları arasında 162 
projeye toplam 38,06 milyon TL hibe desteği 
verildi. Ancak dünya genelinde yapılan büyük 
bilimsel faaliyetlerin konuları ve maliyetlerine 
baktığımızda, bu desteğin çok az olduğunu 
görüyoruz. Bu nedenle, dünya genelinde en 
çok Ar-Ge harcaması yapan şirketler üzerinde, 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
yoğunlaşmalı,  
bunun sonucunda 
devlet desteklerinin 
sadece üretim 
amaçlı olmaması, 
Ar-Ge konularını 
da kapsaması 
gerekiyor. Son 
yıllarda ülkemize 
yatırım yapma 
kararı alan global 

şirket sayısındaki artış umut verici olmasına 
karşın, Ar-Ge faaliyetlerinin ülkemize 
kaydırılması konusunda henüz istenen 
düzeyde olmadığımız açık. Uluslararası çapta 
yapılan Ar-Ge faaliyetlerinde görev alacak 
araştırmacılarımızın, belli süre sonra yeni 
fikirler üretmeleri ve bunları hayata geçirecek 
ulusal şirketlerde çalışabileceklerini dikkate 
almak gerekiyor.
Uzun süreli ve çok sayıda bilim insanı 
ile araştırmacıların yer aldığı projelerin 
hedeflenen çıktıları yanında, bu boyuttaki 
projelerin kurgulanması, toplumun her kesimi 
tarafından desteklenmesi ve başarılı biçimde 
sonlandırılması sonucunda, teknolojik ve 
ekonomik gelişmelerin hızlanacağı ortadadır. 
Bu anlamda özellikle yerli ve yabancı 
paydaşların birlikte çalışma alışkanlığı 
kazanması, proje çıktılarının patentleşerek 
üretim süreçlerine yansıması sonucunda 
Türkiye’de teknoloji üreten, kullanan, 
yaygınlaştıran ve geliştiren Ar-Ge yaşam 
döngüsünün kurgulanması mümkün olacaktır. 
Büyük projelerin risklerinin de bulunduğu 
ancak başarılı biçimde yönetildiğinde elde 
edilen çıktıların etkisi ve sağladığı enerji 
sayesinde firmaların Ar-Ge yatırımlarının da 
artacağını unutmamak gerekiyor. 
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gelişme yanında istihdam, ihracat ve 
teknolojik rekabet edebilme konularında 
olumlu gelişmeleri sağlayacağı göz önüne 
alınmalı. Aslında, Ar-Ge harcamalarının 
arttırılması ve çıktılarının üretime yansıması 
için mevcut ilerleme hızında sıçrama 
yapılması gerektiği ortada. Bu nedenle özel 
sektörün gündeminde büyük ölçekli Ar-Ge 
projelerinin yer almasının sağlanması için 
kamu ve üniversiteler tarafından gerekli 
yönlendirme faaliyetleri yapılmasında yarar 
var. Bu amaçla, dünyada ortaya çıkan yeni 
teknolojilerin öğrenilmesi, bunların ülkemize 
transfer edilerek ilerletilmesi ve iyileştirilmesi 
için stratejiler oluşturulabilir. Bunun yanında, 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 
tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki 
öncü teknolojilerin belirlenmesi ve bunların 
gerekirse kamu tarafından transfer edilmesi, 
sonrasında da özel sektöre yarışma kuralları 
çerçevesinde devredilmesi bir diğer yaklaşım 
olarak değerlendirilebilir.

Yabancı Ar-Ge yatırımları desteklenmeli
Büyük Ar-Ge projelerinin kurgulanması, Türk 
özel sektörünün bu konudaki faaliyetlerinin 
arttırılması amacıyla, öncelikle uluslararası 
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