
Sayısal Gündem 2020
Digital Agenda 2020

Digital Agenda 2020

2014 OCAK44 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 45
Gündem 

T ürkiye Bilişim Derneği (TBD) Sayısal Gündem 2020 Ar-Ge ve İnovasyon Hedef Grubu 
Koordinatörü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazife 
Baykal, “Sayısal Gündem” oluşturma çalışmasının Ar-Ge ve yenilikçilik ayağını 
oluşturduklarına işaret etti. Baykal, grubunu bu alanda dünya ve özellikle Avrupa’daki 

gelişmelere paralel olarak, konuyla ilgili tüm paydaşları sürece katarak, ülkemizde bilgi 
teknolojileri (BT) sektöründe Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının geliştirilmesi ve bu çabaların 
Avrupa’daki gelişmelerle bütünleştirilmesini hedeflediğine dikkat çekti. 
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Baykal, 
“Bir ülkenin Ar-Ge ve inovasyondaki durumunu değerlendirmek içinse, öncelikle bu alanda 
yapılan harcamalara bakmak gerekir” dedi. Ar-Ge ve yenilikçilik yatırımlarında ABD’nin baskın 
olduğunun görüldüğüne değinen Baykal, tüm dünyadaki Ar-Ge harcamalarının yarısından 
fazlasının (yüzde 57) bu ülke kaynaklı olduğunu söyledi. 
Öncelikle, BT teşviklerinin geliştirilmesi, gerekirse yatırım havuzlarının oluşturulması 
gerektiğini vurgulayan Baykal, bunun yanı sıra, Türkiye’de bilişim endüstrisinin oluşması ve 
gelişmesini sağlama ile yerel ürünlerin üretilmesinin önem taşıdığının altını çizdi. 

BT teşvikleri geliştirilmeli, yatırım havuzları oluşturulmalı
Ar-Ge ve İnovasyon Hedef Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Nazife Baykal:

“Ülkemiz BT sektöründeki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının 
geliştirilip Avrupa’daki gelişmelerle bütünleştirilmesini 
hedefliyoruz” diyen Baykal, Türkiye’de bilişim endüstrisinin 
gelişmesi ve yerel ürünlerin üretilmesinin önemini vurguladı. 

-Ar-Ge ve İnovasyon Hedef Grubu ne 
amaçla neden kuruldu?

-Bilindiği gibi, Avrupa Birliği (AB) 2011 
yılında “Avrupa Sayısal Gündemi -Digital 
Agenda for Europa” adlı bir program 
başlattı. Bu programın başlatılmasındaki 
en önemli itici güç, AB ülkelerinin bilgi ve 
iletişim teknolojileri (BİT) araştırmalarına 
yatırımlarının ABD ve Çin’in gerisinde olması, 
sadece ABD’nin bu alandaki yatırımlarının 
ise yarısı düzeyinde olmasıdır. Bu durum, 
bilimsel düşüncelerin ve araştırma 
sonuçlarının ticari ürün ve hizmete yeterince 
dönüştürülmediğinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilerek, bilgi ve iletişim teknolojisi 

araştırmalarına yapılan yatırımların 
artırılması amacıyla bu program oluşturuldu. 
Program, Avrupa’da bu alandaki ayrı çabaları 
birleştirmeyi, eşgüdümü artırmayı ve bu yolla 
Avrupa’nın araştırma ve yenilikte rekabet 
gücünü yükseltmeyi hedefliyor. 
Avrupa’da araştırma ve geliştirmede (Ar-Ge) 
kamu yatırımlarının düşük ve dağıtık olması, 
pazardaki bölünmüşlük ve araştırma fonlarının 
da dağıtık olmasının, yenilikçi firmaların, 
özellikle de küçük ve orta ölçekli firmaların 
büyümesini sınırladığı da programda öncelikle 
değerlendirilen konulardan biri. Bunun için, 
bu alandaki Ar-Ge ve yenilikçi çalışmalar için 
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yapısal bir fon oluşturulması, bütçelerde yılda 
yüzde 20’lik artışlar, kamu-özel sektör işbirliği 
ile yatırımların artırılması hedefleniyor. 
Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun küçük/orta 
ölçekli firmalar ve genç araştırmacıların 
AB fonlarından yararlanabilmesinin 
kolaylaştırılması da amaçlanıyor.

Bu program ile 2020’ ye kadar yürütülecek bir 
dizi eylem planı oluşturulmuş durumda. Yedi 
ana başlık altında 132 eylemden oluşan bu 
çalışmalar ise yıllık skorlamalarla izlenmekte 
ve ilerlemeler kaydedilmekte.

Türkiye’de de TBD’nin girişimiyle, ülkemizin 
bu sektörde Avrupa ile paralel büyümesini 
ve gelişmesini sağlamak amacıyla 
benzer bir “Sayısal Gündem” oluşturma 
çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 7 ana 
hedefte, yaklaşık 400 uzmanın gönüllü 
katılımıyla Uzmanlık Grupları oluşturuldu. 
Koordinatörlüğünü üstlendiğim Ar-Ge ve 
İnovasyon Hedef Grubu da bu genel amaç 
kapsamında, konunun Ar-Ge ve yenilikçilik 
ayağını oluşturuyor. Yapılan çeşitli toplantılar, 
Avrupa Dijital Ajandası’nda bu konuda öne 
çıkan sorunların incelenmesi ve paralellik ve 
bütünleşme için ülkemize özgü özelliklerin 
saptanması sonucunda, bu alanda şu amaçlar 
belirlendi:

Öncelikle, BT teşviklerinin geliştirilmesi, 
gerekirse yatırım havuzlarının oluşturulması 
gerekiyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’de 
bilişim endüstrisinin oluşması ve gelişmesini 
sağlamak; yerel ürünlerin üretilmesini 
sağlamak önem taşıyor. Tüm dünyada BT 
alanındaki yeni gelişmelere paralel olarak 
da bazı adımların atılması gerekiyor. Bunlar, 
aynı zamanda, öne çıkan Ar-Ge alanları. 
Örneğin, bir bulut bilişim stratejisinin 
oluşturulması ve izlenmesi; kamu bulut 
bilişim altyapısının kurulması, ülkemiz 
için önemli. Büyük veri teknolojileri de öne 
çıkan alanlardan; bunun için, ülkemizde 
de bu teknolojilerin geliştirilmesi ve büyük 
veri üzerinden katma değerli bilgi, ürün ve 
hizmet üretiminin sağlanması yönünde Ar-
Ge çalışmaları yapılması ve girişimlerde 

bulunulması gerekiyor. Yine mikro ve nano 
teknolojilerinin geliştirilmesi için ortak bir 
sanayi stratejisinin geliştirilmesi; dijital oyun 
endüstrisinin kurulmasına ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılması; insanlara 
yardım ve destek hizmeti verecek servis 
robotu teknolojilerinin geliştirilmesi; yazılım 
ve donanım düzeyinde, yapay zekâ ve robot 
teknolojileri alanlarındaki çalışmaların bir 
araya getirilmesi; yeni nesil Web tabanlı 
uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesi; 
kamu, özel sektör ve üniversitelerin ortak 
yararlanacağı ve çok yüksek performanslı 
bilgisayarlardan oluşan bir bilgi işlem 
merkezi yatırımının yapılması gibi konular da 
grubumuzun ilgi ve uzmanlık arasında.

- Türkiye de mevcut durum nedir? 

-Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Bilimsel 
düşüncelerin ve araştırma sonuçlarının 
ürün ve hizmete dönüştürülmesi, gelişme 
için temel önemdedir. Ekonomik büyümeyi 
etkileyen birçok etken var. Bunların en 
önemlisi, BİT alanındaki yatırımlardır. Türkiye 
Bilişim Sanayicileri Derneği’nin  (TÜBİSAD) 
yayımladığı bir raporda,  BİT’e yapılan 1 
birimlik yatırımın 1.6 birimlik bir çarpan 
etkisi ile ekonomik büyümeye katkı yarattığı 
açıklanmıştı. Bunun için, bu alanda Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmalarının desteklenmesi çok 
önemli. Bir ülkenin Ar-Ge ve inovasyondaki 
durumunu değerlendirmek içinse, öncelikle 
bu alanda yapılan harcamalara bakmak 
gerekir. Ar-Ge harcamaları, bir ülkenin ya da 
firmanın teknoloji yeteneğini tanımlamada 
yaygın olarak kullanılan ölçütlerden biridir. 
Ancak bu tek başına incelenmemekte, Ar-Ge 
harcamalarının milli gelire oranı da önem 
taşımakta.

Dünyada ve Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının 
gelişimi incelendiğinde, zaman içinde 
sürekli bir artış eğilimi izlediği görülüyor. 
Ancak, gelişmiş ülkelerle Türkiye’de Ar-Ge 
harcamalarının milli gelire oranı arasında 
büyük bir fark bulunuyor. Ar-Ge yatırımları 
açısından da Türkiye, diğer ülkelerin gerisinde 
duruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerine baktığımızda, Türkiye’nin bu 
alandaki harcamaları yıldan yıla artmakta. 
Bu, sevindirici bir durum. Örneğin, 2012 yılı 
içinde, bir önceki yıla göre yüzde 17,1’lik bir 
artış söz konusu. Bunun için bakacağımız bir 
başka gösterge ise bu harcamaların Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payıdır. Bu oran, 
2012’de yüzde 9,2. OECD ortalaması ise yüzde 
2,3. Görüldüğü gibi, arada çok fark var.
Türkiye’nin durumunu yine TÜİK’in son 
verilerinden (2012) izlemeye devam edersek; 
Ar-Ge harcamalarının yüzde 45,1’inin ticari, 
yüzde 43,9’unun yükseköğretim, yüzde 11’inin 
ise kamu kesimi tarafından gerçekleştirildiğini 
görüyoruz. 

Ar-Ge harcamalarını finanse eden kesimlere 
bakıldığında ise yine benzer bir tabloyla 
karşılaşıyoruz. Yani harcamaların büyük bir 
kısmı ticari kesim tarafından finanse edilmiş 
(yüzde 46,8), onu yüzde 28,2 ile kamu kesimi, 
yüzde 21,1 ile yükseköğretim kesimi, yüzde 
3,4 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve yüzde 0,6 ile 
yurtdışı kaynaklar izliyor.

Ar-Ge personeli de aynı sırayla ve bu oranlara 
yakın oranlarda bu kesimlerde istihdam 
edilmiş (yüzde 49,7’si ticari kesimde, yüzde 
38,8’i yükseköğretim kesiminde, yüzde 11,5’i 
kamu kesiminde). 

Dünyada en fazla Ar-Ge harcamasının 
bilgisayar/elektronik sektöründe yapıldığı 
belirtiliyor. Ülkemizde ise ticari kesim 
tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları içinde 
imalat sektörünü takiben, ikinci sırada Ar-Ge 
faaliyetlerine en fazla kaynak ayıran sektör 
bilgi ve iletişim sektörü. Bu grup içinde en 
fazla Ar-Ge harcaması ise programlama 
alanında yapılmakta.

Türkiye’de BT alanında Ar-Ge çalışmalarının 
durumu böyle. Ancak şu bilgileri de vermekte 
yarar var:
Türkiye BT sektörü, 2005-2009 yılları arasında 
ulaştığı yüzde 14’lük yıllık bileşik büyüme 
oranıyla ile ülkenin hızlı büyüyen sektörleri 
arasında yer almakta. 
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2005 yılından beri birçok büyük uluslararası 
şirket, Türkiye BT sektöründeki şirketlere 
yatırım yapmış.

Deloitte Technology Fast EMEA 2009 
listesindeki 500 BT şirketinin 30’u Türkiye’de 
bulunmakta.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, bilişim sektörüne yönelik yapılan 
Ar-Ge faaliyetlerine maddi destek sağlayacak 
yönetmelik taslağı hazırladı. Bu düzenleme 
ile bilişim sektörüne yönelik yapılacak Ar-Ge 
faaliyetleri için devlet 100 bin ile 3 milyon TL 
destek verecek. Bakanlık, bilişim sektöründeki 
Ar-Ge faaliyetlerine orta vadede toplam 7-8 
milyar lira kaynak aktarmayı planlamakta.

-Diğer ülkelerde bu konudaki 
uygulamalardan söz eder misiniz?

-1990’ların ikinci yarısında İnternet’in 
gelişmesiyle BİT, ülkeler arasındaki sosyo-
ekonomik farklılıklara rağmen tüm dünyada 
yaygınlaştı. 90’lı yılların sonundan itibaren 
ise Ar-Ge ve yenilikçilik, ülke ekonomilerinin 
gündemine oturmuş ve bilgi tabanlı ekonomi 
yatırımlarında artış gözlendi. 

BT sanayiinin küresel büyümesi yüzde 5.1’e 
ulaştı. Bu sayı, Avrupa’daki büyük firmalar 
için tahmin edilen nispeten yavaş büyümenin 
etkisiyle değişebiliyor.
  

Bugün bu alandaki yatırımlarda ABD’nin baskın olduğu görülüyor. Tüm dünyadaki Ar-Ge 
harcamalarının yarısından fazlası (yüzde 57) bu ülke kaynaklı. ABD’de BT sanayi, özel sektörde 
en büyük Ar-Ge yatırımcısıdır; toplam yatırımın üçte birini oluşturuyor. Bu alandaki iki dev 
firma olan Intel and Microsoft’un 2012 yılı içindeki toplam yatırımlarının 10 milyar doları aştığı 
belirtiliyor. Yine LG, Oracle, Google, Samsung gibi bu alandaki diğer büyük firmalar Ar-Ge 
yatırım harcamalarını artırdılar. 

Çin’e bakacak olursak; bu ülkenin BT alanında Ar-Ge’ye ayırdığı tutar, GSYH’sının yüzde 1,98’ini 
oluşturduğu açıklandı. 
BT sektörünün gelecekte de Ar-Ge’de en büyük itici güç olacağını tahmin etmek pek güç değil. 

AB ülkelerine gelince, ilk yanıtımızda sözünü ettiğimiz Avrupa Sayısal Ajanda’sında, AB 
ülkelerinin BT alanındaki Ar-Ge harcamaları ABD’nin yüzde 40’ı olduğu belirtiliyor. Avrupa’da 
BT Ar-Ge yatırımlarının, sanayideki toplam değere katkısının da diğer sektörleri göre düşük 
olduğu belirtiliyor. Bunun kamu yatırımlarının yetersiz ve dağınık olmasıyla ilişkilendiriliyor. 
Kamu sektörünün bu alanda yılda 5.5 milyar Avro’dan az harcama yaptığı ve bu düzeyin rekabet 
edilen diğer ekonomilerin çok gerisinde kaldığı belirtiliyor.

-Grubunuzun hedefini anlatır mısınız?

-Türkiye Sayısal Gündem uzmanlık grupları içinde yer 
alan bu gündemin Ar-Ge ve yenilikçilik ayağını oluşturan 
Ar-Ge ve İnovasyon Hedef Grubu, bu alanda dünyada 
ve özellikle Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak, 
konuyla ilgili tüm paydaşları sürece katarak, ülkemizde 
BT sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının 
geliştirilmesi ve bu çabaların Avrupa’daki gelişmelerle 
bütünleştirilmesini hedefliyor. Bunun için, öncelikle, 
Türkiye Sayısal Gündemi’nde Ar-Ge ve İnovasyon ile 
ilgili bir alt gündem oluşturma, sonrasında da gerekli 
işbirliklerinin oluşturulması çalışmalarını yürütüyor.  
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