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A. YÖNETİCİ ÖZETİ  

Teknolojinin ülke ekonomileri için önemi uzun yıllardır üzerinde durulan konulardan birisi olarak 

birçok bilimsel çalışmaya konu olmuş, istikrarlı ekonomik büyüme ve rekabet avantajı açısından 

sağladığı katkılar artık bir gerçek olarak kabul edilmiştir. Ar-Ge ve inovasyona yönelik faaliyetler 

teknolojiyi tetikleyen unsurların başında gelmektedir. Bu açıdan ekonomilerin temel itici gücünü 

oluşturan KOBİ’lerin gerçekleştirdiği Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri tüm ülkeler için büyük önem 

taşımaktadır. Yeni fikirler geliştirme ve uygulama açısından başarılı olan KOBİ’ler Ar-Ge faaliyetlerinin 

yüksek maliyet ve yüksek risk içermesi nedeniyle söz konusu faaliyetleri yürütme konusunda çekingen 

davranabilmektedir. Bu nedenle çoğu ülke, KOBİ’ler başta olmak üzere özel sektör tarafından 

yürütülen Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini doğrudan (destek programları), dolaylı (vergi teşvikleri, 

indirim ve muafiyetler vb.) veya bu iki yöntemi bir arada kullanmak yoluyla destekleyerek teknolojik 

gelişmenin önünü açmaya çalışmaktadır. Ülkemizde de bu iki yaklaşım birlikte uygulanmaktadır. 

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında fikir veren göstergelerden birisi olan Ar-Ge harcamalarının ülke 

GSYH’sine oranı, ülkemizde 2009 yılında %0,8 iken istikrarlı bir şekilde yükselerek 2020 yılında 

%1,09’a ulaşmış ancak halen %2 civarında olan gelişmiş ülke ortalamasının altındadır. Söz konusu 

dönemde doğrudan Ar-Ge desteklerinin GSYH içindeki payı %0,39’dan %0,28’e gerilerken dolaylı 

Ar-Ge desteklerinin payı ise %0,04’ten %0,17’ye yükselmiştir. Dolayısıyla son dönemlerde, dünyadaki 

eğilime paralel biçimde doğrudan Ar-Ge desteklerinden, dolaylı Ar-Ge desteklerine doğru yönelimin 

ülkemiz için de geçerli olduğu görülmektedir. Aynı dönemde mali ve mali olmayan şirketlere ait Ar-

Ge harcamalarının GSYH’ye oranı %0,32’den, %0,71’e yükselmiştir. Mali ve mali olmayan şirketler 

içerisinde ise KOBİ’lerin payı 10 yılı aşan süre içerisinde ancak %31,2’den %32,9’a çıkmıştır. 2010-

2020 yılları arasında KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları toplamı 47.146.473.955 ₺ 

iken söz konusu dönemde Ar-Ge ve İnovasyon Programı yararlanıcıları tarafından program başlangıç 

yılı ve sonrasında yapılan Ar-Ge harcamalarının toplamı ise 1.782.748.710 ₺’dir. Dolayısıyla söz konusu 

dönemde KOBİ’ler tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının %3,8’inin yararlanıcılar tarafından 

program başlangıç yılı ve sonrasında yapıldığı tespit edilmiştir. 

Kurulduğu 1990 yılından itibaren çeşitli programlar aracılığıyla işletmeler ile girişimcilerin Ar-Ge ve 

inovasyona yönelik çalışmalarını destekleyen KOSGEB, ülkemizde KOBİ’ler düzeyinde Ar-Ge ve 

inovasyon kültürünün oluşması ve yaygınlaşması açısından önemli görevler üstlenmiştir. Bu kapsamda 

1991 yılından itibaren başta üniversitelerle işbirliği yaparak kurduğu TEKMER’ler aracılığıyla olmak 

üzere, geniş hizmet ağıyla KOSGEB binlerce Ar-Ge ve inovasyon projesine destek sağlamıştır. Bilim 
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ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, 

yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve 

endüstriyel uygulama projelerini desteklemek amacıyla Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile Endüstriyel 

Uygulama Programı adlı iki alt programdan oluşan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programını ise 2010-2020 yılları arasında uygulamıştır. Bu değerlendirme çalışması kapsamında Ar-Ge 

ve İnovasyon Programı analiz edilerek hem programın sonuç ve etkileri ortaya koyulmuş hem de 

tasarım ve uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında; doküman incelemesi, literatür taraması yapılmış ve saha araştırması yoluyla elde 

edilen veriler KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından alınan çeşitli idari kayıtlardan elde edilen veriler 

ile birleştirilerek analiz edilmiştir. Literatürde üçgenleme (triangulation) adı verilen bu yaklaşımla, 

mümkün olduğu kadar fazla kaynaktan mümkün olduğu kadar farklı yöntemle veri toplanmış, toplanan 

bu veriler ulaşılan bulguların doğrulanması ve yorumlanması amacıyla kullanılarak en gerçekçi 

sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca programın sonuç ve etkilerinin somutlaştırılabilmesi amacıyla 

başarılı sonuçlar elde eden işletme ve girişimcilerin hikâyeleri derlenerek söz konusu hikâyelere raporda 

kısaca yer verilmiştir. 

Raporun ilk bölümünde Ar-Ge ve inovasyon kavramları açıklanarak bu konularda ülkemizde ve 

dünyada yürütülen faaliyetler üzerinde durulmuştur. İlk bölümde ayrıca programın uygulandığı 

dönemde ülkedeki ve dünyadaki ekonomik durum ve eğilimler ele alınmış ve Ar-Ge ve inovasyon 

konularında KOSGEB’in yaptığı çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde çalışmanın yöntemi 

açıklanmış, üçüncü bölümde ise KOSGEB verileri ve diğer kurum/kuruluşlardan alınan veriler ile 

anket ve görüşmeler aracılığıyla elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular ortaya 

koyulmuştur. Son bölümde ise ulaşılan sonuçlara ve bu sonuçlara dayanarak geliştirilen önerilere yer 

verilmiştir. 

Program kapsamında inovatif fikre sahip işletme ve girişimcilere, projelerinin Kurul tarafından kabul 

edilmesi halinde 532 bin ₺’ye 1 kadar destek verilmiştir. Desteklenen başlıca giderler; kira, makine-

teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, personel, başlangıç sermayesi ve proje 

geliştirme (proje danışmanlığı, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları, proje tanıtımı, yurt içi ve yurt dışı 

kongre/konferans/ fuar ziyareti /teknolojik işbirliği ziyareti ve test, analiz ve belgelendirme) giderleri 

olmuştur.  

                                                 
1 Destek üst limiti 2015 yılında yapılan revizyon ile 750 bin ₺’ye çıkarılmıştır.  
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KOSGEB’in, geniş hizmet ağı ve KOBİ’ler ile girişimcilerin doğrudan iletişim kurabileceği bir kuruluş 

olması nedeniyle, program ülke geneline yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Ayrıca başvuru ve 

desteklerin ölçeksel, bölgesel, sektörel ve teknoloji seviyesine göre dağılımı incelendiğinde bütün 

kesimlerin programa ilgi gösterdikleri görülmüştür.  

Program kapsamında 896’sı girişimci, 4.093’ü işletme olmak üzere toplam 4.989 yararlanıcının 5.576 

projesi desteklenmiştir. Başvuru yapılan projelerin girişimcilerde %26’sı, işletmelerde %31’i 

desteklenerek yararlanıcılara; 36 milyon ₺’si geri ödemeli, 465 milyon ₺’si geri ödemesiz olmak üzere 

toplam 501 milyon ₺ ödeme yapılmıştır. Desteğin %62’si makine-teçhizat, donanım, hammadde, 

yazılım ve hizmet alımı giderleri, %29’u ise personel giderleri için verilmiştir. Projelerin %87’si başarıyla 

tamamlanmıştır. Ayrıca projesi Kurul tarafından kabul edilen girişimci ve işletmelerden talep edenlere 

TEKMER’lerde ücretsiz işlik tahsis edilmiş, işlik tahsis edilmeyenler için ise kira desteği verilmiştir. Bu 

kapsamda 500’ün üzerinde yararlanıcıya yaklaşık 18 bin m2 işlik, 9 bin ay süreyle tahsis edilmiştir. 

2021 Yılı Aralık ayı itibarıyla desteklenen işletmelerin %89,5’inin, girişimcilerin ise %89’unun faal 

durumda bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca programdan yararlanan işletme ve girişimcilerin hayatta 

kalma oranlarının programa başvurmasına rağmen destek almayanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür (işletmelerde %88,2, girişimcilerde %75,8). 

Desteklenen projeler aracılığıyla 7.485 personelin istihdam edilmesi sağlanmış, söz konusu personelin 

%19,3’ünün 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla ilgili yararlanıcıda çalışmaya devam ettiği tespit edilmiştir. 

Destek kapsamında istihdam edilen personelin %58’inin yeni istihdam olması programın istihdam 

oluşturma potansiyelini göstermektedir. Ayrıca saha araştırması kapsamında uygulanan ankete katılan 

yararlanıcıların %68,5’i de programın Ar-Ge personeli istihdamını artırdığını belirtmiştir. 

125’i girişimci olmak üzere toplam 1.051 yararlanıcının ilk defa program başlangıç yılından itibaren 

yurt dışı satış yapmaya başladığı ve bunların program başlangıç yılı ve sonrasında 7,7 milyar ₺ tutarında 

yurt dışı satış gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. İlk kez yurt dışı satış yapan bu yararlanıcılar her 1 ₺ 

destek karşılığında 68 ₺ yurt dışı satış yapmışlardır. Programdan önce yurt dışı satış yapan işletmelerin 

program başlangıç yılından itibaren yaptıkları yurt dışı satışlar da eklendiğinde her 1 ₺ destek 

karşılığında 158 ₺ yurt dışı satış yapıldığını söylemek mümkündür. 

Program kapsamında işletmesini kuran 896 girişimciye 90,5 milyon ₺ destek verilirken (3 milyon ₺’si 

geri ödemeli) söz konusu girişimcilerden 125’i yurt dışı satış yapmaya başlayarak 641,4 milyon ₺ yurt 
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dışı satış gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla ilk kez yurt dışı satış yapan girişimciler KOSGEB’in program 

kapsamında tüm girişimcilere ödediği desteğin 7 katı yurt dışı satış yapmıştır.  

Program başlangıç yılı ve sonrası dönemlerde yararlanıcıların; %13,8’inin patent, %8,9’unun faydalı 

model belgesi için başvuru yaptığı; %3,7’sinin patent, %4,6’sının faydalı model belgesi için onay aldığı 

görülmüştür. Ayrıca yararlanıcıların toplam fikri ve sınai mülkiyet belge sayısı; proje bitiş yılından 2 yıl 

sonra proje başlangıç yılına göre %54,9 artarak 699’dan 1.083’e çıkmıştır. Saha araştırması kapsamında 

uygulanan ankete katılan yararlanıcıların %53,9’u da programın koruma altına alınan ürün/yenilik 

sayısını artırdığı kanaatindedir. 

Program bitiş yılında başlangıç yılından önceki yıla göre yararlanıcıların; %76,5’inin yurt içi satışları, 

%67,6’sının yurt dışı satışları, %79,1’inin net satış hasılatı, %65,2’sinin Ar-Ge harcamaları, %71,8’inin 

ise çalışan sayısı artmıştır. İlgili değişkenlerdeki artış oranlarına bakıldığında ise; yurt içi satışlarının 

ortalama %80,7, yurt dışı satışlarının ortalama %113,2, net satış hasılatının ortalama %94,1, Ar-Ge 

harcamalarının ortalama %159,1 arttığı tespit edilmiştir. 

Yararlanıcılarda gözlenen olumlu değişimlerin ne kadarının programdan kaynaklandığını tahmin 

edebilmek amacıyla bir kontrol grubu oluşturulmuş ve yararlanıcılar ile programdan yararlanmayan 

işletme ve girişimcilerin program öncesi ve sonrası durumları; yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar, net satış 

hasılatı, Ar-Ge harcamaları ve çalışan sayısı açısından eşleştirme yapmak suretiyle karşılaştırılmıştır. 

Etki analizi sonuçlarına göre yurt içi satışlar, net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından destekten 

sonraki yıllarda desteğin pozitif etkisi istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre; 

 Desteklenen işletmelerin yurt içi satışlarındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; programdan 

bir yıl sonra %44,1, iki yıl sonra %49,1, üç yıl sonra %46,8 ve dört yıl sonra %63,5 daha fazla, 

 Desteklenen işletmelerin net satış hasılatındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; 

programdan bir yıl sonra %53, iki yıl sonra %53,5, üç yıl sonra %49,2, dört yıl sonra %81,2 ve 

beş yıl sonra %72,4 daha fazla, 

 Desteklenen işletmelerin çalışan sayısındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; programdan 

bir yıl sonra %15,8, iki yıl sonra %14,1, üç yıl sonra %9,8 ve dört yıl sonra %17,3 daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir. 

Programa taraf tüm kesimlerin programın işleyişine ilişkin görüşlerini detaylı olarak alabilmek için 

yürütülen saha araştırmasının ilk aşaması kapsamında yararlanıcılar ile programa başvuran ancak destek 

almayan/alamayan girişimci ve işletmelere, programa ilişkin memnuniyet düzeylerini ve muhtemel 
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sorun alanlarını tespit etmek amacıyla anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre, işletmelerin 

%38’inin, girişimcilerin ise %71’inin ilk defa program kapsamında Ar-Ge ve inovasyon projesi 

yürüttüğü ve programa ilişkin genel memnuniyet seviyelerinin %80’in üzerinde olduğu görülmüştür. 

Ankete katılan yararlanıcıların %72’si proje çıktısı en az bir ürünü/yeniliği ticarileştirdiğini belirtmiştir. 

Ticarileştirmenin önündeki en büyük engel olarak ise girişimcilerin %82,6’sı, işletmelerin %48,4’ü 

“Finansman kaynağının yetersiz kalması ve ek kaynak ayrılamaması” sebebini ilk sırada göstermiştir. 

“Üretim altyapısının yetersiz olması” ise hem girişimcilerin hem de işletmelerin 4’te 1’inden fazlasının 

işaret ettiği diğer bir sorun alanı olmuştur. Finansal yetersizlikler yararlanıcılarla gerçekleştirilen 

görüşmelerde de öne çıkan ticarileşememe sebeplerinden birisi olmuştur. Ayrıca yararlanıcılar 

programın; Ar-Ge ve inovasyon becerilerini, Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını, Ar-Ge personeli 

istihdamını, rekabet gücünü, ürün/yenilik çeşitliliğini ve koruma alına alınan ürün/yenilik sayısını 

artırma, üretim maliyetlerini ise düşürme konularında fayda sağladığı kanaatindedir. Anket analizinden 

elde edilen diğer bir sonuç ise program ve destek üst limitlerinin özellikle programın uygulama 

döneminin sonlarına doğru yetersiz bulunması olmuştur. Ayrıca memnuniyetin nispeten düşük olduğu 

diğer bir konu ise Kurul kararlarına ilişkin olmuştur.  

Saha araştırmasının ikinci aşamasında ise anket, idari kayıtlar ve doküman incelemelerinden elde edilen 

bulguların derinlemesine incelenmesi ve açıklanabilmesi için programa taraf tüm kesimler ile toplam 

47,5 saat süren 73 görüşme gerçekleştirilmiştir. Böylece farklı görev ve pozisyonlardaki kişilerin 

programa bakış açılarının ortaya çıkarılması, her bir gruptan programın farklı süreçleri hakkında 

derinlemesine bilgi alınması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen görüşmelerde öne çıkan en önemli 

hususlar; zamanla yetersiz hale geldiği düşünülen destek üst limitleri, KOSGEB dışı Kurul üyelerinin 

proje değerlendirme konusundaki yetkinlikleri, Kurullarda proje çıktısına yönelik pazar 

değerlendirmesine yeterince önem verilmemesi ve proje sonrası izleme sürecinin sağlıklı 

yapılmamasına yönelik eleştiriler olmuştur. 

Programın katkısallığı hem gerçekleştirilen görüşmeler hem de yapılan anket kapsamında incelenmiştir. 

Anket sonuçlarına göre hem girişimciler (%41,6) hem de işletmeler (%51) açısından programın kısmi 

katkısallığının yüksek olduğu görülmüştür. Diğer taraftan destek olmasaydı proje çalışmalarına 

başlamayacağını ifade eden girişimcilerin oranının işletmelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür 

(%32,5’e %13,1). Genel olarak bakıldığında ise programın, her 4 girişimciden 3’ünün işletme kurma 

kararına katkısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde de işletmelerin büyük kısmı 

programın kendilerini cesaretlendirdiğini ifade ederken girişimciler ise işletme kurmalarında programın 

önemli bir motivasyon unsuru olduğunu belirtmiştir. 
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Sonuç olarak programla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, yürürlükte olduğu dönemde 

programın; ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekler arasında önemli bir yere sahip olduğu 

ve KOBİ’ler ile girişimcilerde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşması ve yaygınlaşmasına katkı 

sağladığı görülmüştür. Uygulama sürecinin sonuna doğru limitlerin yetersiz kaldığına ilişkin bazı 

görüşler bulunmakla birlikte programın genel olarak işletme ve girişimcilerin beklenti ve ihtiyaçlarını 

karşıladığı yönünde genel bir algı olduğu da görülmüştür. Ayrıca Kurul değerlendirme süreçlerine 

ilişkin detayları rapor içeriğinde verilen bazı muhtelif sıkıntılar olduğu görülse de programın uygulama 

süreçlerinin genel olarak sorunsuz yürütüldüğü, işletme ve girişimcilerin de süreçlerden ve programdan 

memnuniyet seviyesinin yüksek olduğu görülmüştür. Programın özellikle girişimciler için Ar-Ge ve 

inovasyon projesi yürütme ve işletme kurma konularında ciddi katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İşletmeler açısından ise Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini öne çekme konusunda kısmı katkısallığının 

yüksek olduğu görülmüştür. 
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125 Girişimci
926 İşletme

7,7 Milyar ₺ 

AR- GE VE 
İNOVASYON  
PROGRAMI

100 501 Milyon ₺
Destek Ödemesi

4.093 İşletme
896 Girişimci 
4.989 Yararlanıcı 

Destek Alan İşletme Sayısı

%7,16 
Program Bitiş Yılı İtibarıyla 
Ölçeği Büyüyen Yararlanıcı Oranı

%87 

Program Başarı  Oranı

7.485 Personel
 Sağlanan İstihdam Sayısı

Program Sonrası Yurt Dışı Satışa 
Başlayan İşletmeler

158 ₺

1 ₺ Destek Karşılığında Yararlanıcıların 
Program Başlangıç Yılından Sonra Yaptıkları 
Yurt Dışı Satış

%54,9

Program Bitiş Yılında, Program Başlangıç Yılından 
Önceki Yıla Göre Fikri ve Sınai Mülkiyet Belge 
Sayısındaki Artış Oranı  
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Müdahale Grubu Kontrol Grubu
 2015-2019 döneminde desteklenen 

işletmeler
Programa 2010 - 2019 döneminde 

başvuruda bulunanlar içerisinde destekten 
yararlanmayan işletmeler

%40,7

Desteklenen İşletmelerin Net Satış 
Hasılatındaki Artış 

Desteklenmeyen İşletmelere Göre

Net Satış Hasılatı

1 Yıl Sonra 

Destek Yılı

Desteklenen İşletmelerin Net Satış 
Hasılatındaki Artış 

Desteklenmeyen İşletmelere Göre

Net Satış Hasılatı

Destek Öncesine Göre Gruplar Arasındaki Fark

%53

%15,8
Desteklenen İşletmelerin Çalışan 

Sayısındaki Artış Desteklenmeyen 
İşletmelere Göre

Çalışan Sayısı

Desteklenen İşletmelerin Çalışan 
Sayısındaki Artış Desteklenmeyen 

İşletmelere Göre

Çalışan Sayısı

Desteklenen İşletmelerin Net Satış 
Hasılatındaki Artış 

Desteklenmeyen İşletmelere Göre

Net Satış Hasılatı

 2 Yıl Sonra 

%53,5

%14,1

Desteklenen İşletmelerin Çalışan 
Sayısındaki Artış Desteklenmeyen 

İşletmelere Göre

Çalışan Sayısı

%13,1
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Müdahale Grubu Kontrol Grubu
 2015-2019 döneminde desteklenen 

işletmeler
Programa 2010 - 2019 döneminde 

başvuruda bulunanlar içerisinde destekten 
yararlanmayan işletmeler

Destek Öncesine Göre Gruplar Arasındaki Fark

Desteklenen İşletmelerin Çalışan 
Sayısındaki Artış Desteklenmeyen 

İşletmelere Göre

Çalışan Sayısı

Desteklenen İşletmelerin Net Satış 
Hasılatındaki Artış 

Desteklenmeyen İşletmelere Göre

Net Satış Hasılatı

 4 Yıl Sonra 

%81,2

%17,3

Desteklenen İşletmelerin Net Satış 
Hasılatındaki Artış 

Desteklenmeyen İşletmelere Göre

Net Satış Hasılatı

3 Yıl Sonra 

%49,2

%9,8
Desteklenen İşletmelerin Çalışan 

Sayısındaki Artış Desteklenmeyen 
İşletmelere Göre

Çalışan Sayısı
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B. GİRİŞ  

Bu rapor; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

Destek Programları Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile Destek Programı İzleme ve 

Değerlendirme Yönergesi hükümleri kapsamında ve Başkanlık Makamının 30.10.2019 tarihli ve 10391 

sayılı OLUR’u ile yürürlüğe giren, 13.10.2020 tarihli ve 9650 sayılı OLUR’u ile güncellenen ve 

15.10.2020 tarihli ve 9896 sayılı yazı ile duyurusu yapılan 2020 Yılı Değerlendirme Takvimi gereğince 

Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı (BYKDDB) tarafından politika yapıcıların karar 

verme süreçlerine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. 

KOSGEB bünyesinde destek programlarına yönelik izleme ve değerlendirme sisteminin kurulmasına 

ve bu sistem kapsamında buna benzer değerlendirme raporları hazırlanabilmesine imkân sağladıkları 

için başta geçmişten bugüne görev yapan KOSGEB yönetimleri olmak üzere, çalışmanın her 

aşamasında bilgi ve tecrübelerini çalışmayı yürüten değerlendiricilerle paylaşarak sürece katkı sağlayan 

KOSGEB personeline, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama projelerini değerlendiren ve karar 

alan değerlendirme ve karar kurulu (Kurul) üyesi üniversiteler ve/veya kurum/kuruluş temsilcilerine 

ve deneyimlerini paylaşan işletmelerimize teşekkür ederiz. 

Raporun bu bölümünde öncelikle yürütülen çalışmanın amacı ve kapsamına yer verilmiştir. 

Devamında ise desteğe konu Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon kavramları açıklanarak 

ülkemizde ve dünyada bu kapsamda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında Ar-Ge 

ve İnovasyon Programına ilişkin genel bilgiler ile revizyonlar ortaya koyulmuştur. Ülkemizde ve 

dünyada Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler ve bu desteklere yönelik değerlendirme çalışmaları 

incelenmiştir. Son olarak desteğin uygulama döneminde ülkedeki makroekonomik duruma yer 

verilmiştir. 

1. Amaç ve Kapsam  

Bu çalışma ile Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

kapsamındaki 2 programdan birisi olan ve 2010-2020 yılları arasında başvuru alınan Ar-Ge ve 

İnovasyon Programının; Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve Ar-Ge 

girişimcilerinin işletmelerini kurmasına olan katkısının araştırılması ve destek programının 

performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, değerlendirme çalışmasıyla elde edilen bulgu 

ve sonuçların karar alma süreçlerini desteklemesi ve böylece 2020 yılı itibarıyla bu programının yerine 
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uygulamaya alınan Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programında yapılması muhtemel 

iyileştirmelere katkı sağlanması beklenmektedir. 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı nihai değerlendirme çalışmasının planlanmasına 2020 yılı başında ilgili 

birimden mantıksal model ve gösterge tablosu talep edilerek başlanmıştır. Gelen mantıksal model ve 

gösterge tablosu üzerinden değerlendirme künyesi hazırlanmış ve ilgili birim ile söz konusu 

dokümanlar üzerinde mutabık kalınmıştır. 2020 Yılı Mayıs ayı itibarıyla değerlendirme çalışmalarına 

başlanması planlansa da 2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkisini 

gösteren Covid-19 Pandemisi sebebiyle 2019 Yılı Değerlendirme Takviminde yer alan desteklere 

yönelik yürütülen değerlendirme çalışmalarının sekteye uğraması nedeniyle söz konusu çalışmaların 

tamamlanmasını müteakip programa yönelik çalışmalara fiili olarak 2020 yılının son çeyreğinde 

başlanmıştır. Çalışmalar 2022 yılı Ekim ayında tamamlanmış ve çalışma süresince sırasıyla aşağıdaki 

faaliyetler yürütülmüştür: 

 Programın mevzuatının incelenmesi, 

 Programın uygulandığı döneme ilişkin makro politika dokümanlarının incelenmesi, 

 Literatür taraması kapsamında benzer destek programlarının, yurt içi ve yurt dışı değerlendirme 

raporlarının incelenmesi, 

 Çalışmanın nicel araştırma kısmında kullanılacak verilerin belirlenmesi, verilerin talep edilmesi, 

gelen verilerin temizlenip analize hazır hale getirilmesi, 

 Elde edilen verilerle ön analizlerin yapılarak ilk bulguların elde edilmesi, 

 Saha araştırmasının planlanması, veri toplama araçları ve örneklemin belirlenmesi ve ilgili 

formların tasarlanması, 

 Saha araştırmasının gerçekleştirilmesi, 

 Saha araştırmasından elde edilen verilerin analizi, 

 Tüm analiz ve araştırmalardan elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilerek bulgu, sonuç ve 

önerilerin ortaya koyulması. 

Desteğe yönelik yürütülen değerlendirme çalışması kapsamında sahadan ve idari kayıtlardan toplanan 

veriler bir arada analiz edilmiş; tasarlayıcılar, uygulayıcılar, işletmeler, değerlendiriciler ile diğer 

paydaşların görüşleri de çalışmaya yansıtılmıştır.  

Yürütülen değerlendirme çalışması sonucunda ortaya çıkan bu rapor Ar-Ge ve İnovasyon Programına 

yönelik bulguları, ulaşılan sonuçları ve bu bağlamda geliştirilen önerileri içermektedir. Programın 
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uygulama dönemi olarak programa başvuru alınan 25.06.2010-31.01.2020 tarihleri arasındaki zaman 

dilimi esas alınmış ve bu süreçte alınan tüm proje başvuruları çalışmanın kapsamına dâhil edilmiştir. 

2. Ar-Ge, İnovasyon Kavramları ve Bu Kapsamda Yürütülen Faaliyetler   

Günümüzde ülke ekonomilerinin verimlilik düzeyleri ve üretim yapıları, istikrarlı bir ekonomik 

büyümeye kavuşabilmek ve refah artışı sağlayabilmek açısından büyük önem arz etmektedir. Bu 

çerçevede, dünyada Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelim ivme kazanmakta ve ülkelerin daha az 

kaynakla, daha fazla katma değer yaratma çabası içerisinde oldukları görülmektedir. Yapılan 

araştırmalar inovasyonun işgücü ve toplam faktör verimliliği üzerinde olumlu etkide bulunduğunu ve 

refah düzeyinin artmasına katkı sağladığını göstermektedir. Ar-Ge harcamaları ise inovasyon açısından 

gerekli olan girdiler arasında değerlendirilmektedir (Türkiye İş Bankası, 2013). 

Ülkelerin bilgi çağına girmesi aynı zamanda teknolojide hızlı gelişmelerin yaşanması birtakım yenilikleri 

beraberinde getirmekte ve Ar-Ge’ye yönelik faaliyetlerin önem kazanmasına neden olmaktadır (Ulger, 

2017).  

Bu bölümde öncelikle Ar-Ge ve inovasyon kavramları irdelenmiş sonrasında ise ülkemizde ve dünyada 

yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin çeşitli veriler kapsamında genel bir inceleme yapılmıştır. Bu 

bölümde yer alan istatistiki verilerin her biri için kaynak gösterilmiş olmakla birlikte, veriler ağırlıklı 

olarak TÜİK ve OECD tarafından yayınlanan rapor ve istatistiklerden alınmıştır.  

a. Ar-Ge, İnovasyon ve İlişkili Diğer Kavramlar 

“Research and Development” ifadesinin İngilizce karşılığı olarak sözlüklerimize giren Ar-Ge terimi, 

araştırma ve geliştirme olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Araştırma ve geliştirme kavramlarını 

tek tek inceleyecek olursak, genel anlamda araştırma bir gereksinimle başlar. Araştırma 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 bütünüdür. Diğer bir ifadeyle, bilinmeyenleri 

açığa çıkarma çalışmalarıdır. Araştırmanın 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, araştırma; bilinmeyen bir teknoloji, ürün ya da bilgiyi ortaya çıkarmak ve bunları 

uygulamaya geçirmek için yapılan faaliyetler bütünüdür (Ünal & Seçilmiş, 2013). 
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Geliştirme kavramı ise, araştırma sonucunda ortaya çıkan bilgi, yöntem, teknik veya teknolojiyi yeni 

ürün ve üretim süreçlerine uyarlama faaliyetidir. Tanımdan da anlaşıldığı gibi, geliştirme çalışmalarında 

yeni bir buluş söz konusu değildir; sadece araştırma sonuçlarının malzemeler, ürünler, sistemler, 

yöntemler, üretim süreçleri ve hizmetlere dönüştürülmesi amacıyla yürütülen faaliyetleri kapsar. 

Böylece geliştirme faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ile üretim faaliyetleri arasında bir köprü işlevi görür. 

Geliştirmeyi, temel araştırma ya da uygulamalı araştırma faaliyetleri neticesinde elde edilen yeni bulgu 

ve bilgileri daha ekonomik ve daha karlı olabilecek araç, mal, hizmet, sistem ya da üretim sürecine 

dönüştürme alanında yapılan mühendislik faaliyetleri olarak da tanımlayabiliriz. Araştırma faaliyetleri 

bilim, geliştirme faaliyetleri ise mühendislik çalışmalarını kapsamaktadır. Bilim araştırma, gözlem ve 

deney yoluyla evrendeki bilinmeyenleri açığa çıkarmaya çalışır. Mühendislik ise evrendeki varlık ve 

kaynakların, insan için verimli hale getirilmesi ile ilgilenir (Ünal & Seçilmiş, 2013). 

OECD tarafından yayımlanan ve ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasına esas teşkil 

eden araştırma ve deneysel geliştirme göstergelerine standart oluşturulmasını amaçlayan Frascati 

Kılavuzu’na göre Ar-Ge; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve 

bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen 

yaratıcı çalışmalardır (OECD, 2002). 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu’na göre ise Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun 

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve 

uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır 

(Resmi Gazete, 2001). 

Literatür incelendiğinde ise en genel tanımıyla Ar-Ge; ekonomide teknolojinin, bilgi stokunun 

artırılması amacıyla gerçekleştirilen her türden yaratıcı nitelikteki sistematik aktivite olarak 

tanımlanmaktadır (Frankema & Lindblad, 2006). 

Araştırma; genel anlamda araştırma bir gereksinimle başlar. Araştırma 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 bütünüdür. Diğer bir ifadeyle, bilinmeyenleri açığa çıkarma 

çalışmalarıdır (Tezcan, 2018). Araştırma; temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme 

olarak üçe ayrılır (OECD, 2015): 
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Temel Araştırma (Basic Research): Görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı 

bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için 

yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Temel araştırmalar çoğunlukla kamu kurumları ya da 

üniversitelerce, kâr amacı güdülmeden, bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bilinmeyenlerin keşfine 

yönelik olarak yapılır. Temel araştırma sonuçları genellikle satılmaz, bilimsel dergilerde yayımlanır veya 

ilgili çevrelere sunulur.  

Uygulamalı Araştırma (Applied Research): Yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir 

araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Uygulamalı 

araştırma, temel araştırmadan elde edinilen bulgular kullanılarak, ürün ve üretim süreçlerine yönelik 

yeni bilgi ve teknik elde etme amacıyla yapılır ve kâr amacı taşır. Yani temel araştırma bulgularının olası 

kullanımlarını ya da belirli ve önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya yollarını 

belirlemek için yürütülür. Belirli sorunları çözmek amacıyla, mevcut bilgi ile eklerinin 

değerlendirilmesini kapsar. Ticari teşebbüs sektöründe temel ile uygulamalı araştırma arasındaki ayrım 

çoğunlukla temel araştırma programının umut verici sonuçlarını araştırmak üzere yeni bir projenin 

oluşturulmasıyla gerçekleştirilir. 

Deneysel Geliştirme (Experimental Development): Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen 

mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, 

sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde 

geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. 

Geliştirme, temel araştırma ya da uygulamalı araştırma faaliyetleri neticesinde elde edilen yeni bulgu 

ve bilgileri daha ekonomik ve daha karlı olabilecek araç, mal, hizmet, sistem ya da üretim sürecine 

dönüştürme alanında yapılan mühendislik faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Geliştirme basit, 

teknolojik ve bilimsel geliştirme olmak üzere üçe ayrılır (Tezcan, 2018): 

Basit Geliştirme (Basic Development): Mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerin biraz daha geliştirilerek 

mevcut olan durumu daha iyiye taşımak amacıyla yapılan küçük ölçekli çalışmalardır. Dikkatli, becerikli, 

yenilikçi ve eleştirel olarak olaylara bakabilen her eleman olay ve olguları basit geliştirme ile daha faydalı 

olabilecek şekle dönüştürebilir. Bu tür geliştirmeler işletmeye hem pazarda hem de yapmış olduğu 

faaliyetlerde bir avantaj sağlarken, ilerleme ruhu ve güven duygusu da katar. 
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Teknolojik Geliştirme (Technological Development): Basit geliştirmeye nazaran daha karmaşık bir 

süreçtir. Teknolojik 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 bilimsel bilgi hem yetenek hem tecrübeye daha 

yoğun olarak ihtiyaç duyulan, bunların yanında hayal gücü ve yaratıcılığın da olması gerektiği geliştirme 

türüdür. Bilimsel geliştirme için bu özelliklere sahip Ar-Ge personeli ya da servisinin işletme 

bünyesinde görev yapması gerekmektedir.  

İnovasyon (yenilik) ise; 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 oluşturulan süreçler ve süreçlerin neticeleri olarak tanımlanmaktadır. 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 

yaratmasını sağlamaktır (Battelle ve RD Magazine, 2012). 

OECD tarafından yayımlanan ve yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeleri belirleyen 

Oslo Kılavuzunda ise yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde 

yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama 

yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (OECD, 

2006). 

Bir firma; çalışma yöntemleri, üretim faktörlerinin kullanımı ve çıktı türleri üzerinde, üretkenliğini 

ve/veya ticari performansını iyileştiren çok çeşitli değişiklikler yapabilir. Oslo Kılavuzu, firmaların 

faaliyetlerinde gerçekleşen çok çeşitli değişiklikler yelpazesini kapsayan dört yenilik (inovasyon) türü 

tanımlamaktadır: Ürün yenilikleri, süreç yenilikleri, organizasyonel yenilikler ve pazarlama yenilikleri. 

Bu kavramlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir (OECD, 2006); 

Ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede 

iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya koyulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve 

malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli 

derecede iyileştirmeleri içermektedir. Ürün yenilikleri, yeni bilgi veya teknolojilerden yararlanabilir ya 

da mevcut bilgi ve teknolojilerin yeni kullanımlarına veya bunların bir kombinasyonuna dayanabilir. 

“Ürün” terimi hem mal hem de hizmetleri kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Ürün yenilikleri, hem 
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yeni mal ve hizmetlerin tanıtımını hem de mevcut mal ve hizmetlerin işlevsel veya kullanıcı 

özelliklerinde yapılan önemli iyileştirmeleri içermektedir. 

Süreç yeniliği, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin 

gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri 

içermektedir. Süreç yenilikleri, birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya 

yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir. 

Pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı 

(promosyonu) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. 

Pazarlama yenilikleri, firmanın satışlarını artırmak amacıyla, müşteri ihtiyaçlarına daha başarılı şekilde 

cevap vermeyi, yeni pazarlar açmayı veya bir firma ürününü pazarda yeni bir şekilde konumlandırmayı 

hedeflemektedir. 

Organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde 

yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır. Organizasyonel yeniliklerin, idari maliyetlerini ve işlem 

maliyetlerini 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 performansını artırması öngörülebilir. 

Oslo kılavuzunda ayrıca yenilik derecelerine de yer verilmiştir. Tanım gereği, tüm yenilikler belli bir 

derece yeni olma durumu içermelidir. Yeniliklerin yeni olmalarına ilişkin üç kavram aşağıda ele 

alınmaktadır: firma için yeni, pazar için yeni ve dünya için yeni (OECD, 2006). 

Bir yenilik için minimum giriş düzeyi, firma için yeni olmasıdır. Bir ürün, süreç, pazarlama yöntemi 

veya organizasyonel yöntem zaten diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olabilir, fakat söz konusu 

yöntem firma için yeni ise (ya da ürün ve süreçler durumunda: önemli derecede iyileştirilmiş ise) bu o 

firma için bir yeniliktir. 

Pazar için yeni ve dünya için yeni kavramları, belli bir yeniliğin zaten diğer firmalar tarafından 

gerçekleştirilmiş olup olmadığı ya da firmanın söz konusu yeniliği pazarda veya endüstride ya da dünya 

genelinde ilk defa gerçekleştiren firma olup olmadığı ile ilgilidir. Yenilikler, firma yeniliği kendi 

pazarında piyasaya sürecek ilk firma olduğunda, pazar için yenidir. Pazar basit anlamda firma ve 

rakipleri olarak tanımlanmakta olup, bir coğrafi bölgeyi ya da bir ürün hattını içerebilir. Pazar için yeni 
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kavramının coğrafik kapsamı bu sebeple firmanın kendi faaliyet pazarına bakıldığına bağlıdır ve 

bundan ötürü hem yurt içi hem de uluslararası firmaları içerebilir. 

Bir yenilik, firma yeniliği yurt içi ve uluslararası tüm pazarlar ve endüstrilerde ortaya koyan ilk firma 

olduğunda, dünya için yenidir. Dünya için yeni kavramı bu nedenle pazar için yeni kavramından nitel 

olarak daha fazla yenilik derecesini ifade etmektedir. Birçok taramanın, pazar için yeni kavramı 

hakkındaki soruların, yenilikler için yeni olma derecesinin ölçümünde yeterli olduğunu ortaya 

koyabilmesine rağmen, dünya için yeni kavramı, yenilik derecesini daha ayrıntılı olarak incelemek 

isteyen taramalar için bir seçenek sunmaktadır. 

Konuyla ilgili bir diğer kavram da radikal veya yıkıcı yeniliktir. Bu, bir pazar üzerinde ya da o pazar 

içindeki firmaların ekonomik faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip bir yenilik olarak 

tanımlanabilir. Bu kavram, yeniliklerin, yenilik derecesi yerine etkisi üzerine odaklanmaktadır. Etki, 

örneğin, pazarın yapısını değiştirebilir, yeni pazarlar oluşturabilir ya da mevcut ürünleri eskimiş hale 

getirebilir. Bununla birlikte, bir yeniliğin, piyasaya sürülmesinden çok sonralarına kadar, yıkıcı olup 

olmadığı konusu net olmayabilir. Bu, bir yenilik taramasında incelenen dönem içerisinde yıkıcı 

yenilikler hakkında veri toplamayı zorlaştırmaktadır (OECD, 2006). 

b. Ar-Ge Faaliyetlerinin Gelişmişlik Üzerindeki Etkisi 

Ekonomilerin gelişmişlik seviyesi için önemli bir belirleyici uzun dönemli ekonomik büyümedir. Her 

türden gelişmişlik seviyesindeki ülke için önemli bir faktör olan ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği 

de önem arz etmektedir. İktisatçılar, ekonomik büyüme sürecini yönlendirecek unsurlara dair geniş bir 

perspektife sahiptir. Yine de elde edilen kapsamlı ekonomik büyüme teorilerine karşın, hızlı bir 

ekonomik büyümeye ulaşılması için üretilmiş özel bir reçeteden söz edilmesi mümkün değildir 

(Mankiw, 2010). 

Ancak tarihsel perspektifte dünya ekonomilerinde gözlenen büyüme ve gelişmeye yönelik olgular, 

doğası gereği karmaşık olup basit formüllere indirgenmesi olanaklı değildir. Bu bağlamda, tüm yönleri 

ile olmasa bile, sürdürülebilir ekonomik büyümenin yolunun, üretim faktörlerinin verimliliğini de 

şekillendiren bir unsur olan teknolojiden geçtiği ifade edilebilir. Ar-Ge faaliyetleri yoluyla geliştirilmesi 

ve gerçekleştirilmesi, araştırma ve geliştirme amacıyla gerçekleştirilen harcamaların ülkelerin gelişmişlik 

düzeyi üzerinde etkili olmasına yol açmaktadır (Kaya, 2008). 



   

18 | S a y f a  
 

Literatür incelendiğinde Ar-Ge’ye yönelik faaliyetlerin, ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınması, 

istihdam yaratma potansiyeli, rekabet edebilirlik, verimlilik artışı ve bunlara paralel sosyo-ekonomik 

gelişmeler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 

Ekonomik büyümenin kaynakları üzerine yapılan çalışmalarda 2 yaklaşım ön plana çıkmaktadır. İlki 

Solow’un öncülüğündeki Neoklasik büyüme teorisidir. Teknolojiyi dışsal kabul eden Neoklasik 

büyüme modeli 1980’lere doğru geçerliliğini yitirmiştir. İkinci yaklaşım ise teknolojiyi içsel kabul eden 

ve 1980’lerden sonra ortaya çıkan içsel büyüme modelleridir. İçsel büyüme modelleri teknolojiyi 

analize dâhil etmekte ve ekonomik büyüme için Ar-Ge faaliyetlerine önem vermektedir. Yapılan 

çalışmalar göstermiştir ki, teknolojik yenilik sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında temel faktördür. 

Ar-Ge ise teknolojik yeniliğin temel kaynağıdır. Ar-Ge sayesinde teknolojik yenilikler daha fazla önem 

kazanmış, bu da verimliliği arttırıp kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamıştır (Güneş, 2019). 

Ar-Ge harcamaları günümüz ekonomi dünyasının itici gücü ve ulusal rekabet ortamının da önemli 

desteklerinden biridir. Ar-Ge harcamaları fabrikaya, hizmete, iş dünyasına, ihracata milli gelire, eğitime, 

yönetime ve diplomasiye yansıyan çok yönlü bir temel kavramdır. Ayrıca dünyadaki gelişmiş ülkeler ile 

gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkı ortaya koyan önemli bir göstergedir. Ar-Ge harcamaları ile 

ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında doğrudan bir ilişki vardır.  

Literatürde Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi doğrudan ortaya koyan 

çalışmaların yanı sıra bilgi birikimi, verimlilik ve teknolojik gelişme gibi yollarla bu süreci destekleyen 

ilişkilerin de tespit edildiği görülmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge harcamalarının ülkelerin ekonomik 

gelişmişliğini çeşitli kanallardan olumlu yönde etkilediği literatürde genel olarak ulaşılan bir sonuçtur. 

Bu bağlamda yürütülen çalışmalardan bazılarına Tablo 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1 - Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisine Yönelik Çalışmalar 

Çalışma Adı Yıl Kapsam Sonuç 

Ar-Ge Yatırımları ve Uluslararası 
Verimlilik Farklılıkları (Lichtenberg) 

1993 74 Ülke 

Özel sektör tarafından finanse edilen Ar-Ge harcamaları 
ile hem büyüme hem de verimlilik arasında pozitif ve 
anlamlı bir ilişki bulunmuş fakat kamu sektörü Ar-Ge 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında ise herhangi 
bir nedensel ilişkiye rastlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Uluslararası Ar-Ge Yayılımları ve 
OECD Ekonomik Büyümesi (Park) 

1995 OECD 
Ar-Ge harcamalarının toplam faktör verimliliğindeki 
artışın önemli bir belirleyicisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamaları ve Endojen 
Ekonomik Büyüme (Freire Serén) 

1999 OECD 

Ar-Ge harcamaları, patent ve araştırmacı sayıları ile 
Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) büyüme oranları 
arasında pozitif ve yüksek oranlı bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çalışma Adı Yıl Kapsam Sonuç 

Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme 
(Sylwester) 

2001 
G7 ve 
OECD 

Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi araştırdığı çalışmasında G7 ülkelerinde 
endüstriyel Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında pozitif bir ilişki olduğu fakat 20 OECD 
ülkesinde ise herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Ar-Ge'den Verimlilik Artışına: Ar-
Ge'nin Kurumsal Yapısı ve Fon 
Kaynağı Önemli mi? (Guellec ve Van 
Pottelsberghe) 

2004 OECD  
Ar-Ge faaliyetinin uzun dönemde verimlilikteki 
artışların anlamlı bir belirleyicisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

OECD'de Ar-Ge'ye Bağlı Büyüme 
(Zachariadis) 

2004 OECD 
Ar-Ge harcamalarındaki artışın verimlilikteki büyüme 
oranı ve çıktı düzeyindeki artışı pozitif etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Yüksek Teknoloji Sektöründe Ar-Ge 
Harcamaları ve Ekonomik Büyüme 
(Falk) 

2007 OECD 

Ar-Ge harcamalarının ve yüksek teknolojiye yönelik Ar-
Ge yatırımlarındaki artışın hem kişi başına düşen GSYH 
hem de çalışan başına düşen GSYH üzerinde güçlü ve 
pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Verimliliği ve Ekonomik 
Performans: Stokastik Sınır 
Yaklaşımını Kullanarak Ülkeler Arası 
Analiz (Wang) 

2008 30 Ülke 
Ar-Ge harcamalarını etkili bir şekilde kullanan ülkelerin 
daha iyi bir ekonomik büyüme performansına ulaşacağı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamaları ve ABD 
Ekonomik Büyümesi: Ayrıştırılmış 
Bir Yaklaşım (Goel, Payne ve Ram) 

2008 ABD 

Ar-Ge harcamalarının iktisadi büyümeyi hızlandırdığı ve 
Kamu Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme 
ilişkisinin özel sektör Ar-Ge harcamalarından daha 
güçlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Üretkenlik ve Ar-Ge: İspanyol Firma 
Düzeyindeki Verilerden Elde Edilen 
Ekonometrik Bir Kanıt (Mate-Garcia 
ve Rodriguez-Fernandez) 

2008 İspanya 
Ar-Ge harcamalarının verimlilik artışı üzerinde pozitif 
ve anlamlı rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ülkeler Karşılaştırmalı Avantajlar 
Yaratabilir mi? Ar-Ge Harcamaları 
(Braunerhjelm ve Thulin) 

2008 
19 

OECD 
Ülkesi 

Ar-Ge harcamalarının ülkelerin göreli rekabet 
avantajlarını belirlediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamaları ve İhracat 
İlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri 
Analizi (Özer ve Çiftçi) 

2009 OECD 
Ar-Ge harcamaları, patent ve araştırmacı sayıları ile 
GSYH büyüme oranları arasında pozitif ve yüksek oranlı 
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve 
Ekonomik Büyüme Arasındaki 
Nedensel İlişkinin Analizi (Altın ve 
Kaya) 

2009 Türkiye 
Ar-Ge harcamalarının uzun dönemde ekonomik 
büyüme performansını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge'nin Singapur Ekonomisine 
Etkisi: Ampirik Bir Değerlendirme 
(Ho, Wong ve Toh) 

2009 Singapur 
Ar-Ge yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde, 
OECD ülkelerine kıyasla güçlü bir etkisinin bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Ekonomik Büyüme için Bilim ve 
Teknoloji (Petrescu) 

2009 
ABD ve 

Batı 
Avrupa 

Ar-Ge harcamalarının ekonomide yol açtığı getirilerin; 
tarih, gelenekler ve bilgi transferleri tarafından 
şekillendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme: Bazı 
Gelişmekte Olan Ülkelerden Yeni 
Kanıtlar (Samimi ve Alerasoul) 

2009 30 Ülke 

Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde 
herhangi bir pozitif etkisi olmadığını belirtmelerine 
rağmen Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin daha 
yüksek bir ekonomik büyüme oranına ulaşmaları için 
Ar-Ge aktivitelerini yükseltmeleri gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Ar-Ge'de Özel ve Kamu Yatırımları 
Arasındaki Tamamlayıcılık: Dinamik 
Panel Veri Analizi (Sadraoui ve Zina) 

2009 23 Ülke 
Tüm ülkelerde Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme 
değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve 
Ekonomik Büyüme Arasındaki 
İlişkinin VAR Modeli ile Analizi 
(Korkmaz) 

2010 Türkiye 
Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyümenin uzun 
dönemde birbirlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çalışma Adı Yıl Kapsam Sonuç 

Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik 
Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi 
(Genç ve Atasoy) 

2010 Türkiye 
Ülkelerin daha fazla Ar-Ge yatırımı 
gerçekleştirmelerinin ekonomik büyümelerine olumlu 
yansıyacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme: 
Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler 
Üzerine Bir Uygulama (Bilen) 

2010 24 Ülke 
Ar-Ge büyüklüğü ve Ar-Ge personeli sayısı ile 
ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin var 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Afrika Tarımında Verimlilik Artışı ve 
Ar-Ge'nin Etkileri (Alene) 

2010 
52 Afrika 

Ülkesi 

Tarımsal Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik bir artış toplam 
verimliliği %0,20 civarında artırdığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik 
Büyüme Arasındaki Nedensellik 
İlişkileri: OECD Ülkeleri Örneği 
(Ağır ve Utlu) 

2011 Türkiye 
Ar-Ge harcamaları kısa dönemde ekonomik büyümeye 
neden olmazken uzun dönemde ekonomik büyümenin 
nedeni olarak görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

Uzmanlaşma, Ar-Ge ve Verimlilik 
Artışı: AB Bölgelerinden Kanıtlar 
(Piras) 

2011 AB 
Ar-Ge harcamalarının imalat sanayi ve hizmetler 
sektörlerinde teknoloji seviyesini etkileyerek büyümeyi 
güçlendirici sonuçlara yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yükseköğretim Ar-Ge ve Verimlilik 
Artışı: Yüksek Gelirli OECD 
Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir 
Çalışma (Eid) 

2012 OECD 
Ar-Ge harcamalarının yapıldığı yıldan sonraki yıllarda 
verimlilikteki artış üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

OECD Ülkelerinde Ar-Ge 
Harcamaları ve Ekonomik Büyüme 
İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel 
Nedensellik Analizi (Gülmez ve 
Yardımcıoğlu) 

 2012 OECD 

Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik bir artışın ekonomik 
büyüme üzerinde uzun dönemde yaklaşık olarak 
%0,77’lik bir artış meydana getirdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Ar-Ge’nin Sosyo-Ekonomik 
Kalkınmaya Etkisi: Seçilmiş 
Gelişmekte Olan Ekonomilerden 
Perspektifler (Gyekye, Oseifuah ve 
Vukor-Quarshie) 

2012 

5 Sahra 
Altı 

Afrika 
Ülkesi 

Gayri safi yurt içi Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik artışın 
ekonomik büyümeyi yaklaşık %0,326 oranında artırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Yüksek Gelirli OECD Ülkelerinde 
Ar-Ge, Yenilik ve Ekonomik 
Büyüme Arasındaki İlişkinin 
Nedensellik Analizi (Güloğlu ve 
Tekin) 

2012 OECD 

Ar-Ge ve yenilikler, Ar-Ge ve ekonomik büyüme, 
ekonomik büyüme ve yenilikler arasında pozitif ve 
anlamlı ilişkinin söz konusu olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamalarının İş Yaratma 
Etkisi (Bogliacino ve Vivarelli) 

2012 AB 
İmalat sanayi ve hizmetler sektörlerinde Ar-Ge 
harcamalarının iş yaratma potansiyeline sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik 
Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2011 
Türkiye Örneği (Akıncı ve Sevinç) 

2013 Türkiye 
Ulusal gelir ile Ar-Ge harcamaları arasında uzun 
dönemli bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Teknolojik İlerlemenin Belirleyicileri: 
Yeni Sanayileşmiş Ülkeler İçin Panel 
Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik 
Analizleri (Göçer) 

2013 
Asya 

Ülkeleri 

Yeni sanayileşmiş ülkelerde Ar-Ge harcamalarının; 
yüksek teknolojili ürün ihracatı, kişi başına düşen gelir, 
sağlık harcamaları, doğrudan yabancı yatırımlar, toplam 
faktör verimliliği ve sabit sermaye stokundaki artışların 
yanı sıra teknolojik ilerlemenin önemli bir belirleyicisi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik 
Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri 
(Meçik) 

2014 OECD 
Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde 
pozitif ve anlamlı etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik 
Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri 
Analizi 1990-2013 (Erdil Şahin) 

2015 OECD 
Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasında 
pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çalışma Adı Yıl Kapsam Sonuç 

Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik 
Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri 
Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı 
Altında Panel Eşbütünleme Analizi 
(Altıntaş ve Mercan) 

2015 
21 

OECD 
Ülkesi 

Ar-Ge harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi 
güçlü bir şekilde etkilediği, bu etkinin sabit sermaye 
oluşumu ve işgücü artış oranından daha yüksek olduğu 
ve ülkelerin kişi başı Ar-Ge harcamalarındaki 
(GSYH’ye oran olarak) 1 birimlik yüzde artışın 
ekonomik büyümeyi 3,43 birim arttırdığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik 
Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin 
Panel Veri Analizi (Güneş) 

2019 
32 

OECD 
Ülkesi 

Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasında 
pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Ekonomik büyümeyi etkileyen birçok faktör olmakla birlikte yeni bilgi ve teknolojik yenilikler bunların 

başında gelmektedir. Ülkelerin gelişim potansiyelleri ve bilgiyi kullanmaları refah seviyesi artışına neden 

olmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak büyümesine yol açan temel 

faktörler yeni ürünlerin geliştirilme süreci ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımlardır. Ekonomik büyümeye 

olumlu katkı sağlamak için Ar-Ge harcamalarının ekonomik faaliyetlerinden birtakım avantajlar elde 

edilmesi gerekir. Bu bağlamda bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir (SMMO, 2016):  

Rekabet Avantajı: Teknolojik gelişmeler, Ar-Ge harcamalarının ülkelerin uluslararası düzeyde rekabet 

edebilirlik gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaktadır.  

Yabancı Sermayeyi Çekme: Ülkenin sahip olduğu teknolojik yetenek, hem ülkeye doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının çekilmesinde hem de yabancı firmaların ülkede teknoloji odaklı yatırımlar 

yapmasında oldukça önemli bir faktör olmaktadır.  

Verimlilik Artışı: Mikro ve makro düzeyde verimliliği arttırmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek 

için en önemli unsur Ar-Ge harcamalarıdır. Şöyle ki; Ar‐Ge harcamaları sonucunda ortaya çıkan bilgi 

ve teknoloji aracılığıyla çevre, sağlık, ekonomi gibi alanlarda sorunların çözülmesiyle insanlık için fayda 

sağlanmış olacaktır.  

Teknolojik Bağımlılıktan Kurtulma: Ülkeleri teknolojik yönden diğer ülkelere bağımlı olmaktan 

kurtaran faktörler arasında Ar-Ge harcamaları da yer almaktadır. Ar‐Ge faaliyetleri yalnızca üretim 

artışını ve ekonomik performansı sağlamaya yönelik değil aynı zamanda sosyal amaçları 

gerçekleştirmeye yönelik olarak da önemli etkileri olmaktadır. 

Günümüzde Ar-Ge harcamaları, ülkelerin yeniliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul 

edilmekte ve ekonomilerin yenilik yetkinliğini belirleyen değişken olarak sıkça kullanılmaktadır. 



   

22 | S a y f a  
 

Gelişmekte olan ülkelerin, dünya pazarında rekabet edebilmesi ve sanayi varlıklarını sürdürebilmesi 

için, teknolojik inovasyonda yetkinlik kazanması ve bu yetkinliklerini kendi Ar-Ge’lerine 

dayandırmaları gerekmektedir. Bilim bir ölçüde uluslararası olsa da teknoloji geliştirmek ve Ar-Ge 

bilincinin oluşması ulusal bir kavramdır. 

c. Dünya’da Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetleri 

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 (Kalkınma Bakanlığı, 2018).  

Küreselleşme ve teknolojik değişimlerin etkisi ile birlikte, büyük ekonomilerle rekabet edebilmenin en 

önemli şartı, Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek, yenilikçi ve teknolojik ürünler ortaya koyabilmek 

olmuştur. Dolayısıyla, günümüzün rekabetçi iş dünyasında Ar-Ge ve inovasyon kavramları ekonomi 

için itici güç olmuş ve büyük önem kazanmıştır. Ülkeler Ar-Ge harcamaları konusunda rekabet 

etmektedir. Firmalar, yüksek teknolojili ürünleri optimum maliyet ile ürettiklerinde, ihracat 

sürdürülebilir hal almaktadır. OECD ülkeleri ve Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi diğer büyük 

ekonomiler dahil olmak üzere birçok ülke kendi politika ve uygulamaları ile yüksek teknolojili üretimi 

gerçekleştirecek yabancı firmaları kendi ülkesine çekebilmek amacıyla vergi teşvikleri, yer tahsisleri gibi 

farklı teşvik mekanizmaları uygulamaktadır (Altay S. , 2018). 

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

sonuçlarının ticarileştirilmesi 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 %50, Fransa’da %76, İngiltere’de %73 ve Japonya’da %55 gibi oranlarda katkı yaptığı 

hesaplanmaktadır (Mitchell, 2013). 

Ar-Ge ve inovasyon 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 
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altyapılarının yaygınlaştırılması ve arayüz yapılarının geliştirilmesi gibi hedeflere ulaşılmaya 

çalışılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 

Bu hedeflere ulaşabilmek için kullanılan başlıca göstergelerden biri toplam Ar-Ge harcamasının 

GSYH’ye oranıdır. Gelişmiş ülkelerde bu oran yaklaşık %2 civarında gerçekleşmektedir. İsrail ve Kore 

%4’ün üzerinde oranla bu alanda lider ülke konumundadır. İsveç, İsviçre ve Japonya’nın da uzunca bir 

süredir yüksek harcama seviyelerini koruduğu görülmektedir. Ayrıca Almanya, Danimarka ve 

Avusturya’da bu oran %3’ün üzerinde seyretmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yıllardır 

%2,6 ile %2,8 aralığındaki performansı ile pek çok ülke için hedef oluşturmaktadır. AB-28, ABD’yi 

yakalayabilmek amacı ile gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 1990’lardaki %1,6 seviyelerinden 2015 

yılında %2,03’e kadar çıkmayı başarmıştır. (OECD, 2020). 

Geçtiğimiz iki yüz yıl boyunca yeni inovasyon, teknik gelişmeler ve sermaye mallarına yapılan yatırım 

dünya ekonomilerini değiştirmiş, inovasyon ve teknolojik değişim büyüme sürecinin temel dinamiği 

haline gelmiştir (Bernanke, 2011). İnovasyonun öneminin fark edilmesi ile ülkeler, Ar-Ge yoğun bir 

üretim sürecini tercih etmeye bu sürece ağırlık vererek yenilik faaliyetlerinin avantajlarından 

faydalanma çabasına girmişlerdir. Grafik 1’de bazı seçilmiş ülkelerin Ar-Ge yoğunluğu (Ar-Ge 

harcamalarının ülke GSYH’sına oranı) verilmiştir. Buna göre, incelenen ülkelerin yarısından fazlasında 

Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı %2 ve üzerindedir. 

Grafik 1 - Ülkelere Göre Ar-Ge Harcamalarının GSYH İçindeki Payı 

 

* 2019 Yılı verisi, ** 2018 Yılı verisi 
Kaynak: (OECD, 2020) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Seçilmiş bazı ülke ve ülke gruplarına göre milyon kişi başına düşen Ar-Ge araştırmacı sayıları Grafik 

2’de yer almaktadır. Buna göre, ülkemizdeki milyon kişi başına Ar-Ge araştırmacı sayısının gelişmiş 

ülkelerin gerisinde kaldığı görülmektedir.  

Grafik 2 - Ülkelere Göre Ar-Ge Araştırmacı Sayısı 

 

Kaynak: (Dünya Bankası, 2021) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Seçilmiş bazı ülkelerde 2019 yılında gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının sektörlere göre dağılımı 

Grafik 3’te yer almaktadır. Buna göre, ülkemizde özel sektör tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge 

harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarına oranının birçok gelişmiş ülke ortalamasının altında olduğu 

görülmektedir. 

Grafik 3 - Sektörlere Göre Dünya’da Ar-Ge Harcamaları 

 

Kaynak: (OECD, 2020) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Seçilmiş bazı ülkelerde 2018 yılı için Ar-Ge’ye yönelik doğrudan ve dolaylı devlet desteklerinin 

GSYH’ye oranları Grafik 4’te yer almaktadır. Buna göre, gelişmiş ülkelerin birçoğunda vergi teşvikine 

dayanan destekleme modelinin doğrudan devlet desteğine nazaran daha yaygın uygulandığı, ülkemizde 

ise iki destekleme anlayışı arasında nispeten dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir.   

Grafik 4 - Ar-Ge’ye Yönelik Doğrudan ve Dolaylı Devlet Desteklerinin GSYH’ye Oranları 

 

* 2017 Yılı verisi 
** 2016 Yılı verisi 
Kaynak: (OECD, 2020) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Seçilmiş bazı ülke ve ülke gruplarına göre milyon kişi başına düşen patent başvuru sayıları Grafik 5’te 

yer almaktadır.  

Grafik 5 - Ülkelere Göre Patent Başvuru Sayıları 

 

Kaynak: (WIPO, 2021) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 2019 yılı uluslararası patent, marka ve 

tasarım istatistiklerine göre Çin en fazla uluslararası patent başvurusuyla ABD’nin 1978 yılından bu 

yana süren birinciliğine son vermiştir.  

ç. Türkiye’de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetleri 

Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında belirli bir politika izleme arayışı ve ilk politikanın belirlenmesi 

planlı dönemle (1963) birlikte başlamıştır. Bu amaçla Türkiye’nin rekabet gücünü ve refahını artırmak 

ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler 

doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve 

araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, 

desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük 

yapmak amacıyla, tüzel kişiliğe, idarî ve malî özerkliğe sahip, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 

ilgili Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kurulmuştur. TÜBİTAK 

Türkiye'de bilimsel etkinliklerin yönlendirilmesinde rol alan ilk kurumdur. Birinci, ikinci ve üçüncü beş 

yıllık kalkınma planlarında bilim ve teknoloji alanında izlenen ana politika doğa bilimlerinde temel ve 

uygulamalı araştırmaların desteklenmesi olarak gerçekleştirilmiştir. Teknoloji politikasının kalkınma 

planlarında yer alması ise ilk defa Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) ile gerçekleşmiştir 

(Apaydın, 2015). 

1983 yılında “bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme 

ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması” amacıyla 

Başbakanlığa bağlı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) kurulmasıyla ülkemizin Ar-Ge 

hedefleri ve politikaları bu kurul tarafından belirlenmeye başlanmıştır. BTYK, 1983 yılında kurulmuş 

olmasına rağmen ilk toplantısını 1989 yılında yapmıştır. Daha sonraki toplantısını 1993 yılında yapan 

kurul 1997 sonrasında ise 2016 yılına kadar her yıl 1 veya 2 defa toplanarak toplamda 29 toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı sonrasında ise toplantı yapılmadığı görülmektedir (TÜBİTAK, 2021-A).  

Toplantılarda kurulun görev alanıyla ilgili çeşitli hedefler belirlediği ve bunlara ilişkin kararlar aldığı 

görülmektedir. Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin iki hedef belirlemiştir. Bunlar; gelecek 10 yıl içinde Ar-Ge 

harcamalarının GSYH’ye oranının %2’ye çıkarılması ve Ar-Ge araştırmacı sayısının artırılmasıdır 

(30/10.000 kişi). 2011 yılında yapılan 23’üncü toplantıda Ar-Ge’de 2023 hedefleri belirlenmiştir. Buna 

göre, 2023 yılına kadar Ar-Ge harcamaları/GSYH oranının %3’e çıkarılması ve toplam Ar-Ge 

harcamalarının 2/3’ünün özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi, araştırmacı sayısının 300 bine 
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çıkarılması, bunun 180 bininin özel sektör tarafından istihdam edilmesi hedef olarak belirlenmiştir 

(Apaydın, 2015). 

Bölgesel bazda ise 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren komşu illerin gruplandırılması ile 26 

Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Kalkınma Ajansları tarafından Ar-Ge ve inovasyon 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 (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 

TÜİK verilerine göre 2003 yılında ülkemizde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının GSYH’deki payı 

%0,47 iken bu pay 2018’de %1,03’e, 2019’da %1.06’ya, 2020’de ise %1,09’a yükselmiştir. Yine TÜİK 

2020 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırmasına göre Gayrisafi Yurt İçi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir 

önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon ₺ artarak 54 milyar 957 milyon ₺’ye yükselmiştir (TÜİK, 2020). 

Yıllara göre ülkemizin Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payı Grafik 6’da verilmiştir. Buna 

göre, Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payı 2009 yılında %0,8 iken 2020 yılında %1,09’a 

çıkmıştır. 

Grafik 6 - Ülkemizde Ar-Ge Harcamalarının GSYH İçindeki Payı 

 

Kaynak: (TÜİK, 2021-A) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Kamu tarafından merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcaması ve dolaylı Ar-Ge destek 

miktarları ise Tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden 2021 yılında Ar-Ge 

faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 20,2 milyar ₺ olmuştur. Aynı yıl Ar-Ge faaliyetlerine yönelik 
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vergi indirimi ve istisnalarının toplamı ise 13,4 milyar ₺ olarak gerçeklemiştir. Toplam harcama ve 

destekler ise her geçen yıl artarak 2021 yılı itibarıyla 33,7 milyar ₺’ye ulaşmıştır.  

Tablo 2 - Doğrudan Ar-Ge Harcamaları ve Dolaylı Ar-Ge Destekleri 

Yıl Ar-Ge Harcamaları (₺) * Dolaylı Ar-Ge Destekleri (₺) ** 

2009 3.916.776.991 429.767.221 

2010 4.188.287.268 517.837.658 

2011 4.960.647.288 614.127.486 

2012 5.304.618.213 751.769.094 

2013 6.853.307.873 834.975.174 

2014 6.732.520.879 1.282.245.361 

2015 8.036.509.879 1.653.184.737 

2016 9.115.985.990 2.126.339.474 

2017 10.710.207.817 2.870.796.311 

2018 13.024.439.520 4.598.801.063 

2019 14.923.684.491 6.352.112.412 

2020 14.331.140.195 8.333.639.346 

2021 20.248.663.327 13.416.258.990 

* Merkezi yönetim bütçesi verileri ile yapılan hesaplamalara göre Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaları 
içermektedir. 
** Dolaylı Ar-Ge desteği HMB verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. 193, 5520, 4691, 3065 ve 5746 sayılı Kanunlarda yer 
alan Ar-Ge’ye ilişkin indirim, istisna ve muafiyetleri kapsamaktadır. 
Kaynak: (TÜİK, 2022), TÜİK verileri çerçevesince yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Doğrudan Ar-Ge harcaması ve dolaylı Ar-Ge desteğinin GSYH içindeki paylarının yıllar içerisindeki 

seyri Grafik 7’de yer almaktadır. Buna göre, dolaylı Ar-Ge desteklerinin GSYH içerisindeki payının 

artış, doğrudan Ar-Ge harcamalarının payının ise azalış eğiliminde olduğu görülmektedir.  

Grafik 7 - Doğrudan Ar-Ge Harcamaları ve Dolaylı Ar-Ge Desteğinin GSYH İçindeki Payı  

 

Kaynak: (TÜİK, 2021-B), verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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TÜİK tarafından yayımlanan Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ve Küçük ve Orta 

Büyüklükteki Girişim İstatistiklerine göre ülkemizde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin bazı 

gerçekleşmelere aşağıda yer verilmiştir (TÜİK, 2020), (TÜİK, 2021-A). 

Ar-Ge Harcamaları 

Ar-Ge harcamalarının sektörlere göre dağılımı yıllar itibarıyla Grafik 8’de verilmiştir. Buna göre, 2016 

yılından itibaren mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının diğer iki 

kategori toplamını geçtiği ve her geçen yıl payının daha da artarak 2020 yılında 2/3’lük orana ulaştığı 

görülmektedir.  

Grafik 8 - Sektörlere Göre Ar-Ge Harcamaları 

  

Kaynak: (TÜİK, 2021-A) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Yıllar itibarıyla mali ve mali olmayan şirketlere ait Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı Grafik 9’da 

verilmiştir. Buna göre, söz konusu oran incelenen dönem içerisinde 2 kattan fazla artarak ‰3,2 

seviyesinden ‰7,1’e ulaşmıştır.  

Grafik 9 - Mali ve Mali Olmayan Şirketlere Ait Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı 

 

Kaynak: (TÜİK, 2021-A) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Mali ve mali olmayan şirketlere ait Ar-Ge harcamalarında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 

(KOBİ) payı işletme ölçeğine göre yıllar itibarıyla Grafik 10’da verilmiştir. 

Grafik 10 - İşletme Ölçeğine Göre Ar-Ge Harcamaları 

Kaynak: (TÜİK, 2020) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, mali ve mali olmayan şirketlere ait Ar-Ge harcamalarında KOBİ’lerin payı 2009 yılında 

%31,2 iken 2020 yılında %32,9’a çıkmış olup aynı dönemde;  

 Mikro işletmelerin payının %6,1’den %4,5’e düştüğü,  

 Küçük işletmelerin payının %11,1’den %10,3’e düştüğü, 

 Orta ölçekli işletmelerin payının %13,9’dan %18,1’e çıktığı, 

 Büyük işletmelerin payının ise %68,8’den %67,1’e düştüğü görülmektedir. 

Yıllar itibarıyla Ar-Ge harcamalarının harcama gruplarına göre dağılımı Grafik 11’de verilmiştir. Buna 

göre, 2000’li yılların başında gözlenen Ar-Ge harcama grupları arasındaki dengeli dağılımın yıllar 

ilerledikçe personel harcamalarının artması nedeniyle bozulduğu görülmektedir.  

Grafik 11 - Harcama Gruplarına Göre Ar-Ge Harcamaları 

 

Kaynak: (TÜİK, 2021-A) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Ar-Ge Personeli 

Ülkemizde 2020 yılında tam zaman eşdeğer (TZE) cinsinden Ar-Ge personeli olarak toplam 199 bin 

371 kişi çalışmış olup bunun mali ve mali olmayan şirketlerde çalışan kısmının yıllar itibarıyla değişimi 

Grafik 12’de verilmiştir. Buna göre, mali ve mali olmayan şirketlerde çalışan TZE cinsinden Ar-Ge 

personeli sayısının 2009-2020 yılları arasında 4 katın üzerinde arttığı görülmektedir.  

Grafik 12 - Mali ve Mali Olmayan Şirketlerde TZE Cinsinden Ar-Ge Personeli 

 

Kaynak: (TÜİK, 2021-A) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Ülkemizde TZE cinsinden Ar-Ge insan kaynağının sektörlere göre dağılımı yıllar itibarıyla Grafik 13’te 

verilmiştir. Buna göre, 2013 yılından itibaren mali ve mali olmayan şirketlerde istihdam edilen TZE 

cinsinden toplam Ar-Ge personeli sayısının diğer iki kategori toplamını geçtiği ve her geçen yıl payının 

daha da artarak 2020 yılında 2/3’lük orana ulaştığı görülmektedir.  

Grafik 13 - Sektörlere Göre TZE Cinsinden Ar-Ge Personeli 

 

Kaynak: (TÜİK, 2021-A) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Mali ve mali olmayan şirketlere ait TZE cinsinden toplam Ar-Ge personeli içerisinde KOBİ’lerin payı 

yıllar itibarıyla Grafik 14’te verilmiştir. 

Grafik 14 - İşletme Ölçeğine Göre Ar-Ge Personeli 

Kaynak: (TÜİK, 2020) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, mali ve mali olmayan şirketlere ait TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı içerisinde 

KOBİ’lerin payının 4,1 puan artarak %43,2’den %47,3’e çıktığı, aynı dönemde;  

 Mikro işletmelerin payının %10,2’den %8,9’a düştüğü, 

 Küçük işletmelerin payının %16,1’den %15,4’e düştüğü, 

 Orta ölçekli işletmelerin payının %17’den %23’e çıktığı, 

 Büyük işletmelerin payının ise %56,8’den %52,7’ye düştüğü görülmektedir 

TPE’ye yapılan patent başvurularının yıllar itibarıyla dağılımı Grafik 15’te yer almaktadır. Buna göre, 

ülkemizde ulusal patent başvurularında yıllar itibarıyla artış olduğu ve 2020 yılında 2009 yılına göre 3,2 

katına çıkarak 8.200’e yükseldiği görülmektedir. 

Grafik 15 - Ulusal Patent Başvuru Sayıları 

Kaynak: (TÜRKPATENT, 2021-A) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Ülkemizden Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) yapılan patent başvuruları yıllar itibarıyla Grafik 16’da yer 

almaktadır. Buna göre, incelenen dönem içerisinde EPO’ya yapılan patent başvurularının 2021 yılında 

2009 yılına göre 3,9 katına çıkarak 732’ye yükseldiği görülmektedir. 

Grafik 16 - Türkiye’den EPO’ya Yapılan Patent Başvuru Sayıları 

Kaynak: (EPO, 2021) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2021 yılında seçili ülkelerde EPO’ya yapılan patent başvurularına ilişkin bilgiler Tablo 3’te yer 

almaktadır. Milyon kişi başına EPO’ya yapılan başvurular incelendiğinde Türkiye’nin 39’uncu sırada 

yer aldığı görülmektedir.  

Tablo 3 - EPO’ya Yapılan Patent Başvurularına İlişkin Veriler 

Sıra Ülke Patent Başvuru Sayısı Nüfus (Milyon Kişi) 
Milyon Kişi Başına 

Patent Başvuru Sayısı 

1 İsviçre 8.442 8,715 968,6 

2 İsveç 4.954 10,160 487,6 

3 Danimarka 2.642 5,813 454,5 

4 Hollanda 6.581 17,173 383,2 

5 Finlandiya 2.111 5,548 380,5 

6 Almanya 25.969 83,900 309,5 

7 Avusturya 2.317 9,043 256,2 

8 Belçika 2.485 11,632 213,6 

9 İsrail 1.717 8,790 195,3 

10 İrlanda 956 4,983 191,9 

11 Kore 9.394 51,305 183,1 

12 Japonya 21.681 126,051 172,0 

13 Fransa 10.537 65,426 161,1 

14 ABD 46.533 332,915 139,8 

15 Singapur 711 5,897 120,6 

…      

39 Türkiye 732 85,043 8,6 

40 Slovakya 42 5,461 7,7 
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Sıra Ülke Patent Başvuru Sayısı Nüfus (Milyon Kişi) 
Milyon Kişi Başına 

Patent Başvuru Sayısı 

41 Hırvatistan 27 4,082 6,6 

42 
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

65 9,991 6,5 

43 Bulgaristan 40 6,897 5,8 

44 Uruguay 9 3,485 2,6 

45 Sırbistan 22 8,698 2,5 

Kaynak: (EPO, 2021) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

d. KOBİ’lerde Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinin Kapsamı ve Önemi 

Küreselleşme ve teknolojik gelişim KOBİ’lere yeni pazarlara girmeleri ve işletme maliyetlerini 

düşürmeleri için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte KOBİ’ler yeni riskler ve yoğun rekabet 

gibi zorluklarla da yüz yüze gelmektedir. Bu noktada Ar-Ge faaliyetlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Küçük ama önemli bir grup olan Ar-Ge'ye önem veren yenilikçi, teknoloji tabanlı KOBİ'ler, yeni 

endüstri ve teknolojilerin geliştirilmesinde ön plana çıkmakta ve hızla uluslararası bir boyut 

kazanmaktadır. Ar-Ge çalışmaları ve akabinde gelecek yeniliklerin KOBİ’lerin küreselleşme 

sürecindeki rekabet güçleri açısından stratejik önem taşıyacağı değerlendirilmektedir (Altay I. , 2020).  

Büyük işletmeler, ölçek ekonomilerinden yararlanmak amacıyla, kullandıkları makine, teçhizat ve 

işgücüne büyük yatırımlar yaparlar ve bir ürünü geliştirmek için KOBİ’lerden üç ile on kat daha fazla 

harcama yapmak zorundadırlar. Bu ölçekte yatırımlar işletmelerin aynı ürünü uzun süre üretmelerini 

gerekli kılar (Örücü, Kılıç, & Savaş, 2011). Ancak KOBİ’ler ve özellikle küçük işletmeler, büyük ölçekli 

yatırımlar yapamazlar. KOBİ’ler inovasyon için yaptıkları her harcama karşılığında daha fazla getiri 

elde ederler. Böylelikle büyük işletmelerden daha esnek üretim yapısına sahip olurlar. KOBİ’lerde 

sahiplik ve yöneticilik fonksiyonları girişimcinin kendisinde toplandığından karar alma mekanizması 

büyük ölçekli işletmelerin bürokratik yapısı ile karşılaştırıldığında çok daha hızlıdır ve bu hız 

KOBİ’lerin üretim sürecindeki esnek yapısı ile birleşince, KOBİ’ler: 

 Üretim yöntemlerindeki yeniliklere, 

 Yönetim ve organizasyon yapılarındaki yeniliklere, 

 Pazarlama stratejilerinde yapılacak yeniliklere, 

 Ölçek büyütme için yapılacak yeniliklere kolaylıkla kendilerini uyarlayabilirler.  

Bu nedenle KOBİ’lerin inovasyon ve esneklik kabiliyetleri yüksektir (Sarıaslan, 1996). 
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İşletmelerde inovasyon faaliyetleri konusunda KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeleri karşılaştıran 

çalışmalarda Ar-Ge harcamalarının büyük işletmelerde daha yoğun olmasına rağmen icat ve yeniliklerin 

çoğunun küçük işletmelerde daha fazla ortaya çıktığı görülmektedir. İngiliz ekonomistler Freeman ve 

Soete’a göre küçük işletmelerin patent ve önemli icatlarının sayısı ve niteliği büyük işletmelerin Ar-Ge 

girdilerine oranla daha yüksektir. KOBİ’ler yaratıcı yenilikler ilk ortaya çıktığında, daha düşük maliyete 

katlanmaları ve daha radikal buluşlar yapmaları hususunda büyük işletmelere göre nispeten avantajlı 

olabilirler. Ancak büyük işletmeler yeniliğin doğuşundan sonraki aşamalarda, geliştirme faaliyetlerinde 

icatları daha ileriye taşımada daha avantajlıdırlar (Freeman & Soete, 2003). Freeman böylelikle büyük 

işletmelerin inovasyon konusunda, icat yapmaya kıyasla, performanslarının çok daha iyi olduğunu 

ortaya koymuştur (Çiçekli, 2019). 

KOBİ’lerin inovasyon sürecinde yararlanabilecekleri avantajlar ve karşılaştıkları zorluklar Tablo 4’te 

özetlenmektedir. 

Tablo 4 - KOBİ’lerin İnovasyon Sürecindeki Avantajları ve Karşılaştıkları Zorluklar 

Avantajlar Zorluklar 

 İşletme içi bürokrasi oldukça az olduğundan daha 
hızlı hareket etme yetenekleri vardır. 

 Karar alma ve uygulama mekanizmaları son derece 
hızlıdır. 

 KOBİ’lerde inovasyon faaliyetlerini desteklemek için 
birçok kamu kurumu ve özel kurum, STK’nın destek 
programları ve teşvikleri bulunmaktadır. 

 Teknoloji kullanma kapasiteleri ve yönetim becerileri 
büyük işletmeler kadar gelişmemiştir. 

 Teknolojik know-how a ulaşmakta zorluk çekerler. 

 Ölçeklerinin küçük olması nedeniyle gereksinim 
duydukları bazı ürün ve hizmetleri kendileri üretme 
gücüne sahip değillerdir. 

 İnovasyon konusunda istihdam edebilecekleri 
kalifiye nitelikte personel bulmakta zorlanırlar. 

 Finansman kaynaklarına erişimleri zordur. 

 İş yaşamında karşılarına çıkan ticari mevzuat onları 
zorlar. 

 Ulusal sınırlar ötesindeki pazarlara açılmakta zorluk 
çekerler. 

Kaynak: (Korkmaz, 2004) 

3. Programa İlişkin Bilgiler 

Raporun bu bölümünde öncelikle Ar-Ge ve İnovasyon Programı öncesinde KOSGEB tarafından 

sunulan Ar-Ge destekleri ve bu desteklerin işletmelere ulaştırıldığı Teknoloji Geliştirme Merkezleri 

(TEKMER) hakkında bilgi verilmiş, kuruluşundan itibaren KOSGEB’in Ar-Ge konusunda yaptığı 

çalışmalar özetlenmiştir. Sonrasında ise değerlendirme çalışmasına konu Ar-Ge ve İnovasyon 

Programının kapsamı, destek uygulama süreci, mevzuat revizyonları ile literatür taramasına yer 
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verilmiştir. Literatür taraması kapsamında Ar-Ge ve inovasyon konusunda ülkemizde ve dünyada 

uygulanan destekler ve bunlara yönelik değerlendirme çalışmaları incelenmiştir.  

a. KOSGEB’de Ar-Ge Destekleri ve TEKMER’ler  

1990’da kurulan KOSGEB’in 3624 sayılı Kuruluş Kanunu çerçevesindeki görevleri 4 kategoride 

gruplandırılmıştır (KOSGEB, 1991): 

 Bilgi ve teknoloji temini, 

 Müteşebbisliğin desteklenmesi, 

 Yan sanayi ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi, 

 Eğitim. 

KOSGEB’in bilgi ve teknoloji teminine ilişkin görevi; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin talep 

ve ihtiyacı olan bilgi ve teknolojinin gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklardan tedarikini sağlamak, 

bununla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek, ileri düzeyde 

teknolojileri bu işletmelere aktarmak, mevcut teknolojilerin geliştirilerek yenilenmesi için imkanlar 

hazırlamak, bunları yurt çapında yayacak şekilde sistemler kurarak işletmelerin istifadesine sunmak 

şeklinde açıklanmıştır.  

Bilgi ve teknoloji teminine yönelik faaliyetleri ise Başkanlık birimlerinden olan Müteşebbisi Destekleme 

ve Teknoloji Koordinatörlüğü ile bu koordinatörlük koordinasyonunda taşrada TEKMER adı altında 

kendine özel bütçesi olan ve Müdürlük olarak yapılandırılan hizmet merkezlerinden yürütülmesi 

planlanmıştır.  

TEKMER’ler ile KOSGEB tarafından sanayinin geliştirilmesi hedeflenerek, uygulamaya yönelik yeni 

teknoloji projeleri olan küçük ve orta ölçekli firma veya müteşebbislere projelerini geliştirerek prototip 

aşamasını gerçekleştirinceye kadar geçecek süre boyunca; çalışma mekanı ve altyapı hizmetleri, büro, 

haberleşme ve bilgisayar hizmetleri, işletme ve yönetim danışmanlığı, üniversite ile yakın işbirliği 

ortamı, finans kaynakları ile ilgili danışmanlık, bilgi temini, tanıtım hizmetleri ve teknik destek 

hizmetleri gibi yoğun bir şekilde verebilecek ve böylelikle müteşebbisin yeni bir ürününün piyasaya 

çıkması için geçecek proje gerçekleştirme döneminde tüm dikkat ve gücünü çalışmalarına yönlendirme 

ortamı sağlayacak merkezlerin kurulması amaçlanmıştır.  
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Bu kapsamda 1990 yılında; yurt içi ve yurt dışı yayınlar taranmış, yabancı kaynaklar temin edilmiş ve 

yurt dışı Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve ilgili kuruşlar ile temasa geçilerek değişik yapıdaki 

merkezler incelenmiştir. Bu bilgiler ışığında KOSGEB TEKMER Modeli oluşturulmuş ve çalışma 

esasları belirlenmiştir. İlk olarak İstanbul Teknik üniversitesi (İTÜ) ile KOSGEB arasında 20 Aralık 

1990 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile İTÜ kampüsünde İTÜ-KOSGEB TEKMER 

kurulması karara bağlanmıştır. Bu protokol ile merkez, KOSGEB tarafından işletilecek olup merkezde 

yer alacak yüksek teknolojiye sahip firmaların İTÜ'nün laboratuvar, bilgisayar ve danışmanlık 

hizmetlerinden yararlanması sağlanmıştır. Üniversite tarafından atanan danışman ücretlerinin %85’i 

KOSGEB, %15’i işletme tarafından karşılanmıştır. 

İTÜ TEKMER 8 Ekim 1991 tarihinde İTÜ Ayazağa Kampüsünde 1.200 m2 Teknopark ve 1.500 m2 

Atölye binası olmak üzere 2 bina ile faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin çalışma esasları ve proje 

başvuru ve kabul yöntemleri belirlenmiş ve bu doğrultuda Proje İnceleme ve Seçim Kurulu; 2 üyesi 

KOSGEB, 2 üyesi ise İTÜ temsilcilerinin katılımı ile oluşturulmuştur. Proje kabulüne başlanılan Ekim 

ayından itibaren 1991 senesinde 100’den fazla proje başvurusu ön incelemeden geçirilmiştir 

(KOSGEB, 1992). 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKMER’in Üniversite ve KOSGEB temsilcilerinden 

oluşan ilk icra kurulu toplantısı 26 Aralık 1991’de yapılmış ve ODTÜ tarafından inşa edilen 3.500 m2 

hizmet binasının tamamlanmasını müteakip 27 Mayıs 1992 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 

TEKMER çalışma esasları ile proje başvuru ve seçim kriterleri esasa bağlanmıştır. İnceleme ve Seçim 

Kurulları oluşturularak proje kabulüne başlanmıştır. İlerleyen süreçte kurulan TEKMER’lere ilişkin 

bilgiler Tablo 5’te yer almaktadır.  

Tablo 5 - TEKMER Bilgileri 

TEKMER Adı İl İşbirliği Yapılan Üniversite  Kuruluş Yılı* 

İTÜ TEKMER  İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi 1991 

ODTÜ TEKMER  Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992 

Ankara TEKMER  Ankara Ankara Üniversitesi 1996 

KTÜ TEKMER  Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996 

Boğaziçi TEKMER  İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 1997 

Yıldız TEKMER  İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi 1997 

Gebze TEKMER  Kocaeli Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2000 

Erciyes TEKMER  Kayseri Erciyes Üniversitesi 2001 
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TEKMER Adı İl İşbirliği Yapılan Üniversite  Kuruluş Yılı* 

İstanbul TEKMER  İstanbul İstanbul Üniversitesi 2001 

Dokuz Eylül TEKMER  İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 

Pamukkale TEKMER  Denizli Pamukkale Üniversitesi 2002 

Ege TEKMER  İzmir Ege Üniversitesi 2003 

Hacettepe TEKMER  Ankara Hacettepe Üniversitesi 2005 

Gaziantep TEKMER  Gaziantep Gaziantep Üniversitesi 2005 

Gazi TEKMER  Ankara Gazi Üniversitesi 2006 

Selçuk TEKMER  Konya Selçuk Üniversitesi 2006 

Süleyman Demirel TEKMER  Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 2006 

19 Mayıs TEKMER  Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 2006 

Sakarya TEKMER  Sakarya Sakarya Üniversitesi 2007 

Fatih TEKMER  İstanbul Fatih Üniversitesi 2007 

* Faaliyete başlanan yıl esas alınmıştır. 
Kaynak: (KOSGEB, 1990-2020) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

İlk yıllarda Ar-Ge ve inovasyon projesi kabul edilen işletmelere TEKMER’lerde yer tahsis edilmiş, 

TEKMER personeli ve üniversitelerden atanan danışmanlar tarafından işletmelere danışmanlık 

hizmeti verilmiştir. KOSGEB tarafından sunulan ilk Ar-Ge destekleri de bu TEKMER’ler aracılığıyla 

danışmanlık desteği olarak işletmelere ulaştırılmıştır. İlerleyen süreçte açılan yeni TEKMER’ler ile 

KOBİ ve girişimcilere hizmet verilmiştir. 2003 Yılında KOSGEB Destekleri Yönetmeliği, 2010 yılında 

ise KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği devreye alınmıştır. Ayrıca KOSGEB İcra Komitesi’nin 

05.05.2010 tarih ve 2010/5 no.lu kararı ile organizasyon değişikliğine gidilmiş, İşletme Geliştirme 

Merkezi Müdürlükleri (İGEM) ve TEKMER’ler KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü adı altında 

tek tip taşra teşkilatı yapısına dönüştürülmüştür. TEKMER binaları ise ilişkilendirildikleri KOSGEB 

Hizmet Merkezi Müdürlükleri’ne bağlı olarak, yine TEKMER adı altında, söz konusu müdürlüğün 

fonksiyonu şeklinde faaliyet göstermesi sağlanmıştır (KOSGEB, 2011).  

Diğer taraftan 22 Nisan 2009 tarih ve 5891 sayılı Kanun ile KOSGEB’in adında yer alan “Sanayi” 

ibaresi “İşletmeleri” şeklinde değiştirilmiş ve KOSGEB’in hedef kitlesi hizmet sektörünü de içerisine 

alacak şekilde genişlemiştir. Desteklerin yeni hedef kitlesini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve 

KOSGEB 2008-2012 Stratejik Planı’ndaki iki temel stratejik amaçtan biri olan “KOBİ’lerin rekabet 

gücünün artırılması” amacını etkili araçlarla destekleyebilmek üzere yeni bir destek sistemine 

geçilmesine karar verilmiştir. 
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Bu kapsamda yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte KOSGEB Destek Programları 

Yönetmeliği 15 Haziran 2010 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Daha sonra ise, genişleyen 

hedef kitleyi de içine alacak şekilde (KOSGEB, 2011);  

 Genel Destek Programı, 

 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, 

 Girişimcilik Destek Programı, 

 KOBİ Proje Destek Programı, 

 Tematik Proje Destek Programı, 

 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı olmak üzere 6 yeni destek programı yürürlüğe alınmıştır.  

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Ar-Ge ve İnovasyon Programı ve 

Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere 2 alt programdan oluşmuştur. Bunlardan Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı ile işletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir 

ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya 

maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki 

Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanırken, Endüstriyel Uygulama Programı 

kapsamında ise yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte 

yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi 

amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanmıştır (KOSGEB, 2011). 

Program kapsamında Ar-Ge veya inovasyon projesi Kurul tarafından uygun görülen girişimci ve 

işletmelere, TEKMER’lerde ücretsiz işlik tahsis edilmiş, işlik tahsis edilmeyenler için ise kira desteği 

verilmiştir. Projede yer alan makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, 

danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurt dışı kongre, konferans, fuar ziyaret ve teknolojik işbirliği ziyaret, test-

analiz ve belgelendirme, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, başlangıç sermayesi giderleri ile 

projede çalışan personel giderleri için 200 bin ₺’si geri ödemeli olmak üzere toplam 532 bin ₺ destek 

verilmiştir. Destekleme oranı tüm bölgeler için %75 olup Ar-Ge ve İnovasyon Programı altında yer 

alan Başlangıç Sermayesi Desteği için %100 olarak uygulanmıştır.  

1991 yılından 2010 yılına kadar, üniversite yerleşkelerinde kurulan KOSGEB’e bağlı idari birimler 

olarak Müdürlük seviyesinde varlıklarını sürdüren TEKMER’ler ise 2010 sonrası dönemde Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı’nın “İşlik Desteği” kapsamında işletme ve girişimcilere proje süresi boyunca 

tahsis edilen mekanlar olarak hizmet vermeye devam etmiş ve Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları 

kapsamında, KOSGEB Hizmet Merkezlerinin üniversitelerdeki irtibat ofisi gibi görev yapmıştır.  
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Bu dönemde Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nın hedef kitleye sunulabilmesi amacıyla KOSGEB ile 

üniversitenin olmazsa olmaz 2 taraf olduğu, buna ek olarak 3. ve 4. taraf olarak ise Ticaret ve Sanayi 

Odaları ve/veya TGB’lerinin de içinde olduğu 2 farklı protokol yapılmasına imkân sağlanmıştır:  

 TEKMER İşbirliği Protokolü ile Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve/veya TGB’ler ile 

girişimcilerin/işletmelerin TEKMER kullanımına yönelik protokol, 

 Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü ile Üniversitelerle, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programının Kurullarının oluşturulmasına yönelik protokol. 

Bu protokoller ile birlikte 2010 sonrası yeni TEKMER’ler açılmaya devam edilmiştir. Yıllara göre Ar-

Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü ve TEKMER sayıları Grafik 17’de yer almaktadır. 

Grafik 17 - 2010 Sonrası Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği ve TEKMER İşbirliği Protokolleri 

 

* 2019 Yılında İŞGEM/TEKMER Programı kapsamında yeni yapıya uygun TEKMER’ler ile tekrar protokol imzalanmaya 
başlanmıştır.  
Kaynak: (KOSGEB, 1990-2020) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

10.Kalkınma Planı Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı Eylem Planı kapsamında 

yer alan 27. No.lu “TEKMER’lerin etkinliğini artırmak amacıyla sistem yeniden yapılandırılacaktır.” 

eylemi gereği 2015 yılında, TEKMER’lerin yapılandırılması çalışmalarına başlanmıştır.  

2016 yılında TEKMER’lerin yapılandırılması çalışmaları devam ettiği için gelen TEKMER başvuruları 

beklemeye alınmıştır. Ayrıca TEKMER’lerin yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde yeterli doluluk 

oranına sahip olmayan TEKMER’ler kapatılarak, var olan protokoller desteklerin sağlanmasına yönelik 

olarak Ar-Ge İnovasyon Protokolüne dönüştürülmeye başlanmıştır (KOSGEB, 2017). 
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Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)/ (TEKMER) 

Programı olarak kuluçka merkezi desteğine ilişkin yeni model hazırlanarak 2019 yılı Mart ayı içerisinde 

yürürlüğe alınmıştır. Program kapsamında TEKMER’lerin kurulması ve işletilmesine destek 

sağlanmıştır. Programın amacı; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan 

ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon 

hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamak olarak belirlenmiştir 

(KOSGEB, 2020-A). 

Programa göre TEKMER kurucusu; üniversite, TGB yönetici şirketi, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 

OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğe bağlı odalar ve 

borsalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Meclise bağlı ihracatçı birlikleri, araştırma ve geliştirme 

enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf, 

kooperatif, dernek ve birlikler, bireysel katılım yatırımcıları ile firmalar olabilmektedir. Kurucular 

münferiden, üniversite ve TGB yönetici şirketi haricindeki kurucu olabilecekler ise üniversite veya 

TGB Yönetici Şirketi ile işbirliği içinde başvuru yapabilmektedirler. 

b. Uygulamaya İlişkin Detaylar 

Bu alt bölümde proje esaslı olarak kurgulanmış olan Ar-Ge ve İnovasyon Programına ilişkin; 

programdan yararlanma koşulları, başvuru-değerlendirme-onay süreçleri, destek üst limit ve oranı, 

kurul, ödeme, izleme gibi uygulamaya ilişkin tüm detaylar başlıklar halinde desteğin ilk yürürlüğe girdiği 

tarihteki durum esas alınarak verilmiştir. Programa ilişkin mevzuat seti Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6 - Programa İlişkin Mevzuat Seti 

Doküman No Doküman Adı 

PR-02/00 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

UE-02/00 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları 

TAB.02.00.01  
Tablo 1-Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Başvuru 
ve Ödeme Belgeleri Tablosu  

TAB.02.00.02  
Tablo 2-Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst 
Limitleri ve Oranları Tablosu  

FRM.02.00.01  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi  

FRM.02.00.02  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi  

FRM.02.00.03  
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi 
Formu  

FRM.02.00.04  
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Değerlendirme 
Raporu Formu  

FRM.02.00.05  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağı  
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Doküman No Doküman Adı 

FRM.02.00.06  
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep 
Formu  

FRM.02.00.07  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Oluru  

FRM.02.00.08  
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje 
Revizyon/Tamamlama Raporu Formu  

FRM.02.00.09  
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Sonrası İzleme 
Raporu  

FRM.02.00.10 
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı İtiraz Komisyonu Karar 
Formu * 

FRM.02.01.01  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu  

FRM.02.01.02  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme Formu  

FRM.02.01.03  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formu  

FRM.02.01.04  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu  

FRM.02.01.05  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu  

FRM.02.01.06  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu  

FRM.02.01.07 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti İş-Zaman Planı * 

FRM.02.01.08 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu * 

* 07.09.2015 tarih ve 9686 sayılı OLUR ile eklenmiştir. 
Kaynak: (KOSGEB, 2020-B) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

17.01.2020 Tarih ve 679 Sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programının alt programı olan Ar-Ge ve İnovasyon Programı başvuru süreci ise 

31.01.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı, münferit destek programı haline getirilmiş ve Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı olarak 

yeniden düzenlenmiştir. Olur ile ayrıca; 

 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının alt programı olan Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı kapsamında, 31.01.2020 tarihi saat 23:59’a kadar başvuru sahibi 

tarafından KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden en az bir defa onaylanan başvurular ile 

destekleme süreci devam eden projelere ilişkin iş ve işlemlerin tabi olduğu mevzuat hükümleri 

çerçevesinde yürütülmesi, 

 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının alt programı olan Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı kapsamında, KBS üzerinden proje girişini yapmış ancak en az bir defa 

onaylanmamış taslak durumunda projesi olan muhtemel başvuru sahiplerine, başvurularını 

tamamlamaları için 31.01.2020 tarihi saat 23.59’a kadar süreleri olduğuna ilişkin, Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapılması,  
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 31.01.2020 tarihi saat 23.59’dan sonra Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programının alt programı olan Ar-Ge ve İnovasyon Programına, yeni başvuru alınmaması için 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından KBS üzerinden programın ilgili tarihte başvuruya 

kapatılması yönünde karar alınmıştır.  

Bu başlık altında programın içerik ve kapsamı ile uygulama süreçlerine ilişkin detaylara başlıklar halinde 

yer verilmiştir. 

i. Programın amacı  

Program dokümanında programın amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük 

ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet 

üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin 

desteklenmesi olarak belirlenmiştir (KOSGEB, 2010-A). 

ii. Programdan yararlanma koşulları 

Program dokümanında; işletme “18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer 

alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ)”, girişimci ise “Bir iş 

fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan da 

anlaşılacağı üzere programdan Ar-Ge veya inovasyon konularında projesi olan işletmeler ile girişimciler 

faydalanabilmişlerdir.  

Programa ilişkin uygulama esaslarında belirtildiği üzere işletme ve girişimcilerin Programdan 

yararlanmak için ilgili KOSGEB Müdürlüğüne proje başvurusu yapmaları, proje başvurusu yapan 

işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmaları esas alınmıştır. Girişimci 

olarak başvuru yapacakların ise henüz işletmeleri bulunmadığı için girişimci olarak KOSGEB Veri 

Tabanına kayıt olması gerekmiştir. KOSGEB Veri Tabanına kayıt işlemleri ise aşağıdaki gibi 

yürütülmüştür:  

 KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden 

KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına 

kaydını yapmış ve bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek 

Uygulama Birimine teslim etmiştir. İşletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği 

belgeler istenmemiştir. 

 Uygulama Birimi tarafından yapılan gerekli inceleme sonrası başvurunun uygun bulunması 

halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına 

kaydı tamamlanmıştır.  

 İşletmelerden, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Uygulama Birimine teslim etmeleri 

istenmiştir. 

iii. Başvuru, değerlendirme ve onay 

Yürürlüğe girdiği 2010 yılında, KOSGEB Veri Tabanına kayıt sürecini tamamlayan işletme ve 

girişimciler için Programın başvuru, değerlendirme ve onay süreci işe aşağıdaki gibi işlemiştir 

(KOSGEB, 2010-B): 

 Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak isteyen işletme/girişimci tarafından Başvuru 

Formu ile Uygulama Birimine başvuru yapılması, 

 Proje başvurusunun işletmeden/girişimciden sorumlu personel tarafından incelenerek Ön 

Değerlendirme Formu hazırlanması, 

 Proje ve eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilmesi, 

 Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projenin Kurul Toplantı Gündemine dâhil 

edilerek değerlendirilmek üzere Kurula sunulması, 

 Proje başvuru sahibinin projesini sunmak üzere Kurula davet edilmesi, 

 Kurul değerlendirmesinin yapılması (Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir, proje konusu 

ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edebilir veya yeniden değerlendirme 

yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir), 

 Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden 

taahhütname istenmesi (Taahhütname verme süresi, başvuru sahibinin işletme olması halinde 

30 gün, girişimci olması halinde ise 60 gündür), 

 Taahhütnamenin Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alınması (taahhütnamenin evrak 

kaydına alındığı tarih aynı zamanda proje başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir). 

Programın uygulamaya alındığı dönemdeki destek süreci, yukarıda sıralanan adımlar kapsamında 

işletmeler için Şekil 1’de ve girişimciler için Şekil 2’de özetlenmiştir. 
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Şekil 1 - İşletmeler İçin Özet Destek Süreci 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 2 - Girişimciler İçin Özet Destek Süreci 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

iv. Destek üst limit ve oranları ile program kapsamındaki destekler 

Programda proje süresi en az 12, en çok 24 ay olarak belirlenmiş olup Kurul kararı ile 12 aya kadar ek 

süre verilebilmiştir. Program kapsamında yer alan destekler ile bunlara ilişkin üst limit ve oranlar alt 

başlıklarda verilmiştir.  

 Program kapsamındaki destekler  

Program kapsamında proje giderlerine geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olarak aşağıdaki destekler 

verilmiştir: 
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İşlik/Kira Desteği: 

 İşlik Desteği; 

o Talep edilmesi ve TEKMER’de yer olması halinde, proje süresince işlik desteği 

verilebilmiştir. İşlik kullanımı için herhangi bir bedel alınmamıştır. 

o İşlik desteği öngörülen girişimciye, şirket kurma sürecinde adres göstermesini sağlamak 

amacıyla işlik tahsisi yapılabilmiştir. 

o İşletmeler, İşlik Desteğinden yalnızca 1 defa yararlanabilmiştir. 

 Kira Desteği;  

o Başvuru aşamasında girişimci olan işletmeye, başvuru yaptığı Uygulama Birimi tarafından 

İşlik Desteği verilememesi halinde; Geri Ödemesiz Kira Desteği verilebilmiştir. 

o Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) proje süresince aylık 

azami 500 ₺ olarak belirlenmiştir. 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği:  

 İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik, hammadde, malzeme, makine, 

teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için 

destek sağlanmıştır. 

 Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek Ar-

Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenlemiştir. 

Personel Gideri Desteği:  

 Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel 

için sağlanmıştır. 

 İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 ₺, yüksek 

lisans mezunlarına 2 bin ₺ ve doktora programı mezunlarına 2.500 ₺ olmak üzere geri 

ödemesiz destek sağlanmıştır. 

Proje Geliştirme Desteği:  

 Program kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları, tanıtım, yurt 

dışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme 

giderleri için işletmeye geri ödemesiz destek sağlanmıştır. 



      

47 | S a y f a  
 

 Desteklenecek giderlere ilişkin hususlar aşağıda sıralanmıştır:  

o Proje Danışmanlık Desteği 

 İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki 

üniversitelerden teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularda alacağı 

danışmanlık hizmeti giderlerini kapsamıştır. 

 Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsamıştır. İaşe, 

konaklama ve ulaşım giderleri ise kapsam dışı bırakılmıştır. 

o Eğitim Desteği  

 İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışı 

kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsamıştır. 

 Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsamıştır. İaşe, konaklama ve ulaşım 

giderleri ise kapsam dışı bırakılmıştır. 

o Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği  

 İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre 

Topografyaları Tescil Belgelerini almak için yaptığı giderleri kapsamıştır. 

 Türk Patent Enstitüsü’ne ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk 

Patent Enstitüsü’nce yetkilendirilmiş Patent vekillerine yapılan ödemeler bu 

destek kapsamında karşılanmıştır.  

o Proje Tanıtım Desteği  

 Projenin tanıtımı için yaptırılan broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım 

ürünü giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin organizasyon giderlerini 

kapsamıştır. 

o Yurt Dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği  

 Proje konusuyla ilgili yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve yurt 

dışı fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş 

giderlerini kapsamıştır. 

 Her bir yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi 

katılabilmiştir. 

 Her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3 bin ₺ olarak uygulanmıştır. 

o Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği  

 İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce 

kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve 

kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan 

test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini 

kapsamıştır. 
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Başlangıç Sermayesi Desteği:  

 Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderlerini kapsamıştır. Destekten;  

o 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 

çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine son bir yıl içinde 

Teknogirişim Sermayesi Desteği başvurusu yapan ve değerlendirme sonucunda geçer 

not alanlar, 

o Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde 

mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, 

o Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora 

derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile 

o Öğretim elemanları yararlanabilmiştir. 

 Programı kapsamında sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları  

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %75 

olarak uygulanmıştır. Ancak, Başlangıç Sermayesi Desteğinde destek oranı %100 olarak 

uygulanmıştır. 

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup işletmelerin 

her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılmıştır. 

 İşletmenin aynı anda sadece 1 Ar-Ge ve inovasyon projesi desteklenmiştir. Projesini 

tamamlayan işletme yeni bir proje sunabilmiştir. Ancak 2 projesi arka arkaya başarısız 

tamamlanan işletme program kapsamında yeni başvuru yapamamıştır. 

Program kapsamındaki destekler ile bunlara ilişkin destek üst limit ve oranları, programın yürürlüğe 

girdiği 2010 yılı ve programa başvuruların durdurulduğu 2020 yılında uygulandığı şekliyle Tablo 7’de 

yer almaktadır. 

Tablo 7 - Yıllara Göre Destek Unsurları, Üst Limitleri ve Oranları 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Unsurları 

2010 Yılı 2020 Yılı 

Destek Üst 

Limiti (₺) 

Destek 
Oranı (%) 

Destek Üst 

Limiti (₺) 

Destek 
Oranı (%) 

İşlik Desteği İşliklerden Bedel Alınmaz 

Kira Desteği 
Teknopark İçi 

12.000 75 
30.000 

75* 
Teknopark Dışı 24.000 
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Ar-Ge ve İnovasyon Programı Unsurları 

2010 Yılı 2020 Yılı 

Destek Üst 

Limiti (₺) 

Destek 
Oranı (%) 

Destek Üst 

Limiti (₺) 

Destek 
Oranı (%) 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 
ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 

100.000 150.000 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 
ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 

200.000 300.000 

Personel Gideri Desteği 100.000 150.000 

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 20.000 100 

Proje 
Geliştirme 
Desteği 

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 

75 

25.000 

75 

Eğitim Desteği 5.000 10.000 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları 
Desteği  

25.000 20.000 

Proje Tanıtım Desteği  5.000 5.000 

Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Kongre/Konferans/ Fuar Ziyareti 
/Teknolojik İşbirliği Ziyareti 
Desteği** 

15.000 15.000 

Test, Analiz ve Belgelendirme 
Desteği  

25.000 25.000 

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 
sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  %15 
ilave edilir. 
** 07.09.2015 tarihi öncesi: Yurt Dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 
Kaynak: (KOSGEB, 2020-C) verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

v. Kurul 

Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama projelerini değerlendiren Kurulun oluşumu ve çalışma 

sürecine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 Kurul, üniversiteler ve/veya kurum/kuruluşlar ile yapılan işbirliği kapsamında, taraflarca 

görevlendirilen temsilcilerden oluşturulmuştur. 

 Kurul üye sayısı 6 kişi olup Kurul Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilmiştir. 

 Kurul üyelerinin, asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmaları şartı 

aranmıştır. 

 Kurul, en az 4 üye ile toplanmış ve Kurul karar yeter sayısı 4 olarak uygulanmıştır. Oyların 

eşitliği durumunda ise Kurul Başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiştir. 

 Proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edilmesi halinde, öğretim 

elamanı tarafından Proje Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor tavsiye 

niteliğinde olup projeye ilişkin nihai karar Kurul tarafından verilmiştir. 
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Daha önceden Kurul kararları üyelerin genel değerlendirmesi ve en az 4/6 karar sayısı ile alınırken, 

07.09.2015 tarihli revizyon ile projenin kabul ya da reddine ilişkin kararlar puanlama yöntemiyle ve 

Kurul Proje Değerlendirme Formu kullanılarak oy çokluğu ile alınmaya başlanmıştır. 

Kurul Proje Değerlendirme Formu ile öncelikli olarak projenin Ar-Ge/inovasyon yönü olup olmadığı 

değerlendirilmiş, projenin Ar-Ge/inovasyon yönü olmaması durumunda diğer kriterlere bakılmadan 

proje reddedilmiştir. Ar-Ge/inovasyon yönü olan projelerde ise diğer kriterler olarak; 

 Projenin ekonomik katkısı ve yaygın etkisi-30 puan, 

 Proje iş-zaman planlaması-30 puan, 

 Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelin yeterliliği-20 puan, 

 Bütçe ve maliyet etkinliği-20 puan olmak üzere her bir kurul üyesi tarafından puanlanmıştır.  

 

Projenin kabul edilebilmesi için 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede; projeye en az 3 Kurul 

üyesi tarafından 60 ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 ve 

üzerinde olması şartı aranmıştır. 60 ve üzeri puan alamayan projeler ise reddedilmiştir. 

vi. Ödeme 

Desteklenen projelere ilişkin ödeme süreci aşağıdaki gibi yürütülmüştür: 

 İşletme, uygun bulunan destek başvurusuna ilişkin mal ve/veya hizmet alımını gerçekleştirerek 

Destek Ödeme Talep Formunu ekleriyle birlikte Uygulama Birimine sunmuştur. 

 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği için 

destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek Tespit 

Tutanağını düzenlemiştir. 

 İşletmeden sorumlu personel tarafından söz konusu belgeler incelenerek Destek Ödeme 

Oluru hazırlanmış ve Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulmuştur. 

 Destek ödemeleri Ödeme Emri Belgesinin eki olarak ilgili Muhasebe Müdürlüklerine 

gönderilmiş ve ilgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek 

ödemesi aktarılmıştır. 

 Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce 

işletmeden, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak 

şekilde banka teminat mektubu alınmıştır. Ancak işletmenin uzun süreli teminat mektubu 

temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli teminat mektubu kabul edilmiştir. 
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Geri ödemeli desteklerde geri ödeme süreci ise aşağıdaki gibi yürütülmüştür: 

 

 Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 6 ayı 

ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılmıştır. 

 Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve 

komisyon uygulanmamıştır. 

 Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, ödeme süresini takip eden 15 

inci gün banka teminat mektubu nakde çevrilmiştir. 

vii. İzleme 

Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve 

değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı olarak yapılmıştır. 

Proje Süresince İzleme: 

 Uygulama Birimi, Kurulda destekleme kararı alınan her bir proje için, işbirliği protokolü 

yapılmış olan üniversiteden bir İzleyici talep etmiştir. İlgili üniversiteden İzleyici temin 

edilememesi halinde, işbirliği protokolü yapılmış olan diğer üniversitelerden izleyici talep 

edilmiştir. Bunlardan da İzleyici temin edilememesi halinde, ilgili Uygulama Biriminden KOBİ 

Uzmanı/Uzman Yardımcısı izleme ile ilgili olarak görevlendirilmiştir. 

 İzleyici, proje süresince, 3’er aylık dönemler halinde projenin durumu hakkında Dönemsel 

İzleme Raporu hazırlamış ve ilgili Uygulama Birimine sunmuştur. Raporda projenin ilerleyişini 

önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurulda 

görüşülmüştür. 

 

Özetle proje süresince izleme ile projenin devam edip etmediğinin ve varsa projenin ilerlemesini 

etkileyen durumların tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Proje Sonrasında İzleme:  

Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden 

sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda 

belirtilen bilgilere göre bir defa izleme yapılmıştır. İzleme sonunda Proje Sonrası İzleme Raporu 
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düzenlenmiştir. Özetle proje sonrasında izleme ile proje ile elde edilen sonuçların değerlendirilerek 

işletmenin ilerlemesinin gözlemlenmesi hedeflenmiştir. 

viii. Projenin revizyonu, tamamlanması ve sonlandırılması 

Desteklenen projenin revizyonu, tamamlanması ve sonlandırılmasına ilişkin süreç aşağıdaki gibi 

yürütülmüştür: 

Projenin revizyonu: 

 Revizyon talebi Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu ile ilgili Uygulama Birimine 

yapılmıştır. 

 Uygulama Birimi, revizyon talebini Kurul değerlendirmesine sunmuştur. 

 Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan en az 3 ay öncesine kadar sunulabilmiştir. 

Projenin tamamlanması: 

 Projenin tamamlanmasını müteakip işletme, Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunu 

ilgili Uygulama Birimine sunmuştur. 

 Uygulama Birimi işletmenin talebini Kurul değerlendirmesine sunmuştur. 

 Kurul tarafından projenin son durumu değerlendirilerek başarı ile tamamlanıp 

tamamlanmadığına karar verilmiştir.  

Projenin sonlandırılması: 

 İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılmıştır. İşletmenin, devri, başka bir işletme 

ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda ise destek kapsamına alınan projenin devam 

ettirilmesi şartıyla bu husus Kurulda değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya 

sonlandırılmasına karar verilmiştir. 

 Projenin sonlandırılması veya erken tamamlanması durumunda Kurul kararının tarihi aynı 

zamanda projenin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenmiştir. 

ix. Diğer Çeşitli Hükümler 

Programın uygulama sürecine ilişkin diğer çeşitli hükümlere aşağıda yer verilmiştir: 
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 Herhangi bir Uygulama Birimi tarafından başvurusu reddedilen işletme/girişimci, aynı proje 

için başka bir Uygulama Birimine başvuramamıştır. 

 Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve 

benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup temininden itibaren 3 yıl süresince 

başka şahıs, kurum/ kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamamış ve/veya devredilememiştir. 

 Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı 

dışında tutulmuştur. 

c. Revizyonlar 

Zaman içerisinde değişen ihtiyaçların karşılanması, uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümü ve 

programın iyileştirmesi amacıyla program mevzuatında çeşitli revizyonlar yapılmıştır. Yürürlükte 

kaldığı yaklaşık 10 yıl boyunca, 6 defa program, 14 defa ise uygulama esasları dokümanlarında değişiklik 

yapılmıştır. Yapılan program ve uygulama esasları revizyonları ve revizyon tarihleri Tablo 8’de yer 

almaktadır. 

Tablo 8 - Program ve Uygulama Esasları Revizyonları 

Program Revizyon Tarihi Uygulama Esasları Revizyon Tarihi 

PR-02_00(0) 15.06.2010 2 

UE-02_00(0) 15.06.2010 3 

UE-02_00(1) 12.04.2011 

UE-02_00(2) 28.03.2012 

PR-02_00(1) 10.08.2012 
UE-02_00(3) 10.08.2012 

UE-02_00(4) 14.03.2013 

PR-02_00(2) 08.07.2013 
UE-02_00(5) 08.07.2013 

UE-02_00(6) 27.09.2013 

PR-02_00(3) 09.04.2014 UE-02_00(7) 09.04.2014 

PR-02_00(4) 07.09.2015 UE-02_00(8) 07.09.2015 

PR-02_00(5) 03.03.2016 

UE-02_00(9) 03.03.2016 

UE-02_00(10) 05.01.2017 

UE-02_00(11) 16.02.2017 

PR-02_00(6) 11.04.2018 

UE-02_00(12) 11.04.2018 

UE-02_00(13) 11.02.2019 

UE-02_00(14) 13.03.2020 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

                                                 
2 Programın yürürlüğe girdiği tarihtir. 
3 Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihtir. 
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Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının iki alt programı da içeren bir mevzuat 

olmasından dolayı program ve uygulama esaslarında yapılan revizyonlar Ar-Ge ve İnovasyon Programı 

açısından incelenmiş ve önemli görülen değişiklikler Tablo 9’da özetlenmiştir. 

Tablo 9 - Uygulama Esaslarında Yapılan Değişiklikler 

2011 

Taahhütname verme süresinin Kurul Kararının bildirim tarihinden itibaren başlatılması. 

Serbest bölge ve/veya yurt dışı satın alımlarda Tespit Tutanağının, makine-teçhizat ve donanımın işletmeye 
gelmesinden sonra düzenlenmesinin sağlanması. 

Danışmanlık hizmeti alınacakların arasına kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma 
merkezleri ve enstitülerin de eklenmesi.  

Taahhütnamenin kayda alındığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde destek başvurusunda bulunma şartının 
getirilmesi. 

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personelin işletmeyi ziyaret ederek Tespit Tutanağı 
düzenleme şartının getirilmesi.  

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği kapsamında hizmet 
sağlayıcıya ve akreditif hesabına ödeme yapabilme imkânının getirilmesi. 

Mahsup talebi olan durumlarda hizmet sağlayıcıya ödeme yapılmaması uygulamasına geçilmesi. 

Geri Ödemeli Destekler için teminat mektubu ve geri ödeme süreçlerinin düzenlenmesi. 

Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılmasına imkân sağlanması 

Kurulun en az bir öğretim elemanının katılımıyla toplanması uygulamasına geçilmesi. 

Kurul üyeleri, izleyiciler ve görüş verenlerle ilgili düzenlemeler. 

Ar-Ge ve farklı konulardaki endüstriyel uygulama projelerinin aynı anda desteklenebilmesine imkân 
sağlanması. 

2012 

Başvuru formlarının KOSGEB web sitesinden elektronik ortamda doldurulabilmesine imkân sağlanması. 

Taahhütname vermeyen işletmenin/girişimcinin projesinin reddedilmesine yönelik düzenleme yapılması. 

Kurulun verdiği ret kararına itiraz edebilme hakkı ve itiraz sürecinin tanımlanması. 

Revizyon talebine ilişkin başvuru yapılacak sürenin, proje bitimine en az 3 ay kala yerine en az 30 gün 
olarak düzenlenmesi. 

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatın yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası 
tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında olabilmesine imkân sağlanması. 

Sadece projede görev alan çalışanların; projenin geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışı 
kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerinin desteklenmesi. 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği kapsamdaki giderler için başvuru ve/veya tescil aşamasında ödeme 
talebinde bulunabilmesine imkân sağlanması. 

Başlangıç Sermayesi Desteği kapsamında desteklenecek işletme kuruluş giderlerinin belirlenmesi.  

Mal ve hizmet alınamayacaklar arasına işletme sahibi ve ortağının kardeşinin de eklenmesi. 

Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülüklerde aynı gider gerçekleşmesi için farklı 
kurum/kuruluşlardan destek alınabilmesi. 

Yurt dışı alımlarda fatura bulunmaması durumunda ödeme belgesinin kabul edilmesi. 

Tüm bildirimlerin yazılı yapılması zorunluluğunun getirilmesi. 
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Gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ilişkin ödemelerin banka üzerinden yapılmaktan muaf tutulması. 

2013 

İnceleme, denetim ve soruşturma faaliyetleri kapsamında Başkanlık Makamı OLUR’u ile teknik detay ve 
bilimsel içerik açısından destek başvurusunu değerlendiren teknik ve/veya akademik kişilerden oluşan 
İnceleme Komisyonunun oluşturulması.  

Proje değerlendirmelerinde Oslo ve Frascati Kılavuzları ile birlikte,  
- Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği 
- Projenin Ar-Ge/İnovasyon yönü 
- Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği 
- Projenin sağlayacağı katma değer  
- Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb. durumların da dikkate alınması. 

Destek kapsamında yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilmesi. 

Dönemsel İzleme Raporunu süresi içerisinde teslim etmeyen İzleyiciye ödeme yapılmaması. 

Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunun en geç 30 gün içerisinde KOSGEB'e sunulması. 

Kurul üyeleri, izleyiciler, görüş verenler ve inceleme komisyonuna ilişkin düzenlemeler. 

Kurul üyelerine ödenecek hizmet bedelinin her Kurul toplantısı için 2'den 1'e indirilmesi. 

Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların 
mülkiyetine ilişkin satılma, devretme vb. durumlardan kapanan işletmelerin hariç tutulması. 

Personel desteğinin hesaplandığı net ücrete AGİ ile birlikte ikramiye, prim vb. ek ödemelerin de dâhil 
edilmemesi. 

İşletmenin kastı veya ağır kusuru olmaması durumunda ödenen geri ödemesiz desteklerin geri tahsil 
edilmemesi uygulamasına geçilmesi. 

Proje süresi bitmeden önce uygun bulunan destek başvurularının ödenebilmesine imkan sağlanması. 

2014 

Kira desteğinin sadece; TEKMER bulunmaması, TEKMER’de boş işlik bulunmaması veyahut projenin 
içeriği gereği sağlanabilecek işlikte fiziki olarak gerçekleştirilemeyecek olması durumlarında sağlanması.  

Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takip ve tahsil işlemlerine ilişkin düzenleme yapılması. 

Geri ödemeli destekler için banka teminat mektubunun yanında Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi 
(KGF) tarafından verilen Geri Ödemeli Destek Kefalet Mektubunun da kabul edilmesi ve buna ilişkin 
süreçlerin düzenlenmesi. 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelere ilişkin düzenleme yapılması. 

Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların 
mülkiyetine yönelik düzenlemeler. 

2015 

Sadece Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş işletmelerin başvuru 
yapabilmesi. 

Veri tabanına kayıt aşamasında istenen ve bağlı bulunulan odadan alınan faaliyet belgesinin istenmesinden 
vazgeçilmesi. 

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörler ile mükellefiyetinin devam edip etmediği konusunda GİB 
sorgulamasının elektronik ortamda yapılması. 

İnceleme Komisyonunun kaldırılması. 

İşletmeden sorumlu personelin KOSGEB KOBİ Uzmanı, Uzman Yardımcısı ile sınırlandırılması. 

KOSGEB Personelinin de İzleyici olarak görevlendirilebilmesine imkân sağlanması. 

Proje değerlendirmede puan sistemine geçilmesi. 

İtiraz ve İtiraz Komisyonunun iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerin detaylandırılması. 
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Proje süresi için 12 ay olarak belirlenen asgari sürenin kaldırılması. 

2 projesi arka arkaya başarısız tamamlanan işletmelerin yanında 2 projesi arka arkaya sonlandırılan 
işletmelerden de program kapsamında yeni başvuru alınmaması. 

Birçok desteğe ilişkin destek limitlerinin artırılması. 

Destek kapsamında sadece yeni makine-teçhizatın desteklenmesi. 

Makine -teçhizatın Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak satın alınması durumunda destek oranının %15 
artırılması. 

İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcilerin mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi 

ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 ₺ olmak üzere desteklenebilmesi. 

Proje Geliştirme Desteği kapsamına yurt içi kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti 
giderlerinin eklenmesi. 

İşletmelerin Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği kapsamındaki ödeme ve giderler için; başvuru yayınının 
ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilmesine imkân sağlanması. 

Web/mobil tabanlı tanıtım giderlerinin Proje Tanıtım Desteği kapsamına eklenmesi. 

Başlangıç sermayesi desteğinden sadece örgün öğrenim veren değil tüm Üniversitelerin herhangi bir lisans 
programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin faydalanabilmesine imkân sağlanması. 

İşletmenin destek başlangıcından itibaren 2 ay olan satın alımları yapma süresinin 3 aya çıkarılması.  

Bildirimlerin KBS üzerinden yapılmasına imkân sağlanması. 

SGK ve Vergi borçlarının mahsubuna ilişkin Ödeme Talep Formu içeriğine talep alanı eklenerek, dilekçe 
alınmasından vazgeçilmesi.  

Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takip ve tahsil işlemlerine ilişkin düzenleme yapılması. 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelere ilişkin süre düzenlemesi. 

Kurullarda görevlendirilmek üzere üniversitelerden akademik birim bazında üye istenmesi. 

Kurul üyeleri, izleyiciler ve görüş verenlerle ilgili düzenlemeler yapılması. 

Kurulda görevlendirilen üyelerin, değerlendirmelerinde, proje kapsamında talep edilen gider/harcama 
kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerin uygunluğu ve yerindeliği gibi hususları da incelemek ve değerlendirmek 
ile yükümlü olması. 

Revizyon/ tamamlama/ sonlandırma vb. durumlarda da gerekli görülmesi halinde başvuru sahibinin 
Kurula davet edilebilmesi. 

Başvuru olması halinde Kurulun en geç 2 ay içerisinde toplanması yönünde düzenleme yapılması. 

Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların 
mülkiyetine yönelik düzenlemeler yapılması. 

Makine ve Teçhizat ile İşletmeye "KOSGEB Tarafından Desteklenmiştir." ifadesinin asılması. 

2016 

Proje Geliştirme Destekleri haricinde diğer destekler için başvuru şartının kaldırılması.  

Banka teminat mektubu veya kefalet mektubu için ödenen teminat giderlerinin destek kapsamına alınması. 

Kefalet Mektubu uygulamasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılması.  

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelere ilişkin düzenleme yapılması. 

Kurul üyeleri, izleyiciler ve görüş verenlerle ilgili düzenlemeler yapılması. 

Kurulda görev alan öğretim elemanlarına ve görüş alınan öğretim elemanlarına ödenen günlük hizmet 
bedellerinin Üniversite yerine öğretim elemanına ödenmesi uygulamasına geçilmesi. 

Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların 
mülkiyetine yönelik düzenlemeler yapılması. 
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2017 

Ön değerlendirmede işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı 
program sayısının dikkate alınması uygulamasının kaldırılması. 

TTO’larda ve Teknoparklarda işletmesi bulunan öğretim elemanlarından; teknik, tasarım, finans, proje 
yönetimi vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerinin de Proje Danışmanlık Desteği kapsamına 
alınması. 

Süresi içerisinde taahhütnamesini onaylayamayan işletmelere ek süre verilmesi ve verilen süre içerisinde 
onaylamayanların projesinin reddedilmiş sayılması.  

Süresi içerisinde Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formunu sunmayan işletmelere ek süre verilmesi ve 
verilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde Kurul tarafından İşletmenin projesinin başarısız olarak 
tamamlandığına karar verilmesi. 

Bir izleme döneminden kısa veya eşit sürede olan projeler için de Dönemsel İzleme Raporunun 
hazırlanması. 

Projenin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda, yapılan geri ödemesiz destek 
ödemelerinin iadesinin istenmemesi. 

İzleyici ödemelerinin üniversite yerine öğretim elemanına yapılması. 

Girişimci olarak başvuranlara da itiraz hakkı verilmesi. 

Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların 
mülkiyetine yönelik düzenlemeler yapılması. 

Bazı formlara evrak kaydına alınma zorunluluğu getirilmesi. 

2018 

Erken ödeme imkânının getirilmesi. 

Banka teminat mektubu veya kefalet mektubu için ödenen teminat giderlerinin destek kapsamından 
çıkarılması. 

Ödeme talep formlarının çevrimiçi olarak doldurulması. 

Projelerin Kurul üyelerine KBS üzerinden gönderilmesi. 

İtiraz başvurusunun KBS üzerinden yapılabilmesi. 

Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) çalışmaları kapsamında birçok belgenin 
alımından vazgeçilmesi ve formlardan bu belgelerin çıkarılması. 

BAMS kapsamında bilgi ve belgelerin elektronik ortamda da alınabilmesine imkân sağlanması. 

E-Devlet uygulamalarına geçilmesi. 

2019 

Geri ödemeli destekler için alınan Kefalet Mektubuna ilişkin süre düzenlemesi yapılması.  

2020 

01 Ocak 2020 tarihi ve sonrası desteklenme kararı verilen projeler için erken ödemeye yönelik düzenleme 
yapılması. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Program mevzuatında gerçekleştirilen önemli değişikliklere yıl bazında aşağıda yer verilmiştir.  

2011 Yılında yapılan revizyon ile destek ödemelerinin işletmenin banka hesabının yanı sıra, hizmet 

sağlayıcının banka hesabına veya akreditif açtırılmak üzere blokeli olarak yine işletmenin banka 
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hesabına yapılması sağlanmıştır. Ayrıca bu yıl yapılan revizyonlar ile Kurulun en az bir öğretim elemanı 

ile toplanması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

2012 Yılında başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması sağlanmıştır. Ayrıca başvurusu 

reddedilen işletmelere itiraz hakkı yine bu yıl yapılan revizyonlar ile verilmiştir. Yine destek kapsamında 

satın alınacak makine ve teçhizatın yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle 

en fazla 3 yaşında olabilmesine imkân sağlanmıştır. 

2013 Yılında inceleme, denetim ve soruşturma faaliyetleri sonucunda Başkanlık Makamı Olur’u ile 

teknik detay ve bilimsel içerik açısından destek başvurusunu değerlendiren teknik ve/veya akademik 

kişilerden oluşan inceleme komisyonunun oluşturulması sağlanmıştır. Bu komisyon 2015 yılında tekrar 

uygulamadan kaldırılmıştır. Yine bu yıl yapılan revizyonlar ile yabancı uyruklu personelin de program 

kapsamında desteklenmesine başlanmıştır. Ayrıca projenin sonlandırılması durumunda işletmenin 

kastı ve ağır kusuru bulunmaması durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin alınmamasına yönelik 

düzenleme yapılmıştır.  

2014 Yılında yapılan düzenleme ile geri ödemeli desteklerde teminat olarak, banka teminat mektupları 

ile birlikte KGF tarafından sağlanan kefalet mektuplarının da kabul edilmesine başlanmıştır.  

2015 Yılında programdaki en kapsamlı revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Bunlar: 

 Proje değerlendirmede puanlama sistemine geçilmiştir, 

 Proje süresi için 12 ay olarak belirlenen alt süre kaldırılmıştır, 

 532 bin ₺ olan program toplam destek üst limiti 750 bin ₺’ye çıkarılmıştır, 

 Makine ve teçhizatın Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak satın alınması durumunda destek oranı 

%15 artırılmıştır, 

 İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcilerin mezuniyet durumuna bakılmaksızın 

kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 ₺ olmak üzere 

desteklenebilmesi sağlanmıştır, 

 Kurullarda görevlendirilmek üzere üniversitelerden akademik birim bazında üye istenmesine 

başlanmıştır. 

 

2016 Yılında Proje Geliştirme Destekleri haricindeki destekler için başvuru şartı kaldırılmış ve Kurul 

kararına göre işlem yapılması sağlanmıştır. Banka teminat mektubu veya kefalet mektubu için ödenen 

teminat giderleri destek kapsamına alınmıştır. Bu uygulamadan ise 2018 yılında vazgeçilmiştir. Yine 
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2016 yılında Kurulda görev alan öğretim elemanlarına ve görüş alınan öğretim elemanlarına ödenen 

günlük hizmet bedellerinin üniversite yerine öğretim elemanına doğrudan ödenmesi sağlanmıştır.  

2017 Yılında projenin başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda, yapılan geri ödemesiz 

desteklerin iadesinin istenmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Yine bu yıl İzleyici ödemelerinin 

üniversite yerine öğretim elemanına doğrudan yapılması sağlanmıştır. Ayrıca girişimci olarak 

başvuranlara da itiraz hakkı verilmiştir. 

 

2018 Yılında E-devlet uygulamalarına geçilmiş, BAMS çalışmaları kapsamında birçok bilgi ve belgenin 

ya istenmesinden vazgeçilmiş ya da bunların elektronik ortamda alınmasına başlanmıştır. Bu kapsamda 

itiraz ve ödeme başvuruları, başvuru dosyalarının Kurul üyelerine gönderilmesi, gibi birçok işlemin 

çevrimiçi olarak yapılmasına imkân sağlanmıştır. Ayrıca erken ödeme uygulamasına geçiş ile işletmelere 

destek ödemesinden önce teminat karşılığında ödeme yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.  

ç. Literatür Taraması 

Literatür taraması kapsamında işletme ve girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin 

desteklenmesine yönelik; 

 Yurt içi ve yurt dışındaki benzer programlar, 

 Söz konusu programlara ilişkin değerlendirme raporları ve bu programların değerlendirildiği 

tez/makale/bildiriler ile 

 Programa ilişkin İç Denetim Raporları incelenmiştir. 

 

Böylece Ar-Ge ve İnovasyon Programına yönelik yürütülecek değerlendirme çalışması için bakış 

açısının genişletilmesi hedeflenmiştir.  

i. Türkiye’de ve dünyada Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik destekler 

Günümüz dünya ekonomisinde önemi her geçen gün artan yenilik faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla 

devletler, özel sektöre doğrudan ve dolaylı yolla destek sağlamaktadır (Seçilmiş & Konu, 2019). 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden Ar-Ge faaliyetleri yürütülürken, kamu ve özel 

sektörün ortak hareket etmesi sürecin etkinliğini artırdığından, birçok ülke spesifik politika araçları 

geliştirerek yenilik sürecinde firmalara destek olmaktadır (Akçomak & Kalaycı, 2016). 
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Ar-Ge yatırımları ile işletme özelinde beklenen mali yararlar istenildiği seviyede alınmayabilmektedir. 

Dolayısıyla, özel sektörde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan firmalar, hükümet müdahalesi veya maddi 

teşvikler olmaksızın, yatırım yapmak konusunda tereddütler yaşayabilmektedir. Bu nedenle, 

hükümetler, vergi teşvikleri sunarak özel firmaları Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmaya teşvik 

etmektedir (Altay S. , 2018). 

Ülkeler ekonomik durumları ve mevzuat yapılarına göre Ar-Ge faaliyetleri için farklı teşvik türlerini 

tercih edebilmektedir. Nitekim özel sektör Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla ülkelerin sunmuş 

olduğu destekler, vergi teşvikleri ya da doğrudan finansman şeklinde gerçekleşebilmektedir. Fransa, 

Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya’da vergi teşvikleri tercih edilirken; İsveç, Finlandiya ve Almanya’da 

doğrudan finansman araçları kullanılmaktadır. Çin, Hollanda, İspanya ve ABD ise hem vergi teşvikleri 

hem de doğrudan finansman araçlarını kullanan ülke kategorisine girmektedir. Özel sektör Ar-Ge 

faaliyetleri için kullanılan doğrudan kamu finansmanı birçok ülkede uzun bir geleneğe sahipken vergi 

teşvikleri ise bazı istisnalar dışında kademeli olarak yayılmıştır (Busom, Martínez-Azúa, & Martínez-

Ros, 2014). Raporun bu bölümünde ülkemizde ve dünyada Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekler 

incelenmiştir.  

Bu kapsamda yapılan literatür taraması ile ülkemizde ve dünyada Ar-Ge ve inovasyona yönelik destek 

programı yürüten kurum ve kuruluşlar tespit edilmiş olup söz konusu kurum ve kuruluşlara aşağıda 

değinilmiştir. 

 Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekler 

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 sağlananlarla sınırlı kalmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ortaya çıkan 

ambargolar neticesinde savunma sanayi ve teknolojileri dışında sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve 

inovasyon 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 (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 
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1990’lı yıllar boyunca verilen desteklerin temel kazanımları Ar-Ge ve inovasyon konularında 

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

olmuştur. 

2000’li yılların başından itibaren, ülkemizde başta yüksek teknolojili 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. 

TGB Kanunu 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 inovasyon politikalarında bir başka dönüm noktası ise TÜBİTAK liderliğinde 

yürütülen Vizyon 2023 çalışması ile geniş kapsamlı ve katılımcı uzun dönemli planlama çalışmasının 

gerçekleştirilmiş olmasıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 

Bu dönemde Ar-Ge ve inovasyona verilen önemin daha da artmasıyla birlikte Ulusal Bilim, Teknoloji 

ve Yenilik Stratejisi ile çeşitli sektörel strateji ve politika dokümanları oluşturulmuş ve BTYK düzenli 

bir şekilde toplanarak karar almaya başlamıştır.  

2000’li yılların ortalarından itibaren konu ile ilgili tüm kamu kurumları bünyesinde çeşitli 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, ticarileştirmeye 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 (Kalkınma Bakanlığı, 2018); 

TGB Kanunu sonrasında Ar-Ge ve inovasyon desteklerine yönelik ikinci temel mevzuat ise 2008 

yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun’dur.  

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun amacı “Ar-Ge, 

yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için 

teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının 

yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, 

rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile 

Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-
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Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir” olarak 

belirlenmiştir (Resmi Gazete, 2008). 

Bu kanun ile Ar-Ge çalışmalarına yasal bir zemin oluşturularak yürütülecek faaliyetlerinin 

desteklenmesi önem kazanmıştır. İlerleyen süreçte bu önem artarak devam etmiş ve kalkınma 

planlarında ayrıntılı bir şekilde Ar-Ge ve inovasyon konularına değinilmiştir. 

Ar-Ge ve İnovasyon Programının uygulanmaya başlandığı dönemde yürürlükte olan Dokuzuncu 

Kalkınma Planı (2007-2013) incelendiğinde belirlenen 5 eksenden birisinin “Rekabet Gücünün 

Artırılması” ve bunun alt bileşenlerinden birisinin de “Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi” olduğu 

görülmektedir. Bu bileşen altında; yenilikçiliğin rekabetçi ekonomik yapının en önemli unsurlarından 

birisi olduğu, yeniliklerin Ar-Ge faaliyetlerinden kaynaklandığı, ancak Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 

ortaya çıkan bilgi ve teknolojinin uygulamaya geçirilemediği ya da yapılan araştırmaların genellikle 

sanayinin ihtiyaç ve talebinden uzak kaldığı belirtilmiştir.  

Onuncu Kalkınma Planına (2014-2018) bakıldığında bilginin önem ve değerinin giderek artmakta 

olduğu hususundan hareketle, yenilikçilik ve farklılık yaratmanın en önemli rekabet unsurlarından biri 

haline geldiği vurgulanmış ve ilerleyen süreçte, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile bilgiye dayalı 

üretimin, büyümenin temel belirleyici gücü olmaya devam edeceği ifade edilmiştir. Bu nedenle bazı 

teknolojik yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetlerinin sadece serbest piyasa mekanizmasıyla değil, kamunun 

yönlendirici, düzenleyici ve destekleyici yaklaşımlarıyla da geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu doğrultuda Plan döneminde, Ar-Ge ve Yenilik bileşeninin temel amacı; teknoloji ve yenilik 

faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem 

oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle 

ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu amaca yönelik bazı politikalar ise; 

 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 programları etki analizi 

çalışmaları yapılarak gözden geçirilmesi, 
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 Ar-Ge faaliyetlerinin, öncelikli alanlarda oluşturulacak ortak hedefler çerçevesinde, 

ticarileştirmeyi de içerecek şekilde piyasa şartları gözetilerek bütünsellik içinde desteklenmesi, 

 Kamu kurumlarının özel sektörle işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirme ve 

sonuçlarını hayata geçirmeye yönelik kapasiteleri güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 

 

Plan döneminde Girişimcilik ve KOBİ’ler bileşeninin temel amacı KOBİ’lerin rekabet güçlerinin 

artırılarak ekonomik büyümeye katkısının yükseltilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle 

hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler ile ürün, hizmet ve iş modeli açılarından 

yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi esas olarak belirlenmiştir. Ayrıca KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve 

ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeylerinin artırılması politikasına da yer verilmiştir. 

Programın yürürlükte kaldığı son yıllar olan 2019 ve 2020 yılını içeren On Birinci Kalkınma Planı’nda 

(2019-2023) da Ar-Ge vurgusu yapılmıştır. Planda belirlenen Rekabetçi Üretim ve Verimlilik başlığı 

altındaki bileşenlerden biri Ar-Ge ve Yeniliktir. İmalat sanayiinin katma değerli üretim yapabilmesi ve 

yenilikçi ürün geliştirme (Ür-Ge) kapasitesinin artırılması yönünde Ar-Ge ve yenilik kabiliyetinin 

güçlendirilmesi ve yeniliği esas alan bir yapıya kavuşturulması Ar-Ge ve Yenilik politikasının temel 

amacı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Ar-Ge ve yeniliğe yönelik belirlenen bazı politika ve tedbirler 

aşağıda yer almaktadır (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). 

 Ar-Ge ve yenilik destek sistemi; odaklı, araştırmadan ticarileştirmeye tüm süreci kapsayan, 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji sektörlerine yönelik olarak farklılaşan ve sektörlerin 

ihtiyaçlarını ve gelişme potansiyellerini dikkate alan bir yapıya dönüştürülecektir, 

o Desteklere ilişkin çıktı ve etki odaklı izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecek ve 

Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek programlarına ilişkin etki analizleri yapılacaktır, 

o Ar-Ge ve yenilik destekleri, hazırlanacak teknoloji yol haritaları doğrultusunda öncelikli 

sektör ve kritik teknoloji alanları kesişimine yoğunlaşacaktır, 

 Özel sektörde araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği artırılacaktır, 

 Yeni teknolojik ürünlerin ticarileştirilmesine hız kazandırmaya yönelik destek miktarı ve 

çeşitliliği artırılacak, desteklerin kamu alımları mekanizmalarıyla tamamlayıcılığı sağlanacaktır, 

 Yenilikçi girişimcilik desteklenecek ve büyük işletmeler ile girişimciler arasındaki Ar-Ge 

işbirlikleri geliştirilecektir. Bu çerçevede, büyük firmaların, sektörlerindeki Ar-Ge ve yenilik 

ekosisteminin gelişiminde öncü rol oynayarak yeni girişimlerin kurulma ve büyüme 

aşamalarında destek olması sağlanacaktır. 
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Diğer taraftan programın yürürlüğe girdiği dönemdeki KOSGEB 2008-2012 Stratejik Planı 

incelendiğinde planda; “Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geliştirme ve standardizasyon desteklenecek, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanım yaygınlaştırılacaktır” stratejik hedefinin bulunduğu ve bu stratejik hedefin 

eylemlerinden birisinin de “Orta ve ileri teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yatırım projelerinin 

desteklenmesi” olduğu görülmektedir. Yine KOSGEB 2011-2015 Stratejik Planı’nda yer alan “KOBİ’lerin, 

Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak” stratejik amacı altında “Ar-Ge ve inovasyon konusunda 

farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak” ve KOSGEB 2016-2020 

Stratejik Planı’nda yer alan “Ar-Ge/yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi 

sağlanacaktır” hedefleri bulunmaktadır.  

Ülkemizde destek ve teşviklerin büyük çoğunluğu kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK, KOSGEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı (STB), ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere 8 farklı kurum tarafından 17 farklı 

destek verildiği görülmektedir. 2022 Yılı Haziran ayı itibarıyla yürürlükteki desteklere ilişkin bilgiler 

kurumlar bazında Tablo 10’da yer almaktadır. 
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Tablo 10 - Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerine Yönelik Destekler 

Kurum/ 
Kuruluş 

Adı 
Mevzuat Amacı Hedef Kitlesi Destek Unsurları Destek Özellikleri 

KOSGEB 

Ar-Ge, 
İnovasyon ve 
Endüstriyel 
Uygulama 
Destek Programı 

Desteklenecek araştırma-geliştirme ve 
inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve 
teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara 
sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile 
girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi 
ve/veya hizmet üretmelerini sağlamak. 

 KOBİ’ler 

 İşlik Desteği 

 Kira Desteği  

 Makine-Teçhizat, Donanım, 
Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı 
Giderleri Desteği 

 Personel Gideri Desteği 

 Başlangıç Sermayesi Desteği 

 Proje Geliştirme Desteği  
o Proje Danışmanlık Desteği 
o Eğitim Desteği 
o Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları 

Desteği  
o Proje Tanıtım Desteği  
o Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre/ 

Konferans/ Fuar Ziyareti/ 
Teknolojik İşbirliği Ziyareti Des. 

o Test, Analiz ve Belgelendirme Des. 

 Hibe + Geri Ödemeli 

o Hibe: 450 bin ₺ ve 
%75 oranında 

o Geri Ödemeli: 300 

bin ₺ ve %75 
oranında 

 Proje süresi: En fazla 
24 ay + 12 ay uzatma 

 Başvuru: Sürekli 

KOSGEB 
Ar-Ge, Ür-Ge 
ve İnovasyon 
Destek Programı  

a) Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracılığıyla 
bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve 
buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin; 
yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni 
bir hizmet üretmelerinin veya 
iyileştirmelerinin, 
b) Ür-Ge faaliyetleri ile değişen pazar 
taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum 
sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından 
orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni 
ürünlerin üretilmesinin sağlanması. 

 KOBİ’ler 

 Makine-Teçhizat, Donanım, 
Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı 
Giderleri Desteği 

 Nitelikli Personel Giderleri Desteği 

 Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri 
Desteği  

 Diğer Giderler Desteği 
o Proje Danışmanlık Desteği 
o Eğitim Desteği 
o Proje Tanıtım Desteği 
o Yurt İçi ve Yurt Dışı 

Kongre/Konferans/Fuar 
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği 
Ziyareti Desteği 

o İşletme Kuruluş Giderleri Desteği 

 Hibe + Geri Ödemeli 

o Hibe: 630 bin ₺ ve 
%75 oranında 

o Geri Ödemeli: 300 

bin ₺ ve %75 
oranında 

o Nitelikli Personel 
Giderleri Desteği 
için destek oranı 
%100 

 Proje süresi: En fazla 
24 ay 

 Başvuru: Sürekli 
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Kurum/ 
Kuruluş 

Adı 
Mevzuat Amacı Hedef Kitlesi Destek Unsurları Destek Özellikleri 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

1501-Sanayi Ar-
Ge Projeleri 
Destekleme 
Programı 

Yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün 
üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, 
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya 
standardının yükseltilmesi veya maliyet 
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. 

 KOBİ’ler 

 Personel giderleri, 

 Seyahat giderleri kapsamında; 
şehirlerarası ve uluslararası ekonomi 
sınıfı ulaşım giderleri 

 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım 
giderleri 

 Malzeme ve sarf giderleri, 

 Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık 
hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri  

 Türkiye’deki üniversiteler, 
TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, 
özel sektör Ar-Ge kuruluşları vb. Ar-
Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan 
Ar-Ge hizmet giderleri 

 Hibe + Teşvik Ödülü 

 Destek Miktarı: Üst 
limit yok. 

 Destek oranı: %75 

 Destek süresi: En 
fazla 36 ay 

 Başvuru: Çağrı usulü 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

1505-Üniversite-
Sanayi İşbirliği 
Destek Programı 

Üniversite/kamu araştırma merkez ve 
enstitülerindeki bilgi birikimi ve 
teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje 
sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt 
eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, 
ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye 
aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı 
sağlamak 

 KOBİ 

 Büyük İşletme 

 Personel giderleri 

 Bursiyer giderleri 

 Seyahat giderleri 

 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım 
giderleri 

 Malzeme ve sarf giderleri, 

 Hizmet alım giderleri 

 Proje teşvik ikramiyesi 

 Hibe 

 Destek Miktarı: 1 

milyon ₺ 

 Destek oranı:  
o KOBİ’ler için %75 
o Büyük işletmeler 

için %60 

 Destek süresi: En 
fazla 36 ay 

 Başvuru: Sürekli 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

1507-TÜBİTAK 
KOBİ Ar-Ge 
Başlangıç 
Destek Programı 

KOBİ ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik 
katma değer yaratan kuruluşların; kurumsal, 
Ar-Ge nitelikli ve yenilikçi faaliyetler 
yapmaya özendirilmesi için bu nitelikteki 
proje harcamalarının uluslararası tanım ve 
kavramlar çerçevesinde desteklenmesi. 

 KOBİ’ler 

 Personel giderleri 

 Seyahat giderleri 

 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım 
giderleri 

 Malzeme ve sarf giderleri  

 Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık 
hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri 

 Ar-Ge hizmet giderleri 

 Hibe 

 Destek Miktarı: 600 

bin ₺ 

 Destek oranı: %75 

 Destek süresi: En 
fazla 18 ay 

 Başvuru: Sürekli 
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Kurum/ 
Kuruluş 

Adı 
Mevzuat Amacı Hedef Kitlesi Destek Unsurları Destek Özellikleri 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

1509-TÜBİTAK 
Uluslararası 
Sanayi Ar-Ge 
Projeleri 
Destekleme 
Programı 

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri 
yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara 
sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik 
yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, 
kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine 
erişiminin ve teknoloji transferinin 
sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve 
deneyimin kuruluş bünyesinde 
içselleştirilerek, özgün teknolojilerin 
geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve 
yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların 
uluslararası pazarlarda yer almasına katkı 
sağlaması. 

 Sermaye şirketi 
statüsündeki 
KOBİ ve 
Büyük 
İşletmeler 

 Personel giderleri 

 Seyahat giderleri 

 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım 
giderleri 

 Malzeme ve sarf giderleri  

 Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık 
hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri 

 Ar-Ge hizmet giderleri 

 Hibe 

 Destek Miktarı: Üst 
limit yok 

 Destek oranı: 
o KOBİ’ler için %75 
o Büyük işletmeler 

için %60 

 Destek süresi: 
Kısıtlama yok 

 Başvuru: Sürekli veya 
çağrı usulü 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

1511-TÜBİTAK 
Öncelikli Alanlar 
Araştırma 
Teknoloji 
Geliştirme ve 
Yenilik Projeleri 
Destekleme 
Programı 
(Teknoloji 
Odaklı Sanayi 
Hamlesi 
Programı) 

Ulusal stratejik hedef ve politikalar 
kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda 
çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma 
değer oluşturan kuruluşların, Ar-Ge nitelikli 
ve yenilikçi projelerinin harcamalarına 
uluslararası tanım ve kavramlar 
çerçevesinde desteklenmesi. 

 KOBİ 

 Büyük İşletme 

 Personel giderleri  

 Seyahat giderleri  

 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın gideri 

 Malzeme ve sarf giderleri 

 Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık 
hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri 

 Ar-Ge hizmet giderleri 

 Destek personeli, elektrik, su, gaz, 
bakım-onarım, haberleşme, vb. proje 
genel giderleri 

 Hibe 

 Destek Miktarı: 
Çağrıya özel 

 Destek oranı:  
o KOBİ’ler için %75 
o Büyük işletmeler 

için %60 

 Destek süresi: Çağrıya 
özel 

 Başvuru: Çağrı usulü 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

1512-
Girişimcilik 
Destek Programı 
(BiGG)* 

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam 
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından 
pazara kadar olan faaliyetlerin 
desteklenmesi, böylece nitelikli 
girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası 
rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji 
düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri 
geliştirebilen başlangıç firmalarının 
oluşturulması. 

 Girişimciler 

 Personel giderleri  

 Seyahat giderleri  

 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım 
giderleri 

 Malzeme ve sarf giderleri 

 Yurt içi ve yurt dışı hizmet alım 
giderleri 

 

 Hibe 

 Destek Miktarı: 
Çağrıya özel 
(teminatsız geri 
ödemesiz sermaye 
desteği en fazla 200 

bin ₺ ) 

 Destek süresi: En 
fazla 18 ay 

 Başvuru: Çağrı usulü 
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Kurum/ 
Kuruluş 

Adı 
Mevzuat Amacı Hedef Kitlesi Destek Unsurları Destek Özellikleri 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

1071-
Uluslararası 
Araştırma 
Fonlarından 
Yararlanma 
Kapasitesinin ve 
Uluslararası 
Ar-Ge 
İşbirliklerine 
Katılımın 
Arttırılmasına 
Yönelik Destek 
Programı 

 Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi 
birikiminin artırılması,  

 Özel kuruluşların uluslararası teknoloji 
birikimine erişiminin ve teknoloji 
transferinin sağlanması,  

 Edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin 
özel kuruluş bünyesinde 
içselleştirilerek özgün teknolojilerin 
geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve 
yönlendirici bir etken olması  

Özel kuruluşların uluslararası pazarlarda yer 
almasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

 KOBİ 

 Büyük İşletme 

 Personel giderleri  

 Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri 

 Danışmanlık ve hizmet alım giderleri 

 Alet, makine, teçhizat, yazılım ve 
yayın alım giderleri 

 Malzeme ve sarf malzemesi alım 
giderleri 

 Yeminli mali müşavir tarafından 
yapılan denetim ve tasdike ilişkin 
giderler 

 Hibe 

 Destek Miktarı: Üst 
limit yok 

 Destek oranı:  
o KOBİ’ler için %75 
o Büyük işletmeler 

için %60 

 Destek süresi: 
Kısıtlama yok 

 Başvuru: Dönemsel 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

Yenilik Destek 
Programı-1707 
Siparişe Dayalı 
Ar-Ge Projeleri 
için KOBİ 
Destekleme 
Çağrısı 

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm 
önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge 
yolu ile ticarileşebilir çıktılara 
dönüştürülmesi. 

 KOBİ’ler 

 Personel giderleri  

 Seyahat giderleri  

 Danışmanlık giderleri  

 Hizmet alımı giderleri 

 Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım 
giderleri 

 Malzeme ve sarf giderleri 

 Hibe 

 Proje bütçesi üst sınırı: 

2,5 milyon ₺ 

 Destek oranı: %40 

 Proje süresi: En fazla 
24 ay 

 Başvuru: Çağrı usulü 

TÜBİTAK 
TEYDEB 

Horizon 2020 
(H2020) ** 
Destekleri-
KOBİ Aracı 

Program Avrupa’nın küresel rekabet 
gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Program 
kapsamında her bir araç ve çağrıya özel 
amaç belirlenmektedir. H2020 Programı-
KOBİ Aracı pazara yakın yenilikçi projeleri, 
fizibilite, inovasyon ve ticarileştirme olmak 
üzere 3 farklı aşamada desteklemektedir.  

 KOBİ’ler 

 Makine ve teçhizat 

 Sarf malzemeleri 

 Danışmanlık 

 Seyahat,  

 Çalıştay, toplantı ve benzeri 
etkinlikler 

 Hibe 

 Proje bütçesi üst sınırı: 
Çağrıya özel 

 Başvuru dönemi; 
Dönemsel, sürekli ve 
çağrılı  

 Başvuru Programları 
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Kurum/ 
Kuruluş 

Adı 
Mevzuat Amacı Hedef Kitlesi Destek Unsurları Destek Özellikleri 

HMB ve 
STB 

4691 sayılı 
Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgeleri 
Kanunu 

Araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim 
sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke 
sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve 
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması 
maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe 
ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, 
ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, 
verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini 
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, 
teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği 
desteklemek, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere 
uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun 
alanlarda yatırım olanakları yaratmak, 
araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı 
yaratmak, teknoloji transferine yardımcı 
olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak 
yabancı sermayenin ülkeye girişini 
hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak 

 İşletmeler 

 Girişimciler 

 Kurumlar vergisi istisnası 

 Gelir vergisi istisnası 

 Sigorta primi desteği 

 KDV istisnası 

 Gümrük vergisi istisnası 

 Damga vergisi istisnası 

 Destek Miktarı ve 
Oranı: Her bir destek 
unsuru için farklı 
miktar ve oranlar 

 Başvuru: Sürekli 

HMB ve 
STB 

5746 sayılı 
Araştırma, 
Geliştirme ve 
Tasarım 
Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi 
Hakkında 
Kanun 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke 
ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet 
edebilir bir yapıya kavuşturulması için 
teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve 
üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, 
ürün kalitesi ve standardının 
yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, 
üretim maliyetlerinin düşürülmesini, 
teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, 
rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, 
teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu 
alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, 
yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye 
girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım 
personeli ve nitelikli işgücü istihdamının 
artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek. 

 İşletmeler 

 Girişimciler 

 Ar-Ge ve tasarım indirimi 

 Gelir vergisi stopajı teşviki 

 Sigorta primi desteği 

 Damga vergisi istisnası 

 Gümrük vergisi istisnası 

 Kurumlar vergisi istisnası 

 Teknogirişim sermayesi desteği 

 Girişim sermayesi desteği 

 Rekabet öncesi işbirliği proje desteği 

 Ar-Ge personeli desteği 

 Tasarım giderleri desteği 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile 
üniversite personeli için TGB’lerde 
çalışma imkânı 

 Destek Miktarı ve 
Oranı: Her bir destek 
unsuru için farklı 
miktar ve oranlar 

 Başvuru: Sürekli 
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Kurum/ 
Kuruluş 

Adı 
Mevzuat Amacı Hedef Kitlesi Destek Unsurları Destek Özellikleri 

Kalkınma 
Ajansları 

Doğrudan 
Finansman 
Programı 

Her biri çağrı konusuna özel amaç 
belirlenmektedir. 

 KOBİ’ler 

 Kurum ve 
Kuruluşlar 

 Üniversiteler 

 Meslek ve Sivil 
Toplum 
Kuruluşları 

 Kooperatif, 
Birlik, Dernek 
ve Vakıflar 

 Çağrıya özel belirlenmektedir. 

 Hibe 

 Proje bütçesi üst sınırı: 
Çağrıya özel 

 Destek oranı:  
o Kar Amacı Güden 

Kurumlar İçin %50 
o Kar Amacı 

Gütmeyen 
Kurumlar İçin %90 

 Proje süresi: 12 ay 

 Başvuru: Çağrı usulü 

Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı 
Enerji 
İşleri 
Genel 
Müdürlüğü 

Enerji Sektörü 
Araştırma-
Geliştirme 
Projeleri 
Destekleme 
Programı 

Enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli 
enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet 
edecek şekilde oluşturulacak bilimsel ve 
teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, 
uygulamaya veya sisteme dönüştürmesi 
amacıyla teknoloji geliştirme ve yenilik 
odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme 
içeren proje çalışmalarının desteklenmesi. 

 KOBİ 

 Büyük İşletme 

 Personel ücreti 

 Hizmet alımı 

 Proje personelinin proje 
kapsamındaki harcırah ve seyahat 
giderleri 

 Makine-donanım ve prototip kalıp  

 Yazılım lisansı 

 Sarf malzemesi 

 Laboratuvar test ve analiz raporları 

 Mevcut bir cihazın iyileştirilmesi için 
yapılan harcamalar 

 Gümrük masrafları 

 Güvenlik tedbirleri ile ilgili giderler 

 Hibe 

 Destek Miktarı: Üst 
limit yok 

 Destek oranı: %80 

 Proje süresi: En fazla 
24 ay 

 Başvuru: Çağrı usulü 

Ulaştırma 
ve Altyapı 
Bakanlığı 
 

Araştırma 
Geliştirme 
Projelerinin 
Desteklenmesine 
İlişkin 
Yönetmelik 

Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay 
teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve 
üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim 
faaliyetlerine ilişkin projelerin desteklenmesi 

 KOBİ 

 Büyük İşletme 

 Malzeme giderleri 

 Alet, makine, teçhizat, yazılım ve 
donanım giderleri 

 Personel giderleri  

 Laboratuvar test ve analiz raporları ile 
ilgili giderler 

 Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım 
giderleri 

 Hibe 

 Destek oranı: 
İşletmeler için %75 

 Proje süresi: En fazla 
36 ay 

 Başvuru: Çağrı usulü 
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Kurum/ 
Kuruluş 

Adı 
Mevzuat Amacı Hedef Kitlesi Destek Unsurları Destek Özellikleri 

Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı 

Ar-Ge Destek 
Programı 

Tarım sektörünün ihtiyacı olan öncelikli 
konularda bilgi ve teknolojilerin 
geliştirilmesi bu bilgi ve teknolojilerin 
çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması 
amacıyla hazırlanan projelerin 
desteklenmesi. 

 Üniversiteler, 

 TÜBİTAK Ar-
Ge Birimleri, 

 Sivil Toplum ve 
Meslek 
Kuruluşları, 

 Sermaye şirketi 
statüsündeki 
KOBİ ve 
Büyük 
İşletmeler 

 Alet, makine, teçhizat, yazılım ve 
donanım alımları 

 Tarımsal alet ve ekipmanların 
kiralama ücretleri  

 Sarf malzeme alımları 

 Yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri 
girdi alımları 

 Anket, deneme, analiz, ekonometrik 
modelleme, tasarım ve benzeri ihtiyaç 
duyulan hizmet alımı giderleri 

 Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç 
olmak üzere, projede kullanılan cihaz, 
ekipman, sera ve benzeri materyalin 
bakım onarım ücretleri 

 Tescil, patent ve sertifikasyon 
ücretleri 

 Yurt içi seyahat giderleri. 

 Taşıt kiralamaları ve nakliye giderleri 

 Proje konusuyla ilgili yurt içi toplantı, 
konferans, sempozyum ve benzeri 
organizasyonlara katılım giderleri 

 Hibe 

 Destek Miktarı: 1 

milyon ₺ 

 Destek oranı: 
İşletmeler için %70 

 Proje süresi: En fazla 
24 ay 

 Başvuru: Çağrı usulü 

 

* TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 26/01/2021 tarihli ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Destek Programı şeklinde 
değiştirilmiştir. 
** H2020, 2021-2027 yılları arasında Horizon Europe olarak uygulanmaya devam edilmektedir. 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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 Dünyada Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekler 

Teknolojik gelişimin hızlanması ve küreselleşmenin yaygınlaşması sonucunda serbest piyasa, küresel 

rekabet, tedarik zincirleri, bilgi ağları, azalan gümrük tarifeleri ve sermayenin dolaşımını engelleyen 

bariyerlerin kaldırılması gibi eğilimler son yıllarda ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişimi ise, ülkelerin 

ulusal inovasyon sistemini güçlendirmelerine ve Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırmalarına 

bağlıdır. Bu kapsamda son dönemde ABD ve gelişmiş Batı ülkelerinin yanına Japonya, Çin, Tayvan, 

Kore ve hatta Hindistan, Brezilya gibi ülkeler eklenmiştir. 

Ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik teşvik politikalarında iki ana akımdan 

bahsedilebilir. Bunlardan ilki, ABD ve Avrupa’da görülen ve daha çok teknoloji tabanlı hızlı büyümeyi 

amaçlayan teşvik sistemleridir. Teknolojik gelişim ve teknoloji temelli büyümede, şüphesiz ki, start-

up’lara büyük bir önem atfedilmektedir. Bugün, özellikle Bilgi İletişim Teknolojilerinin gelişimi ile 

açılan büyük fırsatlar Batı ülkelerinde ortaya çıkan Facebook, Google, Airbnb, Amazon, Uber vb. 

şirketlerle kendini göstermektedir. ABD’de bu tür şirketlerin oluşumunda klasik teşviklerden ziyade 

ulusal inovasyon sisteminin etkinliği, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji lisanslama ofisleri gibi 

arayüzler, kümelenme yaklaşımı, risk sermayesi yatırımlarının fazlalığı ve finansal sistemin derinliği gibi 

faktörler rol oynamaktadır. Yine ABD’de amaç SBIR (Small Business Innovation Research) aracılığıyla 

hızlı büyüyen KOBİ’ler yaratmaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 

Avrupa’ya bakıldığında ise özellikle AB’ye Uyum Müktesebatı çerçevesinde AB’ye yeni üye olan 

ülkelerin altyapı yatırımları Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) ve Avrupa Kalkınma 

Bankası (European Bank of Reconstruction and Development) tarafından desteklenirken; Fransa, 

Almanya, İngiltere, İtalya gibi gelişmiş Batı ülkelerinin ve diğer AB üyesi ülkelerin Ar-Ge yatırımları, 

AB Çerçeve Programlarınca tasarlanan H2020 gibi destek programları aracılığıyla artırılmaya 

çalışılmaktadır. Temel araştırma ise, genel olarak devlet desteği ile üniversiteler ve araştırma 

enstitülerince sürdürülmektedir. ABD ve AB Birliği’nde teşvik sistemleri mümkün olduğunca serbest 

piyasa ekonomisine uyum amaçlı olarak tasarlanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 

Dünyada teşvik sistemlerinde ikinci ana yaklaşım ise, Uzak Doğu’da başta Japonya, daha sonrasında 

ise Çin, Kore, Tayvan vb.’lerinde uygulanan “Girişimci Devlet (Entrepreneurial State)” modelidir. 

Bahsedilen ülkeler arasında farklılıklar bulunsa da uygulanan politikaların özüne bakıldığında devlet 

sadece teşvik etmekle kalmamakta sektörleri ve firmaları zorlayıcı ve yönlendirici tedbirler de 

almaktadır. Örneğin; Çin’de olduğu gibi firmalara ortak olabilmekte ve hatta onlara sahip olabilmekte; 

Japonya’da otomotiv endüstrisinde belli firmalar arasında sektörel görev paylaşımı yaptırabilmekte 
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veya Kore’de olduğu gibi ‘cheabol’leri destekleyerek ve hatta yönetiminde yer alarak, uluslararası 

rekabette söz sahibi olabilecek büyük firmalar yaratmaya çalışabilmektedir. Bu ülkelerde, teşvik 

sisteminden ziyade kalkınma politikaları ile bütünleşik müdahaleci ve hatta bazen zorlayıcı kalkınmacı 

bir yaklaşım izlendiği ifade edilebilir. Bu ülkelerin bir ortak noktası da, daha çok geriden gelen ve 

öndekini bir sıçrama ile yakalamaya çalışan ülkeler (catching-up countries) olduklarıdır. Bunu ilk 

başaran Japonya olmuştur. Kore ve Tayvan gibi ülkeler de gelişmiş ülkelerle farkı giderek 

kapatmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 

Bazı gelişmiş ülkeler ile AB’nin, Ar-Ge ve inovasyona yönelik işletme çalışmalarına verdiği destekler 

aşağıda detaylandırılmıştır.  

ABD 

Küçük İşletmeler İdaresi (Small Business Administration-SBA); işletmelerin sorunları ile ilgilenmek, 

çıkarlarını korumak, işletmelere yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak vasıtasıyla ülke ekonomisini 

güçlendirme amacıyla kurulmuştur. SBA, işletmelere farklı alanlarda destek ve hizmet sağlamaktadır. 

Bu alanlardan birisi de Ar-Ge, İnovasyon ve Ticarileştirme Programları’dır. Bu kapsamdaki faaliyetler, 

Küçük İşletmeler İnovasyon Araştırma Programı (The Small Business Innovation Research-SBIR) ile 

Küçük İşletmeler Teknoloji Transfer Programı (The Small Business Technology Transfer-STTR) 

vasıtasıyla yürütmektedir (SBA, 2021). 

Küçük İşletme İnovasyon Geliştirme Kanunu (Small Business Innovation Development Act) 

kapsamında 1982 yılından bu yana uygulanan SBIR programının amacı, yenilikçi KOBİ’lerin federal 

bütçeden yapılan Ar-Ge harcamalarındaki payını artırmaktır.  

SBIR programının başarısından sonra tasarlanan STTR programının uygulanmasına ise 1992 yılında 

pilot olarak başlanmıştır. STTR programının amacı, bir araştırma merkezi tarafından geliştirilen 

teknolojinin transferinin KOBİ ve girişimciler aracılığıyla kolaylaştırılmasıdır. Bir başka deyişle STTR 

Programı, KOBİ’lerle kâr amacı gütmeyen araştırma merkezlerinin ortaklıklar tesis etmesini sağlayarak, 

kamu ve özel sektör arasındaki işbirliklerini artırmayı amaçlayan bir programdır. ABD’de Ar-Ge 

bütçesi 1 milyar $ ve üzerinde olan kamu kuruluşlarının bütçelerinin belirli bir kısmını STTR 

programının finansmanı amacıyla ayırmaları gerekmektedir. Kongre tarafından defalarca uzatılan SBIR 

ve STTR programlarının uygulama süresinin bitiş tarihi son olarak 2022 yılı olarak belirlenmiştir. 
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SBIR ve STTR programları, KOBİ’leri teknolojik potansiyellerini kavramaları konusunda teşvik eden 

ve ticarileştirme fırsatlarından istifade etmeleri yoluyla kâr etmelerini sağlayan, rekabetin yoğun olduğu 

programlardır. Nitelikli KOBİ’leri ulusal Ar-Ge alanına dâhil etmek suretiyle hem yüksek teknolojik 

inovasyon teşvik edilmekte hem de ABD hükümeti spesifik Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanmasında 

girişimci ruhtan faydalanmaktadır (KOSGEB, 2020-D). 

Programlara katılmak isteyen işletmelerin; sahiplerinin ABD’li olması ve bağımsız idare edilmesi, kâr 

amacı gütmesi, araştırmacı istihdam etmesi ve en fazla 500 çalışanı olması gerekmektedir. Bu 

programların 3 aşaması bulunmaktadır (SBIR-STTR, 2021): 

Aşama 1: Bu aşamanın amacı, Ar-Ge çalışmalarının; teknik yeterliliklerini, yapılabilirliğini ve ticari 

potansiyelini oluşturmak ve ikinci aşamada, daha fazla destek sağlamak için işletmenin performans 

kalitesini belirlemektir. Bu aşamanın limiti, 6 aylık veya 1 yıllık için 50-250 bin $ aralığındadır. 

Aşama 2: Bu aşamanın amacı, birinci aşamada başlatılan Ar-Ge çalışmalarına devam edilmesini 

sağlamaktır. Destekleme, birinci aşamada elde edilen sonuçlara ve ikinci aşamada önerilen projenin 

bilimselliğine, teknik yeterliliğine ve ticari potansiyeline göre yapılmaktadır. Bu aşamanın limiti, 2 yıl 

için 1-3 milyon $ aralığındadır. 

Aşama 3: Bu aşamanın amacı, KOBİ’lerin birinci ve ikinci aşamada yürüttükleri Ar-Ge faaliyetleri 

sonucu elde ettikleri ürünlerin laboratuvardan pazara çıkmasıdır. Ancak bu aşamada KOBİ’lere 

programlar kapsamında herhangi bir fon desteği sağlanmaz. Bununla birlikte bazı kamu kurumları 

kendi bütçelerinden KOBİ’lere devam niteliğine bazı Ar-Ge fonları sağlayabilir; onlarla üretim 

sözleşmeleri imzalayabilir ya da çeşitli hizmetler/süreçler satın alabilirler.  

Ayrıca finansmanı SBA tarafından sağlanan Federal & Eyalet Teknolojik Ortaklık Programı (Federal 

& State Technology Partnership Program-FAST) ile SBIR ve STTR programları hakkındaki 

farkındalık seviyesinin artırılmasını ve bilim-teknoloji odaklı KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan bir 

hibe programı yürütülmektedir (KOSGEB, 2020-D). KOBİ’lerin teknolojik rekabet gücünün 

artırılması amacıyla tasarlanan FAST programı, bilhassa sosyal ve ekonomik açıdan geri kalmış 

KOBİ’lerin SBIR ve STTR programlarına katılım sağlamaları konusuna odaklanmaktadır. Programın 

yıllık bütçesi ortalama 3 milyon $ olup her bir eyaletten tek bir kuruluşa 125 bin $’a kadar destek 

sağlanmaktadır. 
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AB 

AB Ar-Ge ve inovasyon projelerini H2020 kapsamında desteklemektedir. AB’nin uyguladığı Araştırma 

ve Yenilik Çerçeve Programı olan H2020; Avrupa’nın küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan bir 

program olarak tasarlanmış ve 2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık 80 milyar €’luk 

bir bütçe ile hayata geçirilmiştir (KOSGEB, 2020-D). 

H2020 pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmektedir. Program kapsamında 

KOBİ’lerin AB’nin araştırma ve yenilik programı olan H2020’ye katılmaları teşvik edilmekte ve 

özellikle yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler KOBİ Aracı ile desteklenmektedir. 

H2020 Programı-KOBİ Aracı H2020 Programı’nın sadece KOBİ’lere yönelik olarak tasarlanmış hibe 

içerikli programıdır. Pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmektedir. Program 

kapsamında KOBİ’lerin AB’nin araştırma ve yenilik programı olan H2020’ye katılmaları teşvik 

edilmekte ve özellikle yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler, KOBİ aracı ile 

desteklenmektedir.  

H2020 Programı kapsamında en az 3 milyar € bütçe KOBİ aracı için ayrılmıştır. Sadece KOBİ’lerin 

destekleneceği, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve büyük işletmelerin ise alt yüklenici olarak (Proje 

bütçesinin %50’sinin aşmamak kaydıyla) yer alabilecekleri bu araçta aşağıdaki üç farklı aşamada tüm 

inovasyon döngüsünü kapsayacak şekilde destek sağlanmaktadır. 

Faz 1-Uygunluk (Fizibilite): Proje fikrinin teknolojik ve ticari potansiyeli (kavramsal kanıt-proof of 

concept) değerlendirilmektedir. (20 bin € ön ödemeli ve proje bütçesinin en çok %70’i olacak şekilde 

azami 50 bin € hibe). 

Faz 2-İnovasyon projesi: Demonstrasyon, test, prototip oluşturma, pilot hatlar, ölçek yükseltme 

çalışmaları, küçültme, tasarım, performans doğrulama ve pazar uygulama gibi çalışmaları içerecek 

inovasyon projesi desteklenmektedir. (Proje bütçesinin %50’si ön ödemeli olacak şekilde 500 bin-2,5 

milyon € arası hibe sağlanmakta ve ön ödemeler için teminat istenmemektedir). 

Faz 3-Ticarileştirme: Ticarileştirme aşaması için kredi ve girişim sermayesi gibi finansal araçlara 

erişimin kolaylaştırılması ve fikri mülkiyet haklarının korunması gibi dolaylı olarak desteklenmektedir. 

H2020’de Ar-Ge ve inovasyon tedbirleri için finansal araçların kolaylaştırılmasına 2,84 milyar €’luk 

bütçe ayırmış olup, bu bütçenin üçte birinin KOBİ’ler tarafından kullanılacağı tahmin edilmektedir.  
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Bir aşamada başarılı olan KOBİ diğer aşamaya geçecektir. Aşamaların tamamı tüm KOBİ’lere açıktır. 

Ayrıca KOBİ’lere mentörlük desteği de verilmektedir. 

Japonya 

1960’lı yıllardan sonra batılı ülkelerin birçoğundan daha fazla Ar-Ge harcaması yapan Japonya’da Ar-

Ge ve inovasyon çalışmalarında en önemli kaynak sanayi kesimi tarafından sağlanmaktadır. Üniversite-

sanayi işbirliğine büyük önem verilmekte ve Japon sanayisi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için 

gereksinim duyduğu kaynakları yine kendisi finanse etmektedir. Ar-Ge ve inovasyon politikaları ve 

uygulamaları temel olarak iki bakanlık tarafından yürütülmektedir. Yetkiler, Ar-Ge bütçesinin %65’ini 

kontrol eden Eğitim, Kültür Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) ve Bağlı kuruluşları ile 

%15’ini kontrol eden Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (METI) ve bağlı kuruluşları arasında 

paylaştırılmıştır. MEXT, akademik Ar-Ge’ye odaklanmışken, METI endüstriyel Ar-Ge’ye 

odaklanmaktadır. Japonya’da Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların önemli bir kısmı üniversitelere ve kamu 

araştırma enstitülerine harcanmaktadır (Motohashi, 2011).  

MEXT, METI ile benzeri bakanlık ve kurumlar tarafından verilen destekler iki şekilde 

uygulanmaktadır: 

 Hibe ve kredi yoluyla araştırma ve geliştirme desteği, 

 Vergi indirimi, kredi garantileri, yatırım kredileri ve tesis kredileri gibi teknoloji uygulama 

geliştirme desteği. 

KOBİ politikaları ve uygulamalarından sorumlu kurum olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ajansı 

(SMEA) ise KOBİ’lerin Ar-Ge alanında teknolojik gelişmeleri için KOBİ Ticarileştirme Destek 

Programı ve KOBİ İnovasyon ve Araştırma Programı (SBIR) olmak üzere iki tür destek sağlamaktadır. 

KOBİ ticarileştirme destek programı ile KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon harcamalarının bir kısmı 

desteklenmektedir. Programın ana hedefleri; KOBİ’lerin teknik araştırma ve geliştirmelerini teşvik 

etmek, katma değerli KOBİ oluşturmak, KOBİ’lerin yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve KOBİ’ler 

tarafından yeni ürün ve teknoloji geliştirmektir. Program ile kuruluş faaliyetleri (Teknoloji 

değerlendirme, patent alma, bina vb.) ve iş planı geliştirme uygulama konularında danışmanlıkların 

finansmanına destek sağlanır. Bu maksatla, KOBİ’lerin temel teknolojilerini yükseltmek için 

hammadde, makine-teçhizat, teknik rehberlik harcamalarının yaklaşık %50’si desteklenmektedir. 
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SBIR Programı, teknoloji geliştirme ile KOBİ’leri etkinleştirmek ve yaratıcı iş faaliyetlerini desteklemek 

amacıyla oluşturulmuştur. Japon hükümeti teşvikleri, KOBİ’lerin teknolojik gelişimi için SBIR sistemi 

altında, “özel sübvansiyonlar” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesine 

yönelik olarak KOBİ’lere çeşitli sübvansiyonlar sağlanmaktadır (Motohashi, 2011). 

Japonya'da Ar-Ge vergi teşvikleri miktar tabanlı ve artan oranlı olarak karma bir şekilde 

uygulanmaktadır. Ar-Ge harcamalarını önceki yıla göre artıran işletmeler için, geri ödemesi olmayan 

özel bir vergi kredisi uygulaması mevcuttur. Büyük işletmeler için Ar-Ge harcamalarına uygulanan 

kredi oranı %8 ile %10 arasındayken KOBİ'ler için oran %12 olarak uygulanmaktadır. Yararlanılacak 

vergi kredisi miktarı, kredi uygulanmadan önce ödenecek kurumlar vergisinin %20'sini geçmemelidir. 

Ar-Ge vergi kredilerinin verilmesi özel bir sanayi dalı ile sınırlandırılmamıştır (Deloitte, 2013). 

Kore 

Kore’de KOBİ’lerden sorumlu kuruluş bakanlık seviyesinde olup ayrıca bu bakanlıkla ilişkili 12 farklı 

hükümet kuruluşu daha bulunmaktadır. KOBİ Bakanlığı (Ministry of SME and Startups - MSS), yeni 

teknolojiler geliştirmelerine ve ticarileştirmelerine yardımcı olmak için KOBİ’lerin büyümesinin farklı 

aşamalarına (startup’lardan orta büyüklükteki işletmelere kadar) destek sağlayan bir Ar-Ge destek 

sistemi oluşturmuştur. Bu sistem; araştırmacılar tarafından oluşturulan veya risk sermayedarları veya 

melek yatırımcılardan yatırım alan girişimler tarafından yeni ürün geliştirmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca, ürünlerin yerelleşmesi ve performanslarının iyileşmesi için Ar-Ge desteği sağlanmaktadır. 

İlaveten, sınırlı Ar-Ge kabiliyetine sahip işletmeler için üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer 

işletmeler arasında Ar-Ge işbirliği fırsatları sunmaktadır (MSS, 2021). 

KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerine destek sağlayan diğer kuruluş ise Kore Teknoloji ve Bilgi Tanıtım 

Ajansı (Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs-TIPA)’dır. Ajans teknolojik 

açıdan yenilikleri başlatma, geliştirme ve ticarileştirme konusunda KOBİ’lere yardımcı olarak onların 

rekabet gücünü artırmayı amaçlayan bir kuruluştur (TIPA, 2021). TIPA çeşitli konu başlıklarında 

işletmeleri desteklemektedir. Söz konusu konular; teknoloji tabanlı yeni kurulan işletmelerin 

büyümesini teşvik etmek, müşteri veya yatırımcı talebine dayalı olarak Ar-Ge çalışması yapan 

işletmeleri desteklemek, işletme ve araştırma enstitüleri arasında işbirliği sağlayarak ortak teknoloji 

geliştirilmesini ve teknolojinin ticarileştirilmesini desteklemek, büyüme potansiyeli olan ceylan 

işletmeleri tespit ederek işletmelerin teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek, üniversiteler, 

araştırma enstitüleri ve bölgesel birlikler arasında belirlenen ortak ihtiyaca yönelik teknolojilerin 

geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için işletmeler ile ortaklaşa yürütülecek faaliyetleri desteklemek, büyük 
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veri kullanarak yenilikçi hizmet modelleri geliştirmek için Ar-Ge desteği sağlamak, veri depolama alanı 

ve insan gücünden yoksun işletmeler tarafından doğrudan üretim sahalarına uygulanabilecek akıllı 

fabrika çözümlerinin geliştirilmesi için destek sağlamak ile değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak 

için işletmelerin teknolojilerini geliştirmelerine destek sağlamaktır (TIPA, 2021). 

Ayrıca Kore, ABD’deki SBIR programı örnek alarak 1998 yılında Kore Küçük İşletmeler İnovasyon 

Araştırma Programını (KOSBIR) uygulamaya başlamıştır.  

İsrail 

Ülkelerin GSYH içerisindeki toplam Ar-Ge harcaması oranına bakıldığında İsrail %4’ün üzerinde 

oranla bu alanda lider ülke konumunu devam ettirmektedir. İsrail’in Ar-Ge alanındaki bu başarısının 

temel kaynağı, yüksek eğitim düzeyi ve savunma ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerine yapılan büyük 

yatırımlardır. 

İsrail, start-up işletmeler alanında yaptığı çalışmalarla küresel bir ün kazanmıştır. Bu başarısında, bu 

konudaki teşvik ve yüksek teknoloji sektörlerdeki işletmelerin desteklenmesinin büyük payı vardır. Bu 

durum, 1990’ların başında politik inisiyatifler alınarak, çokuluslu işletmelere Ar-Ge Merkezlerinin 

kurdurulması, İsrailli işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve İsrail’deki yüksek teknoloji 

start-upların teşvik edilmesi ile sağlanmıştır. Aynı zamanda, Ar-Ge faaliyetinde bulunan işletmelerin 

üniversitelerle işbirliği güçlendirilmiştir. Yüksek teknolojiye dayalı iyi geliştirilmiş politikalar 

günümüzde de devam etmektedir. 

İsrail’de İsrail Küçük ve Orta İşletmeler Başkanlığı (ISMEA), KOBİ’lerden sorumlu tek kuruluş olarak 

yetkilendirilmiştir. ISMEA tarafından KOBİ’lere sunulan destek başlıklarından birisi ise İnovasyon 

destekleridir. Bu başlıkta uygulanan başlıca programlar şunlardır (KOSGEB, 2020-D): 

Ar-Ge Fonu: Yıllık bin adet Ar-Ge projesi için kullanılmaktadır. Destek oranı %50-60 arasındadır. 

Daha çok bilgi teknolojileri ve biyoteknoloji firmaları bu destekten yararlanmaktadır. 

Teknoloji Transfer Programı: Teşvik programının amacı Laboratuvar sonuçlarının doğrulanması ve 

çığır açan ürünlerin geliştirilmesi için teknolojinin araştırma kurumlarından sanayi kuruluşlarına 

aktarılmasıdır. 
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Teknolojik Kuluçka Programı: 24 ayrı teknolojik inkübatör ile başlanmıştır. Şu an 18 teknolojik 

inkübatör mevcuttur. Bu merkezler, fikirlerin teknik ve pazarlama uygulamalarının belirlenmesine, iş 

planlarının geliştirilmesine, kâr ve verimliliğin arttırılmasına katkı sağlamaktadır. Teknoloji 

sektöründeki girişimciler bu merkezlere kabul edilmektedir. 

Yabancı Girişimciler için İnovasyon Vizeleri Programı: İnovasyon vizesi, dünyanın dört bir yanından 

gelen yabancı girişimcilerin İsrail’de teknolojik girişimlerini geliştirmelerine ve formüle etmelerine 

olanak tanımaktadır. Türünün ilk örneği olan bu program, destek alan yabancı girişimcilerin 24 aya 

kadar İsrail’de kalmalarına olanak sağlamaktadır. 

Erken Aşama Şirketleri Teşvik Programı: Programın amacı, İsrail’de Ar-Ge yapan ve yüksek teknoloji 

endüstrisinin büyümesini ve gelişmesini teşvik eden erken aşama şirketlere özel yatırımlar için teşvik 

sağlamaktır. 

Tayvan 

Tayvan, Ekonomik İlişkiler Bakanlığı bünyesinde bulunan ajanslar aracılığıyla KOBİ’leri, girişimcileri 

ve inovasyon faaliyetlerini desteklemektedir. Ayrıca fikri mülkiyet hakları ile ilgili işlemler bakanlığın 

sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu bakanlık bünyesinde kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

Başkanlığının Ar-Ge ve Ticarileştirme konularındaki destekleri aşağıdaki gibidir. 

Yenilikçi Finansman ve Ticarileşmenin Desteklenmesi Projesi: Projenin amacı, KOBİ ve girişimlerin 

yeni ürünleri daha hızlı ve verimli bir şekilde piyasaya sürmelerine yardımcı olacak platform ve 

danışmanlık hizmetleri oluşturmaktır. Bu proje iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, Tayvan’a 

uluslararası girişimleri çekmek için yerel şirketlerin üretim kapasitesi ve bilgi düzeyini artırmak için 

desteklenmesine odaklanmaktadır. Proje bu kapsamda bir web platformu kurmuştur. Bu platform ile 

start-up’lar; prototip üreticilerini daha etkin bir şekilde bulabilecektir. Platform ayrıca prototip 

oluşturma, kitle fonlaması ve üretimin etkin noktaları ile ilgili yararlı makaleler ve bilgiler de 

sağlamaktadır. Projenin bir başka parçası da; girişimlerin yerel ve uluslararası kitle fonlaması platformu 

aracılığıyla fon elde etmelerine yardımcı olmaktır. Proje, girişimlerin kitle fonlaması platformuna daha 

iyi ve daha hızlı hazırlanmalarına yardımcı olmak için kitle fonlaması danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Küçük İşletmeler İnovasyon Araştırmaları Programı-SBIR: KOBİ’lerin araştırma ve inovasyon 

konusunda kapasitelerinin artırılması için bu program 1999 yılından itibaren uygulanmaktadır. Bu 
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program kapsamında inovatif teknolojiler ve inovatif hizmetler olmak üzere 2 tür SBIR planı 

sunulabilmektedir. Program için 3 aşamalı bir uygulama prosesi belirlenmiştir.  

 Birinci aşama pilot çalışma/ön planlamadır. Bu aşamada projenin uygulanabilir olduğunu 

doğrulamak için endüstrilere potansiyel olarak fayda sağlayabilecek yaratıcı konseptin küçük 

ölçekli bir deneyi veya istatistiksel analizi gerçekleştirilir. Bu aşama kapsamında işletmelere 6 

aylık süre boyunca 1 milyon Tayvan Doları hibe verilmektedir. 

 İkinci aşama Ar-Ge/ayrıntılı planlama aşamasıdır. Bu aşamada Ar-Ge veya inovasyon 

projesinin sanayilere fayda sağlaması beklenen somut ve uygulanabilir bir yaratıcı konsepte 

sahip olması gerekir. Bu aşama kapsamında işletmelere 2 yıllık süre boyunca 10 milyon Tayvan 

Doları hibe verilmektedir. 

 Üçüncü aşama katma değerli uygulamalar aşamasıdır. İkinci aşama sonucunda ortaya çıkan 

Ar-Ge sonuçlarının uygulanmasını içerir. Bu aşama kapsamında işletmelere 1 yıllık süre 

boyunca 5 milyon Tayvan Doları hibe verilmektedir. 

Ülkelerin uyguladıkları Ar-Ge teşvikleri özet olarak Tablo 11’de yer almaktadır.  
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Tablo 11 - Mevcut Ar-Ge Teşvikleri 

Ülke 
A

r-
G

e
 V

a
rl

ık
la

rı
n

d
a
 

H
ız

la
n

d
ır

ıl
m

ış
 

A
m

o
rt

is
m

a
n

 

N
a
k

it
 H

ib
e
le

r 

H
ız

la
n

d
ır

ıl
m

ış
 H

ü
k

ü
m

e
t 

O
n

a
y
 S

ü
re

c
i 

F
in

a
n

sa
l 

D
e
st

e
k

 

G
e
li

r 
V

e
rg

is
i 

S
to

p
a
jı

 

T
e
şv

ik
le

ri
 

A
lt

y
a
p

ı/
A

ra
z
i 

T
e
rc

ih
li

 

F
iy

a
t 

K
re

d
il

e
r 

P
a
te

n
tl

e
 İ

lg
il

i 
T

e
şv

ik
le

r 

İn
d

ir
im

li
 S

o
sy

a
l 

G
ü

ve
n

li
k

 K
a
tk

ıl
a
rı

 

İn
d

ir
im

li
 V

e
rg

i 
O

ra
n

la
rı

/
  

T
e
rc

ih
 E

d
il

e
n

 V
e
rg

i 

O
ra

n
la

rı
 

V
e
rg

i 
İn

d
ir

im
i 

V
e
rg

i 
K

re
d

il
e
ri

 

V
e
rg

i 
İn

d
ir

im
i 

(S
ü

p
e
r 

K
e
si

n
ti

 D
a
h

il
) 

V
e
rg

i 
M

u
a
fi

y
e
tl

e
ri

 

V
e
rg

i 
E

rt
e
le

m
e
 

K
D

V
 İ

a
d

e
si

 

Arjantin x x       x x  x  x  x 

Avustralya            x     

Belçika x x   x  x x  x  x x x  x 

Brezilya x   x x  x x     x    

Kanada x x  x   x   x  x     

Şili x x          x x    

Çin          x   x x x  

Kolombiya  x  x       x x x   x 

Çekya  x           x x x  

Danimarka           x x x    

Fransa x x     x x x x  x   x  

Almanya  x     x     x     

Hong Kong             x    

Macaristan  x      x x x x x x x x  

Hindistan  x  x   x x x x   x  x  

Endonezya x         x x  x    

İsrail  x  x x   x  x   x    

İtalya        x    x x    

Japonya            x     

Litvanya x       x  x   x    

Lüksemburg x x  x   x x    x  x   

Malezya  x  x    x   x  x x x  
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Meksika            x     

Hollanda x x  x x  x x x x  x x    

Yeni Zelanda  x          x     

Norveç  x  x   x  x   x     

Filipinler          x   x x x  

Polonya  x     x x  x x x x x   

Portekiz  x     x x    x x    

Romanya x            x x   

Rusya x        x x  x x x x  

Singapur x x      x  x   x    

Slovakya  x    x  x    x x    

Slovenya  x  x  x x      x    

Güney Afrika x x           x    

Kore            x     

İspanya x x     x x x   x  x   

İsveç         x     x   

İsviçre x   x   x x  x   x  x  

Tayland x      x      x  x  

Türkiye  x   x   x x    x x x  

İngiltere x x     x x  x  x x    

ABD            x x    

Kaynak: (Ernst & Young, 2020) çerçevesince Yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Buna göre, destek enstrümanlarının çeşitliliği açısından Türkiye’nin birçok ülkeden daha iyi durumda 

olduğu görülmektedir. 

ii. Ar-Ge ve inovasyon desteklerine yönelik değerlendirme çalışmaları 

Firmalar piyasa ve sistem aksaklıklarından dolayı Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yeterli düzeyde 

yatırım yapmadıklarından, özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının artmasını, ekonomik ve 

sosyal değerin yükselmesini amaçlayan destek ve teşvik politikaları devletler tarafından uygulamaktadır. 

Bu programların hedefleriyle uyumlu yürütülüp yürütülmediklerini, verimliliklerini, etkinliklerini, 

etkilerini ve sürdürülebilirliklerini anlamak için değerlendirme yapmak oldukça önemlidir. Kamu 

müdahalelerinin değerlendirilmesi konusundaki ilk çalışmalar 1956 ve 1960’larda Kuzey Amerika’da 

başlamıştır. 1970’lerden itibaren ise değerlendirme faaliyetleri Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Ülkemizde 

Ar-Ge ve inovasyon programlarına yönelik ilk değerlendirme çalışmaları DB finansmanıyla yürütülen 

projeler için 1990’ların sonlarında DB’nin çizdiği çerçevede gerçekleştirilmiştir (Elçi, 2015). 

Hedeflerin başarılıp başarılmadığının anlaşılması, bunlardan ders çıkarılması, hesap verebilirliğin 

sağlanması, bilgi üretilmesi ve inovasyon sisteminin güçlendirilmesi amacıyla verilen desteklerin 

değerlendirilmesi önemlidir. Ar-Ge destek programlarında desteklenen projeler tamamlandığında 

proje çıktılarının ticarileştirilmesi zaman alacağından istihdam, büyüme, ihracat gibi faktörler 

üzerindeki etkilerinin görülmesi de zaman alır. Değerlendirilen programların elde edilen sonuçlara göre 

iyileştirilmesi ve başarının artırılması için gerekli önlemlerin alınması şarttır. Konu, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik açısından önemli olduğundan etkin bir kamu yönetişiminin de önemli bir unsurudur (Elçi, 

2015). 

Bu alt bölümde, Ar-Ge ve inovasyon destekleri üzerine yapılan etki değerlendirme çalışmalarına ilişkin 

bir literatür taramasının sonuçlarına yer verilmiştir. Bu doğrultuda 2000 yılı ve sonrasında, yurt içinde 

ve yurt dışında yapılmış çalışmalar dikkate alınmıştır. Söz konusu çalışmaların gerçekleştirildiği ülke ve 

programlar, veri toplama yöntemleri, analizlerde kullanılan yöntem ve değişkenler incelenmiştir. 

 Ar-Ge ve inovasyon desteklerine yönelik yurt dışı değerlendirme çalışmaları 

Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin işletmeler üzerindeki etkisinin araştırılmasına yönelik olarak yurt 

dışında hazırlanan rapor, tez, makale ve bildiri gibi değerlendirme çalışmalarına Tablo 12’de yer 

verilmiştir.



   

84 | S a y f a  
 

Tablo 12 - Yurt Dışı Değerlendirme Çalışmaları 

Çalışma 
Ülke, Dönem ve 

Örnek 
Destek Türü Bağımlı Değişkenler ve Metodoloji Sonuçlar 

Lach (2002) 
- İsrail;  
- 1990-1995;  
- 1.098 Gözlem 

Ar-Ge Teşvikleri 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Ar-Ge yatırımı 
  
- Farkların Farkı Yöntemi 

1 İsrail Şikeli sübvansiyonun, KOBİ'lerde 11 
İsrail Şikeli Ar-Ge yatırımı sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Mohnen ve Therrien 
(2002) 

- Kanada, Fransa, 
Almanya, İrlanda, 
İspanya, Kanada;  
- 1999; 
- Kanada 4.404 Gözlem,  
AB 10.407 Gözlem  

İnovasyon Desteği 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Yenilikçi Satışların Payları 
 
- Probit Regresyon 

Kanadalı firmaların daha yenilikçi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Bloom, Griffith ve Van 
Reenen (2002) 

- Avustralya, Kanada, 
Fransa, Almanya, İtalya, 
Japonya, İspanya, 
İngiltere, ABD; OECD;  
- 1979-1997;  
- İdari Verilerden 165 
Gözlem 

Ar-Ge Vergisi Kredileri 

- Makroekonomik Değişkenler 
- Ar-Ge Yatırımı 
 
- Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi 

Vergi kredisi nedeniyle kullanıcı Ar-Ge 
maliyetlerinde %10'luk düşüşe, kısa vadede 
%1 uzun vadede %10 Ar-Ge yatırımında 
artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Janz, Lööf ve Peters 
(2003) 

- Almanya, İsveç;  
- 1998-2000;  
- 1.049 Gözlem 

İnovasyon Finansal 
Desteği 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Yenilik Harcamaları 
- Satışlar 
 
- Havuzlanmış ve Bağımsız İki Aşamalı En 
Küçük Kareler 

Desteğin her iki ülkede de etkisiz olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Aerts ve Czarnitzki 
(2004) 

- Belçika;  
- 1998-2000;  
- İdari Verilerden 776 
Gözlem 

Bölgesel, Ulusal ve AB 
finansmanı 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Ar-Ge Yoğunluğu 
 
- Sıradan En Küçük Kareler 
- Eğilim Skoru Eşleştirme 

Desteklerin olumlu etkisinin görüldüğü 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Ali-Yrrkö (2004) 

- Finlandiya;  
- 1996-2002; 
- İdari Verilerden 441 
Gözlem 

TEKES endüstriyel 
hibeleri 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Özel Ar-Ge Yatırımı 
 
- Havuzlanmış En Küçük Kareler 

Desteklerin olumlu etkisi büyük firmalarda 
daha fazla görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çalışma 
Ülke, Dönem ve 

Örnek 
Destek Türü Bağımlı Değişkenler ve Metodoloji Sonuçlar 

Duguet (2004) 

- Fransa;  
- 1985-1997;  
- İdari Verilerden Yılda 
1.300-1.600 Gözlem 

Özel Ar-Ge İçin Devlet 
Desteği 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Özel Ar-Ge Yatırımı 
 
- Eğilim Skoru Eşleştirme 

Desteklerin heterojen etkisinin bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Wu (2005) 
- ABD, 13 Eyalette; 
- 1979-1995; 
- Anket ile 117 Gözlem 

Ar-Ge Vergi Kredileri, 
Yüksek Öğrenimde 
Kamu Yatırımları, 
Federal Ar-Ge Fonları 

- Makroekonomik Değişkenler 
- Ar-Ge Yatırımı 
 
- İki Yönlü Sabit Etki Modeli 

Vergi kredilerinin ve yükseköğrenim 
yatırımlarının olumlu etkisinin görüldüğü 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Ebersberger ve Leh 
Ristorante (2005) 

- Finlandiya;  
- 1985-2000; 
- Anket 

Endüstriyel Ar-Ge 
Sübvansiyonları 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Ar-Ge Çıktısı  
- İşgücü Talebi 
 
- Eğilim Skoru Eşleştirme 

Sübvansiyonların Ar-Ge çıktısı (patent) 
üretme ve istihdam artışı üzerinde olumlu etki 
oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Lööf ve Heshmati 
(2005) 

- İsveç;  
- 1998-2000; 
- İdari Kayıtlar 

Kamu Ar-Ge 
Sübvansiyonları 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Dâhili Ar-Ge Yatırımları 
 
- Eğilim Skoru Eşleştirme 

Sadece KOBİ'ler için olumlu etki görüldüğü 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Negri, Lemos ve Negri 
(2006) 

- Brezilya;  
- 1996-2003;  
- Yılda 80.000 Gözlem 

Ulusal Teknolojik 
Gelişim Destek 
Programı 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Ar-Ge Yatırımı 
- Verimlilik  
- Büyüme 
 
- Eğilim Skoru Eşleştirme 
- 2 Adım Heckman  
- Farkların Farkı Yöntemleri 

Finanse edilen firmaların Ar-Ge yatırımlarının, 
finanse edilmeyen firmalardan %28 ila %39 
daha fazla olduğu, verimlilik üzerinde etkinin 
bulunmadığı, satış ve istihdam üzerinde 
önemli (%99) olumlu etki olduğu sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

Görg ve Strobl (2007) 

- İrlanda;  
- 1999-2002;  
- Anket ile 4.192 
Gözlem 

İrlanda Endüstriyel 
Kalkınma Ajansı ve 
Forbait'ten Ar-Ge 
Hibeleri 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Toplam ve Çalışan Başına Ar-Ge Harcaması 
 
- Eğilim Skoru Eşleştirme 

Ar-Ge hibeleri, yerli firmaların Ar-Ge 
harcamalarını arttırırken yabancı firmalar 
üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Çalışma 
Ülke, Dönem ve 

Örnek 
Destek Türü Bağımlı Değişkenler ve Metodoloji Sonuçlar 

Chudnovsky, Lopez, 
Rossi ve Ubfal (2006) 

- Arjantin;  
- 2001-2004;  
- Anket ile 414 Gözlem 

FONTAR Ulusal 
Ajansından Ar-Ge 
Sübvansiyonları 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Yenilik Yoğunluğu 
- Yeni Satışlar ve Verimlilik 
 
- Eğilim Skoru Eşleştirme  
- Farkların Farkı Yöntemi 

Sübvansiyonların hâlihazırda yenilikçi olan 
firmalarda etkili olduğu ve üretim ve 
üretkenlik üzerinde olumlu bir etkisi 
bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Aerts ve Schmidt (2008) 

- Almanya ve Belçika;  
- 1994-1996 ve  
1998-2000; 
- Almanya 3.902 Belçika 
1.471 Gözlem 

Kamu Ar-Ge 
sübvansiyonları 

- Mikroekonomik Değişkenler, 
- Ar-Ge Yoğunluğu 
 
- Eğilim Skoru Eşleştirme  
- Koşullu Farkların Farkı Yöntemi 

Finanse edilen firmaların Ar-Ge 
yoğunluğunun, finanse edilmeyen firmalardan 
%64 ila %100 daha fazla olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Hussinger (2008) 

- Almanya;  
- 1992-2000;  
- İdari Kayıtlar 
- 723’ü Finanse Edilmiş 
3.744 Gözlem, 

İmalatçı Firmalar için 
Federal Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı 
Tarafından Sağlanan 
Sübvansiyonlar 

- Mikroekonomik Değişkenler 
- Ar-Ge Yoğunluğu 
- Yeni Ürün Satışları 
 
- Heckman İki Adımlı Model 

Fon sağlanan firmalarda Ar-Ge yatırımının 
%30 arttığı ve kamu sübvansiyonlarının yeni 
ürün satışları için özel yatırımlar kadar katkı 
sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Appelt, Bajgar, 
Criscuolo, Galindo-
Rueda (2020) 

- 20 OECD ülkesi; 
- 2000-2017; 
- İdari Kayıtlardan 6.822 
Gözlem 

Ar-Ge Vergi Teşvikleri 
ve Doğrudan Ar-Ge 
Finansmanı  

- Ar-Ge Harcamaları 
- Diğer Cari Harcamalar 
- İşgücü 
- Sermaye 
 
- Panel Veri Analizi 

- Hem Ar-Ge vergi teşviklerinin hem de 
doğrudan Ar-Ge finansmanının, işletmelerin 
Ar-Ge yatırımının teşvik edilmesinde etkili 
olduğu,  
- Ar-Ge vergi teşviklerinin deneysel geliştirme 
üzerindeki etkisinin, temel ve uygulamalı 
araştırmalar üzerindeki etkisinin yaklaşık iki 
katı, doğrudan finansmanın deneysel 
geliştirmeye etkisinin ise temel ve uygulamalı 
araştırmalar üzerindeki etkisinin yarısı kadar 
olduğu, bu nedenle vergi teşvikleri ve 
doğrudan finansmanın birbirini tamamladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Ar-Ge ve inovasyon desteklerine yönelik değerlendirme çalışmaları hakkında Belgin ve Balkan 

tarafından 2019’da yayımlanan “Ar-Ge ve Yenilik Desteklerine İlişkin Etki Değerlendirme Çalışmaları 

Üzerine Bir Literatür Taraması” adlı makale bu konuda yapılan çalışmalar için önemli bir kaynak olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada Ar-Ge ve inovasyon destekleri üzerine yapılan etki değerlendirme 

çalışmalarına ilişkin bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2000-2018 yılları arasında 

yapılmış ve “Web of Science” veri tabanında taranan çalışmalar dikkate alınmıştır. Yayınlar aranırken 

“R&D”, “Innovation”, “Subsidy” ve “Evaluation” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Söz konusu 

çalışmalar kapsamında hangi ülkelerin programlarının değerlendirildiği, analizlerde kullanılan 

yöntemler ve değişkenler, veri elde etme yöntemleri ile hangi tür etkilerin dikkate alındığı detaylı olarak 

raporlanmıştır. İncelenen 81 çalışmanın 77’sinde destek sonrası yarı-deneysel metotların kullanıldığı ve 

çalışmaların büyük kısmında destek programlarının girdi artımsallığı üzerindeki etkilerinin incelendiği 

görülmüştür (Belgin & Balkan, 2019). Bu çalışmalara ilişkin detaylar Tablo 13’te yer almaktadır. 

Tablo 13 - Analiz Tekniğine Göre Değerlendirme Çalışmaları 

Analiz Tekniği Çalışma Sayısı 

Eşleme 27 

Regresyon 19 

Eşleme Regresyon 12 

Eşleme Farkın Farkı 6 

Regresyon Süreksizliği 6 

Eşleme Heckman İki Aşamalı Seçim Modeli 3 

Farkların Farkı 2 

Eşleme-Doz Cevap Fonksiyonu 1 

Heckman İki Aşamalı Seçim Modeli 1 

Tanımlayıcı İstatistikler 3 

Faktör Analizi 1 

Kaynak: (Belgin & Balkan, 2019)’dan alınan verilerle yazar tarafından oluşturulmuştur. 

ABD’de yapılan bir çalışmada ise Savunma Bakanlığı tarafından uygulanan SBIR / STTR Programının 

ülke ekonomisine ve ulusal savunma misyonuna ne ölçüde katkı sağladığının ölçülmesi amaçlanmıştır.  

Ülkedeki toplam SBIR / STTR Program bütçesinin yaklaşık yarısı savunma alanında kullanılmaktadır. 

1995-2012 döneminde başlatılan SBIR / STTR sözleşmelerinin 2018 yılına kadar ekonomik sonuçları 

ve etkileri toplam 4.412 işletmenin 16.959 sözleşmesi üzerinden incelenmiştir. Bu kapsamda işletmeler 

ile temasa geçilerek başta satış rakamları olmak üzere belirlenen değişkenlere ilişkin veriler toplanmıştır. 
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Programın birinci ve ikinci aşamaları kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır: 

 Program kapsamında 14,4 milyar $ destek sağlanmıştır. 

 Sözleşmelerin %58’i bu kapsamda geliştirilen yeniliklere dayalı yeni ürün ve hizmetlerin 

satışıyla sonuçlanmıştır. Bu satışların değeri 121 milyar $’dır. 

 Ticarileşen ve ticarileşme sağlamayan tüm sözleşmeler düşünüldüğünde sözleşme başına 

verilen desteğin 8 kat fazlası değerinde bir katkı oluşmuştur (Ticarileşme sonucu elde edilen 

değer/Toplam destek miktarı). 

 1,5 milyon istihdam sağlanmıştır. 

 Sözleşme kapsamında geliştirilen yeniliklerle doğrudan ilgili olarak toplam dış yatırım 

finansmanı (risk sermayesi ve melek yatırımcı dâhil) yaklaşık 9,5 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 

 13,5 milyar $’ı doğrudan olmak üzere toplam 39,4 milyar $ vergi geliri elde edilmiştir. 

 Programın birinci aşaması kapsamında teknoloji geliştirmek amacıyla satın alınan işletme sayısı 

496’dır. Geliştirilen teknolojinin ticarileştirilmesi amacıyla ise işletmeler kendi bünyesinden 327 

yeni bağımsız işletme kurmuştur. 

 

Programın ulusal düzeyde ekonomik etkileri birinci ve ikinci aşama için ayrı ayrı tahmin edilmiştir. 

Programın birinci aşaması kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır: 

 

 Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 16 milyar $’ı doğrudan olmak üzere yaklaşık 43 milyar $’lık 

ekonomik çıktı üretilmiştir. Ar-Ge’ye harcanan her 1 $, ülkede ilave olarak 1,68 $ ekonomik 

faaliyet oluşturmuştur. 

 60 bin doğrudan, 66 bin dolaylı ve 97 bin kendiliğinden olmak üzere 223 bin istihdam 

oluşmuştur. 

 8,6 milyar $’ı doğrudan, 6,8 milyar $’ı dolaylı ve 8,9 milyar $’ı kendiliğinden olmak üzere 24,3 

milyar $ katma değer (bir işletmenin çıktıları ile ara girdilerinin maliyeti arasındaki fark) 

oluşmuştur. 

Programın ikinci aşaması kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır: 

 Ticarileşme kapsamında yeni ürün ve hizmetler karşılığında elde edilen 121 milyar $’lık satışlara 

ilaveten 183 milyar $’lık ek etki oluşmuştur. Bu kapsamda; her 1 $, ülkede ilave olarak 1,52 $ 

satış değeri oluşturmuştur. 
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 300 bin doğrudan, 387 bin dolaylı ve 597 bin kendiliğinden olmak üzere 1,28 milyon istihdam 

oluşmuştur. 

 60 milyar $’ı doğrudan, 44,8 milyar $’ı dolaylı ve 54,4 milyar $’ı kendiliğinden olmak üzere 

159,2 milyar $ katma değer oluşmuştur. 

Kore’de yapılan bir çalışmada ise Bilim ve Teknoloji Politikaları Enstitüsü (Science&Technology 

Policy Institute) tarafından KOSBIR’ın etkililiğine ilişkin yürütülen çalışmada KOBİ’lere yönelik Ar-

Ge programlarının etki analizi yapılmıştır. Kamu kuruluşlarının 517 Ar-Ge projesine iştirak eden 

63.785 KOBİ’den 10.831’i (müdahale grubu) ile benzer özelliklere sahip ve fakat destek almayan 

15.313 KOBİ’nin (kontrol grubu) karşılaştırılması Eğilim Skoru Eşleştirme yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda; büyüme potansiyeli (ciro, istihdam, aktifler ve pasifler), karlılık (net 

kar) ve yenilikçilik (Ar-Ge harcamaları artış oranı) açılarından kontrol grubuna göre, müdahale 

grubunun üstün performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 Ar-Ge ve inovasyon desteklerine yönelik yurt içi değerlendirme çalışmaları 

Ülkemizde son yıllarda Ar-Ge ve inovasyon desteklerine yönelik yürütülen değerlendirme ve analiz 

çalışmalarının sayısı artmış, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından raporlar hazırlanmıştır. Ar-Ge ve 

inovasyon desteklerinin etkisinin araştırılmasına yönelik olarak yurt içinde hazırlanan rapor, tez, makale 

ve bildirilerden bazılarına Tablo 14’te yer verilmiştir. 
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Tablo 14 - Yurt İçi Değerlendirme Çalışmaları 

Kurum/ 
Yazar Adı 

Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl Yöntem 

Kullanılan Değişkenler 

Sonuçlar 
Bağımlı 

Değişkenler 
Bağımsız 

Değişkenler 
Kontrol 

Değişkenleri 

Zeynep 
EZANOĞLU 
Dilek ÇETİN 

Türkiye’de Ar-Ge 
Faaliyetlerini 
Desteklemeye 
Yönelik Bir 
Politika 
Aracı Olarak 
Teşviklerin Firma 
Yenilik 
Performansına 
Etkileri 

Makale 2021 

- Anket 
- Lojit 
Regresyon 
Analizi 

- Yenilik 

- Destek Alma 
Durumu 
- Tam Zamanlı 
Çalışan sayısı 
- Firma yaşı ve 
büyüklüğü 
- İhracat durumu 
- Yönetici 
mezuniyeti ve 
deneyimi 

- Destek Alma 
Durumu 
- Ar-Ge 
Harcaması 
- Üniversite 
İşbirliği 

Hibe alma durumu, hibe miktarı ve 
hibeyi veren kurumun hangisi 
olduğunun yenilik yapma olasılığını 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Mehmet ELA 

Türkiye'de Ar-Ge 
Faaliyetlerine 
Sağlanan Vergisel 
Teşviklerin 
İnovasyona Etkisi 

Konferans 
Bildirgesi 

2019  - Patent sayıları 
- Ar-Ge 
teşvikleri 

 
Ar-Ge’ye yönelik vergi teşviklerinin 
etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yakup PİRİ 

KOSGEB Ar-Ge, 
İnovasyon 
Desteklerinin 
Değerlendirilmesi: 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi ve 
Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi 
KOBİ’leri 
Özelinde Bir 
Çalışma 

Yüksek 
Lisans Tezi 

2019 Anket 

- Net Satış 
- İhracat 
- Mavi Yaka 
Personel 
- Fikri Mülkiyet 
Hakları Belgesi 
- Makine Parkuru 
- Üretim 
Kapasitesi, Hızı ve 
Kalitesi,  
- Üretim Standardı 
ve Maliyetleri  
- Ticarileştirme 
Durumu 

- İşletme Yaşı 
- Sektör 
- Hukuki Statü 
- Çalışan Sayısı 
- Ar-Ge Birimi 
Mevcudiyeti 

  

Projeden sonraki dönem ile önceki 
dönem karşılaştırıldığında 
programın işletmelere pozitif yönde 
önemli katkılar sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Kurum/ 
Yazar Adı 

Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl Yöntem 

Kullanılan Değişkenler 

Sonuçlar 
Bağımlı 

Değişkenler 
Bağımsız 

Değişkenler 
Kontrol 

Değişkenleri 

İsmail 
ÇİÇEKLİ 

KOBİ'lerde Ar-Ge 
ve İnovasyon 
Faaliyetlerinin 
İşletme 
Performansı 
Üzerine Etkileri: 
Mersin İli 
Özelinde Bir 
İnceleme 

Yüksek 
Lisans Tezi 

2019 

- İdari 
kayıtlar 
- Wilcoxon 
İşaretli Sıra 
Testi  

- Net satış  
- Aktif toplamı  
- Çalışan sayısı 

- Faaliyet bölgesi, 
- Proje başarı 
durumu  
- Patent/ faydalı 
model sahipliği, 
- Destek bütçesi,  
- Üst programa 
başvuru durumu 

  

Programın işletmelerin 
performansında olumlu bir gelişme 
sağladığı ve prototip geliştirme 
sonrası seri üretim kapsamında 
yapılan Ar-Ge çalışmalarının 
işletme performansını olumlu 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Gökçe 
MERCAN 
Ahmet Kibar 
ÇETİN 

Hibe Desteklerinin 
Firma 
İnovasyonuna 
Etkisi: Türkiye 
Örneği 

Makale 2018 - - İnovasyon 
- Firma 
Özellikleri 
- Hibeler 

 

Hibe alan firmaların inovasyon 
yapma olasılığının almayanlara göre 
daha yüksek olduğu ve farklı 
kurumlardan hibe alanların farklı 
türde inovasyon yapma olasılığının 
almayanlara göre daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Mürüvvet 
Kübra 
GÜRBÜZ 

Etkili ve Etkin Bir 
Ar-Ge Destek 
Mekanizması: 
TÜBİTAK’ın 
Öncelikli Ar-Ge 
Destek Programı 
(1003) İçin Bir 
Değerlendirme 
Çalışması 

Yüksek 
Lisans Tezi 

2018 

- İdari 
kayıtlar 
- Çıktı 
artımsallığı 
- Davranışsal 
artımsallık 
- Mülakat 

 - Ağırlıklı çıktı 
miktarı 

- Proje ölçeği,  
- Fonlama 
miktarı 
- Alt proje sayısı  
- Desteklenen 
proje sayısı 

  

Programın, proje artımsallığı 
sağlama, istihdam yaratma, nitelikli 
Ar-Ge personeli yetiştirerek girdi 
artımsallığı sağlama ve ekonomik ve 
teknolojik bağımlılığı azaltıp 
ülkenin rekabet gücünü artırarak 
çıktı artımsallığı sağlama 
konularında katkılarının olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Simla GÜZEL 

Avrupa Birliği ve 
Türkiye’de 
KOBİ’lere 
Yönelik Ar-Ge 
Teşvikleri: Bursa 
Uygulaması 

Doktora 
Tezi 

2015 

- İdari 
kayıtlar 
- Anket 
- Korelasyon 
Testi 
- Lojistik 
Regresyon 
Analizi 

- Ar-Ge 
faaliyetlerinde 
bulunma 
- Satış, kar ve 
istihdam seviyesi 
 

- Ar-Ge bilgi 
düzeyi 
- Lisans, telif ve 
patent alma 
durumu 

- 

KOBİ’lerin doğrudan teşviklerden 
yararlanma olasılıklarının daha 
yüksek olduğu hem doğrudan hem 
de dolaylı teşviklerden yararlanma 
düzeyini belirleyen en önemli 
faktörün ise işletmenin daha 
önceden lisans, telif veya patent alıp 
almaması olduğu sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 
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Kurum/ 
Yazar Adı 

Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl Yöntem 

Kullanılan Değişkenler 

Sonuçlar 
Bağımlı 

Değişkenler 
Bağımsız 

Değişkenler 
Kontrol 

Değişkenleri 

Selim Baha 
YILDIZ 

Küçük ve Orta 
Ölçekli 
İşletmelerin 
Desteklenmesinde 
KOSGEB’in Rolü: 
Bir Etki 
Değerlendirmesi 
Araştırması  

Doktora 
Tezi 

2013 

- İdari 
kayıtlar 
- Eğilim skor 
eşleştirmesi  
- Farkların 
farkı yöntemi 

- SGK prim gün 
sayısı 
- Net satışlar 
- Mali bilanço  

- Sektör 
- Hukuki statü 
- Ölçek 
- Bölge 
- Oda 
- Kuruluş yılı 

- İstihdam 
- Net satışlar 
- Mali bilanço  

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 
Uygulama Destek 
Programının Mali bilanço 
büyüklüğü üzerinde etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Vedat Sinan 
TANDOĞAN 

Türkiye’deki 
Sanayi Araştırma 
ve Geliştirme 
Destek 
Programlarının 
Etki Analizi: Nicel 
Yaklaşımların 
Değerlendirilmesi 

Doktora 
Tezi 

2011 

- Eğilim 
Skoru 
Eşleşmesi 
-Farkların 
Farkı 
- Panel Veri 
Analizi 
- Tobit 

- Ar-Ge yoğunluğu 

- Ar-Ge faaliyeti 
olup olmaması 
- Ar-Ge 
harcaması 
- İhracat durumu 
ve yoğunluğu 
- İşbirliği 
durumu 
- Satışlar 
- Yeni ürün 
satışlarının 
toplam satışlara 
oranı 

- Destek alıp 
almama durumu  
- Teknoloji 
seviyesi 

2003-2006 döneminde uygulanan 
TÜBİTAK- Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destek Programının, özel sektörün 
Ar-Ge harcamalarının ve Ar-Ge 
personel istihdamının artmasını 
teşvik ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Figen ERTAN 

Teknoloji, 
İnovasyon ve Ar-
Ge’ye Yönelik 
Devlet Politikaları 
ve TÜBİTAK 
Tarafından Verilen 
Ar-Ge 
Desteklerinin 
Firmalar 
Üzerindeki 
Etkisine Yönelik 
Analiz 

Doktora 
Tezi 

2020 

- Betimsel 
Analiz  
- Dinamik 
Panel Veri 
Analizi 

- Karlılık 
- Özkaynak 
Karlılığı 
- Ar-Ge 
harcamaları/ Net 
satışlar 
- Toplam hibe 
tutarı/ Toplam 
bütçe 
- Ar-Ge 
harcamaları/ Net 
satışlar 

- Patent alma 
durumu  
- Projenin 
inovasyona 
dönüşme 
durumu 

  

Hibe oranı arttıkça özkaynak 
karlılık oranı ve yurt dışı satış 
oranının azaldığı, karlılıkların ise 
arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Kurum/ 
Yazar Adı 

Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl Yöntem 

Kullanılan Değişkenler 

Sonuçlar 
Bağımlı 

Değişkenler 
Bağımsız 

Değişkenler 
Kontrol 

Değişkenleri 

İpek AKAD 

Ar-Ge 
Desteklerinin 
Etkinliği: Bir 
Dinamik Genel 
Denge Analizi 

Doktora 
Tezi 

2019 

- Dinamik 
Genel Denge 
Modeli 
- Panel 
Sayma 
Tahminleme 

- Toplam Faktör 
Verimliliği 
- Patent Sayıları 

- Sektör   

Avrupa’da, yüksek teknolojili 
sektörlerde Ar-Ge desteklerinin, 
düşük teknolojili sektörlerde ise Ar-
Ge harcamalarının artırılmasının 
patent alımı üzerinde daha etkin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Türkiye için yapılan analiz 
sonucunda, kamu Ar-Ge destekleri 
ve patentler arasında U seklinde bir 
ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Emre 
SÖNMEZ 

Ar-Ge Destek 
Mekanizmalarının 
Firma Performansı 
Üzerine Etkilerine 
Yönelik Bir 
Araştırma 

Yüksek 
Lisans Tezi 

2017 
- Anket 
- T Testi ve 
Anova 

- Ar- Ge 
çalışmaları sonucu 
geliştirilen 
ürünlerin finansal 
etkisi 
- Son 3 yıl 
içerisinde Ar-Ge 
faaliyetleri 
sonucunda 
geliştirilen 
ürünlerin firmanın 
pazarlama sürecine 
etkisi 

    

Ar-Ge desteğinin;  
- Firma karına,  
- Yeni ürün satışlarının toplam 

satış içerisindeki oranına,  
- Yeni ürünlerin iç ve dış 

satışlarındaki oranına,  
- Ürünlerin satışlarının iç ve dış 

pazar payındaki artışa,  
- Geliştirme maliyetlerinden elde 

edilen tasarrufun, geliştirme 
aşamasında yapılan Ar-Ge 
harcamalarının ciro içerisindeki 
oranına,  

- Yeni ürünlerin yurt içi ve yurt dışı 
yeni müşteri/toplam müşteri 
yüzdesindeki artışa,  

- Yurt içi ve yurt dışı mevcut 
müşterilerin satın alma oranına 
etkisinin yabancı kaynaklara ve 
öz kaynaklara oranla daha fazla 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Ezanoğlu ve Çetin tarafından Dünya Bankası’nın (DB) 2015 yılı Girişim Anketi kapsamında toplanan 

6.006 firma verisi kullanılarak yapılan çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların kamu 

kurumlarından aldığı Ar-Ge teşviklerinin firma yenilik performansına etkisi olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bağımlı değişken olarak firmaların ürün, süreç, pazarlama, tedarik ve organizasyonel 

yeniliklerinin toplamı olarak gösterilen yenilik yapma ikili değişkeninin kullanıldığı çalışmada kamu 

teşviklerinin yanı sıra tam zamanlı çalışan sayısının, firma yaşının, ihracat, firma büyüklüğü, yönetici 

deneyimi ve yönetici mezuniyetinin yenilik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma ile sadece 

firmaların kamu hibesi alıp almamalarının değil, hibe miktarı ve hibeyi veren kurumun hangisi 

olduğunun da yenilik yapma olasılığını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Ezanoğlu & Çetin, 2021). 

Özçelik ve Taymaz tarafından yapılan çalışmada TTGV tarafından 1992 yılından itibaren verilmeye 

başlanan Ar-Ge kredileri, TÜBİTAK/TİDEB ve zamanın Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 1995 

yılında verilmeye başlanan Ar-Ge hibeleri gibi Türkiye’de uygulanan Ar-Ge desteklerinin firmalar 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada TÜİK tarafından derlenen Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri 

ve Ar-Ge harcamaları verisine ek olarak, TTGV ve TİDEB’den alınan Ar-Ge destekleri mikro verisini 

kullanmıştır. (Özçelik & Taymaz, 2008) 

Araştırmada, destek kullanan şirketler müdahale grubu, destek kullanmayan şirketler kontrol grubu 

olarak sınıflandırılmış, müdahale grubu şirketlerin destek öncesi ve destek sonrası Ar-Ge harcamaları 

arasındaki fark ile kontrol grubu şirketlerinin bu iki zaman dilimi arasındaki farkı karşılaştırılmıştır. 

Aynı şirketlerin zaman içinde takip edilebilmesi sayesinde en yakın komşu eşleştirme metodu ve 

farkların farkı metodu bir arada kullanılabilmiştir. Elde edilen sonuçlar kamu desteklerinin özel 

sektörün Ar-Ge harcamalarını artırdığına işaret etmektedir. Ayrıca kamu desteklerinin küçük şirketleri 

ve gelişmekte olan ülkeleri olumlu etkilediği, büyük şirketlerin Ar-Ge harcamalarının mutlak değer 

olarak küçük şirketlere göre fazla olduğu, ancak küçük şirketlerin kendi ölçeklerine oranla daha fazla 

Ar-Ge harcaması yaptığı ulaşılan diğer sonuçlar olmuştur. Son olarak çalışmanın kapsadığı dönemin 

bir kısmında (1994-1998 arasında) desteklerin de etkisiyle özel sektörün Ar-Ge harcamalarının yaklaşık 

dört kat arttığı gözlenmiştir (DAKA, 2017).  

Girişimcilik Destek Programı (BİGG) ile 2012 yılından bu yana girişimcilerin, teknoloji ve yenilik 

odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 

dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri TÜBİTAK tarafından 

desteklemektedir. Programa ilişkin 2021 yılında Girişimcilik Bilgi Sistemi (GBS) verileri kullanılarak 

Performans Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti 2012-2018/2 Çağrı 

yıllarında kurulmuş 1.231 firmadan 1.178’sinin (%95,2) bilgisini içermiştir. Analiz ile programın; ciro, 
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pazar payı ve yurt dışına satış ya da mevcut yurt dışı satışlarında artışa neden olduğu ve işletmelerin 

yeni pazarlara girmelerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (TÜBİTAK, 2021-B).  

 KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına ilişkin değerlendirme 

çalışmaları 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına ilişkin 2010-2020 yılları arasında 

çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu 

çalışmaların daha çok etki analizi şeklinde yürütüldüğü ve sonuçlara odaklanıldığı görülmektedir. 

Türkiye’deki Yenilikçi Girişimcilik Desteklerinin Etki Analizi Araştırma Raporu, 2015 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) ve ilgili kuruluşları bünyesinde yer alan teşvik 

programlarının yenilikçi ve teknolojik girişimcilik ekosistemine olan etkilerinin ölçülmesi, bu 

programların etkinliğini ve uygulama biçimleri ve ekosistemde boşlukta kalan noktaların tespit edilmesi 

amaçlarıyla BSTB koordinasyonunda TTGV tarafından araştırma çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada değerlendirilen programlar şunlardır: 

 BSTB, Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 

 KOSGEB, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

 TÜBİTAK, 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 

Çalışma, üç ayrı program kapsamında 2008-2014 yılları arasında destek alarak girişimlerini kuran ve iş 

fikirlerini uygulamaya aktaran 506 girişimci (66’sı KOSGEB tarafından desteklenen) üzerinde yüz yüze 

bir anket çalışması aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. İdari kayıtlar ve anket verileri ile çeşitli betimsel 

(histogram analizi, kümeleme analizi, grafiksel analizler, t-testi ve ANOVA) ve 

istatistiksel/ekonometrik (ikili korelasyon, kısmi korelasyon, regresyon analizleri ve non-parametrik 

testler) analizler yapılmıştır. Program ayrımına gitmeden başarı kriterleri ile programların girişimciler 

üzerindeki davranışsal ve yaygın etkileri açısından yapılan analizler sonucunda elde edilen bazı bulgular 

şunlardır: 

 Destek sonrasında her 10 girişimciden 9’u prototip oluşturmuş ve 3’ü de prototipi ticari ürüne 

dönüştürebilmiştir. 

 Ürün oluşturan her 4 girişimciden 3’ü bu ürünün Türkiye’de ilk olduğunu beyan etmiştir. 
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 İşletmeler 2009 yılında ortalama 73 bin ₺ ciro yaparken bu tutar 2014 yılında ortalama 300 bin 

₺’yi geçmiştir. 

 Destek sonrasında her 2 girişimciden 1’i gelirinin destek öncesine göre arttığını beyan etmiştir. 

 Her 4 girişimciden 1’i sınai mülkiyet hakları ile korunma sürecine girmiştir. 

 Desteklenen 506 girişimcinin destek alınan dönemde ortalama çalışan sayısı 2,7 iken destek 

sonrasında faaliyetlerine devam eden 405 işletmenin ortalama çalışan sayısı 3,2’dir. 

 Girişimcilerin büyük çoğunluğu (%95,2) destek sürecinin bir sonraki girişim denemelerinde 

önemli ölçüde yardımcı olacağını/olduğunu ifade etmiştir. 

 Her 10 girişimciden 9’u alınan destek kapsamında ürün geliştirme çalışmasının farklı ürünler 

geliştirilirken olumlu katkısı olduğunu belirtmiştir. 

 Her 3 girişimciden yaklaşık 1’i destek olmasa idi girişimi hiç kurmayacağını, 1’i de çok daha 

gecikmeli kuracağını belirtmiştir. 

 Her 2 girişimciden 1’inin destek miktarının yeterli olmadığını düşünmekte olduğu ve destek 

miktarı arttıkça ürünün ticarileştirilme oranının arttığı tespit edilmiştir. 

 506 girişimciden faal olmayan 111’inin faal olmama sebepleri incelendiğinde ilk iki sırayı 

prototipi ticari ürüne dönüştürememe (%33) ve seri üretime geçebilecek kaynak bulamama 

(%21) almıştır. 

KOSGEB'in Ar-Ge Programı için Pilot Etki Değerlendirmesi Çalışması ve Ulusal KOBİ 

Destek Sisteminin Yapısal Değerlendirmesine Yönelik Bir Çerçeve Çalışması, 2016 

Kore Kalkınma Enstitüsü (Korea Development Institute) ile KOSGEB arasında yürütülen Bilgi 

Paylaşım Programı (Knowledge Sharing Program) 2015/2016 dönemi çalışmaları kapsamında 

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına yönelik bir değerlendirme 

çalışması yapılmıştır. Çalışma ile KOBİ’lere yönelik Ar-Ge destek programlarının değerlendirilmesine 

ve KOBİ’lere yönelik desteklerin yapısal analizine ilişkin Kore deneyimlerinin paylaşılması 

amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında nitel ve nicel analizler bir arada kullanılmıştır. Nitel analiz kapsamında KOSGEB 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programından yararlanan 245 işletme yönelik 

olarak bir online anket uygulanması yapılmıştır. Bu anket ile söz konusu destek programının, 

KOBİ’lerin işletme performansları üzerindeki etkileri ile memnuniyet seviyeleri irdelenmiştir. Benzer 

bir anket Kore’deki 300 işletmeye de uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda 

ulaşılan genel bulgular aşağıda yer almaktadır: 



      

97 | S a y f a  
 

 KOSGEB’in Ar-Ge destek programının; yararlanıcıların ekonomik ve ekonomik olmayan 

sonuçlar açısından gelişimine genel olarak katkı sağladığı, 

 KOBİ’lerin programa katılım ile sağladıkları en önemli faydaların; yeni ürün geliştirme yeteneği 

(%84,1) ve yeni süreç geliştirme yeteneği olduğu (%81,2), 

 KOSGEB tarafından desteklenen KOBİ’lerin %69,8’inin teknolojik başarı sağladıklarını 

belirttiği, 

 Programın tasarımına ilişkin genel memnuniyet düzeyinin 100 üzerinden 73,5 puan olduğu, 

 Programın yönetimi ve işleyişine ilişkin genel memnuniyet düzeyinin 100 üzerinden 68,8 puan 

olduğu, 

 Program katılımcılarının; %15,5’inin KOSGEB’in Ar-Ge destek programı olmasaydı aynı 

projeyi asla yürütemeyeceklerini, %42,9’unun ise projeyi erteleyeceklerini belirttiği, 

 Daha düşük seviyede Ar-Ge girdisi ve faaliyetine rağmen Türk KOBİ’lerinin Koreli KOBİ’lere 

nazaran görece daha yüksek seviyede çıktı ve sonuçlara ulaştığı tespit edilmiştir. 

Nicel analiz kapsamında ise Ar-Ge desteklerinin KOBİ’lerin performansında belirgin ve ölçülebilir 

etkilerinin olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla Eğilim Skoru Eşleştirme ve Farkların Farkı 

yöntemleri kullanılarak bir etki değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 

işletmenin destekten yararlanma durumu bağımlı değişken; sektör işletme yaşı, çalışan sayısı, ciro, 

faaliyet kârı, Ar-Ge harcaması ve borç oranı değişkenleri ise bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. 

Çalışma, veri erişim sıkıntıları ve zaman kısıtı nedeniyle yalnızca Kore Ar-Ge programı için yapılmıştır. 

Analiz sonucunda destekten yararlanmanın; ciro ve istihdam artışı üzerinde bir yıl, Ar-Ge harcaması 

artışı üzerinde ise 2 yıl boyunca olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Programdan faydalanan 

işletmelerde, programa katıldıkları ilk yıl Ar-Ge harcamaları ortalama %35,28; sonraki yıl ortalama 

%5,49 artış yaşanmıştır. Ayrıca, yürütülen çalışmalar sonucunda KOBİ destek programlarının tutarlı 

ve başarılı bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik çeşitli tavsiyelerde de bulunulmuştur. 

TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge Destek Programları Etki Analizi, 2019 

11. Kalkınma planında yer alan “Desteklere ilişkin çıktı ve etki odaklı izleme ve değerlendirme sistemleri 

geliştirilecek ve Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek programlarına ilişkin etki analizleri yapılacaktır.” politikası 

doğrultusunda, 2019 yılı Yatırım Programında yer alan “Yenilikçi Girişimcilik Araştırma ve Etki 

Analizi” adlı Kamu Yatırım Projesinin bir bileşeni olarak STB koordinasyonunda TÜBİTAK ve 

KOSGEB Ar-Ge Destek Programları Etki Analizi Projesi bir danışmanlık firması aracılığıyla 

yürütülmüştür. Çalışmada değerlendirilen programlar aşağıdadır:  
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 KOSGEB, Ar-Ge ve İnovasyon Programı 

 KOSGEB, Endüstriyel Uygulama Programı  

 TÜBİTAK, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

Çalışma kapsamında nitel ve nicel analizler bir arada kullanılmıştır. Nitel analiz kapsamında işletmelere 

yönelik anket uygulanması ile birlikte yüz yüze mülakatlar ve odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Nicel analiz kapsamında ise Eğilim Skoru Eşleştirme ve Farkların Farkı yöntemleri kullanılarak bir etki 

değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında işletmenin destekten yararlanma 

durumu bağımlı değişken; net satışlar, yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar, istihdam, çalışan başına katma 

değer, ihracat yoğunluğu, inovasyon yoğunluğu değişkenleri ise bağımsız değişkenler olarak 

belirlenmiştir. 

Destek alan işletmeler ile yapılan görüşmelerde işletmelerin başvuru sürecinde karşılaştığı en temel 

zorlukların proje okuryazarlığı konusundaki eksiklikler ve danışmanlık hizmetine duyulan ihtiyaç 

olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 3 programa ilişkin elde edilen genel bulgulara aşağıda yer 

verilmiştir: 

 Her 5 işletmeden 4’ü destek programlarının problemlerini çözmede yardımcı olduğunu, 

 Her 4 işletmeden 3’ü ürün sayılarının ve ürünlerinin teknolojik yoğunluğunun arttığını, 

 Her 2 işletmeden 1’i ithal bağımlılığının azaldığını, 

 İşletmeler TÜBİTAK programları başvuru süreçlerini KOSGEB programları ile kıyaslayınca 

daha teknik bulduklarını belirtmiştir. 

Ar-Ge ve İnovasyon Programına ilişkin sonuçlara aşağıda yer verilmiştir:  

Başvuru aşamaları: Desteklenen şirketler ile yapılan mülakatlarda da başvuru sürecinde karşılaştıkları 

en temel zorluklar; proje okuryazarlığı konusundaki eksiklikler ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç 

duyulması olmuştur.  

İstihdam: TÜBİTAK 1507 ve KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programında; yararlanan firmaların 

istihdam düzeylerinde artan ve sürdürülebilir etki, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programında ise 

destekten sonraki birinci yılda ortaya çıkan daha sonra istatistiksel olarak anlamını yitiren bir etki 

gözlenmiştir. 
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Çalışan başına katma değer: Kısa ve uzun vadede her üç destek programı bakımından sürdürülebilir 

ve yıllara göre artan bir etki gözlenmiştir.  

İhracat yoğunluğu: TÜBİTAK 1507 ve KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programında, yalnızca 

destekten sonraki ilk yılda pozitif, KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programında ise destekten sonraki 

ikinci yılda ortaya çıkan ve daha sürdürülebilir bir etki gözlenmiştir. 

Satışlar: TÜBİTAK 1507 ve KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programında kısa ve orta vadede daha 

ziyade yurt içi satışlardaki artıştan kaynaklı daha yüksek bir etki, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon 

Programında ise net satışlar üzerinde kısa ve uzun vadede bir etki gözlenmiştir. 

İnovasyon: TÜBİTAK 1507 ve KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programında destek alındıktan bir yıl 

sonra, KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programında ise iki yıl sonra; patent, marka, tasarım ve faydalı 

model başvuru sayısı üzerinde pozitif bir etki gözlenmiştir.  

Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanan işletmeler için elde edilen sonuçlara aşağıda yer 

verilmiştir: 

 İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalar üzerindeki pozitif etkinin, imalat sanayi dışında 

faaliyet gösteren firmalara göre daha fazla olduğu, 

 50-249 çalışan sayısına sahip firmalarda istatistiksel olarak anlamlı bir etki gözlendiği. İmalat 

sanayiinde faaliyet gösteren firmalarda ise zamanla değişkenlik gösteren ve sönümlenen bir 

etkinin söz konusu olduğu, 

 Destek programından yararlanan 1-49 çalışan sayısına sahip firmalardaki istihdam artışında 

sürdürülebilirlik sağlanamadığı gözlenmiştir.  

Çalışma sonucunda birtakım politika önerilerinde de bulunulmuştur. Etkinin nispeten az tespit edildiği 

50-249 arası çalışanı olan işletmeler içerisinde teknoloji kapasitesi yüksek olan işletmelerin uluslararası 

değer zincirlerine entegre olmalarını sağlayacak destek mekanizmaları ile Ar-Ge sonuçlarının 

ticarileştirilmesi ve teknolojinin transferi süreçlerinde önemli rol oynayan girişim ve risk sermaye 

şirketleri ağlarına dâhil olmalarını sağlayacak destek mekanizmalarının geliştirilmesi de önerilmiştir. 
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4. Destek Programının Uygulama Döneminde Ülkedeki Makroekonomik Durum 

Bu değerlendirme çalışması kapsamında incelenen desteğin uygulama dönemi 2010-2020 yılları arasını 

kapsamaktadır. Söz konusu dönemin hemen öncesinde 2007 yılı Ağustos ayında ABD konut 

piyasalarında başlayan sorunlar 2007-2008 döneminde dünyada yaşanan küresel finansal 

dalgalanmanın kaynağını oluşturmuştur. Bu süreçte, gelişmiş ülkelerde varlık fiyatları düşmüş, hane 

halklarının servetleri azalmış, birçok kuruluş iflas etmiş, uluslararası kredi piyasasında aksaklıklar 

oluşmuş ve likidite sıkışıklığı yaşanmıştır. ABD finans piyasalarında yaşanan, daha sonra tüm dünyaya 

yayılan kriz sonucunda pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke resesyona girmiş, ekonomik yavaşlama 

küresel ölçekte daha da belirginlik kazanmıştır. Kriz, ciddi üretim ve istihdam kayıplarına neden 

olmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

Hükümetler, parasal genişleme ve ekonomiyi canlandırma paketleri aracılığıyla krizin daha da 

derinleşmesinin önüne geçilmesini amaçlamış ve 2010 yılında küresel düzeyde ekonomik toparlanma 

kısmen sağlanarak dünya büyümesi %5,2 oranında gerçekleşmiştir. Ancak, uygulanan bu politikalara 

ek olarak sorunlu finansal kuruluşların kurtarılmasından kaynaklanan mali yükler nedeniyle, Avrupa 

ülkeleri ve ABD başta olmak üzere, birçok gelişmiş ülkede bütçe açıkları ve kamu borçları yüksek 

seviyelere çıkmış ve kriz, gelişmiş ülkelerde kamu borç krizine dönüşmüştür. Yüksek kamu borç stoku 

ve bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalan Euro Bölgesi ülkelerinde büyüme performansı ciddi ölçüde 

zayıflamıştır. (Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

Programın yürürlükte olduğu dönemin ortalarından itibaren dünyada değişim ve dönüşümün devam 

ettiği ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği görülmüştür. 

Bu noktada Türkiye, küresel değer zinciri hiyerarşisinde konumunu üst basamaklara çıkartmayı 

hedeflemiştir. Küresel rekabetin giderek arttığı bir ortamda üretim süreçleri farklılaşarak bir değil 

birden fazla noktada yürütülebilir hale gelmiştir. Bu, küresel değer zincirinin farklı aşamalarının farklı 

bölge ve ülkelerde konumlandırılabilmesine imkân sağlamıştır. Üretim süreçlerinin yeniden 

yapılanması ile uluslararası ticaretin gittikçe artan bir bölümü nihai ürünler yerine ara ürünlerden ve 

endüstri içi ticaretten oluşmuştur. Ayrıca bu dönemde, sektörler arası etkileşim ileri bir boyuta 

taşınmıştır. Bu sayede, bilgiye ve ürünlere doğrudan erişim hızının hızlı bir şekilde artmış olması ile 

birlikte sanayi ile hizmet sektörü daha fazla bütünleşmiştir. 

Küresel değer zinciri olgusunun güçlendiği söz konusu dönemde gelişmiş ülkeler katma değerli 

ürünlere yönelirken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ise daha düşük katma değerli ürünlerin 

üretiminden paylarını almıştır. Türkiye bu noktada koyduğu hedeflere ulaşabilmek için katma değerli 
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üretim sürecinden pay alabilme doğrultusunda sağlam adımlar atmaya başlamıştır. Bu adımlardan en 

önemlisi Ar-Ge ve yenilikçi anlayışın sanayide yerleştirilmesi ve teşvik edilmesi olmuştur. Ayrıca bu 

süreçte, Türkiye’nin transit bir ülke konumunda olması, karayolu taşımacılığı sektörünün filo 

büyüklüğü bakımından AB ve çevre ülkeleri içerisinde lider bir konumda bulunması, istikrarsızlığın 

sürdüğü yakın coğrafyasında “güvenli bir liman” olması gibi faktörler değer zincirlerini örgütlemede 

bir avantaj oluşturmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

Gelinen noktada dünya ekonomisi, imalat sanayii üretiminde gözlenen yavaşlama ve küresel ticaret 

savaşları sebebiyle azalan küresel ticaret hacminin etkisiyle ivme kaybetmektedir. Yatırım, ticaret, 

verimlilik ve ücret artışlarındaki zayıf görünüm, yüksek borç oranları, gelir eşitsizliğindeki artış ve 

Çin’deki yavaşlama küresel iktisadi faaliyet üzerinde baskı yaratmaktadır (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

2019). Bu durum da dünya ekonomisinin ortalama büyümesinde bir yavaşlamaya neden olmaktadır. 

2021 Yılı Aralık ayında yayımlanan OECD Ekonomik Görünüm Raporu verilerine göre 2010-2021 

döneminde dünya ekonomisi ortalama %3,2, OECD ülkeleri ortalama %1,8, Avro Bölgesi ortalama 

%1,1, Türkiye ekonomisi ise ortalama %5,8 oranında büyümüştür. Bu anlamda Türkiye ekonomisi 

dünya ortalaması üzerinde bir büyüme performansı sergilemiştir. Genele bakıldığında ise söz konusu 

süreçte en yüksek büyümeye performansına sahip ülke ortalama %7,3 ile Çin olmuştur. Diğer taraftan 

Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2020 yılında Çin, İrlanda ve ülkemiz hariç tüm ülke ekonomileri 

küçülmüştür. Zira pandemi ile birlikte ülkeler tarafından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan 

tedbirler piyasalardaki dengeleri değiştirmiş, arz-talep dengesinin bozulmasına, tedarik zincirlerinde 

aksamalara ve durmalara neden olmuştur. Böylece zaten küresel resesyon beklentisi içerisinde olan 

dünya piyasaları üzerinde daha fazla baskı oluşmuştur. 2021 yılında ise pandeminin etkileri nispeten 

azalmış ve bu durum ekonomilerde büyümeye neden olmuştur. 

Covid-19 Pandemisi, insan sağlığını ve ekonomik refahı olumsuz etkileyen bugüne kadar benzeri 

görülmemiş bir küresel krizdir. Dünya çapında yaşanan ekonomik yavaşlama sonrası tüm ülkelerde 

ticaret, yatırım, büyüme ve istihdam olumsuz etkilenmiş ve krizin işletmeler üzerinde de yıkıcı etkileri 

olmuştur. Söz konusu etkinin boyutları ve şiddeti sektörden sektöre ve işletmeden işletmeye değişse 

de KOBİ’ler genel itibarıyla krizden en çok zarar gören kesim olmuştur. Pandemi sonrası yenilenen iş 

süreçleri çoğu KOBİ’yi değişmeye ve dönüşmeye mecbur bırakmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin 

rekabet güçlerini korumaları açısından Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de 

önemini koruyacağı ve bu iki kavramın yanı sıra dijitalleşmenin daha fazla ön plana çıkacağı tahmin 

edilmektedir. 
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2010-2021 döneminde ülkemizin sağladığı ekonomik büyüme her ne kadar dünya ortalamalarının 

üzerinde gerçekleşse de cari açık, işsizlik, enflasyon gibi problemlerin halen çözülemediği ve kronik 

hale geldiği görülmektedir. Bunların sonucu olarak, 2013 yılında 12.582 $ olan kişi başına düşen milli 

gelir 2021 yılı itibarıyla 9.539 $ seviyesine düşmüştür. Sıralanan problemlerin kalıcı bir şekilde çözüme 

kavuşturulabilmesi için KOBİ’lere önemli görevler düşmesine rağmen KOBİ’lerin ekonomideki 

paylarının da yıllar içerisinde artmadığı görülmektedir. KOBİ’lerin temel ekonomik göstergelerdeki 

payları yıl bazlı olmak üzere Grafik 18’de gösterilmiştir. 

Grafik 18 - Bazı Temel Göstergelerle KOBİ'lerin Ekonomi İçerisindeki Payı 

 

Kaynak: (TÜİK, 2021-C), TÜİK verileri çerçevesince yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Grafik 3 incelendiğinde tüm göstergeler açısından yıllık değerlerde dikkate değer bir değişimin olmadığı 

görülmektedir. Yalnızca, KOBİ’lerin istihdamdaki payında dönem sonu itibarıyla dönem başına göre 

yaklaşık 4 puanlık bir azalma gerçekleşmiştir. 

Ekonominin temel taşı olan KOBİ’ler 2020 yılında, çalışan sayısı ve mali kriterler bakımından toplam 

girişimlerin %99,8’ini, istihdamın %72’sini, katma değerin %41,3’ünü, cironun %49,5’ini ve üretimin 

42,7’sini oluşturmuştur. KOBİ’ler dış ticaret değeri bakımından ise ihracatın %36,4’ünü 

gerçekleştirmektedir (TÜİK, 2021-C). Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine 

göre Mart 2022 itibarıyla KOBİ’ler banka kredilerinin %23’ünü kullanmaktadır (BDDK, 2022).  

2020 yılına ilişkin girişim sayısı ile temel ekonomik göstergelerinin ana sektör grupları olan sanayi, 

ticaret, hizmet ve inşaat sektörleri açısından dağılımı Grafik 19’da yer almaktadır. 
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Grafik 19 - Temel Ekonomik Göstergelerin Ana Sektör Grupları Bazında Dağılım 

 

Kaynak: (TÜİK, 2021-C), TÜİK verileri çerçevesince yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Grafik 4 incelendiğinde, 2020 yılında faal olan 3.304.066 girişimin %43,1’inin hizmet sektöründe 

faaliyet gösterdiği, bu sektörü %36,6 ile ticaret sektörünün takip ettiği görülmektedir. Hizmet sektörü 

girişim ve çalışan sayısı bakımından ilk sırada olmasına rağmen ciro bakımından hem sanayi hem de 

ticaret sektörünün gerisinde kalmıştır. Diğer sektörlere göre girişim sayısı az olsa da katma değer 

açısından sanayi sektörü ilk sırada yer almaktadır. 

Sanayi sektörü, diğer sektörlere nazaran daha az girişim ile daha fazla istihdam sağlamış ve katma 

değerde %47,5’lik bir paya sahip olmuştur. Bu durumun tersi hizmet sektörü için geçerlidir. 

Girişimlerin %43,1’ini ve çalışan sayısının %37,9’unu oluşturmasına rağmen bu sektörün cirodaki payı 

%14 seviyesinde kalmıştır. 

Ölçeklere göre 4 girişim sayısı, çalışan sayısı, ciro ve faktör maliyetiyle katma değer bazlı dağılım Grafik 

20’de yer almaktadır. 

Grafik 20 - Ölçeklere Göre Temel Göstergeler 

 
Kaynak: (TÜİK, 2021-C), TÜİK verileri çerçevesince yazar tarafından hazırlanmıştır. 

                                                 
4 Ölçekler, çalışan kişi sayısı ve mali kriterlere göre belirlenmiştir. 

%12,8

%36,6

%43,1

%7,4

%28,9
%24,2

%37,9

%9,0

%34,1

%46,0

%14,0

%5,9

%47,5

%18,9

%28,1

%5,5

%0

%10

%20

%30

%40

%50

Sanayi Ticaret Hizmet İnşaat

Girişim Sayısı Çalışan Sayısı Ciro Faktör Maliyetiyle Katma Değer

%91,9

%6,8
%1,1 %0,2

%35,8

%19,9 %16,3

%28,0

%10,9
%18,4 %20,1

%50,5

%7,8
%13,4

%20,2

%58,7

%0

%20

%40

%60

%80

%100

Mikro Küçük Orta Büyük

Girişim Sayısı Çalışan Sayısı Ciro Faktör Maliyetiyle Katma Değer



   

104 | S a y f a  
 

Buna göre, 2020 yılında faal olan 3.304.066 girişimin %91,9’unun mikro olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte mikro girişimlerin; toplam cirodaki payı %10,9 katma değerden aldığı pay ise %7,8 

seviyesinde kalmıştır. Diğer taraftan sayısal olarak en küçük paya sahip büyük ölçekli girişimler toplam 

cironun yarısını ve katma değerin %58,7’sini oluşturmuştur. Küçük işletmeler ile orta büyüklükteki 

işletmelerin daha az girişim ile daha fazla istihdam, daha fazla ciro ve daha fazla katma değer 

oluşturduğu görülmektedir. Dolayısıyla KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler arasındaki verimlilik 

açığının giderilmesi büyük önem arz etmektedir. 

KOBİ’lerin ülke ekonomisi açısından artan önemi ulusal kalkınma planlarından da görülebilmektedir. 

Şöyle ki; Dokuzuncu Kalkınma Planında, Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan KOBİ’lerin 

kurumsal yönetişiminin geliştirilmesinin, İşletme Geliştirme Merkezi benzeri destek kurumları 

aracılığıyla teknik yardım sağlanmasının, uygun koşullu ve çeşitlendirilmiş finansman imkânlarının 

artırılmasının iş ortamının gelişmesi açısından önem arz ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, KOBİ’lerin uygun 

koşullarla finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması ve bu kaynaklarda çeşitlilik sağlanması 

ile başta KOBİ’ler olmak üzere girişim sermayesi, başlangıç sermayesi ve kredi garanti sistemi 

geliştirilerek KOBİ’lerin kredi temininin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. KOBİ’lerin kamu alımlarına 

katılımı için uygun, şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturmak ve KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet 

güçlerini artırarak yeni pazarlara açılmalarını sağlamak için, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında 

eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanmasına da Dokuzuncu Kalkınma Planında değinilmiştir (DPT, 

2006). 

Onuncu Kalkınma Planında ise kaynakların kıt olduğu ve küresel rekabetin arttığı bir ortamda öncelikle 

hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler ile ürün, hizmet ve iş modeli açılarından 

yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesine önem verilmesinin hedeflendiği görülmüştür. Bu açıdan 

bakıldığında KOBİ’lerin verimlilik artışı, büyüme ve kurumsallaşma ihtiyacının devam ettiği ve 

KOBİ’lerin üretim ve yönetim yapılarının iyileşmesi gibi yapısal nitelikteki konuların önemini 

koruduğu belirtilmiştir. Yenilik ve yeniliğe uygun ortamın oluşturulmasında ise teşvik, KOBİ, fikri ve 

sınai mülkiyet, bilgi ve iletişim teknolojileri politikalarının uyum içerisinde uygulanması gerektiği ifade 

edilmiştir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2014-2018). 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde, “Girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi 

girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkânlarını geliştiren 

girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, firmaların ölçek büyütmelerinin sağlanması”nın temel amaç 

olarak belirlendiği görülmektedir. Ayrıca yine plan kapsamında, KOBİ’lerin ihracat ve Ar-Ge 

harcamalarındaki payını artırmaya yönelik iki somut hedef de belirlenmiştir. Buna göre, 2023 yılına 
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gelindiğinde KOBİ’lerin ihracattaki payının %60’a; Ar-Ge harcamalarındaki payının ise %25’e çıkması 

hedeflenmiştir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). 

Son olarak On Birinci Kalkınma Planında dijital dönüşüm konusu da bir başlık olarak yer almış ve 

dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla öncelikli sektörlerde üretkenliğin ve rekabet gücünün 

artırılması temel amaç olarak belirlenmiştir. Covid-19 Pandemisi ile önemi artan dijitalleşme ve dijital 

dönüşüm konularının bundan sonraki süreçte belirlenecek politikalarda temel belirleyicilerden birisi 

olacağı düşünülmektedir. 

Sonuç itibarıyla, orta ve uzun vadede ekonominin potansiyel büyüme oranının artırılması için 

Türkiye’nin küresel değer zinciri hiyerarşisindeki konumunu yükseltecek verimli alanlara yönelik 

yatırımlara ihtiyaç sürmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Söz konusu yatırımların yabancı 

yatırımcılar aracılığıyla yapılabilmesi de mümkün olmakla birlikte, buna paralel olarak ülkenin iç 

dinamiklerini harekete geçirerek KOBİ’ler marifetiyle de ekonomik büyüme tetiklenebilir. 



   

106 | S a y f a  
 

C.  DEĞERLENDİRMENİN YÖNTEMİ 

Değerlendirme çalışmalarında üçgenleme (triangulation) yöntemi gereği literatür tarama, saha 

araştırması ve izleme verisi aracılığıyla elde edilen veriler bir arada analiz edilir. Yürütülen bu çalışma 

kapsamında da öncelikle doküman incelemesi yöntemiyle değerlendirilen destek hakkında bilgi 

edinilmiş, ardından literatür taraması kapsamında benzer desteklerin varlığı araştırılmış ve bunlara 

ilişkin gerek değerlendirme çalışmaları gerekse de akademik çalışmalar incelenmiştir. Programa ilişkin 

izleme verisi bulunmadığından KOSGEB idari kayıtları dikkate alınmış ve Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığından temin edilen veriler öncelikle temizlenmiş, hatalı kayıtlar veri setine dâhil edilmemiş ve 

verilerin ön analizi yapılmıştır. Yine çalışmanın ikinci aşaması kapsamında diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının idari kayıtları da kullanılarak destekten yararlanan işletmelerin yararlanmayanlara göre 

durumunun incelenmesi ile desteğin net etkisi araştırılmıştır. 

Literatür taraması ve ön analiz sonucu elde edilen bilgiler bir arada değerlendirilerek saha araştırması 

planlanmıştır. Saha araştırmasının ilk aşaması kapsamında yararlanıcılar ve programdan yararlanmayan 

işletmelere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu adımın ardından, anket çalışması ile elde 

edilen bilgilerin derinlemesine incelenmesi amacıyla yararlanıcılar ve programdan yararlanmayan 

işletmeler, programın tasarım ve uygulama süreçlerinde görev almış KOSGEB personeli, Kurul üyeleri 

ve izleyiciler ile görüşmeler gerçekleştirilerek saha araştırması tamamlanmıştır. 

Söz konusu üç aşama sonucunda elde edilen verilerin analizi ile bulgulara, bulgulardan sonuçlara 

ulaşılmış, bulgu ve sonuçlar kullanılarak KOSGEB personelinin de katkısı ile öneriler geliştirilmiştir. 

Ayrıca, geliştirilen önerilerin uygunluğu ve uygulanabilirliği konularında tasarımdan sorumlu birimin 

görüşleri alınmıştır. 

1. Değerlendirme Kriterleri ve Değerlendirme Soruları 

Bu değerlendirme çalışmasında analizler, genel olarak sonuç ve etki değerlendirmesi çerçevesinde 

yapılmış ancak tasarım ve uygulamaya yönelik öneriler de geliştirilmiştir. Değerlendirme çalışmasında 

cevap aranan soruların yer aldığı değerlendirme künyesinde, çalışmada kullanılan ilgililik, 

tamamlayıcılık, etkinlik, etkililik, etki ve sürdürülebilirlik kriterleri ile bunlarla ilişkilendirilen sorular ve 

veri toplama yöntemlerine ilişkin bilgiler ise değerlendirme matrisinde yer almaktadır. 
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2. Veri Toplama ve Analiz Yöntemlerine İlişkin Bilgiler 

Çalışma genelinde kullanılan veriler temel olarak 3 farklı kaynaktan elde edilmiştir. Katılımcılığı 

sağlamak amacıyla destek programına taraf tüm kesimlerin görüşlerinin çalışmaya yansıtılmasına özen 

gösterilmiştir. Şekil 3’te çalışma kapsamında başvurulan veri toplama yöntemleri özetlenmiştir. 

Şekil 3 - Veri Toplama Yöntemleri 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.                                        

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Program-Ar-Ge ve İnovasyon Programından 

yararlanan işletmelere ilişkin; 

 KOBİ Bilgi Beyannamesi, 

 Proje Başvuru Formu, 

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu, 

 Proje Ön Değerlendirme Formu, 

 Kurul Karar Formu, 

 Kurul Proje Değerlendirme Formu, 

 Proje Revizyon/Tamamlama Formu, 

 Proje Sonrası İzleme Raporu Formu, 

 Destek Ödeme Talep Formu, 

 Destek Ödeme Oluru ve 

 Taahhütnamede yer alan bilgiler ile 

 Yararlanılan diğer program bilgileri kullanılmıştır.  

 

 

Literatür Taraması

•Ulusal ve uluslararası makro 
politika doküümanları

•Daha önce yürütelen 
değerlendirme çalışmaları

•Tezler, makaleler

•İlgili mevzuat

•Yurt içi ve yurt dışı benzer 
destek uygulamaları

İdari Kayıtlar

• KOSGEB

• SGK

• GİB

• TÜRKPATENT

• Ticaret Bakanlığı

• TÜBİTAK

Saha Araştırması

•Anket

• Desteklenenler

• Desteklenmeyenler

•Görüşme

• Tasarlayıcılar

• Uygulayıcılar

• Kurul Üyeleri (KOSGEB,  
Akademisyen, Diğer Kurum  
Temsilcisi)

• İzleyiciler

• Desteklenenler

• Desteklenmeyenler
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KOSGEB dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlardan ise işletmelere ilişkin; 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 

o İşe Başlama Tarihi  

o Faal Terk Bilgisi  

o Terk Tarihi 

o Mükellef Türü  

o Net Satış Hasılatı (₺) 

o Yurt İçi Satışlar (₺) 

o Yurt Dışı Satışlar (₺) 

o Faaliyet Karı/Zararı (₺) 

o Dönem Net Karı/Zararı (₺) 

o Ar-Ge Giderleri (₺)

 

 Ticaret Bakanlığı’ndan 

o İhracat Tutarı ($) 

 

 Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 

o Prim Gün Sayısı 

o Program kapsamında istihdam edilen personelin ilgili işletmede işe giriş/çıkış tarihleri 

o Program kapsamında istihdam edilen personelin İlgili İşletmede Prim Gün Sayısı 

 

 TÜBİTAK’tan 

o Ar-Ge ve İnovasyon Programı Yararlanıcılarının Teknoloji ve Yenilik Destek 

Programları Başkanlığı (TEYDEB) Destekleri için Başvuru, Kabul/Ret, Tamamlama 

Durumları ile Başlama ve Bitiş Tarihleri 

 

 Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan (TÜRKPATENT) 

o Patent Belge Sayısı 

o Faydalı Model Belge Sayısı bilgileri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığın tarafından temin 

edilmiştir.  

 

Söz konusu bilgiler ile ön analiz yapılarak tanımlayıcı istatistikler elde edilmiştir. Bu bilgiler sayesinde, 

hem Ar-Ge ve İnovasyon Programına başvuran/yararlanan girişimci ve işletmelerin durumu ortaya 

koyulmuş hem de saha araştırmasına girdi sağlanmıştır. 

Saha araştırmasının ilk aşaması kapsamında ise yararlanıcılar ile programa başvuran ancak destek 

almayan/alamayan girişimci ve işletmelere, programa ilişkin memnuniyet düzeylerini ve muhtemel 

sorun alanlarını tespit etmek amacıyla anket uygulanmıştır.  



      

109 | S a y f a  
 

Anket soruları, değerlendirme sorularından ve literatür taraması kapsamında incelenen dokümanlardan 

hareketle hazırlanmıştır. Bu sayede, herhangi bir kaynaktan nicel veri olarak elde edilemeyen bilgiler 

nitel bir yaklaşımla toplanmıştır. En az bir defa destek ödemesi alarak programdan yararlanan girişimci 

ve işletmeler ile programa başvuran ancak destek ödemesi almayan/alamayan girişimci ve işletmeler 

için iki ayrı soru kâğıdı hazırlanmıştır. 

Öncelikle hazırlanan soru kâğıtları programın uygulanmasından sorumlu birim olan Teknoloji, Yenilik 

ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı’na görüşleri alınmak üzere gönderilmiştir. Söz konusu birim ile 

yapılan görüşme sonucunda soru kâğıtları güncellenmiştir. Gerekli düzeltmelerin ardından elektronik 

ortama aktarılan soru kâğıtları, pilot çalışma kapsamında destekler ile ilgili süreçlerde yer almış ve 

destekler hakkında bilgisi olan 18 KOSGEB personeline gönderilmiş ve gelen görüşler sonucunda 

soru kâğıtlarına son hali verilmiştir. Bu sürecin sonunda; anketler girişimci ve işletmelerin KBS’de 

kayıtlı e-posta adreslerine 14.09.2021 tarihinde gönderilmiştir. 

En az bir defa destek ödemesi alan girişimci ve işletmeler ile hiç destek ödemesi almayan/alamayan 

girişimci ve işletmeler çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışma kapsamında örneklem seçme 

yöntemi kullanılmamış ve evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Soru kâğıtlarında memnuniyet 

ve programın faydalarını tespit etmeye yönelik olarak 6’lı likert ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte 

Kesinlikle katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle katılmıyorum 

(1), Fikrim Yok 5 (0) seçenekleri parantez içindeki rakamlar ile temsil edilmiştir. 

Programdan yararlananlara gönderilen anketler özel kod ile gönderilmiş böylece anketi cevaplayan 

girişimci/işletme ile anket formu arasında ilişki kurmak mümkün olmuştur. Anket, en az bir defa 

destek ödemesi alan 4.989 KOBİ’ye gönderilmiş olup bunlardan 665’i anketi görüntülemiş, 337’si ise 

cevaplamıştır. Anketi cevaplayan işletmelerin demografik özellikleri ve temel karakteristikleri 

bilindiğinden, desteklenen işletmelere yapılan ankette desteğe başvurma amaçları ve destekten 

memnuniyet düzeyleri sorgulanmıştır. 

Başvurusu uzman tarafından Kurula sevk edilen ancak hiç destek ödemesi almayan/alamayanlar için 

hazırlanan anket ise 8.363 girişimci ve işletmeye gönderilmiş olup bunlardan 726’sı anketi 

görüntülemiş, 308’i ise cevaplamıştır. Destek almayan/alamayanlara yapılan ankette, girişimci ve 

                                                 
5 “Fikrim Yok” seçeneğinin “0” olarak kodlanmasının sebebi ise bu seçeneğin bir durum ifade etmemesidir. Ankete cevap 
verenlerin soru ile ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirtir. Bu yüzden de yapılan analizlerde her bir soru için “Fikrim Yok” 
seçeneği kayıp gözlem (missing value) olarak analize katılmıştır. 
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işletmelerin desteğe başvurma amaçları, destek almama/alamama sebepleri ve süreç içerisinde 

ilerleyebildikleri aşamaya kadar memnuniyet seviyeleri üzerinde durulmuştur.  

Değerlendirme çalışması kapsamında anket, idari kayıtlar ve doküman incelemelerinden elde edilen 

bulguların derinlemesine incelenmesi ve açıklanabilmesi için saha araştırmasının ikinci bölümünde;  

 Programdan yararlanan 4 işletme ve 7 girişimci, 

 Projesi kabul edilen ancak destek ödemesi almayan/alamayan 4 işletme ve 6 girişimci, 

 Projesi reddedilen 5 işletme ve 6 girişimci, 

 Kurulda yer alan;  

o Üniversiteler tarafından görevlendirilen 6 temsilci, 

o Kurum/kuruluşlar tarafından görevlendirilen 3 temsilci, 

o 4 Uygulama Birimi Müdürü, 4 Müşavir olmak üzere 8 KOSGEB personeli, 

 Programda izleyici olarak görev alan 3 akademisyen;  

 Programın tasarım ve revizyon aşamalarında görev alan 1 Daire Başkanı, 1 Müdür, 5 Müşavir, 

4 KOBİ Uzmanı olmak üzere 11 KOSGEB personeli  

 Uygulama birimlerinde görevli 4 Uygulama Birimi Müdürü, 6 KOBİ Uzmanı olmak üzere 10 

KOSGEB personeli ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

 

Böylece farklı görev ve pozisyonlardaki kişilerin programa bakış açılarının ortaya çıkarılması, her bir 

gruptan programın farklı süreçleri hakkında derinlemesine bilgi alınması amaçlanmıştır. 3 BYKD 

personeli tarafından yürütülen 73 görüşme için toplamda 47,5 saat (2.848 dakika) harcanmıştır.  

Görüşme yapılacak işletme ve girişimciler belirlenirken; projesi reddedilenler, destek ödemesi alanlar, 

destek ödemesi alamayanlar ve projesi kabul edildiği halde projeye başlamayanlar gibi programın 

mümkün olan tüm sonuçlarıyla karşılaşan işletme ve girişimciler kapsama dâhil edilmiştir. Ayrıca; tutar 

bazında programdan yararlanma düzeyi, programdan yararlanma yılı, ölçek, sektör, il, teknoloji düzeyi 

ve proje sonucu (başarılı, başarısız, sonlandırma) gibi durumlar dikkate alınarak görüşme yapılacak 

işletme ve girişimciler belirlenmiştir. Böylece programı farklı şekilde sonuçlandırmış tüm başvuru 

sahiplerinin program ve süreçleri hakkındaki görüşlerinin alınmasına çalışılmıştır.  

Görüşme yapılacak Kurul üyelerinin seçiminde ise farklı bölge, farklı unvan ve farklı mesleki 

uzmanlıklardan, katıldığı Kurul sayısı en yüksek olanların seçilmesine özen gösterilmiştir. İzleyici 

seçiminde de benzer bir yol izlenmiş, izleyici olarak yüksek sayıda projede görev almış akademisyenler, 
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bölgesel ve mesleki uzmanlıklarına ilişkin dağılım gözetilerek belirlenmiştir. Böylece aralarında birçok 

alanda farklılık bulunan katılımcıların, programa bakış açılarındaki değişimlere ve önceliklerine ilişkin 

çıkarımlar yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Programın tasarım sürecinde görev alan personelin büyük bölümü ile görüşülmüştür. Aynı şekilde 

programın uygulamada olduğu yaklaşık 10 yıllık sürede revizyon çalışmalarında görev almış personelin 

bir kısmı ile de görüşülmüştür.  

Görüşülecek uygulama birimi personeli ise, bölgesel dağılım göz önünde bulundurularak, program 

kapsamında en çok projeden sorumlu olan ve en fazla destek ödemesi yapan personel arasından 

seçilmiştir.  

Görüşülmesi planlanan her grup için öncelikle genel çerçeveyi çizecek şekilde görüşme soruları 

hazırlanmıştır. Ardından sorulara ilişkin uzman görüşü alınarak çerçeve gözden geçirilmiş ve son olarak 

pilot uygulama ile sorulara son hali verilmiştir. Görüşülecek her farklı kitle için ayrı soru kâğıdı 

hazırlanmış ve yanıtlayıcıların bireysel tecrübeleri dikkat alınarak sorular çeşitlendirilmiştir. 

Görüşmeler mümkün olduğu durumlarda yüz yüze, mümkün olmadığı durumlarda ise elektronik 

ortamda gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analiz edilmesi süreci idari kayıtlardan 

elde edilen verilerle desteklenmiştir.  

Yararlanıcılar için program başlangıç dönemi ile sonrası dönemler arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark olup olmadığına farklı sonuç göstergeleri için incelenmiştir. Bunun için, birden fazla bağımlı 

gruba ait verinin olduğu durumlarda ortalamalar arasında fark olup olmadığını inceleyen ve parametrik 

olmayan bir test olan Friedman testi ve ikili karşılaştırmalar için ise Wilcoxon testi kullanılmıştır. 

Yararlanıcıların (müdahale grubu) programdan yararlanmayanlara (kontrol grubu) göre durumunun 

incelenmesi ise Eğilim Skorları Eşleştirme (Propensity Score Matching) ve Farkların Farkı (Difference 

in Differences) yöntemleri ile birlikte Regresyon Analizi kullanılarak yapılmıştır. 

3. Kısıt ve Varsayımlar 

Bu değerlendirme çalışması aşağıda kısıtlar altında yürütülmüş ve söz konusu kısıtlara ilişkin olarak 

açıklanan çözümler uygulanmıştır: 
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 Programın uygulanmaya başlandığı yıllarda başvurular fiziki ortamda ve KOBİ’nin beyanı ile 

alınmıştır. İlerleyen süreçte KOSGEB teknolojik altyapısını geliştirerek 2011 yılı sonunda 

çevrim içi sisteme geçmiş ve elektronik ortamda kayıt tutmaya başlamıştır. Dolayısıyla 2012 yılı 

öncesi alınan başvurular ve yapılan işlemlere ilişkin kayıtların fiziki ortamda tutulmasından 

dolayı, bazı analizlerde yalnızca 2012 sonrası kayıtlar kullanılmıştır. 6 

 Programın uygulandığı dönemin çevrim içi başvuru öncesi, çevrim içi başvuru yapılan dönem 

ve e-devlet üzerinden başvuru yapılan dönem olarak 3’e ayrılmasından dolayı veriler farklı 

tablolardan alınmış, dolayısıyla KOSGEB Veri Tabanından elde edilen verilerin birleştirilmesi, 

yeknesak hale getirilmesi konusunda yaşanan sıkıntılardan kaynaklı uyumsuzluklar mümkün 

olduğunca giderilmeye çalışılmıştır. 

 Girişimci olarak programa başvuranlardan işletmesini kurmayanların bazı bilgileri mevcut 

olmadığından proje başvuruları harici analizlerde bu gruba ilişkin bilgiler bulunmamaktadır. 

 Girişimciler, projeleri Kurul tarafından kabul edildikten sonra işletmelerini kurdukları için 

bunların programa başlamadan önceki yıl için mali verileri bulunmamaktadır. Bu nedenle 

analizlerin birbirleriyle uyumlu olması açısından işletme ve girişimcilere ilişkin bazı analizler 

program başlangıç yılından itibaren yapılmıştır.  

 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında Yeni Harcama Yönetim Bilişim 

Sistemi ve Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemine geçilmesi neticesinde 2018 yılı öncesi ve 

sonrası sistemler arasındaki uyumsuzluklar mümkün olduğunca giderilmeye çalışılmıştır. 

 SGK’dan temin edilen 2010 ve 2011 yılı prim gün sayısı verileri hatalı olduğu için bu yıllara 

ilişkin veriler analizlere dâhil edilmemiştir. Ayrıca diğer yıllarda bulunan hatalı veriler de analiz 

dışında bırakılmış, kalan veriler kullanılarak programın etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 GİB kayıtlarına göre 14.12.2021 tarihi itibarıyla “faaliyet terk” durumunda bulunan 

yararlanıcıların program sonrasındaki ortalama yaşam süresi hesaplanırken proje bitiş tarihleri 

ile faaliyet terk tarihleri arasında geçen süre dikkate alınmıştır. 

 GİB kayıtlarında yer alan yurt dışı satışlar ile Ticaret Bakanlığı kayıtlarında yer alan ihracat 

verileri karşılaştırılmış olup yurt dışı satışların daha kapsayıcı olduğu görülmüştür. Yurt dışı 

satışlar, yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam 

değeri, ihracat ise sadece mal karşılığı yapılan işlemleri içerdiğinden analizlerde yurt dışı satışlar 

verisi kullanılmıştır. 

 TÜRKPATENT’ten Endüstriyel Tasarım Tescil Belge’lerine ilişkin veri alınamadığından 

sadece Patent ve Faydalı Model Belgelerine ilişkin veriler analiz edilmiştir. 

                                                 
6 Desteklenen işletme sayısı ve destek tutarlarına ilişkin bilgiler hariçtir. 
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 Basit usule tabi mükelleflerin Ar-Ge gideri gerçekleşmeleri GİB’den alınamadığı için Ar-Ge 

giderlerine ilişkin veriler sadece gerçek usule tabi mükellefler için analiz edilmiştir.   

 TEKMER’lerde bulunan işliklere ilişkin kullanım verileri KBS’de bulunmadığından ve 

tasarımdan sorumlu birimde de tutulmadığından TEKMER’lere ilişkin veriler Kurul Karar 

Formlarından alınmıştır. Ancak bu veriler sadece kurul tarafından uygun görülen destekler olup 

işliklerin fiili olarak kullanım durumlarını yansıtmamaktadır. Ayrıca 10.08.2012 tarihinde 

yapılan revizyon ile işlik için tahsis edilecek alanın Kurul tarafından belirlenmesi 

uygulamasından vazgeçilmiş, kurul sadece işlik tahsis edilip edilmeyeceğine karar vermeye 

başlamıştır. Bu nedenle analiz edilen işlik alanları işletme ve girişimciler tarafından talep edilen 

ve kurul tarafından tahsisi uygun görülen işlik alanlarıdır.  

 Proje Sonrası İzleme Raporu Formunun kâğıt ortamda tutulmasından dolayı projelere ilişkin 

izleme verilerine ulaşılamamıştır. 

 İllere gidilerek Müdürlükler ve KOBİ’ler ile yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan saha 

araştırması, Covid-19 Pandemisi nedeniyle uygulanan ulaşım kısıtlamaları ve sosyal mesafenin 

sağlanmasına yönelik tedbirler nedeniyle ağırlıkla Ankara’dan elektronik iletişim kanalları ile ve 

hesaplanan örneklem büyüklüğünün altında bir katılımla gerçekleştirilmiştir.  

Analizler bu kısıtlar altında yapılmış ve veri kayıplarının en az düzeyde tutulması için çaba harcanmıştır. 

Ayrıca, çalışma kapsamında analizleri kolaylaştırmak için çeşitli varsayımlar yapılmıştır. Bunlar aşağıda 

yer almaktadır:  

 İşletmelerin sektör ve ölçek bilgilerinin belirlenmesinde, analiz gereği farklı tarihlerin 

kullanılması gereken durumlar dışında, programa başvuru yapılan tarihteki KOBİ Bilgi 

Beyannameleri esas alınmıştır. 

 Programa ilk defa girişimci olarak başvuran ve işletmesini program kapsamında kuran 

yararlanıcıların program kapsamında işletme olarak sunduğu sonraki projelere ilişkin tüm 

veriler “Girişimci” verileri olarak esas alınmıştır.    

 Program ile inovatif fikirlerin ürüne/yeniliğe dönüştürülmesi hedeflendiği için başarıyla 

tamamlanan projeler için fikirlerin ürüne/yeniliğe dönüştürüldüğü varsayılmıştır. 
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Ç. DEĞERLENDİRME BULGULARI 

Bu bölümde sırasıyla; doküman incelemesi ve literatür taraması ile ulaşılan bulgulara, idari kayıtların 

analizi ve gerçekleştirilen saha araştırması aracılığıyla elde edilen bulgulara, iyi uygulama örneklerine ve 

değerlendirme künyesinde yer alan soruların cevaplarına yer verilmiştir. 

1. Doküman İncelemesi ve Literatür Taramasına İlişkin Bulgular 

Doküman incelemesi ve literatür taraması ile ulaşılan bulgulara aşağıda yer verilmiştir. 

a. Makro Politika Dokümanlarının İncelenmesi 

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013), Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren, bu faaliyetlere destek 

sağlayan ve bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bilgi ve teknolojiyi kullanan kurumlar arasında 

güçlü bir bağ kurulamamış olması nedeniyle, Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçlarının uygulamaya 

geçirilemediği ya da yapılan araştırmaların genellikle sanayinin ihtiyaç ve talebinden uzak olduğu 

belirtilmiştir. Bu kapsamda kamu tarafından sağlanacak desteklerin özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerini 

artırıcı yönde tasarlanması bir hedef olarak Planda yer almıştır. Ayrıca araştırmacı sayısının artırılması 

ve bu araştırmacıların büyük kısmının özel sektörde istihdam edilmesini sağlayacak politikalar 

uygulanacağı belirtilmiştir. Yine Plan döneminde orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetlerine ve Ar-Ge altyapısına öncelik verileceği, büyük ölçekli yatırım, ortak yatırım ve 

kapsamlı Ar-Ge projelerinin destekleneceği ifade edilmiştir.  

Onuncu ve On Birinci Kalkınma Planlarında da benzer hususlara vurgu yapıldığı görülmüştür. Ar-Ge 

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da 

ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi konusunda yetersizlikler olduğu vurgulanmıştır. 

Özellikle uluslararası alanda rekabet edebilecek teknolojik ürünlerin ve markaların oluşturulması 

gerektiği ifade edilmiştir. Bu noktada, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili sektörlere odaklanarak 

katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin sağlanması en başta gelen hedefler olarak belirlenmiştir. Bu 

sayede, özel sektörün desteklenmesi ile hem Ar-Ge ekosisteminin gelişmesi hem de nitelikli araştırmacı 

sayısının artırılması amaçlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planında ayrıca Ar-Ge ve inovasyon 

çalışmalarına verilen desteğin artırılarak sürdürülmesi ve odaklanma yolu ile sistemin verimliliğinin 

artırılması gerektiği belirtilmiştir. 
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Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 2018 yılında hazırlanan Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin 

Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu incelendiğinde ise uygulanan politikaların etkinliği 

değerlendirildiğinde gerek Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı gibi girdi odaklı hedefler gerekse 

ihracat içerisinde yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünlerin payı gibi çıktı odaklı hedeflerde yeterli 

seviyede gelişmenin sağlanamadığı vurgulanmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon alanında öne 

çıkan başlıca sorunlar şu şekilde sıralanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2018): 

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

kurgulanmış olması,  

 Ar-Ge ve inovasyon 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 inovasyon yapma kapasitesinin yeterli olmaması,  

 Başta doktoralı olmak üzere araştırmacı insan gücü sayısının ve niteliğinin düşük olması.  

Sonuç olarak programın uygulama dönemini kapsayan Dokuzuncu, Onuncu ve On Birinci Kalkınma 

Planları incelendiğinde; Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının, Ar-Ge çalışanı sayısının ve özel 

sektör Ar-Ge harcamalarının artırılmasına önem verildiği ve bütün planlarda vurgulandığı 

görülmektedir. Ar-Ge ve inovasyon kavramlarına verilen önem kalkınma planlarında söz konusu 

kavramlara kaç kez değinildiğinden de görülmektedir. Buna göre, Ar-Ge ifadesine; Dokuzuncu 

Kalkınma Planında 50, Onuncu Kalkınma Planında 73, On Birinci Kalkınma Planında ise 115 defa yer 

verilmiştir. Yenilik ifadesinin ise kalkınma planlarında sırasıyla 22, 87, 98 defa kullanıldığı görülmüştür.   

b. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Mevzuatının İncelemesi 

15.06.2010 tarihinde uygulanmasına başlanan ve yaklaşık 10 yıl süre uygulamada kalan Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı için başvuru alımı 31.10.2020 tarihinde durdurulmuştur. Uygulama süresince 6 

defa program, 14 defa uygulama esasları dokümanında revizyon yapılmıştır. 

Programın yürürlüğe girmesinden yaklaşık 10 ay sonra uygulama esasları dokümanında revizyonların 

yapılmasına başlandığı, yürürlükte kaldığı süre boyunca her yıl en az bir defa revizyon yapıldığı, 

program yürürlükten kaldırıldıktan sonra dahi, süreçleri devam eden işletmelere yönelik programda 

revizyonlar yapıldığı görülmektedir.  
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Söz konusu revizyonların bir kısmının uygulama süreçleri ve dokümanların elektronik ortama geçişi 

gibi BAMS kapsamında gerçekleştirildiği görülürken bir kısmının ise programın içeriğine ve işleyişine 

yönelik önemli değişiklikler olduğu görülmektedir. 

Programın uygulanmaya başlandığı yıllarda başvurular fiziki ortamda ve KOBİ’nin beyanı ile 

yapılmıştır. KOSGEB teknolojik altyapısını geliştirerek 2011 yılı sonunda kayıtlarını elektronik 

ortamda geçirmiş ve 2012 yılından itibaren Ar-Ge ve İnovasyon Programına başvurular elektronik 

ortamda alınmaya başlanmıştır.  

2013 yılında gerçekleştirilen revizyonlar ile oluşturulan inceleme komisyonu (teknik ve/veya akademik 

kişilerden oluşan ve teknik detay ve bilimsel içerik açısından destek başvurusunu değerlendiren) 2015 

yılında gerçekleştirilen revizyon ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yine 2016 yılında banka teminat mektubu 

veya kefalet mektubu için ödenen teminat giderleri destek kapsamına alınırken bu uygulamadan da 

2018 yılında vazgeçilmiştir. 

Programda yapılan en kapsamlı değişikliklerin programın uygulama döneminin ortalarına denk gelen 

2015 yılında gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu kapsamda destek üst limitleri ortalama %40 oranında 

artırılmış, proje değerlendirmede puanlama sistemine geçilmiş, destek kapsamında satın alınacak 

makine ve teçhizat için 3 yaş sınırı kaldırılmış ve bunların ikinci el olabilmesine imkân sağlanmış, yerli 

makine-teçhizatta destek oranı %15 artırımlı olarak uygulanmaya başlanmış, kurullarda akademik birim 

bazında öğretim elemanı görevlendirilmesine başlanmıştır.  

2018 yılında ise e-devlet uygulamalarına geçiş sağlanarak işletmelerin desteğe elektronik ortamda 

başvurmalarına imkân tanınmıştır. Bu kapsamda itiraz ve ödeme başvuruları, başvuru dosyalarının 

Kurul üyelerine gönderilmesi gibi birçok işlemin çevrimiçi gerçekleştirilmesine başlanmıştır. Ayrıca 

erken ödeme uygulamasına geçiş ile işletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek 

ödemesinden önce, teminat karşılığında ödeme yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.  

Yine 2018 yılında BAMS kapsamında kapsamlı revizyonlar yapılarak elektronik ortamda alınan belge 

ve bilgilerde sadeleştirmeye gidilmiş ve birçok belgenin alınmasından vazgeçilmiştir. Örneğin Başvuru 

Formunda yapılan değişiklikle formda yer alan finansal tablolar ve iş fikrinin detaylı olarak anlatıldığı 

bölümler formdan çıkarılmış ve sadeleştirilmiş, böylece form kısaltılmıştır. 
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Son olarak, program dokümanında desteğe ilişkin bir amaç belirlenmiş olmakla birlikte, hedef ve 

başarıyı ölçmeyi sağlayacak göstergelerin tasarım aşamasında belirlenmediği görülmüştür. Bu durum, 

değerlendirme çalışmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyen bir husus olmuştur. 

c. Literatür Taraması 

Literatür taraması ile elde edilen bulgulara alt başlıklarda yer verilmiştir.  

i. Ar-Ge ve inovasyona yönelik desteklere ilişkin bulgular 

İncelenen ülkelerde, işletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerine yönelik teşviklerin, doğrudan ve 

dolaylı teşvikler olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Buna göre, ilgili işletmeye doğrudan düşük 

faizli borç para ya da hibe sağlayarak gerçekleştirilen teşvikler doğrudan teşvikleri oluşturmaktadır. 

Dolaylı teşvikler ise, ilgili kurum ya da firma yatırımı gerçekleştirdikten sonra uygulanan KDV istisnası, 

gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi indirimi vb. yararlanıcıyı yatırım sonrasında destekleyen 

istisnalardan oluşmaktadır. Doğrudan teşvikler yatırımın gerçekleştirilmesi esnasında yatırımcının 

üzerindeki maddi yüke ortak olurken, dolaylı teşvikler ise yatırım gerçekleştirildikten sonra yatırımın 

sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Böylece yatırımcının riski paylaşılmaktadır. İki uygulamada da 

devletlerin ya da uluslararası kuruluşların amacının; piyasa ekonomisine zarar vermeden ulusal veya 

toplumsal kalkınmayı sağlamak olduğu görülmektedir.  

Gelişmiş ekonomilerde temel araştırma devlet fonları ile gerçekleştirilirken, uygulamalı araştırma ve 

Ar-Ge’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesinin beklendiği görülmektedir. Gelişmekte olan 

ülkeler ise teşvik sistemlerinde özellikle özel sektörün Ar-Ge harcamalarının payını artırmaya 

çalışmaktadır.  

Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde Ar-Ge sürecinin bir bütün olarak kabul edildiği ve ürün 

geliştirme/ticarileştirme sürecine ilişkin destek mekanizmasının tüm aşamaları içerecek şekilde 

kurgulandığı görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programının bir ürünün/yeniliğin ortaya çıkarılması ve ticarileştirilmesine ilişkin 

aşamaları barındırmasından dolayı ülke örnekleri ile kısmen uyumlu olduğu görülmüştür. Diğer 

taraftan gelişmiş ülkelerin Ar-Ge ve inovasyona yönelik sadece finansal destek sağlamakla kalmadıkları, 

işletme ve girişimcilerin bilgi seviyesi ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar da 

yürüttükleri görülmüştür. Bu yönüyle söz konusu çalışmalar açısından ülkemiz ile gelişmiş ülke 

örnekleri arasında bir farklılaşma olduğu görülmüştür.  
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Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan destekler incelendiğinde, Ar-Ge ve 

İnovasyon Programının yürürlükte olduğu süre içerisinde, TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli kurum 

ve kuruluşlar tarafından pek çok destek programının uygulandığı görülmektedir. Söz konusu 

programların hedef kitleleri kuruluştan kuruluşa değişse de Ar-Ge ve İnovasyon Programına başvuru 

yapabilecek KOBİ ve girişimcilerin birçoğu aynı zamanda bu programlara da başvuru yapabilme 

imkânına sahip olmuştur. 

Programların uygulama şekline bakıldığında TÜBİTAK’ın, TEYDEB destek programlarını çoğunlukla 

çağrı esaslı olarak uyguladığı görülmektedir. TÜBİTAK, KOBİ’leri desteklediği gibi büyük işletmeler, 

üniversiteler, eğitim araştırma hastaneleri ve araştırma enstitüleri başta olmak üzere akademisyenleri, 

özel sektör ve kamuda çalışan araştırmacılar, TTO’lar, TGB’ler, Araştırma Altyapıları vb. yapıları da 

desteklemektedir. TÜBİTAK ve KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik Ar-Ge programlarının amaçları 

uyumlu olmakla beraber, projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje 

planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu, proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma 

dönüşebilirliği gibi değerlendirme kriterleri bakımından da ortak bakış açısına sahip oldukları 

görülmektedir.   

Kalkınma Ajanslarının da çağrı usulü programlar ile KOBİ’lerin yanında diğer bazı işletme ve 

kurum/kuruluşları da desteklediği görülmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Tarım ve 

Orman Bakanlığı ise kendi faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren işletme ve kurum 

kuruluşları çağrı usulü ile oluşturulan programlar kapsamında desteklemektedir. Söz konusu faaliyet 

alanlarının birçoğunun KOSGEB tarafından da desteklendiği görülmektedir. KOSGEB ise sadece 

KOBİ’ler ile başvurusunu girişimci olarak yapan ve destek kararı alınmasını takiben işletmesini kuran 

girişimcileri desteklemektedir. 

ii. Ar-Ge ve inovasyon desteklerine yönelik değerlendirme çalışmalarına ilişkin bulgular 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik desteklere ilişkin 1980’li yıllardan itibaren yurt dışında birçok 

değerlendirme raporu, tez ve makalelerin hazırlandığı, ülkemizde ise Ar-Ge ve inovasyon 

programlarına yönelik ilk değerlendirme çalışmalarının DB finansmanıyla yürütülen projeler için 

1990’ların sonlarında gerçekleştirildiği görülmüştür. 2010’lu yılların başından itibaren ise desteklerin 

çeşitlenerek artmasına binaen bunlara yönelik değerlendirme çalışmaları da artmıştır. 

Son yıllarda destek programlarına ayrılan kamu kaynaklarının ne kadar etkili sonuçlar ürettiği ve yapılan 

değerlendirmeler sonucunda destek programlarında ne tür düzenlemeler yapılması gerektiğine ilişkin 
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çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Bu amaçla uygulanan ve kanıta dayalı olarak politika oluşturma 

süreçlerinin de önemli bir parçası haline gelen etki değerlendirmesi yaygın yaklaşım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konuda ülkemizdeki farkındalık düzeyinin özellikle destek veren kurumlar düzeyinde 

arttığı söylemek mümkündür.  

Kamu tarafından verilen Ar-Ge desteklerine yönelik değerlendirme çalışmalarında desteklerin ülke 

ekonomisine ve işletme performansına ilişkin çeşitli göstergelere etkilerinin araştırıldığı görülmektedir. 

İşletme performansına ilişkin çalışmalarda ise desteklerin satışlar, maliyetler, istihdam, finansmana 

erişim, Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge ve inovasyon çıktısı üretme (patent, faydalı model vb.) gibi çeşitli 

göstergeler üzerinde olumlu etkileri olduğuna ulaşılmıştır.  

Bu çalışmalarda genellikle teknoloji yoğun üretim içeren sektörler incelendiğinde, teşviklerin daha çok 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini arttıracağı, ayrıca özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerinin 

yaygınlaştırılmasında kamu desteğinin önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Literatürde Ar-Ge 

teşviklerinin çıktı ve girdi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar bulunmakla birlikte bu konuda farklı 

bulgular mevcuttur. Bazı çalışmalarda yenilik performansı ile ilgili olarak, kamu tarafından finanse 

edilen firmaların daha az üretken olduğu bulunmuş, bazı çalışmalar ise kamu tarafından desteklenen 

firmaların daha yüksek Ar-Ge harcamalarına sahip olduklarını dolayısıyla kamu politikalarının yenilik 

girdileri üzerinde güçlü bir ek etkisi olduğunu doğrulamaktadır. Bazı çalışma sonuçlarına göre hem 

özel olarak finanse edilen hem de kamu tarafından teşvik edilen Ar-Ge çalışmalarının patent çıktısı 

üzerinde olumlu bir etkisi bulunmadığı görülmektedir. Bazı çalışmalarda Ar-Ge vergi teşviklerinin 

firmaların yenilik çıktılarını artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde kamu teşviklerinden 

faydalanan firmaların diğer firmalara oranla daha yüksek teknolojik ve ticarileştirilmiş yenilik çıktıları 

ürettiğini ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur (Ezanoğlu & Çetin, 2021).  

Ar-Ge faaliyetleri, patent, inovasyon, ihracat ve büyüme arasındaki ilişkilerin ve nedenselliğin analizine 

yönelik de pek çok çalışma mevcuttur. Söz konusu çalışmaların büyük çoğunluğunda Ar-Ge 

harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisi ve ihracata katkıları arasında doğru orantılı bir sonuç elde 

edilmiş olup Ar-Ge faaliyetlerinin rekabet avantajı, yabancı sermayeyi çekme, verimlilik artışı ve 

teknolojik bağımlılığı azaltma gibi pek çok olumlu etkisi olduğu görülmektedir (Altay S. , 2018). 

Ayrıca Ar-Ge’ye yönelik vergi teşviklerinin, sübvansiyonlarla birlikte verilip verilmemesi gerektiği 

literatürün üzerinde durduğu diğer bir konudur. Bu konuda bazı çalışmalar hem vergi teşvikleri ve hem 

de sübvansiyonların birlikte uygulanması gerektiğini savunurken, bazı çalışmalar ise vergi teşviklerinin 

sübvansiyondan daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ar-Ge’ye yönelik vergi teşviklerinin etkinliğini 
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firma büyüklüğü açısından ele alan çalışmaların bulguları arasında bütünlük söz konusu değildir. Bir 

yandan küçük veya yeni kurulmuş firmaların finansal kısıtları ve yüksek uyum maliyetleri dolayısıyla 

vergi teşviklerinden ziyade sübvansiyonları tercih edeceği yönünde fikirler mevcutken diğer yandan 

küçük ve orta büyüklükteki firmaların vergi teşviklerinden daha fazla yararlanabileceği yönünde fikirler 

bulunmaktadır. Bu konuda elde edilen bulgulara bakıldığında, bazı çalışmalar büyük firmaların Ar-

Ge’ye yönelik vergi teşviklerine daha olumlu tepki verdikleri ve inovasyonu arttırdıkları sonucuna 

ulaşırken bazı çalışmalar ise vergi teşviklerine KOBİ’lerin daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

(Ela, 2019). 

2. Veri Analizine İlişkin Bulgular 

Raporun bu bölümünde farklı kaynaklardan elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgulara, 

veri kaynağına göre oluşturulan ilgili başlıklar altında yer verilmiştir. Sırasıyla; KOSGEB idari kayıtları 

ile diğer kurumlardan temin edilen idari kayıtların analizi ve sonrasında saha araştırması ile ulaşılan 

verilerin analizi sunulmaktadır. 

a. KOSGEB İdari Kayıtlarının Analizi 

KOSGEB idari kayıtlarının analizi kapsamında; desteklenen işletmeler ile programa başvuru 

yapmasına rağmen destek almayan işletme ve girişimcilerin verileri analize dâhil edilmiştir. Analizde 

kullanılan verilerin kaynağı; KOBİ Bilgi Beyannameleri, Program Başvuru Formu, Kurul Karar 

Formu, Proje Revizyon/Tamamlama Formu ve Destek Ödeme Olur’larıdır. Bununla birlikte tüm 

işletmeler için tüm veriler eksiksiz bir biçimde temin edilememiştir. Analizler, verisi eksik olmayan 

işletme ve girişimciler üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

i. Programa ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında verilen desteklerin gerçekleşen KOSGEB destek bütçesi 7 

içerisindeki tutar bazında payı Grafik 21’de verilmiştir. 

 

 

                                                 
7 KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen destekleri kapsamaktadır. 
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Grafik 21 - Yıllara Göre Programın Destek Bütçesinden Aldığı Pay           

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Yıllar içerisinde KOSGEB destek bütçesinde nominal düzeyde ciddi artışlar gözlenirken Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı kapsamında verilen desteklerin söz konusu bütçe içerisindeki payı her geçen yıl 

daha da azalarak 2019 yılında en düşük değerine ulaşmış, 2020 yılında ise küçük bir artışla %5 seviyesini 

aşmıştır. 8 

2010-2020 yılları arasında Ar-Ge ve İnovasyon Programına yapılan başvurular ve gerçekleşen destek 

ödemelerine ilişkin genel bilgiler Tablo 15’te yer almaktadır. 9 

Tablo 15 - Programa İlişkin Genel Görünüm 

Durum Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru Sahibi 3.128 10.227 13.355 

İşletme Kuran Girişimciler 1.144 (%36,6) - 1.144 

En Az 1 Defa Destek 
Ödemesi Alanlar 

896 (%28,6) 4.093 (%40) 4.989 (%37,4) 

İşletme Kurduğu Halde 
Ödeme Almayan Girişimciler 

248 (%21,7) - 248 

                                                 
8 KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin 2010 yılı Haziran ayı içerisinde yürürlüğe girmesi sonrası destek 
programları sırayla yürürlüğe alınmış ve ilk yürürlüğe alınan desteğin Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı olması nedeniyle bu programın payı 2010 yılında diğer yıllara göre nispeten yüksek olmuştur. Dolayısıyla 
karşılaştırmada baz yıl olarak tüm programların uygulamada olduğu yıl olan 2011’in esas alınması daha sağlıklı olacaktır. 
9 Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında son başvurular 31.01.2020 tarihinde alınmış olmasına rağmen, raporun 
hazırlandığı dönemde mevcut başvurulara ilişkin destek süreçleri halen devam etmektedir. Bu kapsamda raporda yer alan 
destek gerçekleşmeleri, 20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından temin edilen verilere ilişkindir. 
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Durum Girişimci İşletme Toplam 

Proje Başvurusu 3.881 10 14.858 18.739 

Değerlendirilen Projeler 3.796 (%97,8) 14.858 (%100) 18.654 (%99,6) 

Taahhütname Verilen Projeler 1.205 (%31,7) 6.215 (%41,8) 7.420 (%39,8) 

En Az 1 defa Destek Ödemesi 
Alan Projeler  

1.009 (%26,6) 4.567 (%30,7) 5.576 (%29,9) 

Toplam Destek Miktarı (₺) 90.569.800,77 (%18,1) 410.503.807,06 (%81,9) 501.103.607,83 (%100) 

Geri Ödemeli 3.014.536,18 (%0,6) 32.892.112,53 (%6,6) 35.906.648,71 (%7,2) 

Geri Ödemesiz 87.555.264,59 (%17,5) 377.641.694,53 (%75,4) 465.196.959,12 (%92,8) 

Ortanca Destek Tutarı (₺) 75.880,35 77.188,83 77.026,54 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Ar-Ge ve İnovasyon Programına; 3.128 girişimci 3.881 proje, 10.227 işletme ise 14.858 proje ile toplam 

18.739 başvuru yapmıştır. Projeleri için taahhütname vererek destek sürecini başlatan ve en az bir defa 

destek ödemesi alan 896’sı girişimci, 4.093’ü işletme olmak üzere toplam 4.989 yararlanıcı 

bulunmaktadır. Bu yararlanıcılara; 35.906.648 ₺’si geri ödemeli, 465.196.959 ₺’si geri ödemesiz olmak 

üzere toplam 501.103.607 ₺ destek ödemesi yapılmıştır.  

Yararlanıcı tipine göre destek tutarlarının dağılımı Tablo 16’da yer almaktadır. 

Tablo 16 - Yararlanıcı Tipine Göre Destek Tutarlarının Dağılımı 

Yararlanıcı Proje Sayısı 
En Fazla Destek 

Tutarı (₺) 

Ortalama Destek 

Tutarı (₺) 

Ortanca Destek 

Tutarı (₺) 

Girişimci 1.009 631.989,87 89.761,94 75.880,35 

İşletme 4.567 558.113,52 89.891,35 77.188,83 

Toplam 5.576 631.989,87 89.867,94 77.026,54 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, proje başvurularının %18’inin girişimcilerden geldiği ve destek tutarına ilişkin ortalama ve 

ortanca 11 değerlerinin girişimciler ve işletmeler için birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir.  

Destek türlerine göre destek tutarlarının dağılımı Tablo 17’de yer almaktadır.

                                                 
10 Programa girişimci olarak başvurup firma kurduktan sonra yapılan yeni Ar-Ge ve İnovasyon proje başvurularını da 
kapsamaktadır. 
11 Yararlanıcılara ilişkin verilerin uç değerler içermesi sebebiyle merkezi eğilim ölçüsü olarak aritmetik ortalama yerine 
ortanca (medyan) kullanılmıştır. 
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Tablo 17 - Destek Türlerine Göre Destek Tutarının Dağılımı 

Destek Türü 
Girişimci İşletme Toplam 

Sayı * Destek Tutarı (₺) Sayı * Destek Tutarı (₺) Sayı * Destek Tutarı (₺) 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, 
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 

761  (%84,9) 46.615.819,00  (%51,5) 3.728  (%91,1) 264.326.723,89  (%64,4) 4.489  (%90) 310.942.542,89  (%62,1) 

Geri Ödemesiz  761  (%84,9) 43.601.282,82  (%48,1) 3.719  (%90,9) 231.434.611,37  (%56,4) 4.480  (%89,8) 275.035.894,19  (%54,9) 

Geri Ödemeli 22  (%2,5) 3.014.536,18  (%3,3) 313  (%7,7) 32.892.112,52  (%8) 335  (%6,7) 35.906.648,70  (%7,2) 

Personel Gideri Desteği 637  (%71,1) 27.782.105,24  (%30,7) 2.935  (%71,7) 117.509.436,87  (%28,6) 3.572  (%71,6) 145.291.542,12  (%29) 

Proje Geliştirme Desteği 308  (%34,4) 3.558.979,54  (%3,9) 1.299  (%31,7) 14.900.844,11  (%3,6) 1.607  (%32,2) 18.459.823,66  (%3,7) 

Proje Danışmanlık Desteği 105  (%11,7) 1.763.638,86  (%1,9) 505  (%12,3) 7.967.989,29  (%1,9) 610  (%12,2) 9.731.628,15  (%1,9) 

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 47  (%5,3) 351.465,33  (%0,4) 260  (%6,4) 206.6205,03  (%0,5) 307  (%6,2) 2.417.670,36  (%0,5) 

Proje Tanıtım Desteği 130  (%14,5) 534.748,99  (%0,6) 358  (%8,8) 1.405.543,80  (%0,3) 488  (%9,8) 1.940.292,79  (%0,4) 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre/ Konferans/ 
Fuar Ziyareti/Teknoloji İşbirliği Ziyaret 
Desteği 

92  (%10,3) 357.307,03  (%0,4) 374  (%9,1) 1.258.328,77  (%0,3) 466  (%9,3) 1.615.635,80  (%0,3) 

Eğitim Desteği 44  (%4,9) 241.354,10  (%0,3) 260  (%6,4) 1.336.518,56  (%0,3) 304  (%6,1) 1.577.872,66  (%0,3) 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 56  (%6,3) 310.465,23  (%0,3) 136  (%3,3) 654.843,52  (%0,2) 192  (%3,9) 965.308,75  (%0,2) 

Proje Geliştirme Desteği   (%0)   (%0) 46  (%1,1) 211.415,15  (%0,1) 46  (%0,9) 211.415,15  (%0,04) 

Başlangıç Sermayesi Desteği 588  (%65,6) 6.941.088,84  (%7,7) 338  (%8,3) 4.947.129,21  (%1,2) 926  (%18,6) 11.888.218,05  (%2,4) 

Ofis Donanım Giderleri 459  (%51,2) 5.025.283,78  (%5,6) 91  (%2,2) 1.129.977,28  (%0,3) 550  (%11) 6.155.261,06  (%1,2) 

Başlangıç Sermayesi Desteği 61  (%6,8) 802.510,46  (%0,9) 242  (%5,9) 3.754.658,73  (%0,9) 303  (%6,1) 4.557.169,19  (%0,9) 

İşletme Kuruluş Giderleri 465  (%51,9) 1.113.294,60  (%1,2) 31  (%0,8) 62.493,20  (%0,02) 496  (%9,9) 1.175.787,80  (%0,2) 

Kira Desteği 458  (%51,1) 2.918.549,60  (%3,2) 188  (%4,6) 938.156,41  (%0,2) 646  (%13) 3.856.706,00  (%0,8) 

Erken Ödeme** 53  (%5,9) 2.753.258,55  (%3,0) 216  (%5,3) 7.911.516,56  (%1,9) 269  (%5,4) 10.664.775,11  (%2,1) 

Toplam 896  (%100) 90.569.800,77  (%100) 4.093  (%100) 410.533.807,06  (%100) 4.989  (%100) 501.103.607,82  (%100) 

* Program kapsamında farklı destek türlerinden yararlanılabildiğinden işletme ve girişimci sayıları kümülatif değerlerdir. Toplam sütunundaki değerler ise programdan yararlanan net 
işletme/girişimci sayısını göstermektedir. Yüzdeler net rakam üzerinden verilmiştir. 
 ** Program kapsamında Erken Ödemeler 2018 yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır.  
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Buna göre, yararlanıcıların %90’ının geri ödemesiz Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 

ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği, %72’sinin ise Personel Gideri Desteği kullanıldığı görülmektedir. 

Söz konusu destekler toplam destek tutarının sırayla %55 ve %29’unu oluşturmaktadır. Geri Ödemeli 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteğinin ise 

girişimcilerde %2,5, işletmelerde %7,6 olmak üzere yararlanıcıların ortalama %6,7’si tarafından 

kullanıldığı görülmektedir. Yararlanıcı tipi açısından destek tutarlarının dağılımına bakıldığında 

Başlangıç Sermayesi Desteğinin girişimciler tarafından işletmelere göre oldukça fazla kullanıldığı 

görülmektedir (girişimcilerde %65,6; işletmelerde %8,3). Girişimcilere ödenen toplam destek tutarının 

%7,7’si bu destek kapsamında ödenmiştir.  

Proje Geliştirme Desteklerinin ise yararlanıcıların yaklaşık 3’te 1’i tarafından kullanıldığı ancak tutar 

olarak toplam destek tutarının %3,7’sini oluşturduğu görülmektedir. Proje Geliştirme Destekleri 

içerisinde en yüksek oranda girişimcinin yararlandığı destek Proje Tanıtım Desteği iken, en yüksek 

oranda işletmenin yararlandığı destek ise Proje Danışmanlık Desteğidir.  

İşlik talebi Kurul tarafından onaylanan projelerin dağılımı Tablo 18’de yer almaktadır. 

Tablo 18 - İşlik Talebi Kurul Tarafından Onaylanan Projelerin Dağılımı 

 Girişimci İşletme Toplam 

İşlik Sayısı 290 (%56) 228 (%44) 518 (%100) 

İşlik Alanı (m2) 9.859 8.000 17.859 

Tahsis Süresi (Ay) 4.986 3.908 8.894 

Ortalama İşlik Alanı (m2) 34,00 35,09 34,48 

Ortalama İşlik Tahsis Süresi (Ay) 17,19 17,14 17,17 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, işlik talebi kurul tarafından onaylananlar arasında girişimcilerin payı nispeten fazla olsa da 

ortalama işlik alanı ve ortalama işlik tahsis sürelerinin iki yararlanıcı tipi için birbirlerine yakın değerler 

aldığı görülmektedir. 

Destek türü tutarlarının sektörlere göre dağılımı Grafik 22’de yer almaktadır. 
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Grafik 22 - Sektörlere Göre Destek Türlerinin Dağılımı 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, İmalat, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri ve Madencilik 

ve Taş Ocakçılığı sektörlerinde Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı 

Giderleri Desteği %70 üzerinde oranla en çok kullanılan destek türü olmuştur. Aynı şekilde söz konusu 

destek türü Bilgi ve İletişim haricindeki bütün sektörler de en çok kullanılan destek türüdür. Bilgi ve 

İletişim sektöründe ise Personel Gideri Desteği %49,3 ile ilk sırada yer almaktadır. Yine Mesleki, 

Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektöründe de Personel Giderleri Desteği %31,8 ile yüksek oranda 

kullanılmıştır.  

Program gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı Tablo 19’da yer almaktadır. 

Tablo 19 - Yıllar İtibarıyla Program Gerçekleşmeleri 

Yıl 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı 
* 

Destek 

Tutarı (₺) 

Sayı 
* 

Destek Tutarı 

(₺) 
Sayı * 

Destek Tutarı 

(₺) 

2021 Yılına 
Göre Sabit 
Fiyatlar ile 

Destek Tutarı 

(₺) ** 

2010 1 17.600,44 109 3.833.574,34 110 3.851.174,78 10.796.161 

2011 2 80.099,83 738 34.992.777,99 740 35.072.877,82 90.879.545 

2012 20 569.881,37 999 42.208.835,49 1.019 42.778.716,86 103.191.649 

%40,0
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Yıl 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı 
* 

Destek 

Tutarı (₺) 

Sayı 
* 

Destek Tutarı 

(₺) 
Sayı * 

Destek Tutarı 

(₺) 

2021 Yılına 
Göre Sabit 
Fiyatlar ile 

Destek Tutarı 

(₺) ** 

2013 110 3.780.033,93 839 32.000.649,39 949 35.780.683,32 81.219.366 

2014 201 6.072.911,45 587 21.931.633,19 788 28.004.544,64 59.176.265 

2015 230 7.652.294,71 499 21.702.802,27 729 29.355.096,98 57.527.469 

2016 227 7.851.477,95 491 20.403.587,96 718 28.255.065,90 51.223.513 

2017 227 9.148.024,58 563 29.434.305,57 790 38.582.330,16 63.014.212 

2018 239 11.283.236,42 700 39.500.636,10 939 50.783.872,53 71.134.014 

2019 248 12.935.771,21 807 54.649.016,49 1.055 67.584.787,70 83.114.488 

2020 264 15.342.481,51 797 53.104.331,93 1.061 68.446.813,43 75.223.048 

2021 243 15.835.987,37 732 56.771.656,34 975 72.607.643,71 72.607.644 

Toplam 896 90.569.800,77 4.093 410.533.807,06 4.989 501.103.607,82 819.107.372 

*  Program kapsamında farklı destek türlerinden yararlanılabildiğinden işletme ve girişimci sayıları kümülatif değerlerdir. 
Toplam sütunundaki değerler ise programdan yararlanan net işletme/girişimci sayısını göstermektedir.  
** Sabit fiyat bilgisi HMB tarafından https://www.hmb.gov.tr/bumko-ekonomik-gostergeler adresinde yayımlanan 
“Temel Ekonomik Büyüklükler” çalışmasındaki GSYH Deflatörü kullanılarak elde edilmiştir. 2020 ve 2021 yılı deflatör 
bilgisi ise Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2021-2023’den alınmıştır. 
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Girişimcilere 131,6 milyon ₺, işletmelere 687,5 milyon ₺ olmak üzere yararlanıcılara 2021 yılı fiyatlarına 

göre toplam 819,1 milyon ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Programdan tutar bakımından en fazla 

yararlanılan yıl 2021 iken yararlanıcı sayısı açısından ise 2020’dir. Diğer taraftan girişimcilerin gerek sayı 

gerek tutar bakımından programdan işletmelere oranla en fazla yararlandığı yıl 2016 olmuştur.  

Programa başvuru yapanların ve yararlanıcıların illere göre dağılımı Tablo 20’de yer almaktadır. 

Tablo 20 - İllere Göre Program Gerçekleşmeleri 

İl 

Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

İstanbul 698 127 10.851.808,66 2809 927 89.631.045,18 3.507 1.054 100.482.853,84 

Ankara 518 155 14.790.459,68 1819 752 76.437.053,72 2337 907 91.227.513,40 

İzmir 193 57 5.543.834,53 693 291 28.658.678,62 886 348 34.202.513,15 

Kocaeli 129 64 5.980.231,74 587 214 19.510.176,61 716 278 25.490.408,35 

Bursa 73 14 878.917,55 456 202 22.320.803,30 529 216 23.199.720,85 

Konya 86 33 2.767.574,72 362 177 16.078.707,70 448 210 18.846.282,42 

Kayseri 47 18 2.478.033,86 266 140 13.120.716,90 313 158 15.598.750,76 

Eskişehir 71 25 3.055.302,46 152 73 8.740.935,12 223 98 11.796.237,58 

Mersin 84 31 4.387.343,56 127 61 6.986.625,92 211 92 11.373.969,48 

Adana 47 15 1.414.177,34 208 87 9.925.530,44 255 102 11.339.707,78 

Denizli 45 10 1.047.895,66 175 74 8.852.153,49 220 84 9.900.049,15 

Sakarya 56 21 1.595.517,99 235 130 7.884.116,10 291 151 9.479.634,09 

https://www.hmb.gov.tr/bumko-ekonomik-gostergeler
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İl 

Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Elâzığ 53 22 2.970.741,40 72 41 6.300.854,29 125 63 9.271.595,69 

Antalya 84 20 1.936.379,00 165 70 6.503.948,27 249 90 8.440.327,27 

Isparta 51 16 2.186.466,15 107 55 5.180.505,48 158 71 7.366.971,64 

Manisa 33 9 950.963,82 135 67 6.273.017,59 168 76 7.223.981,40 

Samsun 73 33 3.103.460,86 72 35 3.823.315,71 145 68 6.926.776,57 

Edirne 45 29 3.603.078,87 62 28 2.719.967,89 107 57 6.323.046,75 

Şanlıurfa 26 11 1.743.040,89 45 22 4.269.174,40 71 33 6.012.215,29 

Van 36 13 2.408.730,15 34 15 2.560.618,33 70 28 4.969.348,48 

Düzce 32 12 933.357,91 78 46 3.718.633,83 110 58 4.651.991,74 

Çorum 8 4 277.797,52 53 26 3.466.490,82 61 30 3.744.288,34 

Malatya 38 9 560.580,66 60 29 3.043.394,45 98 38 3.603.975,11 

Balıkesir 17 3 280.206,99 75 31 3.306.258,64 92 34 3.586.465,63 

Trabzon 20 2 113.012,24 61 35 3.311.043,75 81 37 3.424.055,99 

Gaziantep 33 2 236.796,56 139 42 3.107.147,58 172 44 3.343.944,14 

Sivas 22 6 963.616,37 45 20 2.298.845,80 67 26 3.262.462,17 

Erzurum 35 14 1.317.219,30 67 18 1.913.707,53 102 32 3.230.926,83 

Kahramanmaraş 16 6 644.106,79 70 27 2.382.881,35 86 33 3.026.988,13 

Niğde 27 14 1.210.548,55 36 16 1.655.135,57 63 30 2.865.684,12 

Uşak 6 3 516.002,55 30 17 2.302.642,32 36 20 2.818.644,86 

Diyarbakır 24 2 229.803,54 35 16 2.464.594,54 59 18 2.694.398,08 

Tekirdağ 31 8 398.480,84 101 34 2.143.574,78 132 42 2.542.055,62 

Tokat 14 4 821.743,16 21 8 1.680.750,05 35 12 2.502.493,21 

Zonguldak 15 6 955.247,03 24 12 1.192.384,68 39 18 2.147.631,71 

Bolu 13 2 64.543,89 48 24 2.081.232,27 61 26 2.145.776,16 

Kırıkkale 18 11 878.530,20 23 11 1.188.410,19 41 22 2.066.940,39 

Yozgat 19 6 581.706,84 18 7 1.294.481,66 37 13 1.876.188,50 

Amasya 10 0 0 62 12 1.833.912,97 72 12 1.833.912,97 

Aydın 15 4 386.524,62 45 13 1.268.616,13 60 17 1.655.140,74 

Nevşehir 4 3 224.488,81 38 16 1.393.603,11 42 19 1.618.091,92 

Afyonkarahisar 15 2 311.204,09 33 14 1.166.074,78 48 16 1.477.278,87 

Karaman 1 0 0 21 12 1.438.920,97 22 12 1.438.920,97 

Kütahya 15 7 555.573,45 30 10 824.159,88 45 17 1.379.733,33 

Giresun 6 1 92.612,50 16 7 1.256.051,41 22 8 1.348.663,91 

Burdur 8 3 578.692,30 18 13 738.925,06 26 16 1.317.617,36 

Yalova 12 4 484.129,31 18 7 784.213,60 30 11 1.268.342,91 

Sinop 3 1 139.296,45 19 11 1.011.101,27 22 12 1.150.397,72 

Rize 8 3 234.695,97 14 7 833.114,73 22 10 1.067.810,70 

Bilecik 11 4 263.250,71 16 5 700.925,83 27 9 964.176,54 

Bartın 4 2 347.754,75 16 5 500.816,71 20 7 848.571,46 

Aksaray 7 3 192.040,62 18 10 640.168,78 25 13 832.209,40 

Çankırı 5 1 137.936,12 8 5 681.544,85 13 6 819.480,97 

Kırklareli 4 1 166.672,52 13 6 634.354,90 17 7 801.027,42 

Hatay 12 1 31.835,10 42 12 744.451,81 54 13 776.286,91 

Mardin 5 0 0 13 3 762.669,38 18 3 762.669,38 

Bitlis 9 3 557.175,83 8 2 159.000,00 17 5 716.175,83 



   

128 | S a y f a  
 

İl 

Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Ordu 10 1 100.927,50 13 3 529.768,82 23 4 630.696,32 

Kırşehir 2 0 0 10 4 624.445,73 12 4 624.445,73 

Muğla 26 3 132.513,85 39 10 489.300,26 65 13 621.814,11 

Karabük 4 0 0 5 3 583.406,19 9 3 583.406,19 

Çanakkale 5 1 7.646,17 21 6 561.995,18 26 7 569.641,35 

Osmaniye 13 2 272.680,98 23 3 225.543,49 36 5 498.224,47 

Batman 9 1 34.630,47 10 1 444.948,16 19 2 479.578,63 

Kastamonu 2 1 101.989,62 7 4 352.630,20 9 5 454.619,82 

Bingöl 4 2 155.764,91 8 2 230.431,84 12 4 386.196,75 

Ağrı 0 0 0 15 2 357.136,56 15 2 357.136,56 

Bayburt 3 1 171.187,93 3 2 95.831,25 6 3 267.019,18 

Muş 2 1 78.706,35 3 2 154.779,11 5 3 233.485,46 

Şırnak 1 0 0 2 1 181.409,25 3 1 181.409,25 

Artvin 35 1 104.036,50 16 0 0 51 1 104.036,50 

Kars 3 2 28.573,53 1 0 0 4 2 28.573,53 

Siirt 3 0 0 12 0 0 15 0 0 

Adıyaman 4 0 0 9 0 0 13 0 0 

Erzincan 7 0 0 5 0 0 12 0 0 

Iğdır 0 0 0 7 0 0 7 0 0 

Gümüşhane 3 0 0 3 0 0 6 0 0 

Ardahan 0 0 0 2 0 0 2 0 0 

Hakkâri 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Tunceli 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Kilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toplam 3.128 896 90.569.800,77 10.227 4.093 410.533.807,06 13.555 4.989 501.103.607,82 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, destek tutarı ve yararlanıcı sayısı açısından en çok destek verilen illerin İstanbul (%20,1; 

%21,1), Ankara (%18,2; %18,2), İzmir (%6,8; %7), Kocaeli (%5,1; %5,6) olduğu görülmektedir. Bu 

dört il destek tutarı ve yararlanıcı sayısının da yarısından fazlasını (%50,2; %51,9) oluşturmaktadır. 

Ayrıca; 

 Kilis hariç 81 ilin 80’inde programa başvuru yapıldığı, 

 Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde ise girişimci olarak programa başvuru yapılmadığı,  

 81 ilin 72’sinde programdan yararlanıldığı; Adıyaman, Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, Siirt, 

Tunceli, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ise destek ödemesi yapılan yararlanıcı bulunmadığı,  

 16 ilde (Adıyaman, Ağrı, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, Kırşehir, Mardin, Siirt, 

Tunceli, Karaman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis) girişimci, 11 ilde (Adıyaman, Artvin, 

Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Siirt, Tunceli, Ardahan, Iğdır, Kilis) ise işletme olarak 

programdan yararlanan bulunmadığı, 
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 En düşük desteklenme oranı girişimciler açısından Artvin’de (1/35), işletmeler açısından ise 

Batman’da (1/10) olduğu, 

 En yüksek desteklenme oranları girişimciler açısından Nevşehir, Kars ve Edirne’de (sırasıyla 

3/4, 2/3, 29/45), işletmeler açısından ise Burdur ve Düzce’de (sırasıyla 13/18, 46/78) olduğu 

görülmektedir. 

Destek gerçekleşmelerinin yararlanıcıların faaliyet gösterdikleri coğrafi bölgelere göre dağılımı Tablo 

21’de yer almaktadır. 

Tablo 21 - Bölgelere Göre Program Gerçekleşmeleri 

Coğrafi Bölge 

Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

 (₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek Tutarı 

(₺) 

Marmara 
Bölgesi 

1.081 276 24.509.941,34 4.393 1.590 150.197.432,00 5.474 1.866 174.707.373,35 

İç Anadolu 
Bölgesi 

827 275 27.280.238,23 2.816 1.243 125.592.970,09 3.643 1.518 152.873.208,33 

Ege Bölgesi 348 95 9.444.512,56 1.180 496 49.834.643,06 1.528 591 59.279.155,62 

Akdeniz 
Bölgesi 

315 94 11.451.681,22 760 328 32.688.411,82 1.075 422 44.140.093,04 

Karadeniz 
Bölgesi 

263 74 7.561.663,83 531 240 26.270.484,65 794 314 33.832.148,48 

Doğu 
Anadolu 
Bölgesi 

189 66 8.077.492,12 282 111 14.719.922,11 471 177 22.797.414,23 

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi 

105 16 2.244.271,46 265 85 11.229.943,31 370 101 13.474.214,77 

Toplam 3.128 896 90.569.800,77 10.227 4.093 410.533.807,06 13.355 4.989 501.103.607,82 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, yararlanıcıların 2/3’ten fazlasının Marmara ve İç Anadolu Bölgesinde faaliyet gösterdikleri 

görülmektedir. Ayrıca destek tutarının 2/3’ü de bu bölgelerde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından 

kullanılmıştır. En az yararlanıcı ve en az destek kullanımının ise hem işletmeler hem girişimciler 

açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştiği görülmektedir. İlaveten; 

 En düşük desteklenme oranı girişimciler ve işletmeler açısından Güneydoğu Anadolu’da 

(sırasıyla 16/105, 85/265) olduğu, 

 En yüksek desteklenme oranı girişimciler açısından Doğu Anadolu’da (66/189), işletmeler 

açısından ise Karadeniz’de (240/531) olduğu görülmektedir. 

İşletme ve girişimcilerin programa ilk defa başvuru yaptığı tarihteki KOBİ Bilgi Beyannamesindeki 

sektörlere göre başvuru ve destek alma durumları Tablo 22’de yer almaktadır. 
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Tablo 22 - Sektörlere Göre Program Gerçekleşmeleri 

Sektör 

Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 
Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek 

 Tutarı (₺) 
Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

C - İmalat 434 324 33.682.845,96 5.212 2.253 234.155.526,48 5.646 2.577 267.838.372,44 

J - Bilgi ve İletişim 339 282 24.600.413,67 1.921 807 72.142.829,71 2.260 1.089 96.743.243,38 

M - Mesleki, Bilimsel ve 
Teknik Faaliyetler 

275 232 25.954.452,27 1.265 570 58.175.362,00 1.540 802 84.129.814,27 

G - Toptan ve 
Perakende Ticaret; 
Motorlu … Onarımı 

49 27 2.759.647,73 1.091 291 28.631.774,70 1.140 318 31.391.422,43 

F - İnşaat 9 6 476.586,43 313 72 7.320.713,70 322 78 7.797.300,13 

N - İdari ve Destek 
Hizmet Faaliyetleri 

7 4 529.391,91 120 29 2.700.977,55 127 33 3.230.369,46 

D - Elektrik, Gaz, … 
Üretimi ve Dağıtımı 

15 12 1.439.590,50 60 23 2.018.209,02 75 35 3.457.799,52 

S - Diğer Hizmet 
Faaliyetleri 

2 0 0 73 17 959.951,54 75 17 959.951,54 

E - Su Temini; 
Kanalizasyon, … 
Faaliyetleri 

9 8 750.128,80 49 11 2.225.914,08 58 19 2.976.042,88 

I - Konaklama ve 
Yiyecek Hizmeti 
Faaliyetleri 

4 0 0 42 0 0 46 0 0 

H - Ulaştırma ve 
Depolama 

0 0 0 43 9 1.391.409,82 43 9 1.391.409,82 

B - Madencilik ve Taş 
Ocakçılığı 

1 1 376.743,50 38 11 811.138,46 39 12 1.187.881,96 

Bulunmayan* 1.984 0 0 0 0 0 1.984 0 0 

Toplam 3.128 896 90.569.800,77 10.227 4.093 410.533.807,06 13.355 4.989 501.103.607,82 

* Programa başvuru yaptığı halde projesi Kurul tarafından kabul edilmeyen ve işletmesini kurmayan girişimcilerin sektörü 
bulunmamaktadır. 
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır.  

Buna göre, desteklenen yararlanıcıların %51,6’sının İmalat sektöründe faaliyet gösterdiği ve bu 

sektörün toplam destek tutarı içerisindeki payının %53,5 olduğu görülmektedir. Yararlanıcı tipine göre 

bakıldığındaysa desteklenen işletmelerin %55’inin İmalat sektöründe faaliyet gösterdiği, bu sektörü 

Bilgi ve İletişim (%19,7) ve Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (%13,9) sektörlerinin takip ettiği 

görülmektedir. Destek tutarına göre incelendiğinde ise en fazla desteklenen işletmelerin yine %57 ile 

İmalat sektöründe faaliyet gösterdiği, bu sektörü Bilgi ve İletişim (%17,6) ve Mesleki, Bilimsel ve 

Teknik Faaliyetler (%14,2) sektörlerinin takip ettiği görülmektedir. Girişimciler açısından ise 

desteklenen sektörler İmalat (%36,2), Bilgi ve İletişim (%31,5) ve Mesleki, Bilimsel ve Teknik 

Faaliyetler (%25,9) sektörleridir.  

Yararlanıcı tipine göre desteklenme oranlarına bakıldığında söz konusu oran girişimciler için %28,6 

iken işletmeler için %40’tır. Ayrıca işletmeler açısından; 

 Bilgi ve İletişim, İmalat ve Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörleri dışındaki sektörler 

için desteklenme oranının ortalamanın (%40) altında kaldığı,  
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 Desteklenme oranının en yüksek olduğu sektörün %45,1 ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik 

Faaliyetler sektörü olduğu, 

 Desteklenme oranının en düşük olduğu sektörün %20,9 ile Ulaştırma ve Depolama sektörü 

olduğu görülmektedir.  

Desteklenen 4.989 yararlanıcının 5.576 projesi kapsamında aldığı destek tutarları üzerinden hesaplanan 

ortanca destek tutarlarının sektörlere göre dağılımı Tablo 23’te yer almaktadır.  

Tablo 23 - Sektörlere Göre Ortanca Destek Tutarlarının Dağılımı 

Sektör 
Proje Toplam Destek Tutarı Ortanca Destek 

Tutarı (₺) Sayı Yüzde Tutar (₺) Yüzde 

E - Su Temini; Kanalizasyon, Atık 
Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 

20 0,4 2.976.042,88 0,6 117.306,06 

H - Ulaştırma ve Depolama 10 0,2 1.391.409,82 0,3 103.932,05 

D - Elektrik, Gaz, Buhar ve 
İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 

36 0,7 3.457.799,52 0,7 92.941,07 

F - İnşaat 84 1,5 7.797.300,13 1,6 89.815,27 

C - İmalat 2.851 51,1 267.838.372,44 53,5 80.697,77 

B - Madencilik ve Taş Ocakçılığı 12 0,2 1.187.881,96 0,2 78.947,45 

M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik 
Faaliyetler 

935 16,8 84.129.814,27 16,8 77.812,61 

G - Toptan ve Perakende Ticaret; 
Motorlu Kara Taşıtlarının ve 
Motosikletlerin Onarımı 

342 6,1 31.391.422,43 6,3 74.494,16 

J - Bilgi ve İletişim 1.235 22,2 96.743.243,38 19,3 64.748,62 

N - İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 34 0,6 3.230.369,46 0,6 63.070,41 

S - Diğer Hizmet Faaliyetleri 17 0,3 959.951,54 0,2 37.544,85 

Toplam 5.576 100 501.103.607,82 100 77.026,54 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, proje başına ortanca destek tutarının en yüksek olduğu sektörler Su Temini; Kanalizasyon, 

Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri ve Ulaştırma ve Depolama sektörleri iken en düşük sektör ise 

Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörüdür. Söz konusu tutar, desteklenen projelerin ve verilen destek 

tutarının yarısından fazlasını içeren İmalat sektöründe ise 80,6 bin ₺’dir.  
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Teknoloji düzeylerine 12 göre başvuru ve destek alma durumları Tablo 24’te yer almaktadır. 

Tablo 24 - Teknoloji Düzeyine Göre Program Gerçekleşmeleri 

Teknoloji 
Düzeyi * 

Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

Yüksek 
Teknoloji 

431 368 35.181.766,08 2.162 1.117 106.699.954,35 2.593 1.485 141.881.720,43 

Orta-Yüksek 
Teknoloji 

224 179 18.496.385,48 2.502 1.191 127.823.753,85 2.726 1.370 146.320.139,33 

Orta-Düşük 
Teknoloji 

62 38 3.641.082,21 1.510 567 57.587.991,20 1.572 605 61.229.073,41 

Düşük 
Teknoloji 

37 23 2.137.277,71 630 199 20.111.958,54 667 222 22.249.236,25 

Diğer 390 288 31.113.289,29 3.423 1.019 98.310.149,12 3.813 1.307 129.423.438,40 

Bulunmayan** 1.984 - -  - - - 1.984 - -  

Toplam 3.128 896 90.569.800,77 10.227 4.093 410.533.807,06 13.355 4.989 501.103.607,82 

* Bilgi yoğun hizmetler sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de yüksek teknolojili sektörler arasına dâhil edilmiştir. 
** Programa başvuru yaptığı halde projesi Kurul tarafından kabul edilmeyen ve işletmesini kurmayan girişimcilerin 
teknoloji düzeyi bulunmamaktadır. 
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Başvuru yapan işletmelerin teknoloji düzeylerine bakıldığında %45,6’sının Orta-Yüksek Teknoloji ve 

Yüksek Teknoloji düzeylerinde olduğu görülmektedir. Desteklenen işletmelerin %56,4’ü söz konusu 

teknoloji düzeylerindendir. Desteklenen girişimcilerde ise bu oran %61,1’dir. 

Diğer taraftan işletmeler açısından teknoloji düzeyi azaldıkça desteklenme oranının azaldığı 

görülmektedir. Buna göre, işletmeler açısından Yüksek Teknoloji düzeyinde desteklenme oranı %51,7 

iken Düşük Teknoloji düzeyinde %31,6’dır.  

İşletme ölçeğine 13 göre başvuru ve destek alma durumları Tablo 25’te yer almaktadır. 

Tablo 25 - İşletme Ölçeğine Göre Program Gerçekleşmeleri 

İşletme Ölçeği 

Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

Mikro 1.144 896 90.569.800,77 6.924 2.655 238.156.287,15 8.068 3.551 328.726.087,92 

Küçük 0 0 0 2.274 929 107.589.925,44 2.274 929 107.589.925,44 

Orta 0 0 0 1.000 499 63.240.594,09 1.000 499 63.240.594,09 

                                                 
12 Teknoloji düzeyleri, işletme ve girişimcilerin programa ilk defa başvuru yaptığı tarihteki KOBİ Bilgi Beyannamesinde 
yer alan sektörlere göre belirlenmiştir.  
13 İşletme ölçekleri, işletme ve girişimcilerin programa ilk defa başvuru yaptığı tarihteki KOBİ Bilgi Beyannamesinden 
alınmıştır. 
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İşletme Ölçeği 

Girişimci İşletme Toplam 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

Başvuru 
Yapan 

Destek 
Alan 

Destek  

Tutarı (₺) 

İşletme KOBİ 
Değil* 

0 0 0 29 10 1.547.000,38 29 10 1.547.000,38 

Bulunmayan** 1.984 0   0 0   1.984 0   

Toplam 3.128 896 90.569.800,77 10.227 4.093 410.533.807,06 13.355 4.989 501.103.607,82 

* Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, 
KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, sadece bir hesap döneminde kaybeden veya aşan 
işletmeler sınıf değiştirmediği için, bu işletmeler KOBİ olarak KOSGEB desteklerinden faydalanabilmektedir.  
** Programa başvuru yaptığı halde projesi Kurul tarafından kabul edilmeyen ve işletmesini kurmayan girişimcilerin işletme 
ölçeği bulunmamaktadır. 
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, programa işletmelerce en fazla başvuru yapılan işletme ölçeğinin, toplam işletme 

başvuranların %67,7’sini oluşturan mikro işletmeler olduğu görülmektedir. Diğer taraftan sayı ve 

destek tutarı bakımından da en fazla desteklenen işletmelerin sırasıyla %64,9 ve %58 olmak üzere 

mikro ölçekli işletmeler olduğu, desteklenen girişimcilerin ise tamamının mikro ölçekli girişimciler 

olduğu görülmektedir. İşletmeler açısından destekleme oranlarına bakıldığında ise ölçek büyüdükçe 

desteklenme oranının arttığı görülmektedir (orta %49,9; küçük %40,9; mikro %38,3). 

Programdan yararlanma sayısına göre destek gerçekleşmeleri Tablo 26’da yer almaktadır. 

Tablo 26 - Programdan Yararlanma Sayısına Göre Destek Gerçekleşmeleri 

Yararlanma 
Sayısı 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı Destek Tutarı (₺) Sayı Destek Tutarı (₺) Sayı Destek Tutarı (₺) 

1 799 69.265.333,64 3.691 316.130.697,04 4.490 385.396.030,68 

2 85 17.347.672,34 341 72.136.057,39 426 89.483.729,73 

3 10 2.981.398,61 52 18.717.740,41 62 21.699.139,02 

4 1 372.871,70 7 2.730.162,72 8 3.103.034,42 

5 0 0 2 819.149,50 2 819.149,50 

6 1 602.524,48   1 602.524,48 

Toplam 896 90.569.800,77 4.093 410.533.807,06 4.989 501.103.607,82 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, yararlanıcıların %90’ının programdan sadece 1 defa yararlandığı, 499 yararlanıcı için ise 

birden fazla yararlanma durumunun söz konusu olduğu görülmektedir. Ayrıca 2 işletme 5 defa, 1 

girişimci de 6 defa programdan faydalanmıştır. 

Programdan birden fazla yararlananların ilgili sektördeki toplam yararlanıcı sayısına oranlarının 

dağılımı Tablo 27’de yer almaktadır.  
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Tablo 27 - Birden Fazla Yaralananların Dağılımı  

Sektör 
Birden Fazla 

Yararlanan (%) 

M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 12,7 

J - Bilgi ve İletişim 11,2 

H - Ulaştırma ve Depolama 11,1 

C - İmalat 9,4 

F - İnşaat 7,7 

G - Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 7,2 

E - Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 5,3 

N - İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 3 

D - Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 2,9 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektöründe desteklenen 802 yararlanıcıdan 102’si, 

Bilgi ve İletişim sektöründe ise 1.089 yararlanıcından 122’sinin programdan birden fazla defa 

yararlandığı görülmektedir. 

İşletme statüsü bazında destek gerçekleşmeleri Tablo 28’de yer almaktadır. 

Tablo 28 - İşletme Statüsüne Göre Destek Gerçekleşmeleri 

İşletme 
Statüsü 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı Yüzde 
Destek 

Tutarı (₺) 
Sayı Yüzde 

Destek 

Tutarı (₺) 
Sayı Yüzde 

Destek 

Tutarı (₺) 

Limited 
Şirket 

571 63,7 59.677.086,33 2.468 60,3 242.901.126,31 3.039 60,9 302.578.212,65 

Anonim 
Şirket 

174 19,4 21.152.740,74 1.083 26,5 130.337.472,86 1.257 25,2 151.490.213,61 

Şahıs 
İşletmesi 

150 16,7 9.697.939,28 527 12,9 36.238.253,73 677 13,6 45.936.193,01 

Diğer  0  4 0,1 273.454,71 4 0,1 273.454,71 

Kooperatif  0  1 0,02 260.395,99 1 0,02 260.395,99 

Adi Ortaklık 1 0,1 42.034,41 10 0,2 523.103,45 11 0,2 565.137,86 

Toplam 896 100 90.569.800,77 4.093 100 410.533.807,06 4.989 100 501.103.607,82 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, her 5 yararlanıcıdan 3’ünün Limited Şirket statüsünde olduğu ve işletmeler ve girişimciler 

açısından birbirine benzer dağılımlar olduğu görülmektedir.  

Yararlanıcıların faaliyet gösterdikleri bölgelere göre destek gerçekleşmeleri Tablo 29’da yer almaktadır. 
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Tablo 29 - Faaliyet Gösterilen Bölgeye Göre Destek Gerçekleşmeleri 

Faaliyet Gösterilen 
Bölge 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı Destek Tutarı (₺) Sayı Destek Tutarı (₺) Sayı Destek Tutarı (₺) 

TGB 475 54.299.576,33 997 106.974.019,84 1.472 161.273.596,17 

Organize Sanayi Bölgesi 21 3.019.505,96 793 93.337.148,06 814 96.356.654,02 

Endüstri Bölgesi 1 72.796,04 24 2.827.505,74 25 2.900.301,78 

Küçük Sanayi Bölgesi 37 2.943.342,19 457 42.386.063,43 494 45.329.405,62 

TEKMER 129 9.768.648,67 168 10.102.370,30 297 19.871.018,97 

Serbest Bölge 8 526.923,61 37 3.689.455,69 45 4.216.379,30 

İŞGEM 2 361.452,81 4 249.817,37 6 611.270,18 

Diğer* 223 19.577.555,14 1.613 150.967.426,64 1.836 170.544.981,78 

Toplam 896 90.569.800,77 4.093 410.533.807,06 4.989 501.103.607,82 

* Faaliyet Gösterilen Bölge kategorilerinde yer alamayan bölgeler “Diğer” kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategori; şehir 
merkezi, kırsal alan gibi endüstriyel olarak özel ihtisas bölgesi olmayan faaliyet bölgelerini kapsamaktadır.  
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, yararlanıcıların %29,5’inin TGB’lerde (girişimcilerde %53, işletmelerde %24,4), %5,9’unun 

(girişimcilerde %14,4, işletmelerde %4,1) ise TEKMER’lerde faaliyet gösterdiği görülmektedir.  

Yararlanıcıların diğer KOSGEB destek programlarından yararlanma durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 

30’da yer almaktadır.  

Tablo 30 - Yararlanıcıların Diğer KOSGEB Programlarından Yararlanma Durumu 

Yararlanılan 
Program 

Sayısı 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

0 586 65,4 1.306 31,9 1.892 37,9 

1 209 23,3 1.260 30,8 1.469 29,4 

2 79 8,8 797 19,5 876 17,6 

3 16 1,8 423 10,3 439 8,8 

4 4 0,5 208 5,1 212 4,3 

5 1 0,1 70 1,7 71 1,4 

6 0 - 22 0,5 22 0,4 

7 1 0,1 7 0,2 8 0,2 

Toplam 896 100 4.093 100 4.989 100 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, program kapsamında desteklenen 896 girişimcinin 310’u (%34,6), 4.093 işletmenin ise 

2.787’si (%68,1) olmak üzere toplam 4.989 yararlanıcıdan 3.097’sinin (%62,1) diğer KOSGEB destek 

programlarından da en az bir defa yararlandıkları görülmektedir. Ayrıca Ar-Ge ve İnovasyon Programı 

harici 7 farklı KOSGEB Destek Programından yararlanan işletme ve girişimcilerin bulunduğu 

görülmektedir. Bunlara ilişkin gerçekleşmeler Tablo 31’de yer almaktadır.  
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Tablo 31 - Yararlanılan Diğer KOSGEB Destek Programları 

Konu Başlığı / Program Adı 
Girişimci İşletme Toplam 

Sayı * Destek Tutarı (₺) Sayı * Destek Tutarı (₺) Sayı * Destek Tutarı (₺) 

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri 79 22.314.934,49 777 334.877.181,89 856 357.192.116,39 

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
(KOBİ Teknoyatırım) 

7 12.186.137,14 69 145.343.805,87 76 157.529.943,02 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı 61 8.880.832,98 667 111.409.119,70 728 120.289.952,68 

Stratejik Ürün Destek Programı   24 72.021.071,60 24 72.021.071,60 

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek 
Programı (Teknopazar) 

12 478.764,47 82 4.306.061,30 94 4.784.825,77 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 5 769.199,90 12 1.797.123,42 17 2.566.323,32 

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma 
Destekleri 

215 7.738.616,52 2.560 273.670.329,79 2.775 281.408.946,30 

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 14 1.121.381,17 597 128.082.033,05 611 129.203.414,22 

Genel Destek Programı 131 2.995.173,47 2.201 79.474.597,98 2.332 82.469.771,45 

İşletme Geliştirme Destek Programı 114 3.265.585,48 1.191 39.301.133,07 1.305 42.566.718,55 

KOBİ Proje Destek Programı 1 13.543,46 254 13.156.298,38 255 13.169.841,84 

Yurt Dışı Pazar Destek Programı 4 266.912,25 114 6.975.144,60 118 7.242.056,85 

İşbirliği Destek Programı 1 62.774,29 8 3.972.884,72 9 4.035.659,01 

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı   5 2.386.280,87 5 2.386.280,87 

Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı 1 13.246,40 9 321.957,11 10 335.203,51 

Girişimcilik Destekleri 84 5.320.815,03 215 11.545.438,72 299 16.866.253,75 

İleri Girişimci Destek Programı 33 3.171.785,60 40 6.162.444,78 73 9.334.230,38 

Yeni Girişimci Destek Programı 50 2.079.029,43 171 5.342.993,94 221 7.422.023,37 

Geleneksel Girişimci Destek Programı 1 20.000,00 4 40.000,00 5 60.000,00 

İş Planı Ödülü Destek Programı 1 50.000,00   1 50.000,00 

KOBİ Finansman Destekleri   2 135.344,50 2 135.344,50 

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı   2 135.344,50 2 135.344,50 

Diğer 7 11.044,57 36 52.303,74 43 63.348,31 

Teminat Giderleri Desteği  7 11.044,57 36 52.303,74 43 63.348,31 

Toplam 310 35.385.410,61 2.787 620.280.598,64 3.097 655.666.009,25 

* Program kapsamında farklı destek türlerinden yararlanılabildiğinden işletme ve girişimci sayıları kümülatif değerlerdir. Toplam sütunundaki değerler ise programdan yararlanan net 
işletme/girişimci sayısını göstermektedir. 
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Buna göre, yararlanıcıların en çok Genel Destek Programı ile İşletme Geliştirme Destek 

Programından, tutar açısından ise KOBİ Teknoyatırım ile KOBİGEL’den yararlandıkları 

görülmektedir. 

Hem aynı destek programı altında yer almasından hem de birbirini tamamlayıcı özelliğinden dolayı 

yararlanıcıların Endüstriyel Uygulama Programına başvuru ve destek alma durumu detaylı olarak 

incelenmiştir. Buna ilişkin bilgiler Tablo 32’de yer almaktadır.  

Tablo 32 - Yararlanıcıların Endüstriyel Uygulama Programı Başvuru Dağılımı 

Ar-Ge ve İnovasyon 
Programından 
Yararlananlar 

Ar-Ge ve İnovasyon 
Programını Başarıyla 

Tamamlayanlar 

Endüstriyel Uygulama 
Programına Başvuranlar 

Endüstriyel Uygulama 
Programından 
Yararlananlar 

Girişimci İşletme Girişimci İşletme Girişimci İşletme Girişimci İşletme 

896 4.093 615  3.116 
106  

 
(%17,23) 

981  
 

(%31,48) 

61  
 

(%9,9) 

667  
 

(%21,41) 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında desteklenen girişimcilerin %68,6’sı ve 

işletmelerin %76,1’i projesini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca projesini başarıyla tamamlayan 

yararlanıcıların %29,1’i Endüstriyel Uygulama Programına başvurmuş, %19,5’i ise Endüstriyel 

Uygulama Programı kapsamında en az bir defa desteklenmiştir. 

ii. Program kapsamındaki proje istatistikleri 

Program kapsamında 18.739 proje başvurusu (3.881 girişimci, 14.858 işletme) yapılmış bunlardan 

5.576’sı (1.009 girişimci, 4.567 işletme) kabul edilmiştir. Proje Başvuru Formlarında yer alan bilgilere 

ilişkin bazı istatistiklere aşağıda yer verilmektedir.  

Yenilik türüne göre proje verileri Tablo 33’te yer almaktadır. Buna göre, başvuruda bulunulan her 10 

projeden 9’unun Ürün/Hizmet Yeniliğine yönelik olduğu görülmektedir.  

Tablo 33 - Yenilik Türüne Göre Proje Başvuruları 

Proje Yeniliği Proje Başvurusu 
Destek Alamayan 

Projeler 

Destek Alan Projeler 

Sayı Destek Tutarı (₺) 

Ürün/Hizmet Yeniliği 12.310 (%88,4) 8.251 4.059 (%91,5) 374.986.709,14 

Üretim Teknolojisi Yeniliği 1.029 (%7,4) 749 280 (%6,3) 25.891.746,50 

Süreç İyileştirme Yeniliği 583 (%4,2) 485 98 (%2,2) 8.219.719,94 

Belirsiz* 4.817 3.678 1.139  92.005.432,24 
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Proje Yeniliği Proje Başvurusu 
Destek Alamayan 

Projeler 

Destek Alan Projeler 

Sayı Destek Tutarı (₺) 

Toplam 18.739 13.163 5.576 501.103.607,82 

* 2012 yılı öncesinde programa elektronik ortamda başvuru yapılamadığından ağırlıklı olarak bu projelerden oluşan bazı 
projelerin verilere ulaşılamamıştır. Belirsiz olarak tanımlanan söz konusu projeler yüzde hesabına dâhil edilmemiştir.  
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Teknoloji alanlarına göre proje verileri Tablo 34’te yer almaktadır. Buna göre, desteklenen her 5 

projeden 4’ünün Bilgi ve İletişim, Malzeme ve Tasarım Teknolojisi alanlarına yönelik olduğunu 

görülmektedir.  

Tablo 34 - Teknoloji Alanlarına Göre Proje Başvuruları 

Teknoloji Alanı 
Proje 

Başvurusu 
Destek Alamayan 

Projeler 

Destek Alan Projeler 

Sayı Destek Tutarı (₺) 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4.623 (%39) 3.140 
1.483 

(%37,6) 
119.414.622,30 

Malzeme Teknolojileri 2.292 (%19,4) 1.524 768 (%19,5) 78.612.994,80 

Tasarım Teknolojileri 2.343 (%19,8) 1.514 829 (%21) 74.111.885,39 

Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri 661 (%5,6) 347 314 (%8) 36.056.851,95 

Üretim Süreç ve Teknolojileri 1.007 (%8,5) 714 293 (%7,4) 26.986.131,32 

Mekatronik 350 (%3) 221 129 (%3,3) 11.716.189,00 

Enerji ve Çevre Teknolojileri 345 (%2,9) 256 89 (%2,3) 8.273.057,91 

Nanoteknoloji 82 (%0,7) 53 29 (%0,7) 2.940.189,80 

Hizmet 138 (%1,2) 132 6 (%0,2) 182.718,88 

Belirsiz* 6.898 5.262 1.636 142.808.966,46 

Toplam 18.739 13.163 5.576 501.103.607,82 

* Proje verileri “Belirsiz” olan projeler yüzde hesabına dâhil edilmemiştir. 
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Ayrıca desteklenen projelerin Başvuru Formlarına göre projelerin; 

 %94,9’unda ürün/hizmet geliştirme için Ar-Ge ve Yenilik Stratejisinin kullanıldığı, 

 %66,1’inde ürün/hizmetin ortaya çıkarılma ihtiyacının kaynağının Araştırma ve Geliştirme 

Departmanı olduğu,  

 %80,4’ünde proje kriteri olarak Teknolojik İlerleme Kaydetmenin seçildiği görülmektedir.  

Desteklenen projelerin desteklemeye ilişkin ilk Kurul kararında belirlenen proje sürelerine göre 

dağılımı Grafik 23’te yer almaktadır.  
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Grafik 23 - Sürelerine Göre Desteklenen Projeler 

 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, desteklenen projelerin 3’te 2’sinin 1 yıl ve daha az süreyle desteklenmesine karar verildiği 

görülmektedir. Ayrıca başvuruda istenen proje süresi ile Kurul kararında belirlenen proje süreleri 

karşılaştırıldığında desteklenen projelerin %93,4’ü için herhangi bir süre değişikliğine gidilmediği 

görülmektedir.  

Revizyonlar sonrasında gerçekleşen proje sürelerinin dağılımı Grafik 24’te yer almaktadır. Buna göre, 

bir yıl ve daha az sürede gerçekleştirilen projeler girişimcilerde %38,4 iken işletmelerde ise %62,6’dır.  

Grafik 24 - Gerçekleşen Proje Süreleri 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Son Kurul kararlarına göre projelerin dağılımı Tablo 35’te yer almaktadır. 

Tablo 35 - Son Kurul Kararlarına Göre Projeler 

Proje 
Durumu 

Girişimci İşletme Toplam 

Proje 
Adedi 

Proje 
Yüzdesi 

Destek  

Tutarı (₺) 

Proje 
Adedi 

Proje 
Yüzdesi 

Destek  

Tutarı (₺) 

Proje 
Adedi 

Proje 
Yüzdesi 

Destek  

Tutarı (₺) 

Başarıyla 
Tamamlandı 

684 67,8 64.075.001,68 3.457 75,7 324.144.339,36 4.141 74,3 388.219.341,04 

Onaylandı * 196 19,4 20.578.248,18 620 13,6 58.364.934,36 816 14,6 78.943.182,55 

Başarısız 
Tamamlandı 

77 7,6 4.217.060,75 369 8,1 23.448.908,82 446 8 27.665.969,57 

Durduruldu 42 4,2 1.011.054,56 100 2,2 3.630.223,74 142 2,6 4.641.278,30 

Diğer ** 10 1 688.435,59 21 0,5 945.400,77 31 0,6 1.633.836,36 

Toplam 1.009 100 90.569.800,77 4.567 100 410.533.807,06 5.576 100 501.103.607,82 

* Onaylanan ancak henüz tamamlanmayan veya tamamlandığı halde proje durumu KBS’ye henüz girilmemiş projeleri 
kapsamaktadır.  
** Proje Durumu kategorilerinde yer alamayan durumlar “Diğer” kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategori; 
değerlendirme aşamasında olan, desteklendiği halde revizyon istenen vb. projeleri kapsamaktadır.  
Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, projelerin %14,63’ünün tamamlanma bilgisinin henüz KBS’ye işlenmediği, Kurul 

tarafından son durumuna ilişkin karar alınan projelerin ise %87’sinin (girişimcilerde %84,1, 

işletmelerde %87,6) başarıyla tamamlandığı söylenebilir. 14 

iii. Program kapsamında istihdam edilen personele ilişkin istatistikler 

Yararlanıcıların program kapsamında istihdam ettiği personel sayısına göre dağılımı Tablo 36’da yer 

almaktadır. 

Tablo 36 - İstihdam Edilen Personel Sayısına Göre Dağılım 

Personel 
Sayısı 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı 
İstihdam 

Edilen 
Personel  

Destek 

Tutarı (₺) 
Sayı 

İstihdam 
Edilen 

Personel  

Destek 

Tutarı (₺) 
Sayı 

İstihdam 
Edilen 

Personel  

Destek 

Tutarı (₺) 

1 266 266 5.905.223,71 1.329 1.329 29.926.001,11 1.595 1.595 35.831.224,82 

2 204 408 8.907.945,09 824 1.648 32.557.519,12 1.028 2.056 41.465.464,21 

3 96 288 5.697.956,33 377 1.131 20.583.028,78 473 1.419 26.280.985,11 

4 37 148 3.029.298,00 199 796 13.609.702,64 236 944 16.639.000,64 

5 12 60 1.488.753,97 104 520 8.909.984,12 116 580 10.398.738,09 

6 9 54 1.145.609,16 48 288 4.814.865,81 57 342 5.960.474,97 

7 8 56 898.015,50 25 175 2.714.867,86 33 231 3.612.883,36 

                                                 
14 “Onaylandı” durumundaki yüzde hesabına dâhil edilmemiştir. 
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Personel 
Sayısı 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı 
İstihdam 

Edilen 
Personel  

Destek 

Tutarı (₺) 
Sayı 

İstihdam 
Edilen 

Personel  

Destek 

Tutarı (₺) 
Sayı 

İstihdam 
Edilen 

Personel  

Destek 

Tutarı (₺) 

8 1 8 198.815,28 14 112 1.973.228,26 15 120 2.172.043,54 

9 2 18 303.435,43 7 63 1.006.813,04 9 81 1.310.248,47 

10    3 30 483.145,21 3 30 483.145,21 

11 1 11 72.864,85    1 11 72.864,85 

12 1 12 134.187,93 2 24 428.281,20 3 36 562.469,13 

13    2 26 247.524,68 2 26 247.524,68 

14    1 14 254.475,04 1 14 254.475,04 

Toplam 637 1.329 27.782.105,24 2.935 6.156 117.509.436,87 3.572 7.485 145.291.542,12 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, program kapsamında 637 girişimciye 1.329 personel istihdamı için 27,8 milyon ₺ ve 2.935 

işletmeye ise 6.156 personel istihdamı için 117,5 milyon ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Personel 

Gideri Desteğinden yararlanan yararlanıcıların %44,7’sinin projeleri kapsamında sadece 1, %28,8’inin 

2, %13,2’sinin 3 personel istihdam ettiği, 4 ve üzeri personel istihdam eden yararlanıcı oranının ise 

%13,3 olduğu görülmektedir.  

Aynı personelin program kapsamında istihdam edildiği yararlanıcı sayısına göre dağılımı Tablo 37’de 

yer almaktadır. 

Tablo 37 - Personelin İstihdam Edildiği Yararlanıcı Sayısına Göre Dağılımı 

Yararlanıcı Sayısı Personel Sayısı 

1 6.977 

2 231 

3 14 

4 1 

Toplam 7.223 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, program kapsamında istihdam edilmesi için destek verilen 7.485 personelin 6.977’si sadece 

1 yararlanıcıda istihdam edilmişken, 231 personelin 2, 14 personelin 3, 1 personelin ise 4 farklı 

yararlanıcıda istihdam edildiği görülmektedir. 
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iv. Yararlanıcıların ölçek değişimleri 

Her ne kadar programın amaç ve hedefleri arasında yararlanıcıların ölçeklerini büyütmek olmasa da 

destek sonrasında yararlanıcıların ölçeklerinin destek öncesine göre değişim durumları incelenmiştir. 

Bu analiz kapsamında yararlanıcıların program başlangıç yılı 15 (t) ile program bitiş yılı ise (t1) arasındaki 

değişim dikkate alınmıştır. Analiz KBS’de mevcut veriler üzerinden yapılmış olup bazı yararlanıcıların 

ilgili yıla ilişkin KOBİ Bilgi Beyannamesi bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu verilerine ulaşılamadığı 

için bunlar analiz dışı bırakılmıştır. Bu çerçevede verisi tam olan 1.648 yararlanıcının program başlangıç 

ve bitiş yıllarına ilişkin ölçek değişimleri dağılımı Tablo 38’de yer almaktadır.  

Tablo 38 - Yararlanıcıların Ölçek Değişimleri 

İşletme Ölçeği 

Program Bitiş Yılı (t1)  

Mikro Küçük Orta 
İşletme 

KOBİ Değil* 
Toplam 

P
ro

g
ra

m
 B

a
şl

a
n

g
ıç

 

Y
ıl

ı 
(t

) 

Mikro 810 73 2  885 

Küçük 39 454 31  524 

Orta 1 27 191 12 231 

İşletme KOBİ Değil   8  8 

Toplam 850 554 232 12 1.648 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre;  

 Program başlangıç yılında ölçeği mikro olan yararlanıcılardan %8,5’inin program bitiş yılında 

ölçeği büyümüştür. Ölçeği büyüyen mikro ölçekli yararlanıcıların 73’ü küçük, 2’si orta işletme 

ölçeğine çıkmıştır.  

 Program başlangıç yılında ölçeği küçük olan yararlanıcılardan %5,9’unun program bitiş yılında 

ölçeği büyümüştür. Ölçeği büyüyen küçük ölçekli yararlanıcıların 31’i orta ölçekli işletme 

ölçeğine çıkmıştır.  

 Program başlangıç yılında ölçeği orta olan yararlanıcılardan %5,2’sinin program bitiş yılında 

ölçeği büyümüştür. Ölçeği büyüyen orta ölçekli yararlanıcıların 12’si büyük işletme ölçeğine 

çıkmıştır.  

                                                 
15 Programdan birden fazla yararlanan yararlanıcıların ilk yararlandıkları program dikkate alınmıştır. 
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Yararlanıcıların ölçek değişiminin yönüne göre dağılımı Tablo 39’da yer almaktadır. Buna göre; 

program bitiş yılı itibarıyla yararlanıcıların %88,3’ünün ölçeğini koruduğu, %7,2’sinin ise ölçeğini 

büyüttüğü görülmektedir.  

Tablo 39 - Yararlanıcı Tipine Göre Ölçek Değişimleri 

Değişim 
Girişimci İşletme Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Ölçeği Büyüyen 14 6,76 104 7,22 118 7,16 

Ölçeği Değişmeyen 193 93,24 1.263 87,65 1.455 88,29 

Ölçeği Küçülen 0 0 74 5,14 75 4,55 

Toplam 207 100 1.441 100 1.648 100 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

b. Diğer Kurum/Kuruluşların İdari Kayıtlarının Analizi 

KOSGEB dışı idari kayıtlarının analizi kapsamında Ticaret Bakanlığı, GİB, SGK, TÜBİTAK ve 

TÜRKPATENT’ten alınan veriler kullanılmıştır. Alınan veriler ile çeşitli analizler yapılmış ve analizlerde; 

yararlanıcılar için programa başlama tarihi (taahhütname verme yılı), desteklenmeyen işletmeler için ise 

başvuru tarihi esas alınmıştır. Bu bölümde; 

 Yararlanıcıların faal/terk durumları incelenmiş,  

 Yararlanıcıların program öncesi ve sonrası durumları istatistiksel yöntemler ile karşılaştırılmış,  

 Belirlenen değişkenler için yararlanıcılar ile programdan yararlanmayan işletmelerin 

programdan sonraki üç yıla kadarki durumları ortalama değişimler üzerinden karşılaştırılmış,  

 Yararlanıcıların yurt dışı satışa başlama durumları incelenmiş, 

 Program kapsamında istihdam edilen personelin istihdam durumuna göre dağılımı ve 

çalışmaya devam durumları incelenmiş,  

 Yararlanıcıların program öncesi ile sonrasındaki patent/faydalı model belgesine başvuru ve 

patent/faydalı model onaylanma durumları incelenmiş,  

 KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile TÜBİTAK’ın TEYDEB destek programlarına 

yapılan başvuruların dağılımı işletme ölçeği, sektör ve coğrafi bölge bazında karşılaştırılmış, 

 Yararlanıcıların TÜBİTAK TEYDEB destek programlarından yararlanma durumları 

incelenmiş,  

 Programın net etkisine ulaşabilmek amacıyla yararlanıcılar ile programdan yararlanmayan 

işletmeler istatistiksel yöntemler ile karşılaştırılmıştır.  
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İşletme ve girişimcilere ilişkin verilerin uç değerler içermesi sebebiyle bazı analizlerde merkezi eğilim 

ölçüsü olarak aritmetik ortalama yerine ortanca (medyan) kullanılmış ve alt bölümdeki 

tablolar/grafikler ortanca değerlere göre hazırlanmıştır. Yararlanıcı sayısı 4.989 olmasına rağmen tablo 

ve grafikler ilgili dönemlerde verileri tam olan yararlanıcılar üzerinden hazırlanmıştır. 

Ayrıca, yararlanıcılar ile programdan yararlanmayan işletmelerin verilerinin karşılaştırıldığı analizlerde 

program başlangıç dönemi ile sonrası dönemler arasında ortalama ne kadarlık bir değişim olduğunu 

bulabilmek için pozitif ve negatif değişime sahip işletmeler için ayrı ayrı geometrik ortalama değerleri 

bulunmuş ve bu değerler kullanılarak ortalama değişim elde edilmiştir. Bu kapsamda; net satış hasılatı 

ve çalışan sayısı bakımından desteklenen işletmelerde gözlenen artışın desteklenmeyen işletmelere göre 

program başlangıç yılı ve devam eden 3 yılda daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ar-Ge harcamalarında 

ise program başlangıç yılı ve devam eden 2 yılda desteklenen işletmelerdeki artışın desteklenmeyen 

işletmelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. İlaveten, program sonrasında yararlanıcıların patent 

ve faydalı model başvuru ve belge sayılarında önemli artışlar olduğu görülmüştür. 

i. Gelir İdaresi Başkanlığı Faal Terk Durumları 

Programa başvuran 10.227 işletme ile programa girişimci olarak başvurarak işletmesini kuran 1.144 

girişimcinin faal ya da terk olma durumları 14 Aralık 2021 tarihinde web servis ile GİB’den temin 

edilmiştir. Sorgu tarihi itibarıyla desteklenen 4.093 işletmeden 3.649’unun (%89,2) faal, 444’ünün 

(%10,9) terk, 896 girişimciden ise 796’sının (%88,8) faal, 100’ünün (%11,2) terk durumunda olduğu 

tespit edilmiştir. Terk durumundaki işletmelerin faaliyetlerine tamamen son verip vermediğinin 

anlaşılması amacıyla söz konusu işletmelerin Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) 

servisleri üzerinden tekrar sorgulaması yapılmıştır. Buna göre, yararlanıcılardan terk durumundaki 444 

işletmenin 429’unun, 100 girişimcinin ise 99’unun gerçekten faaliyetlerine son verdiği, 15 işletme ve 1 

girişimci için ise nev’i değişikliği ve devir gibi durumların söz konusu olduğu görülmüştür. Ayrıca 

programdan yararlanmayan işletmelerin %88,2’si faal durumdayken, girişimcilerde bu oran %75,8 

olarak gerçekleşmiştir. Başvuru sahiplerinin programdan yararlanma durumlarına göre faal/terk 

bilgileri Grafik 25’te yer almaktadır. 
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Grafik 25 - Başvuru Sahiplerinin Programdan Yararlanma Durumuna Göre Faal/Terk Durumu 

 

Kaynak: (GİB, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Programdan yararlanan ancak program sonrası süreçte faaliyetini sonlandıran 429 işletmeye 35 milyon 

₺ geri ödemesiz, 3,1 milyon ₺ geri ödemeli olmak üzere toplam 38,1 milyon ₺, 99 girişimciye ise 4,97 

milyon ₺ geri ödemesiz, 80 bin ₺ geri ödemeli olmak üzere toplam 5,05 milyon ₺ destek ödemesi 

yapılmıştır. 

Yararlanıcılardan kapananların son program bitiş tarihinden sonra kaç yıl içinde kapandığı 

incelendiğinde;  

 İşletmelerin; %8,6’sının programın bittiği yıl, %17’sinin 1 yıl sonra, %20,5’inin 2 yıl sonra ve 

%17,2’sinin 3 yıl sonra olmak üzere %63,4’ünün ilk 3 yıl içerisinde,  

 Girişimcilere ait işletmelerin; %19,2’sinin programın bittiği yıl, %27,3’ünün 1 yıl sonra, 

%31,3’ünün 2 yıl sonra ve %14,1’inin 3 yıl sonra olmak üzere %91,9’unun ilk 3 yıl içerisinde 

kapandığı görülmektedir.  

Ayrıca kapanan işletmelerin program bitiş tarihinden sonra ortalama 3 yıl, girişimcilerin ise 1,7 yıl 

faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir. Faaliyete başlama tarihi ile faaliyet terk tarihi arasındaki 

süreler incelendiğinde ise kapanan girişimci işletmelerinin en kısa 102, en uzun 2.814 gün olmak üzere 

ortalama 927 gün (2 yıl 6 ay) faal kaldığı tespit edilmiştir. 
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Bölge ve sektör bazında incelendiğinde yararlanıcıların en yüksek kapanma oranlarının işletme ve 

girişimcilerde sırasıyla İç Anadolu Bölgesi (%34,5; %31,3) ve imalat sektöründe (%52,4; %35,4) olduğu 

görülmektedir. 

Yararlanıcıların sektör bazında faal/terk bilgileri Tablo 40’ta yer almaktadır. 

Tablo 40 - Yararlanıcıların Sektör Bazında Faal/Terk Durumu 

İşletme Ölçeği 
Girişimci İşletme Toplam 

Faal Terk Faal Terk Faal Terk 

E - Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme 
Faaliyetleri 

7 1 7 4 14 5 

M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 200 32 500 70 700 102 

S - Diğer Hizmet Faaliyetleri   15 2 15 2 

J - Bilgi ve İletişim 252 30 709 98 961 128 

C - İmalat 292 32 2.017 236 2.309 268 

B - Madencilik ve Taş Ocakçılığı 1  10 1 11 1 

D - Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve 
Dağıtımı 

11 1 22 1 33 2 

F - İnşaat 4 2 70 2 74 4 

G - Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının 
ve Motosikletlerin Onarımı 

26 1 277 14 303 15 

N - İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 4  28 1 32 1 

H - Ulaştırma ve Depolama   9  9  

Toplam 797 99 3.664 429 4.461 528 

Kaynak: (GİB, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, yararlanıcılardan Ulaştırma ve Depolama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 

tamamının faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir. Aynı şekilde İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 

sektöründe faaliyet gösteren girişimcilerin tamamı da faaliyetlerine devam etmektedir. Programdan en 

fazla yararlanılan sektörler olan İmalat, Bilgi ve İletişim ve Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 

sektörlerinde ise terk oranlarının sırasıyla (işletmelerde %10,5, girişimcilerde %9,9), (işletmelerde 

%12,1, girişimcilerde %10,6), (işletmelerde %12,3, girişimcilerde %13,8) olduğu görülmektedir.  

ii. Gelir İdaresi Başkanlığı Yurt Dışı Satışa Başlama 

Yararlanıcıların program başlangıç yılı ve sonrasındaki döneme ilişkin yurt dışı satış bilgileri Tablo 

41’de yer almaktadır.  
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Tablo 41 - Yararlanıcıların Yurt Dışı Satış İstatistikleri 

Yurt Dışı Satış 
Durumu * 

Girişimci İşletme Toplam 

Sayı 
Yurt Dışı Satış 

(₺) 
Sayı 

Yurt Dışı Satış 

(₺) 
Sayı 

Yurt Dışı Satış 

(₺) 

(t) Öncesinde Yurt Dışı 
Satışı Olan 

  1.081 25.277.486.126,60 1.081 25.277.486.126,60 

(t) ve Sonrasında Yurt 
Dışı Satışa Başlayan 

125 641.366.895,64 926 7.072.608.104,50 1.051 7.713.975.000,14 

Toplam 125 641.366.895,64 2.007 32.350.094.231,10 2.132 32.991.461.126,74 

* Yararlanıcıların ilk defa yurt dışı satış yapma durumları Türkiye İhracatçılar Meclisine kayıt tarihleri dikkate alınarak tespit 
edilmiştir.  

Kaynak: (GİB, 2021)’den alınan veriler ile Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, 125’i (%11,9) girişimci olmak üzere 1.051 yararlanıcının ilk defa program başlangıç yılından 

itibaren yurt dışı satış yapmaya başladığı ve bunların program başlangıç yılı ve sonrasında 7,7 milyar ₺ 

tutarında yurt dışı satış gerçekleştirildiği görülmektedir. İlk kez yurt dışı satış yapan bu yararlanıcılara 

verilen destek tutarı ile yaptıkları yurt dışı satış tutarı karşılaştırıldığında her 1 ₺ destek karşılığında 68 

₺ yurt dışı satış yapıldığı görülmektedir. Bu hesaplamaya programdan önce yurt dışı satış yapan 

işletmelerin program başlangıç yılından itibaren yaptıkları yurt dışı satışlar da eklendiğinde yaklaşık 33 

milyar ₺ satış tutarına ulaşılmıştır. Dolayısıyla her 1 ₺ destek karşılığında 158 ₺ yurt dışı satış yapıldığını 

söylemek mümkündür. 

Program kapsamında işletmesini kuran 896 girişimciye 90,5 milyon ₺ destek verilirken (3 milyon ₺’si 

geri ödemeli) söz konusu girişimcilerden yurt dışı satış yapmaya başlayan 125’ine ise 16,3 milyon ₺ 

destek ödemesi (1 milyon ₺’si geri ödemeli) yapılmıştır. Dolayısıyla ilk kez yurt dışı satış yapan 

girişimciler KOSGEB’in program kapsamında tüm girişimcilere ödediği desteğin 7 katı yurt dışı satış 

yapmıştır.  

iii. TÜBİTAK 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile benzeşen destek programlarına ve hedef kitlesine sahip 

TÜBİTAK’ın, TEYDEB destek programları kapsamında verdiği desteklere ilişkin gerçekleşmeler de 

2021 yılı Nisan ayı içerisinde temin edilen veriler doğrultusunda incelenmiştir. Seçili TEYDEB destek 

programlarına gerçekleştirilen başvuruların dağılımı 16 Tablo 42’de yer almaktadır.  

 

                                                 
16 Başvuru tarihi 2010-2020 yılları arasında olan projeleri kapsamaktadır. 
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Tablo 42 - TEYDEB Destek Program Başvuruları 

Destek Program Adı 

KOBİ Büyük Üniversite 

Sayı Proje 
Proje 
Yüzde 

Sayı Proje 
Proje 
Yüzde 

Sayı Proje 
Proje 
Yüzde 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı 

8.218 13.007 97,7 180 313 2,3 - - - 

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı 

2.889 6.430 43,3 1.799 8.434 56,7 - - - 

1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji 
Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek 
Programı 

1.822 2.943 74,3 505 1.019 25,7 - - - 

1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği 
Programı (BiGG) * 

1.516 1.516 99 15 15 1 - - - 

1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı 

498 983 58,7 277 692 41,3 - - - 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek 
Programı 

257 314 19,9 230 473 30,0 115 788 50 

1707-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için 
KOBİ Destekleme Çağrısı-Sipariş-Ar-Ge-
2020 

126 139 65,6 62 73 34,4 - - - 

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi 
Destekleme Çağrısı-Patent Lisans-2020 

19 22 53,7 6 6 14,6 9 13 31,7 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Fizibilite 
Projeleri Destek Programı ** 

21 22 25,9 17 20 23,5 25 43 50,6 

Toplam*** 11.478 25.376 68,1 2.091 11.045 29,6 116 844 2,3 

* TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 26.01.2021 tarihli ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Destek Programı şeklinde değiştirilmiştir. 
** Bu program, 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına proje başvurusu yapmadan önce bir ön çalışma 
yapılması amacıyla oluşturulmuş bir programdır.  
*** İşletme sayısı, programlardan yararlanan net işletme sayısını ifade eder. 
Kaynak: (TÜBİTAK, 2021-C)’tan alınan veriler ile yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, TÜBİTAK TEYDEB destek programlarına 11.478 KOBİ tarafından 25.376 proje 

başvurusu yapıldığı ve söz konusu projelerin yarısından fazlasının 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç 

Destek Programına, 4’te 1’inin ise 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına yapıldığı 

görülmektedir. Program düzeyinde bakıldığında ise 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

dışındaki tüm programlarda KOBİ ve girişimciler, başvuranların yarısından fazlasını oluşturmaktadır. 

Özellikle 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç 

Destek Programına başvuruların neredeyse tamamının KOBİ ve girişimcilerden geldiği görülmektedir. 

Genel olarak bakıldığında ise KOBİ ve girişimcilerin; tüm başvurular içerisinde payı %68,1 ve ayrıca 

tüm başvuranlar içerisindeki payı ise %83,9’dur. Proje başvuru oranı, KOBİ’ler için 2,2 iken büyük 

işletmeler için 5,3’tür.  

 

TEYDEB destek programlarına başvurusu kabul edilenlerin dağılımı 17 Tablo 43’te yer almaktadır. 

 

                                                 
17 Başvuru tarihi 2010-2020 yılları arasında olan projeleri kapsamaktadır. 
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Tablo 43 - TEYDEB Destek Programlarına Başvurusu Kabul Edilenler 

Destek Program Adı 
KOBİ Büyük Üniversite Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı 

4.584 96,9 146 3,1 - - 4.730 100 

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı 

1.537 55,3 1.243 44,7 - - 2.780 100 

1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği 
Programı (BiGG) 

1.510 99 15 1 - - 1.525 100 

1511-Öncelikli Alanlar Araştırma 
Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 
Projeleri Destek Programı 

568 73,5 205 26,5 - - 773 100 

1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı 

231 61,3 146 38,7 - - 377 100 

1707-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri 
için KOBİ Destekleme Çağrısı-Sipariş-
Ar-Ge-2020 

95 64,6 52 35,4 - - 147 100 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek 
Programı 

85 30 117 41,3 81 28,6 283 100 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Fizibilite Projeleri Destek Programı 

13 28,3 13 28,3 20 43,5 46 100 

1702-Patent Tabanlı Teknoloji 
Transferi Destekleme Çağrısı-Patent 
Lisans-2020 

13 50 5 19,2 8 30,8 26 100 

Toplam 7.002 82,3 1.426 16,8 83 1 8.511 100 

Kaynak: (TÜBİTAK, 2021-C)’tan alınan veriler ile yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, TEYDEB destek programları kapsamında 8.511 başvurucunun 18.572 projesi kabul 

edilmiştir. Projesi kabul edilenler içerisinde KOBİ ve girişimcilerin payı %82,3, kabul edilen tüm 

projeler içerisindeki pay ise %65,7’dir. 

 

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlananlar ile TEYDEB destek programlarından 

yararlananların sektörlere, ölçeklere ve bölgelere göre karşılaştırılması Tablo 44, Tablo 45 ve Tablo 

46’da yer almaktadır. 

Tablo 44 - Sektörlere Göre KOSGEB ve TEYDEB Destek Programı Yararlanıcıları 

Sektör 
KOSGEB TÜBİTAK  

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

C - İmalat 2.577 51,7 4.650 54,6 

J - Bilgi ve İletişim 1.089 21,8 1.600 18,8 

M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 802 16,1 868 10,2 

G - Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve 
Motosikletlerin Onarımı 

318 6,4 158 1,9 

F - İnşaat 78 1,6 53 0,6 

D - Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 35 0,7 102 1,2 

N - İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 33 0,7 23 0,3 

E - Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 19 0,4 41 0,5 

S - Diğer Hizmet Faaliyetleri 17 0,3 2 0,02 
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Sektör 
KOSGEB TÜBİTAK  

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

B - Madencilik ve Taş Ocakçılığı 12 0,2 26 0,3 

H - Ulaştırma ve Depolama 9 0,2 28 0,3 

A - Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık - - 117 1,4 

I - Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri - - 2 0,02 

K - Finans ve Sigorta Faaliyetleri - - 10 0,1 

L - Gayrimenkul Faaliyetleri - - 4 0,05 

O - Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik - - 88 1 

P - Eğitim - - 8 0,1 

Q - İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri - - 53 0,6 

R - Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor - - 1 0,01 

Diğer *  - - 677 7,9 

Toplam 4.989 100 8.511 100 

* Sektör bilgisi bulunmayanlar ve üniversiteler. 
Kaynak: (KBS, 2021) ve (TÜBİTAK, 2021-C) veriler ile yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, sektörlerin aldığı paylar arasında küçük farklar olsa da her iki kurumun desteklerinden de 

en çok yararlanan 4 sektörün aynı olduğu görülmektedir. 

Tablo 45 - Ölçeklere Göre KOSGEB ve TEYDEB Destek Programı Yararlanıcıları 

İşletme Ölçeği 
KOSGEB TÜBİTAK  

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Mikro 3.551 71,2 1.947 22,9 

Küçük 929 18,6 1.946 22,8 

Orta 499 10 1.704 20 

Büyük  10 0,2 2.754 32,4 

Diğer * - - 160 1,9 

Toplam 4.989 100 8.511 100 

* Ölçek bilgisi bulunmayanlar ve üniversiteler. 
Kaynak: (KBS, 2021) ve (TÜBİTAK, 2021-C) veriler ile yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, iki kurumun hedef kitlesi arasındaki en belirgin farklılığın yararlanıcıların ölçekleri arasında 

olduğu görülmektedir. Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlananların neredeyse 4’te 3’ü mikro 

işletmeler iken bunların TEYDEB destek programlarından aldığı pay yalnızca %22,9’dur. TEYDEB 

destek programlarına kabul edilenlerin yaklaşık 1/3’ünün büyük işletmeler olduğu görülmektedir.  
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Tablo 46 - Bölgelere Göre KOSGEB ve TEYDEB Destek Programı Yararlanıcıları 

Coğrafi Bölge 
KOSGEB TÜBİTAK  

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Marmara Bölgesi 1.866 37,4 4.927 57,9 

İç Anadolu Bölgesi 1.518 30,4 2.251 26,4 

Ege Bölgesi 591 11,9 835 9,8 

Akdeniz Bölgesi 422 8,5 244 2,9 

Karadeniz Bölgesi 314 6,3 104 1,2 

Doğu Anadolu Bölgesi 177 3,5 65 0,8 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 101 2 85 1 

Toplam 4.989 100 8.511 100 

Kaynak: (KBS, 2021) ve (TÜBİTAK, 2021-C) veriler ile yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, TEYDEB destek programlarına kabul edilenlerin %94’ünün 3 bölgede toplandığı, Ar-Ge 

ve İnovasyon Programından yararlananlarda ise bu oranın %80 olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 

Ar-Ge ve İnovasyon Programına 81 ilin 80’inde başvuru yapılmışken, TEYDEB destek programlarına 

ise 77 ilden başvuru yapılmıştır. Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanma 72 il için söz konusu 

iken TEYDEB destek programları kapsamında başvurusu kabul edilen işletme ve girişimciler 68 ilde 

faaliyet göstermektedir. 

Karşılaştırılan iki kurumun destek programlarından da yararlananların sayısı ve yapısı analiz edilmiştir. 

Buna göre, Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanan 4.093 işletmeden 1.580’inin 5.374 proje ile 

896 girişimciden ise 220’sinin 597 proje ile TEYDEB destek programlarına başvuru yaptığı 

görülmektedir. Toplamda ise 4.989 yararlanıcıdan 1.800’ünün (%36,1) 5.971 proje için TEYDEB 

destek programlarına başvuru yaptığı, 1.215’inin (%24,4), 2.858 projesinin kabul edildiği, kabul edilen 

projelerin ise 1.873’ünün başarıyla tamamlandığı, 696 projenin ise devam ettiği görülmektedir.  

Diğer taraftan KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Programı yararlanıcılarından; 

 Mikro işletmelerin %.19,8’inin, küçük işletmelerin %30,9’unun ve orta büyüklükteki 

işletmelerin %43,9’unun TEYDEB destek programlarına kabul edildiği, 

 Marmara ve İç Anadolu Bölgelerindekilerin yaklaşık %30’unun, Doğu Anadolu ve Karadeniz 

Bölgelerindekilerin ise %10’dan azının TEYDEB destek programlarına kabul edildiği, 

 Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektöründekilerin %32,5’inin, Bilgi ve İletişim 

sektöründekilerin %26,6, İmalat sektöründekilerin ise %22,9’unun TEYDEB destek 

programlarına kabul edildiği görülmektedir. 
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Ar-Ge ve İnovasyon Programı yararlanıcılarının, TEYDEB destek programları kapsamında başvurusu 

kabul edilenlerin dağılımı Tablo 47’de yer almaktadır. 

Tablo 47 - Yararlanılan TEYDEB Destek Programları 

Destek Program Adı 

Girişimci İşletme 

Sayı Proje 
Proje 

Yüzde 
Sayı Proje 

Proje 
Yüzde 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı 

92 130 9,6 797 1.231 90,4 

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı 

28 51 5,8 363 821 94,2 

1511-Öncelikli Alanlar Araştırma 
Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 
Destekleme Programı 

18 24 8,5 173 259 91,5 

1512-Girişimcilik Destek Programı 
(BiGG)** 

36 36 21,8 129 129 78,2 

1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı 

10 20 16,9 59 98 83,1 

1707-Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için 
KOBİ Destekleme Çağrısı-2020 

5 5 15,2 27 28 84,8 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek 
Programı 

1 1 6,3 15 15 93,8 

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi 
Destekleme Çağrısı-2020 

1 1 16,7 5 5 83,3 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Fizibilite 
Projeleri Destek Programı 

1 1 25 3 3 75 

Toplam 137 269 9,4 1.078 2.589 90,6 

Kaynak: (TÜBİTAK, 2021-C)’tan alınan veriler ile yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, Ar-Ge ve İnovasyon Programı yararlanıcılarının proje başvurularının en çok kabul edildiği 

TEYDEB destek programları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile 1501-Sanayi Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programıdır. 

iv. Yararlanıcıların performansının programdan yararlanmayanlarla karşılaştırılması 

Bu bölüme kadar yapılan analizlerde işletmelerin program öncesi ve sonrası performansları, 

programdan yararlanmayan işletmeler ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu bölümde ise 

programın net etkisinin belirlenmesi amacıyla yararlanıcılar ile programdan yararlanmayan işletmeler 

arasında eşleştirmeler yapılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizin en önemli aşamalarından birisi, 

yararlanıcılar ile gözlemlenebilir değişkenler açısından benzer özellikteki işletmelerden kontrol 

grubunun oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, yapılan karşılaştırmaya ilişkin analizin kitlesini programa 

başvuran işletmeler oluşturmuştur. Bu işletmelerden program kapsamında destek alanlar müdahale 

grubunu, destek almayanlar (başvuru aşamasında kalan, kuruldan ret kararı alan, kuruldan kabul kararı 

çıkmasına rağmen destek almayan) ise kontrol grubunu meydana getirmiştir. 
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Bu araştırmadaki hipotez programın; işletmenin yurt içi satışlarını, yurt dışı satışlarını, net satış 

hasılatını, çalışan sayısını ve Ar-Ge harcamalarını olumlu yönde etkilediğidir. Yapılan analizde söz 

konusu hipotezin sınanması için destek alan ve almayan işletmeler karşılaştırılarak karşı-olgusallık 

bağlamında değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. 

Müdahale ve kontrol grubundaki işletmelerin program öncesinde, belirlenen değişkenler bakımından 

birbirine benzer olması, etkinin elde edilebilmesi açısından önemli bir husustur. Bu kapsamda, 

program etkisinin elde edilebilmesi amacıyla literatürde sıklıkla Eğilim Skoru Eşleştirme ve Farkların 

Farkı yöntemleri kullanılmakta ve net etkiye ulaşmada Regresyon Analizi de yapılmaktadır. Bu 

yöntemler kapsamında hem müdahale hem de kontrol grubundaki işletmeler için skor değerleri elde 

edilmekte, skor değerleri kullanılarak müdahale grubundaki her işletme, kontrol grubundan işletmelerle 

eşleştirilmekte ve eşleşen işletmeler üzerinden belirlenen değişkenler açısından istatistiksel olarak iki 

grup arasında anlamlı bir fark olup olmadığı tespit edilmektedir. 

Eğilim Skoru Eşleştirme Yöntemi, gözlemlenebilir değişkenler içeren bir model vasıtasıyla müdahale 

ve kontrol grubunda yer alan birimlerin eşleştirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Modelleme sonucu her 

bir birime ait elde edilen ve müdahaleye uğrama olasılığını ifade eden skorlar kullanılarak müdahaleye 

uğrayan ve uğramayan birimler birbirleri ile eşleştirilmektedir. Farkların Farkı Yöntemi ise müdahale 

öncesi ve sonrası zaman noktalarında, müdahale ve kontrol grubunda yer alan birimlerde söz konusu 

zaman periyodunda ortaya çıkan değişimlerin karşılaştırıldığı bir yöntemdir. Regresyon Analizi ise 

farklı kurum/kuruluş desteklerinden yararlanmanın etkisini arındırarak programın net etkisini bulmak 

amacıyla kullanılmaktadır. Programın etkisine ilişkin yapılan analizde; 

 Müdahale ve kontrol grupları belirlenmiş, 

 Bu grupların eşleştirilmesini sağlayacak değişkenler tespit edilmiş, 

 Kurulan model yardımıyla skor değerleri elde edilmiş, 

 Skor değerleri kullanılarak her iki gruptaki birimler eşleştirilmiş, 

 Eşleşmenin dengeli olup olmadığı incelenmiş, 

 Eşleşme sonrası fark alma ve regresyon analizi yapılarak net etki elde edilmeye çalışılmıştır. 

Söz konusu aşamaların girişimci ve işletme olarak programa başvuran işletmeler için ayrı ayrı yapılması 

planlanmıştır. Bunun sebebi, girişimci olarak başvuranların program öncesi döneme ilişkin verilerinin 

mevcut olmamasıdır. Ancak girişimci verilerinin özellikle kontrol grubu oluşturacak yeterlilikte 

olmaması nedeniyle bu alt bölümdeki analizler yalnızca programa işletme olarak başvuranlar için 

yapılmıştır. Analizler kapsamında literatürde en sık kullanılan değişkenler tercih edilmiş olup bunlar 

Tablo 48’de yer almaktadır. 
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Tablo 48 - Eşleştirme Amacıyla Kurulan Modeldeki Değişkenler 

Değişken Tipi Değişken Adı 

Bağımlı Değişken Programdan Yararlanma Durumu 

Bağımsız Değişkenler 

Yurt İçi Satışlar (₺) 

Yurt Dışı Satışlar (₺) 

Net Satış Hasılatı (₺) 

Ar-Ge Harcamaları (₺) 

Çalışan Sayısı 

İşletmenin Ar-Ge Yapma Durumu 

İşletmenin Yaşı 

İşletmenin Ölçeği 

İşletmenin TÜBİTAK Desteklerinden Yararlanma Durumu 

İşletmenin Endüstriyel Uygulama Programından Yararlanma Durumu 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Skor değerlerini tahmin edebilmek için her iki gruptaki işletmelerin program öncesi döneme ait Tablo 

48’te yer alan bağımsız değişkenlere ilişkin verileri kullanılarak bir lojit model oluşturulmuştur. 18 

Analizler, SGK verileri ile ilgili kısıttan dolayı 2015-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan 

yararlanıcıların oluşturduğu müdahale grubu ile kontrol grubunun karşılaştırılması için yapılmıştır. 

Kurulan lojit modelde bağımsız değişkenler farklı kombinasyonlarda kullanılarak anlamlı bir model 

elde edilmeye çalışılmıştır. Yapılan işlemler sonucunda işletmenin yaşı, ölçeği ve Ar-Ge yapma durumu 

değişkenlerinin kullanıldığı modelin 2019 yılı hariç diğer yıllarda yararlanıcılar için istatistiki olarak 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir (α=0,05). Anlamlı bulunan her bir model dikkate alınarak veri skor 

değerleri elde edilmiş ve iki gruptaki işletmeler eşleştirilmiştir. 

Bu aşamada dikkat edilen en önemli nokta eşleştirmenin dengeli olup olmadığıdır. Bunun için, her iki 

grubun program öncesi benzer özelliklere sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle 

Kernel Yoğunluk Grafikleri oluşturulmuştur. Her bir değişken için elde edilen grafikler, iki gruba ait 

Kernel olasılık fonksiyonları açısından incelendiğinde değerlerin birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

Bu durum eşleşmenin dengeli olduğunu işaret etmektedir. Sonrasında eşleşmenin dengesi için program 

öncesi döneme ait değişken ortalamalarının müdahale ve kontrol grubu arasında farklılık gösterip 

göstermediği test edilmiştir. Yapılan analizlere göre kurulan modelde yer alan değişkenler için iki grup 

arasında istatistiksel olarak fark olmadığı ve eşleştirmenin dengeli olduğu görülmüştür. Başka bir ifade 

                                                 
18 Bağımlı değişkenin iki değer alabildiği ve bir olayın meydana gelme olasılığının elde edildiği doğrusal olmayan 
ekonometrik modellerdir. 
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ile eşleştirme sonucu iki grubun seçili değişkenler bazında program öncesinde benzerlik gösterdiği 

anlaşılmaktadır. 

Her yıl için yapılan bu işlemin sonucunda tüm eşleşmeler bir araya getirilerek 2019 yılı hariç 2015-2019 

yılları arasındaki dönemde müdahale ve kontrol grubundaki işletmeler belirlenen değişkenler bazında 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma müdahale grubundaki 937 işletme ile kontrol grubundaki 1.904 işletme 

arasında yapılmıştır. 

Birleştirilen veri seti üzerinden Endüstriyel Uygulama Programı ile TÜBİTAK desteklerinden 

yararlanmanın oluşturduğu etki arındırılarak programın net etkisine bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 49’da yer almaktadır. 

Tablo 49 - Programın Net Etkisi 

Değişken 
t-1 ile t 

Döneminin 
Karşılaştırılması 

t-1 ile t+1 
Döneminin 

Karşılaştırılması 

t-1 ile t+2 
Döneminin 

Karşılaştırılması 

t-1 ile t+3 
Döneminin 

Karşılaştırılması 

t-1 ile t+4 
Döneminin 

Karşılaştırılması 

t-1 ile t+5 
Döneminin 

Karşılaştırılması 

Yurt İçi Satışlar (₺) %36,7 * %44,1 * %49,1 * %46,8 * %63,5 * %57,9 ** 

Yurt Dışı Satışlar (₺) - %15,4 ** - %17,3 ** - %12,7 ** - %4,8 ** - %105,2 ** - %25,4 ** 

Net Satış Hasılatı (₺) %40,7 * %53 * %53,5 * %49,2 * %81,2 * %72,4 * 

Ar-Ge Harcamaları (₺) %12,7 ** %116,7 ** %2,3 ** %0,2 ** - %66,7 ** %192 ** 

Çalışan Sayısı %13,1 * %15,8 * %14,1 * %9,8 * %17,3 * %13,5 ** 

* α=0,05 için test yapıldığında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. 
** α=0,05 için test yapıldığında farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. 
*** t, programdan yararlanma yılını; t-1, program öncesi yılı; t+1, programdan bir yıl sonrasını; t+2, programdan iki yıl 
sonrasını, t+3, programdan üç yıl sonrasını; t+4, programdan dört yıl sonrasını ve t+5, programdan beş yıl sonrasını ifade 
etmektedir. 
Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, yurt içi satışlar, net satışlar ve çalışan sayısı göstergeleri açısından desteklenen işletmelerde 

gözlenen artışın desteklenmeyen işletmelere göre tüm dönemlerde daha fazla olduğu görülmüştür. 

Diğer göstergeler açısından ise bazı yıllar desteklenmeyen işletmelerdeki değişimin daha fazla olması 

söz konusudur. Bununla birlikte, desteklenen işletmeler ile desteklenmeyen işletmeler arasındaki fark 

istatistiki olarak; 

 Yurt içi satışlar bakımından programdan sonraki ilk dört yıl boyunca mevcuttur. Desteklenen 

işletmelerin yurt içi satışlarındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; programdan bir yıl sonra 

%44,1, iki yıl sonra %49,1, üç yıl sonra %46,8 ve dört yıl sonra %63,5 daha fazladır. 

 Net satış hasılatı bakımından programdan sonraki ilk beş yıl boyunca mevcuttur. Desteklenen 

işletmelerin net satış hasılatındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; programdan bir yıl sonra 
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%53, iki yıl sonra %53,5, üç yıl sonra %49,2, dört yıl sonra %81,2 ve beş yıl sonra %72,4 daha 

fazladır. 

 Çalışan sayısı bakımından programdan sonraki ilk dört yıl boyunca mevcuttur. Desteklenen 

işletmelerin çalışan sayısındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; programdan bir yıl sonra 

%15,8, iki yıl sonra %14,1, üç yıl sonra %9,8 ve dört yıl sonra %17,3 daha fazladır. 

c. Anket Verilerinin Analizi 

Girişimci ve işletmelerin programa ilişkin memnuniyet düzeyleri ile muhtemel sorun alanlarını tespit 

etmek amacıyla anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Anketlere ilişkin sonuçlara bölümler halinde 

aşağıda yer verilmiştir. Öncelikle anketlerde yer alan sorulara ilişkin betimsel istatistikler elde edilmiş 

ve ardından belirlenen hipotezler kapsamında çapraz tablo analizi yapılarak ilişkiler tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

i. Betimsel istatistikler 

Bu bölümde yürütülen iki anket çalışmasına ilişkin betimsel istatistiklere ilgili anket başlığı altında yer 

verilmiştir. 

 Destek Alanlar Anketi 

Temel olarak yararlanıcıların memnuniyet düzeylerinin ölçülmesinin amaçlandığı Destek Alanlar 

Anketinde kitle büyüklüğü 4.989’dur. Daha önce KOSGEB destekleri için yürütülen 4 değerlendirme 

çalışmasının da memnuniyet anketlerinde destek alanların desteklere ilişkin genel memnuniyet 

seviyesinin %80’in üzerinde çıkması üzerine incelenen olayın görülme sıklığı (p) 0,8 kabul edilmiş ve 

bu şartlar altında %95 güven aralığında ve olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen ± sapma (d) 

0,05 alındığında 234 yararlanıcıya ulaşmak gerektiği görülmüştür. Yürütülen anket çalışması neticesinde 

77’si girişimci, 259’u işletme olmak üzere 336 yararlanıcıya, dolayısıyla kitleyi temsil edebilecek 

örneklem büyüklüğüne ulaşılmıştır. 

Desteklenen ve ankete katılan işletme ve girişimcilerin benzer dağılım gösterdiği Tablo 50’de 

görülmektedir.  
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Tablo 50 - Desteklenen ve Ankete Katılan İşletme ve Girişimcilerin Dağılımı 

İşletme/Girişimci 
Desteklenenler Ankete Katılanlar 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

İşletme 4.093 82,1 259 77,1 

Girişimci 896 17,9 77 22,9 

Toplam 4.989 100 336 100 

Kaynak: (KBS, 2021) ve Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Desteklenen ve ankete katılan yararlanıcıların coğrafi bölge bazında dağılımının benzer olduğu Tablo 

51’de görülmektedir  

Tablo 51 - Desteklenen ve Ankete Katılan Yararlanıcıların Coğrafi Bölge Bazında Dağılımı 

Coğrafi Bölge 
Desteklenenler Ankete Katılanlar 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Marmara Bölgesi 1.866 37,4 132 39,3 

İç Anadolu Bölgesi 1.518 30,4 88 26,2 

Ege Bölgesi 591 11,9 39 11,6 

Akdeniz Bölgesi 422 8,5 28 8,3 

Karadeniz Bölgesi 314 6,3 28 8,3 

Doğu Anadolu Bölgesi 177 3,6 13 3,9 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 101 2 8 2,4 

Toplam 4.989 100 336 100 

Kaynak: (KBS, 2021) ve Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Desteklenen ve ankete katılan yararlanıcıların işletme ölçeklerine göre dağılımının benzer olduğu Tablo 

52’de görülmektedir. 

Tablo 52 - Desteklenen ve Ankete Katılan Yararlanıcıların Ölçeklerine Göre Dağılımı 

İşletme Ölçeği* 
Desteklenenler Ankete Katılanlar 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Mikro 3.551 71,2 238 70,8 

Küçük 929 18,6 55 16,4 

Orta 499 10 43 12,8 

İşletme KOBİ Değil 10 0,2 - - 

Toplam 4.989 100 336 100 

* Desteklenen girişimci ve işletmelerin program ilk defa başvuru yaptığı tarihteki işletme ölçekleri esas alınmıştır. 
Kaynak: (KBS, 2021) ve Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Desteklenen ve ankete katılan yararlanıcıların sektörler bazında dağılımının Bilgi ve İletişim sektör 

hariç benzer olduğu Tablo 53’te görülmektedir. Söz konusu sektörün anket uygulamasında temsil oranı 

yararlananlara göre 6 puan düşüktür.  

Tablo 53 - Desteklenen ve Ankete Katılan Yararlanıcıların Sektörlere Göre Dağılımı 

Sektör 
Desteklenenler Ankete Katılanlar 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

C-İmalat 2.577 51,7 186 55,4 

J-Bilgi ve İletişim 1.089 21,8 53 15,8 

M-Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 802 16,1 54 16,1 

G-Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara 
Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 

318 6,4 31 9,2 

F-İnşaat 78 1,6 5 1,5 

N-İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 33 0,7 1 0,3 

D-Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve 
Dağıtımı 

35 0,7 2 0,6 

S-Diğer Hizmet Faaliyetleri 17 0,3 1 0,3 

E-Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme 
Faaliyetleri 

19 0,4 2 0,6 

H-Ulaştırma ve Depolama 9 0,2 0 0 

B-Madencilik ve Taş Ocakçılığı 12 0,2 1 0,3 

Toplam 4.989 100 336 100 

* Desteklenen girişimci ve işletmelerin program ilk defa başvuru yaptığı tarihteki işletme ölçekleri esas alınmıştır. 
Kaynak: (KBS, 2021) ve Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Desteklenenler ile yanıtlayıcıların; yararlanıcı türüne, faaliyet gösterdiği coğrafi bölgeye, işletme 

ölçeğine ve sektöre göre benzer dağılım göstermesi, örneklemin kitleyi temsil kabiliyetinin yüksek 

olduğuna işaret etmektedir. 

Yanıtlayıcıların program öncesi tamamladığı Ar-Ge ve inovasyon projesi olup olmadığı bilgisi Grafik 

26’da yer almaktadır.  
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Grafik 26 - Program Öncesi Ar-Ge ve İnovasyon Projesi Yürütme Durumu-Destek Alanlar 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, işletmelerin %37,5’i, girişimcilerin ise %71,4’ü ilk defa program kapsamında Ar-Ge ve 

inovasyon projesi gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca programdan yararlanmadan önce Ar-Ge ve 

inovasyon projesi tamamladığını belirten 184 yararlanıcının 88’i (%47,8) bu projeleri için bir kamu 

kurumundan destek aldığını belirtmiştir. Söz konusu 88 yararlanıcının ise 51’i (%58) daha önce 

TÜBİTAK’tan destek aldığını belirtmiştir. 

Yanıtlayıcıların KOSGEB’e sundukları projeyi hazırlarken danışmanlık hizmeti alıp almadıklarına 

ilişkin bilgiler Grafik 27’de yer almaktadır. 

Grafik 27 - Danışmanlık Hizmeti Alma Durumu-Destek Alanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Buna göre, ankete katılan işletmelerin 3’te 1’i, girişimcilerin ise 5’te 1’i projesini hazırlarken danışmanlık 

hizmeti aldığını belirmiştir. 

İşletmelerin %90,7’si (197 işletme), girişimcilerin ise %70,7’si (41 girişimci) destek ödemeleri bittikten 

sonra da istihdam ettiği personelin bir kısmının işletmede çalışmaya devam ettiğini belirtmiştir. Devam 

etmediğini belirten yararlanıcılara, söz konusu personelin işten ayrılma sebepleri sorulmuştur. Buna 

ilişkin önermelerin dağılımı Tablo 54’te yer almaktadır. 

Tablo 54 - Personelin İşten Ayrılma Sebeplerinin Dağılımı 

İşten Ayrılma Sebebi 
Girişimci İşletme 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Personelin Kendi Tercihi  19 59,4 45 64,3 

Program Süresinin Bitmesi 8 25 14 20 

İşletmeye Katkısı Olmadığının Düşünülmesi 5 15,6 11 15,7 

Diğer 7 21,9 13 18,6 

Toplam 32  70  

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Birden fazla sebep seçilebilmesinden dolayı toplamda 102 yararlanıcı tarafından 122 sebep ifadesi 

belirtilmiştir. Buna göre, 5 yanıtlayıcından yaklaşık 3’ü (girişimcilerde %59,4, işletmelerde %64,3) 

personelin kendi tercihi ile işten ayrıldığını belirtmiştir. Ayrıca program süresinin bitmesi nedeniyle 

personelin işten çıkarıldığını belirten girişimcilerin oranı %25 iken işletmelerde bu oran %20’dir. Diğer 

sebepler incelendiğinde askerlik, kamu kurumuna atanma, Covid-19 Pandemisi gibi sebeplerin ifade 

edildiği görülmektedir.  

Program sürecinde herhangi bir sorun ile karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin soruya verilen cevaplar 

Grafik 28’de yer almaktadır.  
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Grafik 28 - Program Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Dağılımı 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

336 yararlanıcı tarafından toplamda 536 sorun ifadesi belirtilmiştir. Girişimcilerin %15,6’sı, işletmelerin 

ise %34,4’ü olmak üzere her 5 yanıtlayıcından 2’si proje süresince hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını 

ifade etmiştir. Karşılaşılan sorunlar irdelendiğinde ise finansal sorunlar %48,2 ile (girişimcilerde %64,9, 

işletmelerde %43,2) en fazla yanıtlayıcı tarafından belirtilen sorun olmuştur. En çok karşılaşılan ikinci 

sorun girişimcilerde %33,8 ile tedarik sorunları olurken, işletmelerde ise %26,3 ile istihdam sorunları 

olmuştur.  

Yanıtlayıcıların destek aldığı projeler kapsamında en az bir fikrini ürüne/yeniliğe dönüştürme 

durumlarına ilişkin dağılım Grafik 29’da yer almaktadır.  

Grafik 29 - Fikirleri Ürüne/Yeniliğe Dönüştürme Durumu  

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Yanıtlayıcıların %91,4’ü (işletmelerin %92,3’ü, girişimcilerin %88,3’ü) destek aldığı projeler 

kapsamında en az bir fikrini ürüne/yeniliğe dönüştürdüğünü yani başarılı olduğunu belirtmiştir.  

Ankete katılan yararlanıcılardan destek aldığı projeler kapsamında en az bir fikrini ürüne/yeniliğe 

dönüştürdüğünü belirten 307 yararlanıcıdan (68 girişimci, 239 işletme), ürünü/yeniliği başka bir 

işletmeye devreden girişimcilerin oranı ise sadece %2,9 (2), işletmelerin oranı ise %3,3’tür (8). 

En az bir fikrini ürüne/yeniliğe dönüştürdüğünü belirten 307 yanıtlayıcının ürünü/yeniliği 

ticarileştirme oranlarına ilişkin dağılım Grafik 30’da yer almaktadır.  

Grafik 30 - Ürünü/Yeniliği Ticarileştirme Durumu  

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, en az bir fikrini ürüne/yeniliğe dönüştüren yanıtlayıcıların %72,3’ü (girişimcilerin %66,2’si, 

işletmelerin ise %74,1’i) en az bir ürünü/yeniliği ticarileştirdiğini belirtmiştir. 23’ü (%33,8) girişimci, 

62’si (%25,9) işletme olmak üzere 85 yararlanıcı ise desteklendiği projeler kapsamında en az bir fikrini 

ürüne/yeniliğe dönüştürmesine rağmen bu ürünü/yeniliği ticarileştiremediğini belirtmiştir. Söz konusu 

85 yararlanıcının ortaya çıkardığı ürünü/yeniliği ticarileştirememe sebeplerinin dağılımı Tablo 55’te yer 

almaktadır.  

Tablo 55 - Ürünü/Yeniliği Ticarileştirememe Sebeplerinin Dağılımı 

Ticarileştirememe Sebebi 
Girişimci İşletme 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Finansman kaynağının yetersiz kalması ve ek kaynak 
ayrılamaması 

19 82,6 30 48,4 

Üretim altyapısının yetersiz olması 6 26,1 16 25,8 

Müşteriye ulaşabilecek satış kanalı bulunamaması 6 26,1 11 17,7 
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Ticarileştirememe Sebebi 
Girişimci İşletme 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Personel yetersizliği 4 17,4 9 14,5 

Marka bilinirliğinin olmaması/zayıflığı 3 13,0 8 12,9 

Değişen pazar şartlarından dolayı ürüne/sürece/hizmete 
ihtiyacın azalması 

2 8,7 8 12,9 

Pazarda yeterli potansiyelin olmaması 1 4,3 7 11,3 

Ürünün/yeniliğin beklenen standartları sağlayamaması 1 4,3 6 9,7 

Rekabet üstünlüğümüzü korumak  0 3 4,8 

Piyasa araştırmasının yapılmaması veya beklendiği gibi 
gerçekleşmemesi 

1 4,3 1 1,6 

Diğer 5 21,7 20 32,3 

Toplam 23 - 62 - 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

85 yanıtlayıcı tarafından toplamda 167 sebep ifadesi belirtilmiştir. Girişimcilerin %82,6’sı, işletmelerin 

ise %48,4’ü “Finansman kaynağının yetersiz kalması ve ek kaynak ayrılamaması” sebebini ilk sırada 

göstermişlerdir. “Üretim altyapısının yetersiz olması” ise hem girişimcilerin hem de işletmelerin 4’te 

1’inden fazlasının işaret ettiği sorun alanı olmuştur. Ayrıca girişimcilerin 4’te 1’i “Müşteriye ulaşabilecek 

satış kanalı bulunamaması” sebebini de ticarileşememe nedeni olarak göstermiştir.  

Proje kapsamında ortaya çıkan en az bir ürünü/yeniliği ticarileştirdiğini belirten 45’i girişimci, 177’si 

işletme olmak üzere 222 yararlanıcının ticarileştirme aşamasında destek alma durumları Grafik 31’de 

gösterilmiştir. 

Grafik 31 - Ticarileştirme Aşamasında Destek Alma Durumu 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Buna göre, ürünü/yeniliği ticarileştiren yararlanıcılardan; girişimcilerin %80’i (36), işletmelerin ise 

%74,6’sı (132) ticarileştirme aşamasında hiçbir kurum/kuruluştan destek almadığını belirtmiştir.  

Desteğe konu ürünü/hizmeti ticarileştirebildiğini belirten 222 yararlanıcının ticarileştirdiği 

ürünün/hizmetin anketin uygulandığı tarihe kadarki toplam satışlar içindeki paylarına ilişkin dağılım 

Grafik 32’de yer almaktadır. 

Grafik 32 - Ticarileştirilen Ürünün/Hizmetin Toplam Satışlar İçindeki Payı  

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Ankete katılan ve ürünü/hizmeti ticarileştirebildiğini ifade eden işletmelerin %70,6’sı, girişimcilerin ise 

%57,7’si ticarileşen ürünün/hizmetin toplam satışlar içindeki payının 25’ten az olduğunu belirtmiştir. 

Diğer taraftan her 4 girişimciden 1’i söz konusu oranın %75’ten fazla olduğunu belirtirken bu oran 

işletmelerde %7,9 civarındadır.  

Desteğe konu ürünü/hizmeti ticarileştirebildiğini belirten 222 yararlanıcının ticarileştirdiği 

ürünün/hizmetin ihracat durumu Grafik 33’te yer almaktadır. 
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Grafik 33 - Ticarileştirilen Ürünün/Hizmetin İhracat Durumu  

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Ankete katılan ve ürünü/hizmeti ticarileştirebildiğini ifade eden işletmelerin %40’1’i, girişimcilerin ise 

%8,9’u ticarileşen en az bir ürünü/hizmeti ihraç ettiğini belirtmiştir.  

Desteğe konu ürünü/hizmeti ticarileştirebildiğini belirten 222 yararlanıcının ticarileştirdiği 

ürünün/hizmetin durumuna ilişkin dağılım Grafik 34’te yer almaktadır. 

Grafik 34 - Ticarileştirilen Ürünün/Hizmetin Türkiye’deki Durumu 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Desteğe konu ürünü/hizmeti ticarileştirebildiğini belirten işletmelerin %45,2’si, girişimcilerin ise 

%55,6’sı Türkiye’de olmayan bir ürün veya yeniliği ticarileştirdiğini belirtmiştir. 
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336 yanıtlayıcıdan 182’si (%54,2) programda yer alan destek çeşitlerinin yeterli olduğu, 154’ü ise 

(%45,8) yetersiz olduğu kanaatindedir. Destek çeşitlerinin yetersiz olduğunu düşünen yararlanıcıların 

programda yer almasını istedikleri destek çeşitleri Tablo 56’da yer almaktadır.  

Tablo 56 - Programda Yer Alması İstenen Destek Çeşitleri 

Destek 
Girişimci İşletme 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Makine-Teçhizat Kiralama Giderleri 22 68,8 92 75,4 

Genel İşletme Giderleri (elektrik, doğalgaz, 
telefon, su, internet faturası vb.) 

24 75 72 59 

Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri 11 34,4 55 45,1 

Yayın Tescil Giderleri 12 37,5 52 42,6 

Diğer 9 28,1 40 32,8 

Toplam 32 - 122 - 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

154 yanıtlayıcı tarafından toplamda 389 destek çeşidi belirtilmiştir. Her 4 girişimciden 3’ü genel işletme 

giderlerinin, her 4 işletmeden 3’ü ise makine-teçhizat kiralama giderlerinin (girişimcilerin de %68,8’i) 

karşılanmasına yönelik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Diğer cevabını seçen 9’u girişimci, 40’ı 

işletme olmak üzere toplam 49 yararlanıcının cevaba ilişkin açıklamaları incelendiğinde test ve analize 

yönelik laboratuvar cihazı giderleri, satış, pazarlama ve tanıtım giderleri, meslek lisesi ve üniversite 

öğrencilerine yönelik personel giderleri ile vergi ve sosyal güvenlik giderlerinin desteklenmesine yönelik 

talepler bulunduğu görülmektedir.  

Program sayesinde elde edilen kazanımların yararlanıcıyı yeni Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapmaya 

itip itmediğine ilişkin dağılım Grafik 35’te yer almaktadır. 

Grafik 35 - Programın Yeni Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarına Yol Açma Durumu 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Buna göre, yanıtlayıcıların yaklaşık %90’ı programdan elde edilen kazanımların kendilerini yeni Ar-Ge 

ve inovasyon çalışmaları yapmaya ittiğini belirtmiştir.  

Yanıtlayıcıların programdan faydalanmasaydılar da destek alınan Ar-Ge ve inovasyon projesi için 

çalışmalara başlayıp başlamayacaklarına ilişkin görüşleri Grafik 36’da yer almaktadır. Bu görüşler ile 

program olmasaydı yararlanıcıların nasıl davranacağı analiz edilerek programın, işletme ve girişimcilerin 

Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına başlamasına katkısının olup olmadığının anlaşılabilmesi 

amaçlanmıştır. 

Grafik 36 - Yararlanıcı Tipine Göre Programın Katkısallık Düzeyi 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, hem girişimciler (%41,6) hem de işletmeler (%51) açısından programın kısmi katkısallığının 

yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan programın, proje çalışmalarına başlamak açısından 

girişimciler üzerindeki katkısı işletmelere nazaran yaklaşık 20 puan daha fazladır. Ayrıca yararlanıcıların 

%17,6’sı programın doğrudan katkısını, %48,8’i ise programın kısmı katkısını işaret etmiştir. 

Yanıtlayıcıların program hakkında genel düşüncelerine ilişkin dağılım Grafik 37’de yer almaktadır. 
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Grafik 37 - Program Hakkında Genel Düşünceler 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Yanıtlayıcıların programdan memnun kalma oranının işletmelerde %81,5, girişimcilerde ise %81,8 

olduğu görülmektedir. Programdan memnun kalmayan yararlanıcıların oranı ise işletmelerde %8,5, 

girişimcilerde ise %10,4’tür. 

Ankete katılan yararlanıcılara yöneltilen “Farklı Ar-Ge veya inovasyon projeleriniz için programdan 

tekrar yararlanmayı düşünür müsünüz?” sorusuna girişimcilerin %93,5’i, işletmelerin ise %91,1’i Evet 

cevabını vermiştir. 

Yanıtlayıcıların başvuru ve ödeme süreçlerine ilişkin memnuniyet seviyeleri Grafik 38’de yer 

almaktadır.  

Grafik 38 - Süreçlere İlişkin Memnuniyet-Destek Alanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Buna göre, yanıtlayıcıların; 

 %69,3’ü destek kapsamının girişimci ve işletmelerin ihtiyaçları ile örtüştüğü, 

 %50,9’u destek üst limitlerinin yetersiz olduğu, 

 %42,6’ü destekleme oranlarının yetersiz olduğu (%42,3’ü yeterli bulmaktadır), 

 %76,2’si desteğe başvurunun kolay olduğu, 

 %72,6’sı destek süresince istenen bilgi ve belgelerin sayısının makul olduğu, 

 %69,9’u online başvuru ve ödeme talebinde bulunurken problem yaşamadığı, 

 %53’ü destek ödemelerini almak için beklediği sürenin makul olduğu, 

 TEKMER’ler konusunda fikir belirtenlerin ise %51,4’ü TEKMER’de sunulan hizmetlerin 

yeterli olduğu kanaatindedir. 

 

Ayrıca desteğe başvurunun kolay olduğu fikrine katılmayan girişimcilerin oranının, işletmelerin iki katı 

olduğu (%24,7’e, %12,4) görülmektedir.  

Yanıtlayıcıların Kurul sürecine ilişkin memnuniyet seviyeleri Grafik 39’da yer almaktadır. 

Grafik 39 - Kurul Sürecine İlişkin Memnuniyet-Destek Alanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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 %70,5’i Kurul üyelerinin proje başvurusunu değerlendirebilecek yetkinliğe sahip olduğu, 
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 %79,8’i destekleme kararının açıklanması için geçen sürenin makul olduğu, 

 %47’si projesi için Kurulda belirlenen gider kalemlerinin yeterli olduğu, 

 %45,2’si Kurulda personel için belirlenen destek tutarlarının yeterli olduğu, 

 %43,8’i Kurulda Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alım giderleri 

için belirlenen destek tutarlarının yeterli olduğu,  

 İşlikler konusunda fikir belirtenlerin ise %64,1’i işlik için belirlenen alanın yeterli olduğu 

kanaatindedir.  

 

Ayrıca işlik için belirlenen alanın yetersiz olduğunu düşünen girişimcilerin oranının işletmelerin iki 

katından fazla olduğu (%25,4’e, %11,5) görülmektedir.  

Yanıtlayıcıların izleme sürecine ilişkin memnuniyet seviyeleri Grafik 40’ta yer almaktadır.  

Grafik 40 - İzleme Sürecine İlişkin Memnuniyet 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, yanıtlayıcıların %78,9’u izleyici sisteminin projelerin yürütülebilmesi açısından gerekli 

olduğunu düşünürken, izleyicinin projelerine katkı sağladığını düşünen yanıtlayıcıların oranı ise %60,7 

seviyesindedir. 

Yanıtlayıcıların destek süreçlerinde KOSGEB ile iletişimlerine ilişkin memnuniyet seviyeleri Grafik 

41’de yer almaktadır.  
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Grafik 41 - KOSGEB ile İletişime İlişkin Memnuniyet-Destek Alanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, yanıtlayıcıların; 

 %77,1’i destek sürecinde KOSGEB ile rahatlıkla iletişim kurabildiği, 

 %69’u şikâyet veya geri bildirimlerin dikkate alınma seviyesinin yeterli olduğu, 

 %73,5’i KOSGEB Uzmanının desteği ve rehberliğinin yeterli olduğu, 

 %72’si KOSGEB Müdürlüğünün iletişim ve yönlendirmesinin yeterli olduğu, 

 %15,8’i KOSGEB Çağrı Merkezinin iletişimi ile ilgili fikri olmadığı, fikir belirtenlerin ise 

%64,7’si KOSGEB Çağrı Merkezinin iletişim ve yönlendirmesinin yeterli olduğu 

kanaatindedir. 

Yanıtlayıcıların programın doğrudan ve dolaylı faydalarına ilişkin görüşleri Grafik 42’de yer almaktadır.  
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Grafik 42 - Programın Doğrudan ve Dolaylı Faydalarına İlişkin Görüşler 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, yanıtlayıcıların; 

 %86,9’u programın Ar-Ge ve inovasyon becerilerini artırdığı, 

 %78’i programın Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını artırdığı, 

 %68,5’i programın Ar-Ge personeli istihdamını artırdığı, 

 %50,9’u programın üretim maliyetlerini düşürdüğü, 

 %78’i programın rekabet gücünü artırdığı, 

 %83,6’sı programın ürün/yenilik çeşitliliğini artırdığı, 

 %53,9’u programın koruma altına alınan (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil 

belgesi) ürün/yenilik sayısını artırdığı kanaatindedir.  

Ayrıca açık uçlu bir soru ile de programa ilişkin; 

 Destek üst limitlerinin belli bir orana göre yıllık olarak güncellenmesi ve destek oranlarının 

artırılmasına yönelik talepler, 

 Kurulda belirlenen destek kalemleri, limit ve oranların esnek olmasına yönelik talepler, 

 Kurulun fazla kesinti yapmasına yönelik eleştiriler, 

 Destek sonrası ticarileştirmenin takip edilmesine yönelik talepler, 

 Destek tutar ve oranlarının işletme kriterlerine göre belirlenebilmesine yönelik talepler, 

 Kurul üyelerinin ve izleyicilerin özel sektörden seçilmesine yönelik talepler ve 
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 Proje revizyonlarının çok fazla zaman almasına yönelik eleştiriler başlıklarında bilgilere 

ulaşılmıştır. 

 Destek Alamayanlar Anketi 

Programa başvuran ancak başvurusu kabul edilmeyen veya kabul edildiği halde destek almayan veya 

alamayan işletme ve girişimcilerin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesinin amaçlandığı Destek 

Alamayanlar Anketinde kitle büyüklüğü 8.363’tür. Daha önce KOSGEB destekleri için yürütülen 4 

değerlendirme çalışmasının da memnuniyet anketlerinde destek alanların desteklere ilişkin genel 

memnuniyetin %80’in üzerinde çıkması üzerine incelenen olayın görülme sıklığı (p) 0,8 kabul edilmiş 

ve bu şartlar altında %95 güven aralığında ve olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen ± sapma 

(d) 0,05 alındığında 239 yararlanıcıya ulaşmak gerektiği görülmüştür. Yürütülen anket çalışması 

neticesinde 105 girişimci ve 203 işletmeye, dolayısıyla kitleyi temsil edebilecek sayıya ulaşılmıştır. 

Yanıtlayıcıların programa başvurmadan önce tamamladığı Ar-Ge ve inovasyon projesi olup olmadığı 

bilgisi Grafik 43’te yer almaktadır.  

Grafik 43 - Program Öncesi Ar-Ge ve İnovasyon Projesi Yürütme Durumu-Destek Almayanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Yanıtlayıcıların 178’i (%57,8) programa başvurmadan önce tamamladığı en az bir projesi olduğunu 

belirtmiştir (işletmelerde %59,6, girişimcilerde ise %54,3). 

Destek Alanlar Anketinde, programdan yararlanmadan önce tamamladığı en az bir projesi olduğunu 

belirten girişimcilerin oranı %28,6 iken, Destek Almayanlar Anketinde bu oran %54,3’tür.  
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Programa başvurmadan önce bir Ar-Ge ve inovasyon projesini tamamladığını belirten 178 girişimci 

ve işletmenin 34’ü (%19,1) bu projeleri için bir kamu kurumundan destek aldığını belirtmiştir. Bu 

işletme ve girişimcilerin destek aldıkları kurumlara göre dağılımı Tablo 57’de yer almaktadır. 

Tablo 57 - Program Öncesi Destek Alınan Kurumların Dağılımı-Destek Almayanlar 

Kurum/Kurumlar Girişimci İşletme Toplam 

TÜBİTAK 2 16 18 

STB  3 3 

KOSGEB  2 2 

Üniversite 1 1 2 

AB  1 1 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1  1 

KOSGEB ve TÜBİTAK  1 1 

KOSGEB, TÜBİTAK ve AB 1  1 

KOSGEB, TÜBİTAK ve STB 1  1 

TÜBİTAK ve STB  1 1 

TÜBİTAK ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü 

 1 1 

Belirtmeyen  2 2 

Toplam 6 28 34 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, programa başvurmadan önceki Ar-Ge ve inovasyon projeleri için desteklenen işletme ve 

girişimcilerin ağırlıklı olarak TÜBİTAK’tan destek aldıkları görülmektedir. 

Yanıtlayıcıların KOSGEB’e sundukları projeyi hazırlarken danışmanlık hizmeti alıp almadıklarına 

ilişkin bilgiler Grafik 44’te yer almaktadır.  

Grafik 44 - Proje Hazırlarken Danışmanlık Hizmeti Alma Durumu-Destek Almayanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Buna göre, ankete katılan işletmelerin 4’te 1’inin, girişimcilerin ise 5’te 1’inin projesini hazırlarken 

danışmanlık hizmeti aldığını belirtmiştir. Programdan yararlanan girişimcilerde bu oran aynı iken, 

işletmelerde ise 3’te 1’idi.  

Desteklenmeyenler anketine katılan yanıtlayıcıların %80,5’inin projesi Kurul tarafından 

değerlendirilmiştir. Projesi kurul tarafından kabul edilmesine rağmen programdan faydalanmayanlara 

bunun gerekçesi sorulmuştur. Belirtilen sebeplere ilişkin dağılım Tablo 58’de yer almaktadır.  

Tablo 58 - Programdan Faydalanmama Sebepleri 

Sebep 
Girişimci İşletme Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Destek ödeme talebinde bulundum ancak ödeme 
alamadım. 

10 90,9 44 72,1 54 75 

Projem için Kurul tarafından belirlenen destek 
miktarı yetersiz olduğu için vazgeçtim. 

1 9,1 17 27,9 18 25 

Toplam 11 100 61 100 72 100 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, yanıtlayıcıların %75’i destek ödeme talebinde bulunmasına rağmen ödeme alamadığını 

belirtmiştir. Destek ödeme talebinde bulunduğu halde ödeme alamayan 54 yanıtlayıcının 45’i, ödeme 

alamama sebebini de belirtmiştir. Bunlardan 15’i henüz ödeme talebinde bulunduğunu ve ödeme 

yapılmasını beklediğini bildirmiştir. Belirtilen diğer sebepler ise izleme dönemlerinin uzun olması, 

revizyon sürecinin uzaması, fatura vb. ödeme belgelerinin kabul edilmemesidir.  

Projesi için Kurul tarafından belirlenen destek miktarı yetersiz bulunduğu için vazgeçtiğini belirten 18 

yanıtlayıcının yetersiz buldukları desteklerin dağılımı Grafik 45’te yer almaktadır.  

Grafik 45 - Yetersiz Bulunan Desteklerin Dağılımı-Destek Almayanlar 

  

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Buna göre, yanıtlayıcıların %88,9’u Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı 

Giderleri Desteğini işaret etmiştir.  

Destekten faydalanmayan işletme ve girişimcilerin, programın kapsamı ve başvuru süreçlerine ilişkin 

memnuniyet seviyeleri Grafik 46’da yer almaktadır. 

Grafik 46 - Süreçlere İlişkin Memnuniyet-Destek Almayanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, yanıtlayıcıların; 

 %54,2’si destek kapsamının girişimci ve işletmelerin ihtiyaçları ile örtüştüğü, 

 %49’u destek üst limitlerinin yetersiz olduğu, %37’si yeterli olduğu, 

 %51’i destekleme oranlarının yetersiz olduğu, %34,7’si yeterli olduğu, 

 %46,4’ü desteğe başvurunun kolay olmadığı, %42,5’i kolay olduğu kanaatindedir. 

Programdan faydalanmayan işletme ve girişimcilerden projesi Kurul tarafından değerlendirilenlerin 

(248) Kurul sürecine ilişkin memnuniyet seviyeleri Grafik 47’de yer almaktadır. 
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Grafik 47 - Kurul Sürecine İlişkin Memnuniyet-Destek Almayanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, yanıtlayıcıların; 

 %58,1’i başvurunun ardından Kurula girmek için beklediği sürenin makul olduğu, 

 %62,1’i (işletmelerde %57,5, girişimcilerde %71,6) Kurul üyelerinin proje başvurusunu 

değerlendirebilecek yetkinliğe sahip olmadığı, %24,2’si olduğu,  

 %61,7’si (işletmelerde %53,3, girişimcilerde %79) Kurulda değerlendirme sürecinin şeffaf ve 

adil olmadığı, %24,2’si olduğu, 

 %52,4’ü Kurul kararının açıklanması için geçen sürenin makul olduğu kanaatindedir. 

Programdan faydalanmayan işletme ve girişimcilerin, destek süreçlerinde KOSGEB ile iletişimlerine 

ilişkin memnuniyet seviyeleri Grafik 48’de yer almaktadır. 
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Grafik 48 - KOSGEB ile İletişime İlişkin Memnuniyet-Destek Almayanlar 

 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Buna göre, yanıtlayıcıların; 

 %50’si destek sürecinde KOSGEB ile rahatlıkla iletişim kuramadıkları, %28’i kurabildikleri, 

 %38’i şikâyet veya geri bildirimlerin dikkate alınma seviyesinin yeterli olduğu, 

 %51,3’ü KOSGEB Uzmanının desteği ve rehberliğinin yeterli olmadığı, %35,1’i olduğu, 

 %51,3’ü KOSGEB Müdürlüğünün iletişim ve yönlendirmesinin yeterli olmadığı, %32,1’i 

olduğu, 

 KOSGEB Çağrı Merkezinin iletişimi ile ilgili fikir belirtenlerin %48,4’ü KOSGEB Çağrı 

Merkezinin iletişim ve yönlendirmesinin yeterli olmadığı, %30,7’si ise yeterli olduğu 

kanaatindedir.  

Programdan yararlanamayan işletme ve girişimcilerin, KOSGEB’e sundukları projenin durumuna göre 

dağılımı Tablo 59’da yer almaktadır. 

Tablo 59 - Durumuna Göre Projelerin Dağılımı-Destek Almayanlar 

Durum 
Girişimci İşletme Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Projenin gerçekleştirilmesini ileri bir tarihe erteledik. 49 46,7 65 32 114 37 

Bu proje kapsamındaki hazırlıklarımız, yeni fon 
kaynakları araştırmamıza sebep oldu. 

40 38,1 54 26,6 94 30,5 

Destek almadığımız için projeyi uygulamaktan 
vazgeçtik. 

43 41 47 23,2 90 29,2 

Bu proje kapsamındaki hazırlıklarımız, yeni projeler 
planlamamıza sebep oldu. 

20 19 38 18,7 58 18,8 
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Şikâyet veya geri bildirimlerin dikkate alınma seviyesi
yeterliydi.

Destek başvuru sürecinde KOSGEB ile kolaylıkla
iletişim kurabildik.
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Durum 
Girişimci İşletme Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Destek almamamıza rağmen projemizi aynı miktarda 
yatırım ile gerçekleştirdik. 

5 4,8 41 20,2 46 14,9 

Destek almamamıza rağmen projemizi aynı zamanda 
gerçekleştirdik. 

6 5,7 38 18,7 44 14,3 

Destek almadık ancak projemizi daha az bir yatırımla 
gerçekleştirdik. 

9 8,6 23 11,3 32 10,4 

Toplam 105 - 203 - 308 - 

Kaynak: Anket verileri kullanılarak Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Destek alamayan girişimcilerin %41’i, işletmelerin ise %23,2’si projeyi uygulamaktan vazgeçtiklerini, 

girişimcilerin %46,7’si, işletmelerin ise %32’si projenin gerçekleştirilmesini ileri bir tarihe ertelediklerini 

belirtmiştir.  

Ayrıca açık uçlu bir soru ile de Programa ilişkin; 

 Kurul üyelerinin proje konusunda yetkin olmadığına yönelik eleştiriler; 

 Kurul ret kararlarının detaylı olmadığına yönelik eleştiriler, 

 Kurulda sunum için ayrılan sürenin yetersiz olduğuna yönelik eleştiriler, 

 Kurulda belirlenen destek kalemleri, limit ve oranların esnek olmadığına yönelik eleştiriler, 

 Kurulun fazla kesinti yaptığına yönelik eleştiriler 

başlıklarında bilgilere ulaşılmıştır. 

ii. Çapraz tablo analizleri 

Anketlerin sonuçlarına ilişkin tahminlerde bulunmak amacıyla hipotezler oluşturulmuştur. Hipotezleri 

test etmeden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmış ve verilerin normal dağılım 

göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 

birbiri ile ilişkili olmayan iki örneklemin farklılıklarını test etmek amacıyla Mann Whitney-U ve Kruskal 

Wallis-H testleri kullanılmıştır. 

Öncelikle yararlanıcılar ile programdan yararlanmayan işletme ve girişimcilerin bazı göstergelere ilişkin 

memnuniyet düzeyleri arasında fark olup olmadığı analiz edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan 

hipotezler aşağıda yer almaktadır: 

H0: Kurul süreci ile ilgili memnuniyet açısından programdan yararlananlar ve yararlanmayanlar 

arasında fark yoktur.  
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H0: Destek sürecinde KOSGEB ile iletişimden duyulan memnuniyet açısından programdan 

yararlananlar ve yararlanmayanlar arasında fark yoktur.  

Hipotezlere ilişkin test sonuçları Tablo 60’ta yer almaktadır. 

Tablo 60 - Programdan Yararlananlar ile Yararlanmayanların Memnuniyet Düzeyleri Analizi 

Önerme 
Yararlanma 

Durumu 
N 

Test 
İstatistiği 

p Ortalama 

Kurul Süreci ile İlgili 
Memnuniyet 

Programdan 

Yararlananlar 
336 

22629 0,000 

3,58 

Programdan 

Yararlanmayanlar 
308 2,16 

KOSGEB ile 
İletişimden Duyulan 
Memnuniyet 

Programdan 

Yararlananlar 
336 

25411,5 0,000 

3,71 

Programdan 

Yararlanmayanlar 
308 2,52 

Kaynak: Çapraz Tablo Analizi çerçevesince Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, kurul süreci ve KOSGEB ile iletişim ile ilgili memnuniyet için kurulan 2 hipotezin de 

(p=0,00<0,05) %95 güven düzeyinde reddedildiği görülmektedir. Dolayısıyla Kurul sürecine ilişkin 

memnuniyet düzeyi ve KOSGEB ile iletişimden duyulan memnuniyet düzeyi için programdan 

yararlananlar ile yararlanmayanlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu ortaya 

çıkmıştır. Ankete verilen cevaplar incelendiğinde Kurul sürecinden memnuniyet düzeyi ortalamasının 

programdan yararlananlar için 3,58 iken programdan yararlanmayanlar için 2,16 olduğu, KOSGEB ile 

iletişimden duyulan memnuniyetin ise programdan yararlananlarda 3,71 iken programdan 

yararlanmayanlarda 2,52 olduğu görülmüştür. Dolayısıyla programdan yararlananların ilgili süreçlere 

ilişkin memnuniyet düzeyleri yüksekken, yararlanmayanların ise kararsız ile memnun olmama arasında 

bir noktada oldukları görülmüştür.  

Yararlanıcıların programdan sağladıkları faydalar ve memnuniyet düzeylerine ilişkin bazı hipotezler 

oluşturulmuş ve bunlar analiz edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan genel hipotez aşağıda yer 

almaktadır: 

H0: Programdan sağlanan faydalar bakımından işletme ve girişimciler arasında fark yoktur. 

Söz konusu hipotezlere ilişkin test sonuçları Tablo 61’de yer almaktadır. 

Tablo 61 - Programdan Sağlanan Faydalar ile Yararlanıcı Türü Arasındaki İlişki 
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Fayda 
İşletme / 
Girişimci 

N 
Test 

İstatistiği 
p Ortalama 

Ar-Ge ve inovasyon 
becerilerinin artması 

İşletme 259 
9617,50 0,605 

4,19 

Girişimci 77 4,13 

Ar-Ge ve inovasyon 
harcamalarının artması 

İşletme 259 
9574,00 0,606 

3,94 

Girişimci 77 3,94 

Ar-Ge personeli istihdamının 
artması 

İşletme 259 
9441,5 0,458 

3,73 

Girişimci 77 3,39 

Üretim maliyetlerinin 
düşmesi 

İşletme 259 
9635,5 0,644 

3,21 

Girişimci 77 3,25 

Rekabet gücünün artması 
İşletme 259 

9961,00 0,988 
3,90 

Girişimci 77 3,86 

Ürün/yenilik çeşitliliğinin 
artması 

İşletme 259 
9906,00 0,924 

4,08 

Girişimci 77 4,04 

Koruma altına alınan 
ürün/yenilik sayısının artması 

İşletme 259 
9529,00 0,544 

3,21 

Girişimci 77 3,22 

Ortalama Fayda 
İşletme 259 

9773,00 0,790 
3,75 

Girişimci 77 3,69 

Kaynak: Çapraz Tablo Analizi çerçevesince Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, işletme ve girişimcilerin programdan sağladıkları faydaların farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin kurulan 8 hipotezin de (p>0,05) %95 güven düzeyinde kabul edildiği görülmektedir. Dolayısıyla 

programdan yararlanan işletme ve girişimciler arasında programdan sağlanan faydalar açısından anlamlı 

bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. 

Benzer şekilde programdan sağlanan faydaların işletme ölçeği, sektör ve faaliyet gösterilen coğrafi 

bölgeye göre değişip değişmediği de çeşitli hipotezler oluşturularak analiz edilmiştir.  

H0: İşletme ölçekleri arasında programdan sağlanan faydalar bakımından fark yoktur. 

H0: Sektörler arasında programdan sağlanan faydalar bakımından fark yoktur. 

H0: Faaliyet gösterilen coğrafi bölgeler arasında programdan sağlanan faydalar bakımından fark 

yoktur. 

Analizler sonucunda programdan sağlanan faydanın işletme ölçeği ve sektörüne göre değişmediği 

sonucuna ulaşılırken, faaliyet gösterilen bölge ile programın Ar-Ge ve inovasyon harcamalarına etkisi 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Farklılığın hangi bölgelerden 

kaynaklandığı Grafik 49 kapsamında incelenmiştir.  
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Grafik 49 - Bölgeye Göre Programın Ar-Ge ve İnovasyon Harcamalarına Etkisi 

 

Kaynak: Çapraz Tablo Analizi çerçevesince Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, programın Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını artırdığını belirten yararlanıcı oranları en 

yüksek %100 ile Akdeniz bölgesindeyken en düşük oran %67 ile Ege ve Karadeniz bölgelerindedir. 

Programa ilişkin memnuniyet düzeylerinin işletme ölçeği, sektör ve faaliyet gösterilen coğrafi bölgeye 

göre değişip değişmediği çeşitli hipotezler oluşturularak analiz edilmiştir. Söz konusu hipotezler ve 

sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. 

H0: İşletme ve girişimcilerin program süreçlerinden memnuniyet düzeyleri arasında fark yoktur. 

Programın kapsamı, başvuru, kurul, izleme ve ödeme süreçleri ile program süresince KOSGEB ile 

iletişime ilişkin memnuniyet düzeylerinde işletme ve girişimciler arasında anlamlı bir fark olmadığı ve 

her iki grubun da memnuniyet düzeyi bakımından kararsız kalma ile memnun olma arasında bir 

noktada oldukları görülmüştür 

H0: İşletme ölçekleri arasında program süreçlerinden memnuniyet düzeyi bakımından fark 

yoktur. 

Programın kapsamı, başvuru, izleme ve ödeme süreçleri ile program süresince KOSGEB ile iletişime 

ilişkin memnuniyet düzeylerinin işletme ölçeğine göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Kurul 

tarafından belirlenen gider kalemlerine ilişkin memnuniyet ile personel için belirlenen destek 

tutarlarından memnuniyet konularında farklı ölçekteki işletmeler arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
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görülmüştür. Anket verileri incelendiğinde Kurul tarafından belirlenen gider kalemlerinden memnun 

olduğunu belirtenlerin oranı mikro işletmelerde %60, küçük işletmelerde %46,6, orta büyüklükteki 

işletmelerde ise %34,9’dur. Dolayısıyla işletme ölçeği büyüdükçe Kurul tarafından belirlenen gider 

kalemlerinden duyulan memnuniyetin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Personel için belirlenen destek 

tutarlarından memnuniyet ise mikro işletmelerde %63 iken küçük işletmelerde %43,4 ve orta 

büyüklükteki işletmelerde %46,5’tir. Dolayısıyla Personel için belirlenen destek tutarlarından 

memnuniyetin mikro işletmelerde diğerlerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

H0: Sektörler arasında program süreçlerinden memnuniyet düzeyi bakımından fark yoktur. 

Programın kapsamı, başvuru, izleme ve ödeme süreçleri ile program süresince KOSGEB ile iletişime 

ilişkin memnuniyet düzeylerinde sektörlere göre anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 

işlik için belirlenen alan ile personel için belirlenen destek tutarlarından memnuniyet konularında farklı 

sektördeki işletmeler arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Farklılığın hangi sektörlerden 

kaynaklandığı Grafik 50 ve Grafik 51 kapsamında incelenmiştir. 

Grafik 50 - Sektöre Göre İşlik İçin Belirlenen Alandan Memnuniyet Düzeyleri 

 

Kaynak: Çapraz Tablo Analizi çerçevesince Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, işlik için belirlenen alandan memnun olduğunu belirtenlerin oranı Toptan ve Perakende 

Ticaret sektöründe %77,8, İmalat sektöründe %67,9, Bilgi ve İletişim sektöründe %55,6, Mesleki, 

Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektöründe ise %50 şeklinde gerçekleşmiştir. İşlik alanına ilişkin 

memnuniyetin Bilgi ve İletişim ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörlerinde diğer sektörlere 

göre daha düşük olduğu görülmektedir.  
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Grafik 51 - Sektöre Göre Kurulda Belirlenen Destek Tutarlarından Memnuniyet Düzeyleri 

 

Kaynak: Çapraz Tablo Analizi çerçevesince Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, Kurulda personel için belirlenen destek tutarlarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı 

Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe %71, İmalat sektöründe %45,8, Mesleki, Bilimsel ve Teknik 

Faaliyetler sektöründe %43,1, Bilgi ve İletişim sektöründe ise %37,3 şeklinde gerçekleşmiştir. Kurulda 

personel için belirlenen destek tutarlarına ilişkin memnuniyetin Toptan ve Perakende Ticaret 

sektöründe diğer sektörlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

H0: Faaliyet gösterilen coğrafi bölgeler arasında program süreçlerinden memnuniyet düzeyi 

bakımından fark yoktur. 

Buna göre, programın kapsamı, başvuru, kurul ve ödeme süreçleri ile program süresince KOSGEB ile 

iletişime ilişkin memnuniyet düzeylerinde coğrafi bölgelere göre anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak izleyici sisteminden memnuniyet konusunda bölgeler arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. Farklılığın hangi bölgelerden kaynaklandığı Grafik 52 kapsamında incelenmiştir. 
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Grafik 52 - Coğrafi Bölgelere Göre İzleyici Sisteminden Memnuniyet Düzeyleri 

 

Kaynak: Çapraz Tablo Analizi çerçevesince Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, izleyici sisteminden memnun olduğunu belirtenlerin oranı Karadeniz Bölgesinde %89,3, İç 

Anadolu Bölgesinde %85,1 ve Doğu Anadolu Bölgesinde %84,6 iken Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

söz konusu oranın %50 olduğu görülmektedir. 

H0: İşletme ve girişimciler arasında programdan genel memnuniyet düzeyleri bakımından fark 

yoktur. 

H0: Ölçekler arasında programdan genel memnuniyet düzeyleri bakımdan fark yoktur. 

H0: Sektörler arasında programdan genel memnuniyet düzeyleri bakımından fark yoktur. 

H0: Faaliyet gösterilen coğrafi bölgeler arasında programdan genel memnuniyet düzeyleri 

bakımından fark yoktur. 

Buna göre, genel memnuniyet düzeylerinin yararlanıcı tipine, işletme ölçeğine, sektöre ve faaliyet 

gösterilen coğrafi bölgeye göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

H0: İşletme ve girişimciler arasında katkısallık düzeyi bakımından fark yoktur. 

H0: Ölçekler arasında katkısallık düzeyi bakımdan fark yoktur. 

H0: Sektörler arasında katkısallık düzeyi bakımından fark yoktur. 

H0: Faaliyet gösterilen coğrafi bölgeler arasında katkısallık düzeyi bakımından fark yoktur. 

Buna göre, katkısallık düzeyinin işletme ölçeği, sektör ve faaliyet gösterilen coğrafi bölgeye göre 

farklılık göstermediği ancak yararlanıcı tipine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Girişimci 

ve işletmeler arasındaki farklılık Grafik 53 kapsamında incelenmiştir. 
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Grafik 53 - Programın Katkısallık Düzeyi 

 

Kaynak: Çapraz Tablo Analizi çerçevesince Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Buna göre, programın girişimciler üzerindeki katkısının işletmelere nazaran daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

ç. Görüşme (Mülâkat) Verilerinin Analizi 

Anketlerden, idari kayıtlardan ve doküman incelemesinden elde edilen bulguları derinlemesine 

araştırmak için yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmış ve gerçekleştirilen görüşmeler 

aracılığıyla programa taraf tüm kesimlerin program hakkındaki tecrübeleri, düşünceleri ve fikirleri 

hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; 

 Programın tasarım ve revizyon süreçlerinde görev alanlar,  

 Programın uygulama süreçlerinde görev alanlar (uygulama birimi personeli),  

 Kurullarda görev alanlar, 

 İzleyiciler ve 

 Programdan yararlanan ve yararlanamayan işletme ve girişimciler ile görüşülmüştür.  

 

Böylece farklı görev ve pozisyonlardaki kişilerin programa bakış açılarının ortaya çıkarılmasına ve her 

bir gruptan desteğin farklı süreçleri hakkında derinlemesine bilgi alınmasına olanak sağlanmıştır. 

Saha araştırmasının ikinci aşaması kapsamında toplamda 47,5 saat süren 73 görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte karşılaşılan durumlardan önemli görülenlere, genele şamil bir husus 
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olup olmadığına bakılmaksızın bu bölümde yer verilmiştir. Bu noktada amaç, istisnai de olsa sahada 

gözlenen bazı durumların tasarımdan sorumlu birime iletilmesidir. 

Görüşmelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki konu başlıklarına göre kategorize edilmiş olup elde edilen 

sonuçlar öneri geliştirmede kullanılmıştır: 

 Program tasarım süreci, 

 Programda yapılan revizyonlar, 

 Tasarım ve revizyon süreçlerinde bilgilendirme eksikliği, 

 İşletmeler ile girişimcilerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanma durumu, 

 Mevzuat ve formlara ilişkin görüşler, 

 Destek limit ve oranları, 

 İşletme ve girişimcilerin program öncesi Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları,  

 Kurul yapısı, 

 Kurul değerlendirmesi, 

 Değerlendirme kriterleri, 

 Projelerde yapılan kesintiler, 

 Kurul kararlarının esnekliği, 

 Bazı kararların Kurul yerine Müdürlük koordinasyonunda alınması alternatifi, 

 Kurul üyelerinin yetkinliği, eğitimi ve izlenmesi, 

 Programa başvuru sınırı getirilmesi alternatifi, 

 Kabul edilmesine rağmen destekten yararlanılmayan projeler, 

 Reddedilen projeler, 

 Proje süresince izleme, 

 Uygulamada karşılaşılan sorunlar, 

 Programın aksayan noktaları, 

 Yeni destek unsurlarına duyulan ihtiyaç, 

 Ar-Ge ve inovasyon eğitimi, 

 Tamamlayıcılık, 

 Programın katkısallığı, 

 Program sayesinde elde edilen kazanımlar, 

 Proje havuzu veya takip platformu oluşturulması alternatifi, 

 Projelerde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler, 

 Ticarileştirme sürecinde kullanılan yöntemler, 
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 Çıktıları ticarileştirilemeyen projelere yönelik tespit ve öneriler, 

 Programın yapısına ilişkin dönüşüm alternatifleri, 

 Alternatif değerlendirme sistematiği, 

 TEKMER’lere yönelik görüş ve öneriler, 

 KOSGEB’in Ar-Ge destekleri vermesine yönelik tespit ve öneriler ve 

 Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programına yönelik görüşler. 

3. İyi Uygulama Örnekleri 

Değerlendirmeye konu program kapsamında yararlanıcılardan bazılarının diğer yararlanıcılara göre 

daha başarılı oldukları görülmüştür. Başarıyı etkileyen faktörlerin ortaya koyularak diğer potansiyel 

yararlanıcılar açısından örnek oluşturması amacıyla söz konusu işletmelerden bazılarına ilişkin detaylara 

bu çalışma kapsamında yer verilmesinde fayda görülmüştür. Bahse konu iyi uygulama örnekleri Kutu 

1, Kutu 2, Kutu 3, Kutu 4 Kutu 5, Kutu 6, Kutu 7 ve Kutu 8’de sunulmaktadır. 

Kutu 1 - TRON Elektronik 

Ar-Ge’nin Gücünü Arkamıza Aldık 

İstanbul’da faaliyet gösteren TRON Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. 1990 yılında kurulmuş 

ve 2010’lu yıllara kadar elektronik üzerine çalışmaları bulunan küçük işletme olarak faaliyet 

göstermiştir. 2012 ve 2014 yıllarında bilgi ve iletişim teknolojileri ve tasarım teknolojileri 

alanlarındaki projeleri için Ar-Ge ve İnovasyon Programdan 2 defa yararlanan işletme, projeler 

kapsamında toplam 271 bin ₺ geri ödemesiz destek almış ve 3 personel istihdam etmiştir. 2014 ve 

2015’te projelerini başarıyla tamamlayan işletme 2016 yılı itibarıyla orta büyüklükte işletme ölçeğine 

çıkmıştır. İşletme 2020 yılı itibarıyla 2012 yılına göre;  

 Yurt içi satışlarını 3,3 milyon ₺’den 11,2 milyon ₺’ye, 

 İhracatını 6 bin $’dan, 1,9 milyon $’a,  

 Net satışlarını 4 milyon ₺’den 28 milyon ₺’ye, 

 Faaliyet karını 260 bin ₺’den 9,8 milyon ₺’ye, 

 Çalışan sayısını 33’ten 56’ya, 

 Ar-Ge harcamalarını 485 bin ₺’den 3 milyon ₺’ye çıkarmıştır. 

İşletmenin program sonrası başvurduğu Faydalı Model Belgesi 2015 yılında onaylanmıştır. 2016 

yılında proje çıktısı ürünü ticarileştirmek amacıyla Endüstriyel Uygulama Programı’na başvuran 

işletme, bu program kapsamında 347 bin ₺ destek almış ve programı 2017 yılında başarı ile 
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tamamlamıştır. İşletme ayrıca Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı ve 

KOBİGEL’den de yararlanmış ve bu programlar kapsamında da 182 bin ₺ destek ödemesi almıştır.  

İşletmede Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapan Semir DEMİREZEN işletmenin 

hikâyesini aşağıdaki sözlerle aktarmıştır: 

“1990’dan itibaren geniş bant şebeke ekipmanlarının tasarım ve üretimini yaparak faaliyetlerimizi yürüttük. 2012 

ve sonrasında KOSGEB’den aldığımız Ar-Ge destekleri ile ortaya koyduğumuz özgün ürün ve tasarımlar ile 

yüksek teknolojiye geçiş yaptık. 2012-2020 yılları arasında neredeyse her sene bütün ekonomik göstergelerimizi 

2’ye katlayarak büyüdük. Bu süreçte haberleşme, havacılık ve savunma sanayinin ihtiyacı olan ürünleri %100 

yerli olacak şekilde ürettik ve ülkemizde bulunmayan bazı ürünleri millileştirdik. Şu anda ciromuzun %95’i özgün 

tasarımımız olan ürünlerin satışından oluşuyor. Kanada, Arjantin, Fransa, Almanya ve Çin’e ihracat yapıyoruz. 

Bu gelişmelerin hepsi Ar-Ge çalışmalarımız sonucu ortaya çıktı. Halen başta Ar-Ge olmak üzere yürüttüğümüz 

KOSGEB Programları mevcut. Ar-Ge’nin gücünü arkamıza alarak büyümek ve ülkemizin gelişmesine katkı 

sağlamaya devam etmek istiyoruz.  

Artık Ar-Ge ve yenilik odaklı çalışıyoruz ve bunu sağlayacak şekilde çok yönlü ve deneyimli bir ekibimiz, önemli 

ölçüm ve testlerin yapılabildiği laboratuvar altyapımız ve canlı ve etkin tuttuğumuz akademik ve uluslararası iş 

birliği ağımız bulunuyor. Bu altyapıyı kurmamızda şüphesiz KOSGEB’den aldığımız desteklerin büyük katkısı 

oldu. Finansal olarak önemli miktarlarda destek alsak da biz hiçbir zaman KOSGEB’i finansman aracı olarak 

değil, bize değer katan, bizi kurumsallaştıran bir destekçi olarak gördük. KOSGEB’le irtibatımız ve destek 

süreçlerinde yaşadıklarımız bizim işimize bakış açımızı değiştirdi. Örneğin kurul üyeleri projelerimizi büyük bir 

titizlikle inceleyip eksiklerimizi bize bildirerek yönlendiriyorlardı. Yani başlı başına kurula girmek bile bizim 

ufkumuzu genişletip bizi yönlendiren, başarıya ulaşmamızı sağlayan etkiye sahip. 

Diğer taraftan bu program ile KOSGEB, sanayici ile akademisyenleri bir araya getirmesi bakımından da çok 

önemli bir görevi yerine getirmiş oluyor. Yurt dışında gördüğümüz ve ülkemize eksikliğini hissettiğimiz en önemli 

eksikliklerden birisi Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmemiş olmasıydı. Ar-Ge alanında sanayimiz kendi 

çalışmaları ile 1 hızında ilerliyorsa, üniversiteden akademisyenlerin desteğiyle 2 hızına ulaşıyor. Bu açıdan bize 

akademisyenlerle tanışma ve çalışma imkânı veren KOSGEB’e çok teşekkür ederiz. 

Kaynak: (KBS, 2021), (GİB, 2021), (TÜRKPATENT, 2021-B) ve (SGK, 2021)’dan alınan veriler ve gerçekleştirilen 
mülakat kapsamında Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Kutu 2 - Chomar Siber Güvenlik 

Yerelden Globale 

Mersin’de yaşayan girişimci Serkan Bilgehan ÜSTÜNDAĞ 2017 yılında bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanındaki projesi ile Ar-Ge ve İnovasyon Programına başvurmuştur. ÜSTÜNDAĞ’ın 

siber güvenliğe yönelik antivirüs yazılımı projesi Kurul tarafından onaylanmış ve CHOMAR Siber 

Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. program kapsamında aynı yıl kurulmuştur. Proje 

kapsamında 262 bin ₺ geri ödemesiz destek alarak 2019 yılında projesini başarıyla tamamlayan 

işletme akabinde 2019 yılında yeni bir Ar-Ge projesi için tekrar programa başvurmuş 202 bin ₺ geri 

ödemesiz destek aldığı bu projesini de 2020 yılında başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca Genel Destek 

Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı ve Teknopazar Destek Programı kapsamında 111 

bin ₺ destek ödemesi almıştır.  2021 yılında KOSGEB’e yeni bir Ar-Ge ve İnovasyon projesi sunan 

işletmenin projesi Kurul tarafından onaylanmış ve destek süreci devam etmektedir. Projeler 

kapsamında 5 personel istihdam eden işletme kurulduğu yıl ihracata başlamıştır. İşletme sahibi 

Serkan Bilgehan ÜSTÜNDAĞ hikâyesini şu sözlerle aktarmıştır: 

“2010 yılından itibaren bilişim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli girişimlerim olmuştu. Bu süreçte KOSGEB’in 

birçok desteğinden faydalanarak kendimizi geliştirdik. 2017 yılına geldiğimizde kazandığımız tecrübe ile global 

pazara hitap eden bir siber güvenlik ürünü oluşturmak amacıyla girişimci olarak Ar-Ge ve İnovasyon Programına 

başvurduk. Projemiz kabul edildi ve başarıyla tamamladık. Projemiz kapsamında %100 Türk mühendisliği ve 

yerli imkânlarla ortaya çıkardığımız antivirüs programı Türk ve Müslüman dünyasının bu alandaki ilk yazılımı 

oldu. Böylece dünyada bu alanda yazılımı olan 17’inci ülke olduk.  

Firmamız, merkezi ABD’de bulunan Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma Test Standartları Organizasyonu 

(AMTSO) üyeliğine Türkiye'den kabul edilen tek, dünyadaki 56 küresel teknoloji şirketinden birisidir. Ayrıca 

uluslararası standartlara uygunluğumuzu kanıtlamak amacıyla 2018 yılından itibaren birçok test, belgelendirme 

ve sertifikasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Şu anda ürünlerimizin birçoğu tüm uluslararası saygın 

kuruluşlarca belirlenen standartları sağlamaktadır. Bu süreçte birçok saygın kuruluştan da ödüller aldık.  

Firma olarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 

2020 kapsamında “Runner Ups” ödülüne, net satış gelirimizde son 3 yılda yakaladığımız %946’lık büyüme ile 

layık görüldük. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 

Dönüşüm Ofisi tarafından yerli ve milli Siber Güvenlik Ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Siber 

Güvenlik Kümelenmesi tarafından 2022’de düzenlenen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Ödüleri’nde En 

Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma Ödülünü aldık. 
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2020 yılında 1 milyon kişiyi kapsayan kampanyamız ile yaklaşık 100 milyon ₺ değerinde siber güvenlik ürününü 

ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Düzenlediğimiz kampanyalar ile ülkemizin siber güvenlik 

ihtiyacının yabancı menşeili yazılımlar ile karşılanmasının önüne geçerken, ülkemizin döviz kaybının azaltılmasına 

da katkı sunuyoruz. Uluslararası pazara da yazılımımızı 15 farklı dilde sunduk ve toplamda 190’ın üzerinde 

ülkede 5 milyondan fazla kullanıcıya ulaştık.  

Biz siber güvenliği aynı zamanda milli bir savunma hizmeti olarak görüyor, “milli savunma milli ürünlerle olur” 

diyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Mevcut durumda birçok stratejik kamu kuruluşu bilişim 

sistemlerini korumak amacıyla yabancı menşeili güvenlik yazılımlarını kullanıyor. Amaçlarımızdan birisi de kamu 

ve özel kuruluşlarımıza ait verilerin milli yazılımımızla korunması. Bu yönde gerek kamu gerekse finans başta 

olmak üzere özel sektör kuruluşları ile 20’den fazla ortak proje yürütmeye başladık. KKB, BKM ve BDDK ile 

işbirliği yaparak ürünlerimizin finansal kesme tanıtımını sağladık. Önümüzdeki dönemde bu yöndeki 

faaliyetlerimizi yoğunlaştırmayı planlıyoruz. 

Ayrıca 2017 yılından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Japonya, Kore, Tayland, KKTC başta olmak 

üzere birçok ülkeye birçok ziyaret gerçekleştirdik, bu ülkelerde fuar ve B2B organizasyonlarına katılarak 

ürünlerimizi tanıttık. 5 ürünümüz için Marka Tescil Belgesi, 6 ürünümüz için TÜR Belgesi, 7 ürünümüz için 

Bilgisayar Programlarına İlişkin Kayıt-Tescil Belgesi, 8 ürünümüz için Yerli Malı Belgesi, 10 farklı ürün ara 

yüzümüz için de Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aldık. Bahsettiğim test, sertifika, belge ve yurt dışı iş gezilerinin 

birçoğunu KOSGEB’den aldığımız desteklerle gerçekleştirdik. Hali hazırda Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı 

ve Yurt Dışı Pazar Destek Programı başta olmak üzere KOSGEB destekleri ile yeni projeler yürütüyoruz. 2022 

yılında 15 milyon ₺ yurt içi, 1 milyon $ da yurt dışı satış bekliyoruz.  

Biz projemize başlarken kuruluş aşamasında ve ilerleyen süreçte beraber yürümek adına özellikle KOSGEB’i 

seçtik. Daha önceki tecrübelerimizden de tanıdığımız KOSGEB, diğer destekleyici kuruluşlardan farklı olarak 

bize sahada, yani gerçek ticari hayatta daha fazla katkısı olan bir kurum. Diğer kurumlar gibi sadece teoride veya 

akademik düzeyde başarılı bir proje ortaya çıkarmak için değil, aynı zamanda ürünümüzü ticarileştirebilmemiz 

için de bize danışmanlık ve mentörlük hizmeti vererek yol gösteren, önümüzü açan bir kurum. KOSGEB’de çalışan 

arkadaşlarımız görevlerinde olmasa bile bizim büyümemiz ve gelişmemiz için her türlü yardımı ve gayreti gösterdiler. 

Bu nedenle biz bu arkadaşları devlet memuru olarak değil, işletme ve girişimcilere mentörlük yapan vizyon sahibi 

insanlar olarak görüyoruz. Bu nedenle geldiğimiz noktada yola KOSGEB’le çıkmamızın ne kadar doğru olduğunu 

görüyoruz ve bunun meyvelerini alıyoruz. Tüm destekleri için KOSGEB’e bir kez daha teşekkür ediyorum.” 

Kaynak: (KBS, 2021)’den alınan veriler ve gerçekleştirilen mülakat kapsamında Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Kutu 3 - Macellan Bilişim 

Dijitalleşme Çözümlerimiz ile Uluslararası Başarıya Ulaştık 

İstanbul’da eğitim gören 4 mühendis arkadaş 2014 yılında henüz üniversite öğrencisiyken bilgi 

ve iletişim teknolojileri alanındaki projeleri ile Ar-Ge ve İnovasyon Programına başvurmuştur. 

Girişimcilerin projesi Kurul tarafından onaylanmış ve devamında Macellan Bilişim Danışmanlık 

Tic. Ltd. Şti. program kapsamında kurulmuştur. KOSGEB-İstanbul Ticaret Üniversitesi 

TEKMER binasında işlik tahsis edilen girişimcilere, personel istihdamı, ofis mobilyaları ve 

teknoloji donanımları için 85 bin ₺ geri ödemesiz destek verilmiştir. Projeyi 2015 yılında başarıyla 

tamamlayan girişimciler 2019 yılında yeni bir Ar-Ge projesi ile tekrar programa başvurmuş ve 

45 bin ₺ geri ödemesiz destek almıştır. Girişimcilere ayrıca İşletme Geliştirme Destek Programı 

kapsamında da 50 bin ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Girişimciler 2021 yılı itibarıyla 2014 yılına 

göre yurt içi satışlarını 26 bin ₺’den 96 milyon ₺’ye, çalışan sayısını 5’ten 160’a çıkarmıştır. 

Girişimcilerden Göktürk YETİM hikâyelerini şu sözlerle aktarmıştır: 

“Üniversitede okurken start-up weekend etkinliğine arkadaşlarımızla birlikte internette güvenlik için 

kullanılan Captcha servisleri üzerinden reklam olanağı sağlayarak gelir elde edilmesine yönelik bir proje 

sunmuştuk. Etkinlikte projemiz 3’üncülük ödülü aldı. Katıldığımız bir başka etkinlikte de aynı proje ile bu 

kez 1’inci olunca artık bunu ticarileştirmemiz gerektiğine karar verdik. Öğrenci olduğumuz için hiçbirimizde 

maddi imkân yoktu. Bu süreçte araştırırken karşımıza KOSGEB çıktı. Projemizi KOSGEB’e sunduk ve 

Kurulu ikna ederek destek almaya hak kazandık. 0 sermaye ile başladığımız için eğer projemiz kabul 

edilmeseydi işletmemizi kurmamıza imkân yoktu. Sağ olsunlar bize işlik verdiler, tüm mobilya ve bilgisayar 

donanımlarını almamıza destek oldular. İşlikte de elektrik, internet gibi temel işletme giderlerimiz karşılanınca 

bize sadece projemizi başarıyla tamamlamak kaldı. Değişen konjoktür nedeniyle projemizi ticarileştiremesek de 

artık personelimiz var, ekipmanımız var, okuldan mezun olmuşuz, heyecanımız zirvede, projeyi hayata 

geçiremedik diye kapatacak değiliz. Hemen o ürünü rafa kaldırarak yeni projelere başladık. 

Büyüme sürecinde birçok sorunla karşılaştık. Kurucularımızın genç insanlar, işletmemizin ise yeni kurulmuş 

olması büyük ve köklü müşterilerle çalışırken bize karşı güven sorunu oluşturuyordu. Bu sorun belli bir süre 

bizim gelişmemizi engelledi. Biz de onlar nezdinde oluşan bu sorunu ve pazarlama kapasitemizdeki eksikliği, 

sektörde yer alan köklü firmalar ile işbirliği yaparak çözdük. Büyük ve köklü müşterilerimize daha önce 

çalıştıkları ve güvendikleri TURKCELL, SAMSUNG gibi büyük işletmelerle işbirliği yaparak onlar 

üzerinden ulaştık. Bu yöntem, ilk başlarda kar oranımızı düşürdü ancak satışlarımızın ve müşteri sayımızın 

artmasıyla sonradan gelirimizi çok arttırdı.  
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Biz kendimizi dijital çözümler üreten bir şirket olarak konumlandırdık. Şu anda 4 farklı ürünümüz ile 

Türkiye, ABD, Kanada ve Katar olmak üzere 4 ülkede, 6 ofis, 160 çalışan ile faaliyet gösteriyoruz. 

Ürünlerimizden; Arşimet Dijital Arşiv’le kâğıdı, Bulut Filo Yönetimi’yle aracı, Lagina Biyometrik İmza’yla 

imzayı dijitalleştirerek TOBB’un en hızlı büyüyen şirketler listesinde ilk olarak 10, ardından 6’ncı sırada yer 

aldık. Son olarak Alternatif ile parayı dijitalleştirmeye yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Alternatif için 

farklı uluslararası yatırımcılar ve fon kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda PwC 

tarafından yapılan değerlemeye göre Alternatif’in değeri 1,86 Milyar ₺ olarak öngörülmüş ve bu değer üzerinden 

çeşitli platformlarda kitle fonlaması çalışmalarımız devam ediyor.  

Kuruluş aşamamızda yanımızda olan ve sonrasında da birçok desteğinden faydalandığımız KOSGEB’i her 

zaman her ortamda güzellikle anıyor ve herkese anlatıyoruz. Girişimciler için Ar-Ge ve İnovasyon Programı 

bir can suyu, kesinlikle her Ar-Ge girişimcisi bu fırsatlardan yararlanmalı.” 

Kaynak: (KBS, 2021), (GİB, 2021) ve (SGK, 2021)’dan alınan veriler ve gerçekleştirilen mülakat kapsamında Yazar 
tarafından hazırlanmıştır. 

Kutu 4 - SBS Bilimsel Bio Çözümler - Bee’o 

En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasına Girdik 

İstanbul’da yaşayan girişimci Aslı Elif TANUĞUR SAMANCI, Taylan SAMANCI ve Prof. Dr. 

Dilek BOYACIOĞLU ile Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri alanında geliştirilen bir proje ile Ar-

Ge ve İnovasyon Programına 2013 yılında başvurmuştur. Girişimcilerin projesi Kurul tarafından 

onaylanmış ve devamında SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. Ltd. Şti. program kapsamında 

kurulmuştur. İTÜ TEKMER’de tahsis edilen işlikte Ar-Ge faaliyetlerine başlayan ve proje 

kapsamında 4 personel istihdam eden işletmeye 31 bin ₺ geri ödemeli 208 bin ₺ geri ödemesiz 

destek verilmiştir. Projesini 2015 yılında başarıyla tamamlayan işletme, proje çıktısı ürünü 

ticarileştirmek amacıyla 2015’te Endüstriyel Uygulama Programı’na başvurmuş ve bu kapsamda 

164 bin ₺ destek almış ve programı 2016 yılında başarıyla tamamlamıştır. İşletme ayrıca Genel 

Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı ve Yurt Dışı Pazar Destek Programı 

kapsamında 394 bin ₺ destek ödemesi almıştır.  2015 yılı itibarıyla statü değişikliğine giderek anonim 

şirkete dönüşen işletme 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 8 adet Patent Belgesi başvurusunda 

bulunmuştur. 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinde “İnovatif Girişimci KOBİ” kategorisinde ödüle 

layık görülen girişimci TANUĞUR SAMANCI hikâyelerini şu sözlerle aktarmıştır: 
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“Oğlum bebeklik döneminde 2 ayda bir yüksek derecede ateşleniyordu ve sürekli antibiyotik vermek zorunda 

kalıyorduk. 5 yaşına geldiğinde ise antibiyotiklerden dolayı çok kötü bir alerji gelişti ve bunun tedavisini de 

bulamadık. Doktorlar çocuğunun bağışıklığının aşırı derecede düşük olduğunu belirtiyordu. Bunun üzerine bilimsel 

çalışmaları ve tıbbi yayınları araştırmaya başladım ve bu dönemlerde propolis ve arı sütü ile tanıştım. Propolis ve 

arı sütünün dünyanın her yerinde bağışıklığı doğal yollarla güçlendirmek ve sık tekrarlayan enfeksiyonları önlemek 

için kullanıldığını gördüm. Kendim de Gıda Yüksek Mühendisi olduğum için çalıştığım laboratuvarda ülkemizin 

çeşitli bölgelerinden elde edilmiş propolis ve arı sütünden ürettiğim propolis özütünü 6 ay kullandıktan sonra ateş 

ve alerji sorununun çözülerek oğlumun bağışıklığının güçlendiğini gözlemledim.  

Oğlumun yaşadığı alerji ve bağışıklık sorununu arı sütü ve propolis ile çözmem bu sorunlara yönelik bir ticari 

girişim kurulması konusunda bana ilham ve cesaret verdi. Bu kapsamda eşim Ziraat Yüksek Mühendisi ve 

Arıcılık Uzmanı Taylan SAMANCI ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde öğretim 

görevlisi Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU ile birlikte Anadolu propolisi başta olmak üzere diğer arı ürünlerinden 

oluşan katma değerli ürünleri geliştirecek bir girişim kurmaya karar verdik. Bu süreçte KOSGEB desteklerini 

araştırmaya başladık ve projemize en uygun olan ve en yüksek desteği bizlere sağlayacak programın Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı olduğunu gördük. Ülkemizde daha önce üretilmeyen propolis özütünü, Anadolu’daki arıcılarla 

birlikte oluşturacağımız “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmeye yönelik projemiz kabul edildi ve 2013 yılında 

İstanbul Teknik Üniversitesi TEKMER’de işletmemizi kurduk. Geliştirdiğimiz propolis özütleme yöntemi ile 

projemizi başarıyla tamamladık ve ürünümüze yönelik patent başvurusunda bulunduk.  

Anadolu’daki arıcılardan sözleşmeli olarak arı sütü ve ham bal almaya devam ettik ve gerekli üretim izinlerini de 

aldıktan sonra ürünlerimizi kendi web sitemizden online olarak satmaya başladık. Satışlarımız artmaya 

başladıktan sonra 150 metre karelik bir üretim alanı ve 50 metre karelik depo alanı kiraladık ve orada yeni 

makineler alarak daha yüksek kapasite ile üretime başladık. Bu dönemlerde İTÜ Arı Teknokent’te İTÜ GATE 

hızlandırıcı programı ile ürünü satışa hazır olan 8 işletmenin ABD’ye götürülerek 1 ay boyunca farklı 

uzmanlıklara sahip mentör ve yatırımcılarla buluşturacağını öğrendik ve programa başvurarak bu işletmelerden 

birisi olarak seçildik. ABD’ye giderek mentörlerden eğitimler aldık, ürünlerimizi marketlere tanıttık ve 

ürünlerimizin ABD’ de de satış potansiyeli olduğunu gördük. Program bizim vizyonumuzu genişletti. Böylelikle 

şirketi daha hızlı büyütmek için yatırım almamız gerektiğini anladık ve ülkemize döndükten sonra yatırımcı 

arayışına başladık. Bu kapsamda bir fondan yatırım alarak; 1.000 m2’lik yeni bir üretim alanına taşındık, 

makine-ekipman sayımızı artırdık ve üretim bandımızı otomatikleştirdik, yeni personel istihdam ederek işletme 

organizasyonunu tamamladık, yeni ürünler geliştirerek pazarlama ve satışa başladık.  
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Yurt dışı için yeni markamız olan Bee&You markasını oluşturduk. 2016 yılında ABD’de işletme kurduk ve 

orada www.beeandyou.com online satış sitesini kurarak satışa başladık. Sonrasında ise farklı uluslararası e-ticaret 

siteleri üzerinden çeşitli ülkelere ihracata başladık. Şu anda ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışında online, perakende 

ve eczane kanallarında satışa sunulmaktadır. 2022 itibarıyla ürünlerimizi 27 ülkeye ihraç etmekte ve Anadolu 

propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Mevcut durumda 500 sözleşmeli arıcı, 

150 bin arı kovanı, 1.200 m2’si Ar-Ge Merkezi olan toplam 10.500 m2’lik tesisi ve 28’i Ar-Ge personeli 175 

kişilik uzman kadrosu ile Türkiye’nin en büyük propolis üreticisiyiz. 2022 yılı için yurt dışı satışımızı 80 milyon 

₺, net satışımız ise 165 milyon ₺ olarak öngörmekteyiz.  

Diğer taraftan yeni Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına devam ediyor ve bunlar için KOSGEB ve TÜBİTAK 

destek programlarından yararlanıyoruz. Bunun yanında üniversitelerin farklı bölümlerinde yüksek lisans veya 

doktora tez araştırmalarına Ar-Ge desteği vermekteyiz. 2020 yılında TOBB tarafından Türkiye'nin Hızlı 

Büyüyen Şirketleri arasında 5’inci sırada yer aldık. Ayrıca Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve ihracat alanlarında 

14’ü uluslararası toplam 28 farklı ödüle layık görüldük.  

İşletme kuruluşundan, ofis ve laboratuvar giderlerimize, prototipi ortaya çıkardıktan sonra ise ticarileşme 

aşamasında makine ekipmanlarımızın alınmasına kadar KOSGEB’in kesinlikle çok önemli katkıları oldu. 

Bunun yanında bize tahsis edilen işlik sayesinde projemiz süresince hiçbir kira, su, elektrik, doğalgaz ücreti 

ödemedik. Yeni kurulan bir işletme için bu tür işletme maliyetlerinin olmaması çok önemliydi bu açıdan 

TEKMER’de başlamak bizlere çok büyük bir avantaj sağladı. Ar-Ge girişimcilerine özellikle KOSGEB’i ve 

Ar-Ge, inovasyon desteklerini kesinlikle öneririz.” 

Kaynak: (KBS, 2021), (GİB, 2021) ve (TÜRKPATENT, 2021-B)’ten alınan veriler ve gerçekleştirilen mülakat kapsamında 
Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Kutu 5 - ANDASİS Elektronik 

Yerli Üretim İle İthalatı, İhracata Çevirdik 

Bir grup girişimci mühendis, 2016 yılında Kocaeli’nde bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 

projeleri ile Ar-Ge ve İnovasyon Programına başvurmuştur. Girişimcilerin elektronik kart 

imalatına ilişkin projesi Kurul tarafından onaylanmış ve devamında ANDASİS Elektronik San. 

ve Tic. A.Ş. program kapsamında kurulmuştur. Proje kapsamında 3 personel istihdam eden 

işletmeye 96 bin ₺ geri ödemesiz destek verilmiştir. 2017 yılında işletmesini İstanbul’a taşıyan 

girişimci projesini 2018 yılında başarıyla tamamlamıştır. Genel Destek Programı kapsamında da 
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51 bin ₺ destek alan işletme 2020 yılı itibarıyla 2016 yılına göre; yurt içi satışlarını 0 ₺’den 61 

milyon ₺’ye, Ar-Ge harcamalarını 0 ₺’den 4,6 milyon ₺’ye çıkarmış ve 2019 yılında ilk yurt dışı 

satışını gerçekleştirmiştir. Girişimcilerden birisi ve aynı zamanda işletmede genel müdür 

yardımcısı olarak görev yapan Fuat KAYAPINAR hikâyelerini şu sözlerle aktarmıştır: 

“Tecrübeli 5 mühendis girişimci olarak aklımızdaki Otomotiv Takip Cihazı projesini gerçekleştirmek için yola 

çıktığımızda bizim için en iyi başlangıç seçeneğinin KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Programı olduğunu 

gördük. Devamında projemizi sunarak işletmemizi kurduk. Projemizi başarıyla tamamladık ama günün 

şartları nedeniyle söz konusu ürünü ticarileştirmedik. Ancak buradan elde ettiğimiz tecrübe bize referans oldu 

ve farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda büyük işletmelerle işbirliği yapabildik. Ortak çalıştığımız 

büyük işletmelerle birçok yeni proje geliştirerek faaliyetlerimizi genişlettik ve savunma, otomotiv ve 

telekomünikasyon sektörlerine gömülü elektronik sistem çözümleri sunmaya başladık. Bu kapsamda yaklaşık 

5 yıllık süre zarfında 14 Ar-Ge çalışmasını tamamladık ve bunlardan 7’si için KOSGEB ve TEYDEB’den 

destek aldık. 23 Ar-Ge çalışmasına ise aktif olarak devam ediyoruz. 

Halihazırda 100’den fazla çalışanımız ve geliştirme aşamasında olanlarla birlikte 100’ün üzerinde ürün ve 

sistemimiz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda küresel devlerle rekabet edebilen donanım, yazılım, 

mekanik ve sistem tasarımlarını tamamen yerli imkânlarla kendi bünyemizde geliştirmekte ve üretmekteyiz. 

Böylece ülke olarak %100 dışa bağımlı olduğumuz bu alanda dışa bağımlılığa son vererek, yerli cihazlarımız 

sayesinde haberleşme güvenliğini garanti altına almak istiyoruz.  

%90’ının yabancı yatırımcı ve markaların elinde bulunduğu ağ altyapıları alanında, zorluk teşkil etse de bu 

durumu ülkemiz lehine çevirmek amacıyla çıktığımız yolda, tamamen ülkemizde tasarlayıp ürettiğimiz yeni 

nesil ağ altyapı cihazlarıyla, teknolojik bakımdan kamu ve özel sektörde neredeyse bütün ağ altyapı ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek duruma geldik. Üretim kapasitesi ve pazar hacimleri açısından da benzer seviyelere gelmek için 

insan kaynağı ve üretim yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca yurt dışında da benzer konularla alakalı 

temaslarımız var ancak öncelikle iç pazarda %100’e yakın olan ithalat oranını düşürmeyi hedefliyoruz. 

Öncelikle ülkemizdeki varlığımızı güçlendirdikten sonra globalde varlık göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda 

vizyonumuzu da “Mevcut durumda neredeyse tamamı ithal edilen haberleşme ürün gruplarında ülkemizdeki 

talebin çok büyük bir kısmını karşılıyor olmak ve ülkemizi bu sektörde dış ticaret fazlası verir hale getirmek” 

olarak belirledik.  

Şu anda ASELSAN’ın stratejik ortağı olarak savunma sanayinde birçok Ar-Ge projesi yürütüyoruz.  Ayrıca 

HAVELSAN, METEKSAN gibi birçok savunma sanayi şirketine de proje bazlı üretim yapıyoruz. 
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Ürünlerimiz dışa bağımlılığı azaltırken aynı zamanda iş ortaklarımızın geliştirdikleri nihai ürünler yoluyla 

ihraç da edilmektedir. Böylece hem ithalatı azaltırken hem de ihracata katkı sağlamaktayız.” 

Kısa sürede yakaladığımız bu başarıyı, sektördeki eksiklikleri net analiz edebilmemize ve haberleşme alanında 

sahip olduğumuz ileri düzey tasarım uzmanlığı sayesinde hızlı aksiyon alabilmemize borçluyuz. Ayrıca 

KOSGEB’e de bizim için bir çıkış noktası olduğu için teşekkür ederiz.  

Kaynak: (KBS, 2021) ve (GİB, 2021)’den alınan veriler ve gerçekleştirilen mülakat kapsamında Yazar tarafından 
hazırlanmıştır. 

Kutu 6 - TDU Savunma Sistemleri 

20 m2’lik İşlikten 70 Çalışana 

İzmir’de faaliyet gösteren TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 2013 yılında 

kurulmuş ve aynı yıl malzeme teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon projesini KOSGEB’e 

sunarak destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında 42 bin ₺ geri ödemesiz destek alarak 

2014 yılında projesini başarıyla tamamlayan işletmenin proje kapsamındaki ürüne ilişkin 1 Faydalı 

Model ve 1 Patent Belgesi başvurusu onaylanmıştır. İşletme 2020 yılında yeni bir patent belgesine 

daha başvuruştur. Ayrıca Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı ve 

KOBİGEL Programından da yararlanmış ve bu programlar kapsamında da 161 bin ₺ destek 

almıştır. İşletme yetkilisi Ümüt ÖZTÜRK işletmesinin hikâyesini aşağıdaki sözlerle aktarmıştır: 

“Ben 2012 yılına kadar büyük bir savunma sanayi şirketinde olmak üzere özel sektörde çalıştım. 2012’de yine 

savunma sanayine yönelik görünmezlik pelerini üzerine projemi hayata geçirmek üzere istifa ettim ve şirketimi 

kurdum. KOSGEB’le tanışmam da işletmemi kurduğum bu dönemde gerçekleşti. Ar-Ge projesi için kaynak 

ararken KOSGEB’in Ar-Ge ve inovasyon projelerine destek verdiğini öğrendim ve projemi sunarak destek almaya 

hak kazandım. Projemizi TEKMER’de bize tahsis edilen 20 m2’lik işlikte yürüterek, prototipimizi ortaya 

çıkardık. Bu sayede hava, kara ve deniz araçlarını görünmez kılmayı başardık.  

Projeyi başarıyla tamamladıktan sonra ortaya çıkan ürünümüz büyük yatırım gerektirdiğinden yatırımcı aramaya 

başladık. Bu süreçte ürünümüzle ilgilenebilecek yatırımcılar ve büyük sanayi kuruluşları ile bizim adımızla 

iletişime geçerek bize yatırımcı arayan TEKMER yetkilileri ve Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde İzmir’de büyük 

bir tekstil firması ile görüştük. Söz konusu firma ürünümüze inandı ve bizimle ortaklık yapmaya karar verdi. 

Birlikte sıfırdan yeni bir üretim tesisi kurarak üretime başladık. Bu süreçte ayrıca Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığından Teknoyatırım Programı kapsamında ticarileştirme desteği aldık. İlerleyen süreçte yeni Ar-Ge ve 
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inovasyon projeleri ile ürün çeşitliliğimizi artırdık ve gerekli kalite ve izin belgelerini Savunma Bakanlığından 

alarak ihracata başladık. NATO standartlarına uygun üretim altyapımız ve 70 çalışanımızla 2022 yılı itibarıyla 

%70’i yurt dışına olmak üzere 55 milyon ₺ satış hacmine ulaştık. Askeri amaçlı görsel kamuflaj, kızılötesi 

kamuflaj, radar ve termal koruma sağlayan gizleme ağları, askeri araç ve mühimmatlar için koruyucu tekstil 

ürünleri, şişirilebilir sahte hedefler, çadır sistemleri, kompozit ve diğer benzer ürünler üzerine uzmanlaştık ve sadece 

savunma sanayine değil ticari kullanıma yönelik ürünlerimizle de pazarda yer edinmeye başladık.  

İşletmemizin kuruluşundan bugün geldiğimiz seviyeye kadar KOSGEB bizim en önemli ateşleyicimiz olmuştur. 

İlk maddi destekleri KOSGEB’den aldık. Projemiz kapsamında gerçekleştirmemiz gereken ve bizim açımızdan 

çok yüksek maliyetli testleri KOSGEB’den aldığımız destek sayesinde gerçekleştirdik. Bu testleri yapamasaydık 

projemizi sonlandırmak zorunda kalabilecektik. KOSGEB desteği bizim için ilk kıvılcımı yakan unsur oldu. Bu 

nedenle KOSGEB’in başarımızda büyük payı olduğunu düşünüyor ve Ar-Ge ve inovasyon faaliyetinde bulunacak 

tüm işletme ve girişimciler için KOSGEB desteklerini büyük bir fırsat olarak görüyorum.” 

Kaynak: (KBS, 2021) ve (TÜRKPATENT, 2021-B)’ten alınan veriler ve gerçekleştirilen mülakat kapsamında Yazar 
tarafından hazırlanmıştır. 

Kutu 7 - BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler 

Yenilikçi Ürünler ile 5 Yılda 50 Ülkeye İhracat 

İzmir’de faaliyet gösteren BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. 2017 yılında 

kurulmuş ve kurulduğu yıl biyoteknoloji ve gen teknolojileri alanındaki projesini KOSGEB’e 

sunarak destek almaya hak kazanmıştır. İşletme, projesi kapsamında 137 bin ₺ geri ödemesiz destek 

almış ve 2 personel istihdam etmiştir. 2018’de projesini başarıyla tamamlayan işletme 2017-2020 

yılları arasında;  

 Yurt içi satışlarını 339 bin ₺’den 6,4 milyon ₺’ye, 

 Net satışlarını 301 bin ₺’den 8,1 milyon ₺’ye, 

 Faaliyet karını 16,7 bin ₺’den 3,7 milyon ₺’ye,  

 Çalışan sayısını 1’den 21’e, 

 Ar-Ge harcamalarını 171 bin ₺’den 1 milyon 150 bin ₺’ye çıkarmış ve 2018 yılında ilk yurt 

dışı satışını gerçekleştirerek 2018, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 3 milyon ₺ yurt dışı satış 

hasılatına ulaşmıştır. 
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İşletme ayrıca Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı ve Yurt Dışı Pazar 

Destek Programı kapsamında 104 bin ₺ destek ödemesi almıştır.  2021 yılında KOSGEB’e yeni bir 

Ar-Ge ve İnovasyon projesi sunan işletmenin projesi Kurul tarafından onaylanmış ve destek süreci 

devam etmektedir. İşletme yetkilisi Ozan KARAMAN, hikâyelerini şu sözlerle aktarmıştır: 

“Daha önceden sentetik kemik üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarında bulunuyorduk. 2017 yılında 

çalışmalarımızı daha kurumsal hale getirmek istedik. Bu kapsamda bir yatırımcı desteği ile TEKNOPARK 

içerisinde işletmemizi kurarak KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Programına başvurduk. İşletmemizi kurarken 

KOSGEB’e proje sunmaya karar vermiştik zaten.  

Projemizi kısa sürede başarıyla tamamladık ve sektörde yenilikçi olan bir ürün ortaya çıkardık. Bizim 

sektörümüzde çok kısa sürede önemli gelişmeler yaşanabildiği için hızlı hareket etmek önemli. Geciktiğiniz zaman 

rakipleriniz önünüze geçebiliyor. Program bizim hızlı hareket etmemizi ve rakiplerimizin önüne geçmemizi sağladı. 

Bu kapsamda programın Ar-Ge süreçlerini hızlandırıcı bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca aldığımız 

danışmanlık desteğinin projemize ve işletmemize katkısını çok önemli buluyorum. Projemizin başarıyla 

tamamlanmasında danışmanımızın çok katkısı olmuştur.  

Ortaya çıkardığımız ürünü yatırımcımızın üretim altyapısı sayesinde kısa sürede ticarileştirdik. Sonrasında ise yeni 

projeler yaparak ürün çeşidimizi genişlettik ve ihracata başladık. Bugün ihracat için görüştüğümüz ülke sayısı 50’yi 

geçti, satışlarımızın ise %30’undan fazlası yurtdışına. Çalışan sayımızı ise 60’ın üzerine çıkararak orta ölçekli 

işletme sınıfına yükseldik. İşletmemiz adına gerçekleşen tüm bu gelişmelerde, başta ilk ürünümüzü ortaya 

çıkarmamızı sağlayan Ar-Ge ve İnovasyon Programı olmak üzere bu süreçte kullandığımız diğer KOSGEB destek 

programlarının büyük katkısı olmuştur. KOSGEB destekleri bize proje disiplini kazandırdı, planlı çalışmayı 

öğretti. Kısaca KOSGEB, kuruluşumuzdan bugüne bizim hızlı şekilde büyümemizin en önemli sebeplerinden birisi 

olmuştur. Bizimle özel olarak ilgilenen ve projelerimizin başarıyla tamamlanması için bizi yönlendiren KOSGEB’e 

teşekkür ediyoruz. Desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bu destek aynı zamanda yeni projelerle yolumuza 

devam etmemizi sağlıyor.” 

Kaynak: (KBS, 2021), (GİB, 2021) ve (SGK, 2021)’dan alınan veriler ve gerçekleştirilen mülakat kapsamında Yazar 
tarafından hazırlanmıştır. 
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Kutu 8 - SORANUS Ar-Ge 

3 Saatlik Ameliyatı 1 Saate Düşürdük 

İzmir’de yaşayan girişimci Ahmet Özgür YENİEL 2018 yılında tasarım teknolojileri alanındaki 

projesi ile Ar-Ge ve İnovasyon Programına başvurmuştur. Aynı zamanda akademisyen ve hekim 

olan YENİEL’in kendi uzmanlık alanında kullandığı tıbbi ve cerrahi cihazlara ilişkin projesi Kurul 

tarafından onaylanmış ve devamında SORANUS Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 

program kapsamında kurulmuştur. Proje kapsamında 1 personel istihdam eden ve 64 bin ₺ geri 

ödemesiz destek alan girişimci, projesini 2019 yılında başarıyla tamamlamıştır. 2020 yılında yeni bir 

Ar-Ge ve inovasyon projesi sunan girişimcinin projesi Kurul tarafından onaylanmış ve destek süreci 

devam etmektedir. Proje çıktılarına yönelik 2018 ve 2019 yıllarında 2 adet Patent Belgesi 

başvurusunda bulunan girişimcinin başvurularından birisi 2020 yılında onaylanmıştır. Girişimci 

YENİEL hikâyesini şu sözlerle aktarmıştır: 

“İşletmemizi KOSGEB’e sunduğumuz Ar-Ge projesinin kabul edilmesi üzerine kurduk. Projemizi başarıyla 

tamamladık ve ortaya çıkardığımız ürün ile ilgili patentimizi aldık. Ortaya çıkardığımız ürün ile 3 saatlik 

ameliyatı 1 saate, 3 gün yatacak hastanın yatış süresini 1 güne indirmeyi başardık. Şu ana kadar 50’den fazla 

ameliyatta kendi geliştirdiğimiz ürünleri kullandık ve hepsi de başarıyla sonuçlandı.  

İlk projemizin devamında KOSGEB, TÜBİTAK ve AB projeleri olmak üzere birkaç programdan daha 

yararlanarak ürün çeşidimizi artırdık. Sadece AB’den hibe olarak 750 bin € aldık. Şu anda Türkiye, ABD, 

Kanada ve AB’deki patent başvurularımızın sayısı 7’ye ulaştı. Diğer taraftan ürünlerimizin ticari olarak 

satılabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yetkili makamlardan gerekli izinlerin çıkmasını bekliyoruz. Bazı 

ürünlerimizin üretimi için de lisans devri yaptık ortaklarımız üretecek bunları. Bazı ürünlerimizin ise muadili yok 

ülkemizde. Bu açıdan ürünlerimizle insanların hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra ülkemizde olan bir eksikliği 

de gidermiş olacağız. Yani sadece para için yapmıyoruz, aynı zamanda milli bir görev olarak görüyoruz bu işleri. 

KOSGEB’in ise bizde yeri çok farklıdır, biz gözümüzü KOSGEB ile açtık diyebiliriz. Özellikle girişimciler için 

KOSGEB’in destekleri çok önemli. Burada sadece parasal desteklerden bahsetmiyorum tabii ki. Proje yapmak 

insanın ufkunu genişletiyor, araştırmayı farklı boyuta taşıyor. KOSGEB de bu süreci başarıyla yönlendiriyor. 

Bütün araştırmacıların KOSGEB desteklerinden faydalanması lazım.” 

Kaynak: (KBS, 2021) ve (TÜRKPATENT, 2021-B)’ten alınan veriler ve gerçekleştirilen mülakat kapsamında Yazar 
tarafından hazırlanmıştır. 
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4. Değerlendirme Sorularının Cevapları 

Değerlendirme çalışmasının kapsamının ve genel işleyişinin belirlendiği Ar-Ge ve İnovasyon 

Programına ilişkin değerlendirme künyesinde, değerlendirme kriterleri ile ilişkilendirilmiş toplam 9 

soru yer almaktadır. Bu sorulara yürütülen değerlendirme çalışması kapsamında oluşturulan 

Değerlendirme Matrisi doğrultusunda cevap aranmıştır.  

1. Programın amaç ve hedefleri KOSGEB’in stratejik amaç ve hedefleri ile diğer politika 

dokümanlarında belirlenen hedeflerle ne derece uyumludur? 

Değerlendirme künyesinde yer alan ve ilgililik kriteri ile ilişkili bu sorunun cevaplanmasında öncelikle 

doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede programın yürürlükte kaldığı süreçte geçerli 

olan KOSGEB Stratejik Planları, Dokuzuncu (2007-2013), Onuncu (2014-2018) ve On Birinci (2019-

2023) Kalkınma Planı ile diğer plan ve programlar da incelenmiş, programın değişen konjonktüre 

uyumu değerlendirilmiştir. Ayrıca, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile 

Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” de incelenmiştir. 

20 Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 12’nci Maddesinin h 

fıkrasında “İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, laboratuvar, atelye araçları 

ile hammaddeleri uygun göreceği esaslar dâhilinde temin etmek.” Başkanlığının görevlerinden birisi olarak 

belirtilmiştir. Söz konusu görev aynı şekliyle 15 Temmuz 2018 tarih ve 2018 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Başkanlığın Görevleri başlıklı 234’ünci 

maddesinin birinci fıkrasının g bendinde de yer almıştır. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinde 8 Nisan 2020 tarihinde yapılan değişiklikle söz konusu görev “İşletmelerin araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, laboratuvar, atelye araçları ile hammaddelerin teminine destek 

sağlamak.” olarak değiştirilmiştir.  

Söz konusu fıkralarda görüldüğü üzere İşletmelerin Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi KOSGEB’e 

kanunen verilmiş bir görevdir. Bu doğrultuda Ar-Ge ve İnovasyon Programının uygulanmasının 

KOSGEB’e verilen görevle doğrudan ilişkili ve uyumlu olduğu görülmektedir.  
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Kalkınma Planları incelendiğinde ise Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının, Ar-Ge çalışanı 

sayısının ve özel sektör Ar-Ge harcamalarının artırılmasının en önemli politikalar olarak bütün 

planlarda yer aldığı görülmektedir.  

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013); Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren, bu faaliyetlere destek 

sağlayan ve bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bilgi ve teknolojiyi kullanan kurumlar arasında 

güçlü bir bağ kurulamamış olması nedeniyle, Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçlarının uygulamaya 

geçirilemediği ya da yapılan araştırmaların genellikle sanayinin ihtiyaç ve talebinden uzak olduğu 

vurgulanmıştır. Bu kapsamda kamu tarafından sağlanacak desteklerin özel sektörün Ar-Ge 

faaliyetlerini artırıcı yönde tasarlanması bir hedef olarak planda yer almıştır. Ayrıca araştırmacı sayısının 

artırılmasını ve bu araştırmacıların büyük kısmının özel sektörde istihdamını sağlayacak politikalar 

uygulanacağı belirtilmiştir. Yine Plan döneminde orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetlerine ve Ar-Ge altyapısına öncelik verileceği, büyük ölçekli yatırım, ortak yatırım ve 

kapsamlı Ar-Ge projelerinin destekleneceği ifade edilmiştir.  

Bu noktada, KOSGEB tarafından 2010 yılında yürürlüğe alınan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı ile söz konusu hedef ve tedbirlerden bazılarının gerçekleştirilmesi için 

adım atıldığı görülmektedir. Bütüncül bir yaklaşımla hazırlanan destek programının ilk alt programı 

olan Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile Ar-Ge faaliyetleri sonucunda bir ürün/yenilik elde edilmesine, 

Endüstriyel Uygulama Programı ile de söz konusu ürünün/yeniliğin ticarileştirilmesine katkı sağlaması 

hedeflenmiştir. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’nın işletmelerdeki bilim 

ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşların ortaya çıkması, bunların üretilmesi ve ticarileştirilmesini 

sağlamak amacıyla yürürlüğe alınarak makro politika dokümanında belirlenen politikaların hayata 

geçirilmesi için inisiyatif alındığını göstermektedir. 

Onuncu Kalkınma Planında da benzer hususlara vurgu yapıldığı görülmüştür. Ar-Ge faaliyetlerinin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da ortaya çıkan ürün 

ve hizmetlerin ticarileştirilmesi konusunda yetersizlikler olduğu vurgulanmıştır. Özellikle uluslararası 

alanda rekabet edebilecek teknolojik ürünlerin ve markaların oluşturulması gerektiğine dikkat 

çekilmiştir. Bu noktada yapılacaklar arasında Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili sektörlere 

odaklanarak katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin sağlanmasının en başta geldiği, böylelikle özel 

sektörün desteklenmesi ile hem Ar-Ge ekosisteminin gelişmesinin hem de nitelikli araştırmacı sayısının 

artmasının sağlanabileceği belirtilmiştir. 
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Ayrıca bazı teknolojik yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetlerinin sadece serbest piyasa mekanizmasıyla değil, 

kamunun yönlendirici, düzenleyici ve destekleyici yaklaşımlarıyla da geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu doğrultuda plan döneminde, Ar-Ge ve Yenilik bileşeninin temel amacı; teknoloji 

ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir 

ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun 

ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmak olarak 

belirlenmiştir. Söz konusu amaca yönelik bazı politikalar ise; 

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

çıkaracak Ar-Ge ve inovasyon programlarının hayata geçirilmesi, 

 Ar-Ge desteklerinde koordinasyon sağlanması ve mevcut destek programları 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, 

 Kamu kurumlarının özel sektörle işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirme ve 

sonuçlarını hayata geçirmeye yönelik kapasiteleri güçlendirilmesidir. 

Programın yürürlükte kaldığı son yıllar olan 2019 ve 2020 yıllarını da kapsayan On Birinci Kalkınma 

Planı’nda da Ar-Ge vurgusu yapılmıştır. Planda belirlenen Rekabetçi Üretim ve Verimlilik başlığı 

altındaki bileşenlerden biri Ar-Ge ve Yeniliktir. İmalat sanayiinin katma değerli üretim yapabilmesi ve 

yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artırılması yönünde Ar-Ge ve yenilik kabiliyetinin 

güçlendirilmesi ve yeniliği esas alan bir yapıya kavuşturulması Ar-Ge ve Yenilik politikasının temel 

amacı olarak belirlenmiştir. Planda 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 vurgulanmıştır. 

Programın yürürlükte olduğu dönemdeki Kalkınma Planları incelendiğinde, Ar-Ge ve yenilik 

kavramlarının her geçen gün daha da önem kazandığı söz konusu kavramların kullanım sayılarından 

da görülebilmektedir. Buna göre, Ar-Ge ifadesinin; Dokuzuncu Kalkınma Planında 50, Onuncu 

Kalkınma Planında 73, On Birinci Kalkınma Planında ise 115 defa; yenilik ifadesinin ise söz konusu 

kalkınma planlarında sırasıyla 22, 87, 98 defa kullanıldığı görülmektedir. 

 

Sonuç itibarıyla Ar-Ge ve İnovasyon Programının, kalkınma planlarında belirlenen politikalarla 

uyumlu ve söz konusu politikaların uygulanmasına doğrudan katkı sağlayacak nitelikte olduğu 

değerlendirilmektedir. 
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Programın amacı ayrıca KOSGEB 2011-2015 Stratejik Planı’nda yer alan “KOBİ’lerin, Ar-Ge ve 

inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak” stratejik amacı ve KOSGEB 2016-2020 Stratejik Planı’nda yer 

alan ““Ar-Ge/yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanacaktır”” stratejik 

hedefi ile uyumlu olup programın söz konusu amaç ve hedefe ulaşılmasına doğrudan katkı sağlayacak 

nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu değerlendirme sorusunun cevaplanmasında doküman incelemesinin yanı sıra görüşme yöntemi 

aracılığıyla elde edilen bulgulardan da yararlanılmıştır. Desteğin tasarımında görev alan personel ile 

yapılan görüşmelerde, tasarım aşamasında programların üst politika dokümanları ile uyumuna dikkat 

edildiği ve programın Ar-Ge desteklerine ilişkin ulusal politikalar arasında önemli bir yeri olduğu 

öğrenilmiştir. 

Sonuç olarak programın amaç ve hedeflerinin makro politika dokümanlarında belirlenen politikalar ve 

KOSGEB’in hedefleri ile uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.  

2. Ar-Ge ve İnovasyon Programı, Endüstriyel Uygulama Programı ve KOSGEB’in diğer 

destek programları ile uyumlu mudur? 

Değerlendirme künyesinde yer alan ve tamamlayıcılık kriteri 19 ile ilişkili bu sorunun cevaplanmasında 

öncelikle doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi kapsamında KOSGEB 

destek mevzuatı bir bütün olarak incelendiğinde Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı’nın iki bileşeni olan Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile Endüstriyel Uygulama Programı 

arasında bir tamamlayıcılık söz konusu olduğu görülmüştür. Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile bilim 

ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi 

ve/veya hizmet üretmelerini sağlamak amaçlanırken, Endüstriyel Uygulama Programı ile Ar-Ge 

faaliyetleri sonucu elde edilen çıktıların ticarileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı ile Endüstriyel Uygulama Programı’nın, yenilikçi fikirlerden başlayıp çıktıların 

piyasaya sürülmesine kadar uzanan sürecin tamamını kapsar nitelikte olduğu görülmüştür. 

Doküman incelemesinin ardından programın tamamlayıcılığına ilişkin bir çıkarımda bulunmak için 

yapılan görüşmeler kapsamında da konu incelenmiştir. Ortaya çıkan genel görüş; programın 

Endüstriyel Uygulama Programı ile birbirini tamamlar nitelikte olduğu ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

                                                 
19 Tamamlayıcılık kriteri, farklı destek programlarının birbiri ile ne derece uyumlu çalıştığına ya da çalışmadığına ve  
programların hedeflerinin bütünlük sağlayıp sağlamadığına odaklanır. Tamamlayıcılık kriteri ile birbirleriyle ilgili olan ve 
birlikte çalışması beklenen destek programlarının hedefleri ve faaliyetleri arasındaki sinerji ve tutarlılığa ilişkin kanıtlar 
araştırılır. 
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desteklenmesi konusunda diğer KOSGEB destekleri ile arasında bir çakışma olmadığı yönündedir. 

Ayrıca desteğin tasarımında görev alan personel ile yapılan görüşmelerden de; hizmet sektörünün 

destek kapsamına alınmasıyla genişleyen hedef kitleyi de kapsayacak şekilde tasarlanan;  

 Genel Destek Programı, 

 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, 

 Girişimcilik Destek Programı, 

 KOBİ Proje Destek Programı, 

 Tematik Proje Destek Programı ve 

 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programının  

 

işletmelerin gelişim aşamaları dikkate alınarak hazırlandığı ve yaşam döngüsünün her aşamasında hedef 

kitlenin desteğe erişebilmesinin sağlanmasına dikkat edildiği öğrenilmiştir.  

Konuyla ilgili olarak yararlanıcıların diğer desteklerden faydalanma durumları incelenmiştir. 

Programdan yararlanan birçok işletme ve/veya girişimcinin aynı zamanda programın uygulama 

döneminde yürürlükte olan diğer destek programlarından yararlandıkları görülmektedir. Buna göre, 

program kapsamında desteklenen 896 girişimcinin 310’u (%34,6), 4.093 işletmenin ise 2.787’si (%68,1) 

olmak üzere toplam 4.989 yararlanıcıdan 3.097’si (%62,1) diğer KOSGEB destek programlarından da 

en az bir defa yararlanmıştır.  

Yararlanıcılar en çok Genel Destek Programı (%46,7) ile İşletme Geliştirme Destek Programından 

(%26,2), tutar açısından ise KOBİ Teknoyatırım (%24) ile KOBİGEL’den (%19,7) yararlanmıştır. 

Ayrıca projesini başarıyla tamamlayan yararlanıcıların %29,1’i Endüstriyel Uygulama Programına 

başvurmuş, %19,5’i ise bu program kapsamında en az bir defa desteklenmiştir. 

Sonuç olarak programın, uygulandığı dönemde işletme ve girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyon 

faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda KOSGEB’in diğer destek programlarından ayrı konumlandığı 

ve Endüstriyel Uygulama Programı ile birbirlerini tamamlar nitelikte olduğu görülmüştür. Ayrıca 

yararlanıcıların farklı ihtiyaçlarını diğer KOSGEB destek programlarından karşılayabilmeleri nedeniyle 

programların birbirlerini tamamlar nitelikte kurgulandığını söylemek mümkündür.  
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3. Programa ilişkin tanımlayıcı istatistikler nelerdir (Destek sağlanan KOBİ ve Ar-Ge 

Girişimcisi sayısı, istihdam edilen Ar-Ge personeli sayısı, ürün/işletme teknoloji düzeyleri 

vb.)? 

KOSGEB değerlendirme kriterlerinden etkinlik kriteri ile ilişkili bu sorunun cevaplanmasında idari 

kayıtların analiz edilmesiyle aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

Ar-Ge ve İnovasyon Programına; 3.128 girişimci 3.881 proje, 10.227 işletme ise 14.858 proje ile toplam 

18.739 başvuru yapmıştır. Projeleri için taahhütname vererek destek sürecini başlatan ve en az bir defa 

destek ödemesi alan 896’sı girişimci, 4.093’ü işletme olmak üzere toplam 4.989 yararlanıcı 

bulunmaktadır. Bunlara 35.906.648 ₺’si geri ödemeli, 465.196.959 ₺’si geri ödemesiz olmak üzere 

toplam 501.103.607 ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Ayrıca yararlanıcı tipine göre desteklenme oranlarına 

bakıldığında söz konusu oran girişimciler için %28,6 iken işletmeler için %40’tır. 

Program kapsamında en fazla yararlanılan destek türü yararlanıcıların %90’ı tarafından kullanılan 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği olmuştur. Bu 

desteğin sağlanan toplam destek tutarın %62’sini kapsadığı görülmüştür. En çok kullanılan diğer destek 

ise yararlanıcıların %71,6’sının kullandığı Personel Gideri Desteği olup söz konusu destek aynı 

zamanda sağlanan toplam destek tutarın %29’unu kapsamaktadır. Yapılan görüşmelerde de Ar-Ge ve 

inovasyon projelerinin yürütülmesi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan giderlerin bunlar olduğu bilgisine 

ulaşılmıştır. 

Program gerçekleşmeleri il bazlı incelendiğinde; 81 ilin 80’inde programa başvuru yapıldığı, 72’sinde 

ise programdan yararlanıldığı görülmüştür. Ayrıca yararlanıcıların büyük bölümünün (%67,8) Marmara 

ve İç Anadolu Bölgesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. En az destek ise Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde faaliyet gösteren yararlanıcılara verilmiştir. 

Program kapsamında desteklenen işletmelerin %55’inin İmalat sektöründe faaliyet gösterdiği, bu 

sektörü Bilgi ve İletişim (%19,7) ve Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (%13,9) sektörlerinin takip 

ettiği görülmüştür. Girişimciler açısından ise en fazla desteklenen sektör İmalat (%36,2) olmuştur. Bu 

sektörü Bilgi ve İletişim (%31,5) ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (%25,9) sektörleri takip 

etmiştir.  
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Desteklenen işletmelerin %56,4’ünün, girişimcilerin ise %61,1’inin Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek 

Teknoloji düzeylerinde faaliyet gösterdikleri görülmüştür. Yararlanıcıların %71,2’si mikro işletmeler 

olup söz konusu işletmelerin verilen toplam destek tutarı içerisindeki payı ise %65,6’dır. 

Program kapsamında 637 girişimciye 1.329 personel istihdamı için 27,8 milyon ₺ ve 2.935 işletmeye 

ise 6.156 personel istihdamı için 117,5 milyon ₺, toplamda ise 3.572 yararlanıcıya 7.485 personel için 

145,3 milyon ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Personel Gideri Desteğinden yararlananların 

%44,7’si projeleri kapsamında sadece 1, %28,8’i 2, %13,2’si 3 personel istihdam etmiş olup 4 ve üzeri 

personel istihdam eden yararlanıcı oranı ise %13,3’tür. 

4. Program kapsamında desteklenen KOBİ’ler ne ölçüde; 

 İnovatif fikirlerini ürüne/yeniliğe dönüşmüştür? 

 Ürüne/yeniliğe dönüşen inovatif fikirlerini ticarileştirmiştir? 

 Ar-Ge harcamalarını artırmıştır? 

 Ar-Ge istihdamını artırmıştır? 

 Koruma altına alınan ürün/yenilik sayısını artırmıştır? 

 İlgili kriterlerde değişim olmuş mudur? Değişim olmadıysa sebepleri nelerdir? 

KOSGEB değerlendirme kriterlerinden etkililik kriteri ile ilişkili bu soruların cevaplanmasında idari 

kayıtlar ve saha araştırması aracılığıyla toplanan verilerin analiz edilmesiyle aşağıdaki bulgu ve sonuçlara 

ulaşılmıştır.   

Programa ilişkin Gösterge Tablosunda yer alan ilgili değişkenin açıklaması doğrultusunda başarıyla 

tamamlanan projeler için inovatif fikirlerin ürüne/yeniliğe dönüştüğü kabul edilmiştir. Desteklenen 

5.576 projenin %14,6’sının tamamlanma bilgisi henüz KBS’ye işlenmediğinden, Kurul tarafından son 

durumuna ilişkin karar alınan 4.760 projenin %87’sinin başarıyla tamamlandığı görülmüştür. Anket 

sonuçları da bu bilgiyi destekler niteliktedir. Buna göre, ankete katılım sağlayan girişimcilerin %88,3’ü, 

işletmelerin ise %92,3’ü program kapsamında en az bir fikrini ürüne/yeniliğe dönüştürdüğünü 

belirtmiştir. Ayrıca, ankete katılım sağlayan yararlanıcıların %72,3’ü (girişimcilerin %66,2’si, 

işletmelerin %74,1’i) program kapsamında en az bir ürünü/yeniliği ticarileştirdiğini ifade etmiştir. 

Gerçekleştirilen ankette projesini başarıyla tamamlayan ancak proje çıktısını ticarileştiremeyen işletme 

ve girişimcilere ticarileştirememe sebepleri de sorulmuştur. Girişimcilerin %82,6’sı, işletmelerin ise 

%48,4’ü “Finansman kaynağının yetersiz kalması ve ek kaynak ayrılamaması” sebebini ilk sırada 
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göstermiştir. “Üretim altyapısının yetersiz olması” ise hem girişimcilerin hem de işletmelerin 4’te 

1’inden fazlasının işaret ettiği diğer bir sorun alanı olmuştur. Ayrıca girişimcilerin 4’te 1’i “Müşteriye 

ulaşabilecek satış kanalı bulunamaması” sebebini de ticarileştirememe gerekçesi olarak göstermiştir. 

Yapılan görüşmelerde de proje çıktılarının ticarileştirilememe sebebi olarak “finansal yetersizlik” ve 

buna bağlı diğer sebeplerin ön plana çıktığı görülmüştür.  

Yararlanıcıların Ar-Ge harcamalarındaki program öncesi yıl ile program bitiş yılı arasındaki değişim 

incelenmiştir. Buna göre, yararlanıcıların %65,2’sinin Ar-Ge harcamalarının (girişimcilerde %59,5, 

işletmelerde %67,4) arttığı görülmüştür. Anket sonuçları ise daha pozitiftir. Buna göre, ankete katılım 

sağlayan yararlanıcıların ise %78’i (girişimcilerin %72,7’si, işletmelerin %79,5’i) programın Ar-Ge 

harcamalarını artırdığını ifade etmiştir.  

Yararlanıcıların Ar-Ge harcamalarındaki ortalama değişimin ne kadar olduğunun tespit edilebilmesi 

için artış ve azalış oranları birlikte değerlendirilmiş, yararlanıcıların Ar-Ge harcamalarında program 

öncesi yıl ile program bitiş yılı arasında ortalama %159,1 artış olduğu görülmüştür (girişimcilerde 

%207,3, işletmelerde %145,4). 

Uygulanan ankette yararlanıcıların %68,5’i (girişimcilerin %63,6’sı, işletmelerin %69,9’u) programın 

Ar-Ge personeli istihdamını artırdığını belirtmiştir. Ayrıca yararlanıcıların çalışan sayılarında program 

öncesi yıl ile program bitiş yılı arasındaki değişim de incelenmiştir. Buna göre, yararlanıcıların 

%71,8’inin çalışan sayısının (girişimcilerde %77,3, işletmelerde %70,6) arttığı görülmüştür.  

Programa ilişkin Gösterge Tablosunda yer alan ilgili göstergenin açıklaması doğrultusunda 

yararlanıcıların program başlangıç tarihinde sahip olduğu Patent ve Faydalı Model belge sayısı ile proje 

bitiş tarihinden 2 sene sonra sahip olduğu Patent ve Faydalı Model belge sayısı arasındaki değişim 

incelenmiştir. Buna göre, girişimcilerin proje başlangıç yılına kadar 1 patent belgesi bulunurken, 

program bitiş yılından 2 yıl sonra 10 patent belgelerinin bulunduğu, işletmelerde ise aynı dönemde 

patent belgesi sayısının %77,3 artarak 198’den 351’e yükseldiği görülmektedir. Aynı dönemde faydalı 

model belge sayısı girişimcilerde 0’dan 6’ya, işletmelerde ise 500’den 716’ya çıkmıştır. Toplam fikri ve 

sınai mülkiyet belge sayısının ise aynı dönemde %54,9 artarak 699’dan 1.083’e çıktığı görülmektedir. 

Ayrıca ankete katılım sağlayan yararlanıcıların %53,9’u (girişimcilerin %57,1’i, işletmelerin %52,9’u) 

programın koruma altına alınan ürün/yenilik sayısını artırdığını ifade etmiştir. 
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5. Program kapsamında girişimci olarak başvuru yapan ve işletmesini kuranların ne kadarı 

destek aldı? Projesi kabul edilmesine rağmen destek almayan KOBİ’ler var mı? Neden 

destek almadılar? 

KOSGEB değerlendirme kriterlerinden etkinlik kriteri ile ilişkili bu soruların cevaplanmasında idari 

kayıtlar ve saha araştırması kapsamındaki görüşmeler aracılığıyla toplanan veriler analiz edilmiştir. 

Programa 3.128 girişimci tarafından 3.881 proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerin 3.796’sı Kurul 

tarafından değerlendirilmiş ve 1.144 girişimci işletmesini kurmuştur. Bu girişimcilerden 1.052’si, 1.205 

proje için taahhütname vererek programlarını başlatmıştır. Programı başlatan girişimcilerden 896’sı 

1.009 proje için ez an bir defa destek ödemesi alarak programdan yararlanmış ve bu girişimcilere 

3.014.536,18 ₺’si geri ödemeli olmak üzere 90.569.000,77 ₺ destek ödemesi yapılmıştır. 248 girişimci 

ise işletmesini kurduğu halde çeşitli nedenlerle destek almamıştır. Sonuç itibarıyla taahhütnamesini 

vererek programı başlatılan projelerin %83,7’si için destek ödemesi yapılmıştır.  

Taahhütname vererek program sürecini başlattığı halde destek almayan/alamayan girişimciler; mali 

güçlerinin yetersiz olması, proje bütçesinin iyi ayarlanamaması, motivasyonlarının azalması, istenen 

nitelikte personel bulunamaması, kilit personelin ayrılması, ürüne/yeniliğe ihtiyaç kalmaması, 

sektörel/yasal engellerin bulunması veya Kurul tarafından karar verilen destek miktarının yetersiz 

bulunması gibi gerekçelerle projeden vazgeçtiklerini ifade etmiştir. 

6. Program Teknoloji Tabanlı Girişimcilerin işletme kurmalarına ne ölçüde katkı 

sağlamıştır? 

KOSGEB değerlendirme kriterlerinden etkililik kriterleri ile ilişkili bu sorunun cevaplanmasında saha 

araştırması kapsamındaki anket ve görüşmeler aracılığıyla toplanan veriler analiz edilmiştir. 

Destek alanlara uygulanan ankette girişimcilere, programdan faydalanmasaydılar da destek alınan Ar-

Ge ve inovasyon projesi için çalışmalara başlayıp başlamayacakları sorulmuş ve programın 

girişimcilerin işletme kurmalarına katkısı bu yolla ölçülmüştür. Ankete katılan girişimcilerin %32,5’i 

destek olmasaydı projesi için çalışmalara başlayamayacağını belirtmiştir. Ayrıca girişimcilerin %41,6’sı 

ise destek olmasaydı projesi için çalışmalara aynı dönemde başlayamayıp, muhtemelen projesini 

erteleyeceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla desteklenen girişimcilerin yaklaşık 3’te 1’i programın doğrudan 

katkısını, diğer bir %40’lık dilimi ise programın kısmi katkısını işaret etmiştir. Girişimcilerle 
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gerçekleştirilen görüşmelerde de söz konusu katkı, desteğin cesaretlendirici bir nitelik taşıdığından 

bahisle vurgulanmıştır. 

7. Program kapsamında girişimci olarak başvuru yapan ve desteklenen; 

 KOBİ’lerin ne kadarı başarılı olmuştur? Başarıyı etkileyen faktörler nelerdir 

 Başarısız olanlar neden başarısız olmuştur? 

 KOBİ’lerin hayatta kalma durumları nedir? 

 KOBİ’lerin ortalama yaşam süreleri nedir? 

 KOBİ’ler başka hangi KOSGEB desteklerinden faydalanmıştır? 

KOSGEB değerlendirme kriterlerinden etkililik, sürdürülebilirlik ve tamamlayıcılık kriterleri ile ilişkili 

bu soruların cevaplanmasında idari kayıtlar ve saha araştırması kapsamındaki görüşmeler aracılığıyla 

toplanan veriler analiz edilmiştir. 

Program kapsamında girişimciler tarafından sunulan ve desteklenen 1.009 projenin 196’sı (%19,5) 

henüz tamamlanmamış veya tamamlandığı halde proje durumu KBS’ye girilmemiştir. Buna göre, 

Kurul tarafından son durumuna ilişkin karar alınan girişimci projelerinin %84,1’inin başarıyla 

tamamlandığı görülmüştür. Ayrıca anket kapsamında da girişimcilerin %88,3’ü program kapsamında 

en az bir fikrini ürüne/yeniliğe dönüştürdüğünü belirtirmiştir. 

Girişimcilerin başarılı veya başarısız olmasına neden olan faktörler ise gerçekleştirilen görüşmeler ile 

irdelenmiştir. Buna göre, başarılı projelerin genelde pazarın iyi analiz edildiği, pazardaki boşluğu 

dolduran, pazara uygun ürünler ortaya çıkaran projeler olduğu, ayrıca projelerin başarıya ulaşması için 

girişimcinin teknik bilgi düzeyinin, motivasyonunun ve finansal yeterliliğinin çok önemli olduğu 

vurgulanmıştır. Projelerin başarısız olmasının temel nedenleri olarak ise girişimcinin tecrübe eksikliği 

ve finansal yetersizlik ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte Ar-Ge/inovasyon projelerinin tamamının 

başarılı olmasının mümkün olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

GİB kayıtlarına göre 14 Aralık 2021 tarihi itibarıyla desteklenen 896 girişimciden 797’sinin (%89) faal, 

99’unun (%11) terk durumunda olduğu görülmüştür. Desteklenen girişimcilerden kapananların, son 

programlarının bitiş tarihinden sonra kaç yıl içinde kapandığı da incelenmiştir. Buna göre, kapanan 99 

işletmenin %19,2’sinin programın bittiği yıl, %27,3’ünün 1 yıl sonra, %31,3’ünün 2 yıl sonra ve 

%14,1’inin 3 yıl sonra olmak üzere %91,9’unun ilk 3 yıl içerisinde kapandığı görülmüştür. 



      

211 | S a y f a  
 

Ayrıca kapanan girişimcilerin program bitiş yılından itibaren ortalama 1,7 yıl daha faaliyetlerine devam 

ettiği görülmüştür. Faaliyete başlama tarihi ile faaliyet terk tarihi arasındaki süreler incelendiğinde ise 

kapanan girişimci işletmelerinin en kısa 102, en uzun 2.814 gün olmak üzere ortalama 927 gün (2 yıl 6 

ay) faal kaldığı tespit edilmiştir. 

Desteklenen 896 girişimcinin 310’u (%34,6) diğer KOSGEB destek programlarından da en az bir defa 

yararlanmış ve 7 farklı program kapsamında toplam 35,4 milyon ₺ destek almıştır. Genel Destek 

Programından 131, İşletme Geliştirme Destek Programından 114, Endüstriyel Uygulama 

Programından 61, Yeni Girişimci Desteğinden 50, İleri Girişimci Destek Programından ise 33 girişimci 

yararlanmıştır. Destek tutarı açısından ise en çok yararlanılan programlar 12,2 milyon ₺ ile KOBİ 

Teknoyatırım ve 8,9 milyon ₺ ile Endüstriyel Uygulama Programı olmuştur. 

8. Programın uygulanması ile aşağıdaki makroekonomik göstergelerde ne tür değişimler 

olmuştur? Uygulanan programın bu değişime etkisi var mıdır? 

 Mali ve mali olmayan şirketlere ait Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı, 

 Mali ve mali olmayan şirketlere ait Ar-Ge harcamalarında KOBİ’lerin payı, 

 Mali ve mali olmayan şirketlere ait TZE Ar-Ge personelinin toplam TZE Ar-Ge personeli 

içindeki payı, 

 Mali ve mali olmayan şirketlere ait TZE Ar-Ge personelindeki KOBİ’lerin oranı. 

KOSGEB değerlendirme kriterlerinden etki kriteri ile ilişkili bu soruların cevaplanmasında idari 

kayıtlar aracılığıyla toplanan verilerin analiz edilmesiyle aşağıdaki bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır. 

Mali ve mali olmayan şirketlere ait Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı 2009 yılında ‰3,2 iken yıllar 

itibarıyla artarak 2020 yılında ‰7,1’e ulaşmıştır. KOBİ’lerin mali ve mali olmayan şirketlere ait Ar-Ge 

harcamalarındaki payı ise aynı dönemde %31,2’den %32,9’a çıkmıştır. Ayrıca; 

 Mikro işletmelerin payı %6,1’den %4,5’e düşmüş,  

 Küçük işletmelerin payı %11,1’den %10,3’e düşmüş,  

 Orta ölçekli işletmelerin payı %13,9’dan %18,1’e çıkmış, 

 Büyük işletmelerin payı ise %68,8’den %67,1’e düşmüştür. 

TZE cinsinden Ar-Ge personeli 2009 yılında 73.521 iken 2020 yılında 199 bin 371’e çıkmıştır. Mali ve 

mali olmayan şirketlerde çalışan TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı ise aynı dönemde 31.476’dan 
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130.279’a çıkmıştır. 2009 yılında TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin %42,8’i mali ve mali 

olmayan şirketlerde çalışırken bu oran 2020 yılında %65,3’e çıkmıştır.  

Mali ve mali olmayan şirketlere ait TZE cinsinden toplam Ar-Ge personeli içerisinde KOBİ’lerin payı 

2009 yılında %43,2 iken bu pay 2020 yılında %47,3’e çıkmıştır. Ayrıca;  

 Mikro işletmelerin payı %10,2’den %8,9’a düşmüş,  

 Küçük işletmelerin payı %16,1’den %15,4’e düşmüş,  

 Orta ölçekli işletmelerin payı %17’den %23’e çıkmış, 

 Büyük işletmelerin payı ise %56,8’den %52,7’ye düşmüştür. 

Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge personeli sayısında KOBİ’lerin artan payında programın katkısının 

ölçümü, Ar-Ge ve İnovasyon Programı yararlanıcılarının söz konusu artışlardaki payı üzerinden 

hesaplanmıştır. Bu analizde KOBİ’lere ilişkin veriler TÜİK İstatistik Veri Portalı-Küçük ve Orta 

Büyüklükteki Girişim İstatistiklerinde yer alan “Büyüklük grubuna göre, mali ve mali olmayan şirketler 

gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması ve dağılımı” ve “Meslek grubuna göre, mali ve mali olmayan şirketler 

Ar-Ge insan kaynağı” çalışmaları esas alınmıştır. Buna göre; 

 2010-2020 yılları arasında KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları toplamı 

47.146.473.955 ₺ iken söz konusu dönemde yararlanıcılar tarafından program başlangıç yılı ve 

sonrasında yapılan Ar-Ge harcamalarının toplamı ise 1.782.748.710 ₺’dir. Dolayısıyla söz 

konusu dönemde KOBİ’ler tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının %3,8’inin Ar-Ge ve 

İnovasyon Programından yararlananlar tarafından program başlangıç yılı ve sonrasında 

yapıldığı tespit edilmiştir.  

 2010 yılında KOBİ’lerde istihdam edilen TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı 15.098 iken 

2020 yılında 60.167’ye çıkmıştır. Aynı dönemde program kapsamında yararlanıcılar tarafından 

istihdam edilen Ar-Ge personeli sayısı ise 7.485’tir. Dolayısıyla söz konusu dönemde 

KOBİ’lerin TZE cinsinden Ar-Ge personeli istihdamındaki 45.069’lik artışın %16,6’sının 

programdan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 20 

 

                                                 
20 Bu analizde KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge ve İnovasyon projelerinde destek kapsamında istihdam edilen 
personelin TZE cinsinden Ar-Ge personeli olduğu varsayılmıştır.  
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9. Yararlanıcılar ile programın tasarım ve uygulama sürecinde görev alan diğer paydaşların 

programa ilişkin görüşleri nelerdir? 

 Programın tasarımı, 

 Programın uygulaması, 

 Programın katkısallığı. 

KOSGEB değerlendirme kriterlerinden etkililik kriteri ile ilişkili bu soru, saha araştırması kapsamında 

programdan yararlanan işletme ve girişimcilere yapılan anket ve görüşmeler ile programın tasarım, 

uygulama, değerlendirme süreçlerinde yer alanlarla yapılan görüşmeler aracılığıyla elde edilen veriler 

doğrultusunda cevaplandırılmıştır.  

Hem yararlanıcılar hem de proje başvurusu reddedilen veya kabul edilmesine rağmen programdan 

yararlanmayan tüm işletmeler ile yapılan görüşmelerde ifade edilen ortak memnuniyet KOSGEB 

personelinin oldukça ilgili ve proje hakkında kendilerine yardımcı olduklarına ilişkindir. 

Ankete katılan yararlanıcıların memnuniyet oranı; işletmelerde %81,5, girişimcilerde %81,9’dur. Ayrıca 

%69,3’ü program kapsamının işletme ve girişimcilerin ihtiyaçları ile örtüştüğüne, %76,2’si programa 

başvurmanın kolay olduğuna, %74,7’si ise Kurulda projelere ilişkin değerlendirme sürecinin şeffaf ve 

adil olduğuna katılmaktadır. Anket katılımcılarının %90’ı programdan elde edilen kazanımların 

kendilerini yeni Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapmaya ittiğini belirtmiş ve ayrıca girişimcilerin 

%93,5’i, işletmelerin ise %91,1’i programdan tekrar yararlanmayı düşündüğünü belirtmiştir. 

En önemli memnuniyetsizlik ise destek üst limitleri ve destekleme oranları ile ilgilidir. Yararlanıcıların 

yaklaşık 3’te 1’i söz konusu limit ve oranları, ayrıca %47’si Kurulda belirlenen gider kalemlerini yeterli 

bulmuştur. Yapılan görüşmelerde ise destek limitlerinin özellikle programın son dönemlerinde yetersiz 

kalmaya başladığı hem işletme ve girişimciler hem de Kurul üyeleri ve uygulama birimi personeli 

tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca ilerleyen dönemlerde diğer destekleyici kuruluşlar tarafından da 

hedef kitleye yönelik daha yüksek destek üst limitlerine sahip programların uygulamaya alınmasının 

Ar-Ge ve İnovasyon Programının cazibesinin zamanla azalmasına neden olduğu belirtilmiştir.  

KOSGEB personeli, Ar-Ge ve İnovasyon Programını en sorunsuz program olarak nitelendirmiş ve 

personelin program ile ilgili görüşleri genel anlamda olumludur. Personel arasında yaygın kanaat, 

uygulandığı dönemde ülkede Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması 

konusunda programın önemli bir görevi yerine getirdiğidir. İşletme ve girişimciler ise genellikle 
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programın uygulama süreçlerinden memnun olduklarını ve KOSGEB personelinden gerekli desteği 

alabildiklerini ifade ederek programın uygulama süreçlerinin diğer destekleyici kuruluşların süreçlerine 

göre daha basit olduğunu ve KOSGEB’le daha rahat iletişim kurabildiklerini dile getirmiştir. 

Uygulama sürecine yönelik eleştiriler ise; Kurul için bekleme süresinin dönem dönem uzamasına, bazı 

Kurul üyelerinin değerlendirilen projeler konusunda yetkin olmadığına, bazı projeler için Kurulda 

yapılan kesintilerin fazla olduğuna ve destek ödemelerinin dönem dönem geciktiğine yöneliktir.  

Programın katkısallığı hem yapılan anket hem de gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında incelenmiştir. 

Anket sonuçlarına göre programın kısmi katkısallığının yüksek olduğu görülmüştür (girişimcilerde 

%41,6; işletmelerde %51). Destek olmasaydı projesi için çalışmalara aynı dönemde başlayamayıp 

muhtemelen projesini erteleyeceğini belirten ve kısmi katkısallığı işaret eden yararlanıcıların dışında 

ayrıca girişimcilerin %32,5’i, işletmelerin ise %13,1’i destek olmasaydı projesi için çalışmalara 

başlayamayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla yararlanıcıların %17,6’sı programın doğrudan katkısını, 

%48,8’i ise programın kısmı katkısını işaret etmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerde yararlanıcılar 

tarafından desteğin cesaretlendirici yönü ayrıca vurgulanmıştır.
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D. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Raporun bu bölümünde literatür taraması, saha araştırması ve idari kayıtlardan elde edilen verilerin 

analizi ile elde edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlara ve bu sonuçlara dayanılarak ortaya koyulan 

önerilere yer verilerek programa ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

1. Sonuçlar 

Literatürde Ar-Ge kavramını açıklayan birçok farklı tanım olmasına rağmen işletme ve girişimciler 

açısından bakıldığında en genel şekliyle Ar-Ge; varlığın sürdürebilmesi ve rekabet gücünün artırılması 

amacıyla yeni ürün, üretim tekniği, mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli geliştirmeye yönelik 

çalışmalar olarak tanımlanabilir. Kavramda yer alan araştırma faaliyetlerinin bilimsel çalışmaları, 

geliştirme faaliyetlerinin ise araştırma ile üretim arasında köprü vazifesi gören mühendislik çalışmalarını 

kapsadığı söylenebilir.  

Ar-Ge ve inovasyon, tanımı ve çeşitlerinden de anlaşılacağı üzere ekonomi ile doğrudan ilgilidir. 

Ekonominin istikrarlı bir şekilde büyümesi ve refah artışı ülkelerin en önemli amaçlarındandır. Aynı 

zamanda istikrarlı ekonomik büyüme günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyesinin ve rekabet gücünün 

en önemli göstergelerinden birisidir. Büyüme modellerinde, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen 

faktörler içerisinde mevcut teknoloji seviyeleri de yer almaktadır. Teknolojik ilerleme ise genellikle Ar-

Ge’nin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu savunan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle ülkeler daha 

az kaynakla, daha fazla katma değer yaratma çabası içerisine girmekte ve işletmelerin Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetlerini desteklemektedir. Ar-Ge ve inovasyona yönelik faaliyetlerin ayrıca istihdam 

yaratma açından da ülkelere avantaj sağladığı ve buna paralel olarak sosyo-ekonomik gelişmeler 

üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge ve inovasyon faaliyeti gerçekleştiren ve bunları 

üretim süreçlerine yansıtabilen ülkelerde refah düzeyi artmaktadır. Bu sebeple ülkeler bilim, teknoloji, 

yenilik ve girişimcilik gibi başlıklar altında bölgesel ve ulusal politikalar oluşturmakta ve bu politikalar 

ile Ar-Ge harcamasının ve Ar-Ge çalışanı sayısının artırılması, üniversiteler, kamu kurumları ve özel 

sektörde araştırma altyapılarının yaygınlaştırılması ve arayüz yapılarının geliştirilmesi gibi hedeflere 

ulaşmaya çalışmaktadır. 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine KOBİ’ler açısından bakıldığında ise küreselleşme ve teknolojik 

değişimlerin etkisi ile birlikte sektörel rekabetin en önemli şartı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri 

gerçekleştirerek yenilikçi ve teknolojik ürünler ortaya koyabilmek olmuştur. Dolayısıyla günümüzün 
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rekabetçi iş dünyasında Ar-Ge ve inovasyon KOBİ’ler için büyük önem kazanmış ve Ar-Ge’ye önem 

veren inovatif ve teknoloji tabanlı KOBİ’ler, yeni endüstri ve teknolojilerin geliştirilmesinde ön plana 

çıkmış ve hızla uluslararası boyut kazanabilme potansiyeline ulaşmıştır.  

Sahiplik ve yöneticilik fonksiyonlarının genellikle girişimcide toplanması nedeniyle hızlı karar alabilen 

ve küçüklükten gelen esnek hareket edebilme becerisi sayesinde KOBİ’lerin Ar-Ge kabiliyetleri büyük 

işlemelere göre yüksektir. Ar-Ge girişimcileri ve mikro işletmeler daha küçük yatırımlarla daha hızlı 

sonuç alıp daha fazla getiri sağlama avantajına sahipken, büyük işletmeler ise yeniliğin doğuşundan 

sonraki aşamalarda, geliştirme faaliyetlerinde icatları daha ileriye taşıma konusunda daha etkilidirler. 

Bu nedenle özellikle son yıllarda hem yurt içinde hem yurt dışında büyük işletmelerin Ar-Ge 

yapmaktan ziyade Ar-Ge yapan girişimci işletmeleri veya KOBİ’leri satın alma yolunu daha çok tercih 

ettikleri görülmektedir. 

Yeni teknoloji üretmek ve böylece rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen KOBİ’ler, bunu ancak Ar-Ge 

ve inovasyon faaliyetleri ile gerçekleştirebileceklerinin farkındadır. Diğer taraftan Ar-Ge yatırımları ile 

işletme özelinde beklenen mali yararlar her zaman istenen seviyede sağlanamadığı için özel sektör 

işletmeleri Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yapmak konusunda çekimser kalabilmektedir. Bu 

nedenle KOBİ’lerin potansiyelinden faydalanmak üzere ülkeler, onları Ar-Ge ve inovasyon 

faaliyetlerine yönlendirecek destek ve teşvikler sunmaktadır. Bu yolla devletler bir anlamda, Ar-Ge’nin 

riskini KOBİ’ler ile paylaşmaktadır. Ayrıca sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden Ar-

Ge faaliyetleri yürütülürken, kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesi sürecin etkinliğini artırması 

nedeniyle birçok ülke spesifik politika araçları geliştirerek ekosistemi gözetim altında tutmaktadır.  

Ülke örnekleri incelendiğinde Ar-Ge ve inovasyona yönelik teşviklerin doğrudan ve dolaylı destekler 

olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Doğrudan destekler işletmelere doğrudan düşük faizli kredi 

ya da hibe sağlayarak sunulurken, dolaylı destekler ise ilgili kurum ya da firma yatırımı 

gerçekleştirdikten sonra uygulanan KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi indirimi vb. 

gibi yararlanıcıyı yatırım sonrasında destekleyen istisnalardan oluşmaktadır. Doğrudan destekler Ar-

Ge faaliyeti esnasında işletmenin üzerindeki maddi yükü hafifletirken, dolaylı destekler ise Ar-Ge 

sonrası yatırımın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla verilmektedir. Böylece yatırımcının riski 

paylaşılmaktadır. İki uygulamada da devletlerin genel amacı; piyasa ekonomisine zarar vermeden 

teknolojik gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlamaktır. Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekler 

ülkemizde de dünya örneklerine benzer şekilde her iki yolla da verilmektedir.  
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Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyona yönelik politikalarının gelişimi incelendiğinde özellikle 1990’lı yıllara 

kadar bilgi üretiminin üniversiteler bünyesinde yürütüldüğü ve sanayi ile üniversite arasında ilişkinin 

gelişmediği görülmüştür. 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 

(Kalkınma Bakanlığı, 2018). 1990 yılında kurulan KOSGEB tarafından uygulanan ilk finansal destekler 

de yeni teknoloji projelerine yönelik olmuştur. 90’lı yıllar boyunca KOSGEB tarafından uygulanan 

finansal ve finansal olmayan desteklerin temel kazanımları Ar-Ge ve inovasyon konularında farkındalık 

yaratılması ve proje bazlı destekler aracılığı ile özel sektörün proje yönetimini öğrenmesi olmuştur.  

2000’li yılların ortalarından itibaren konu ile ilgili kamu kurumları bünyesinde çok sayıda destek 

programının uygulanmasına başlanmış ve çeşitli strateji ve eylem planları oluşturulmuştur. Destek 

programlarına ek olarak maliyet düşürme amaçlı vergi indirimleri, yeni teknolojik girişimlerin 

kurulmasına yönelik programlar, ticarileştirmeye destek verme amacı ile risk sermayesi, melek yatırımcı 

ortamının iyileştirilmesine yönelik programlar ile sektörel odaklı programlar bu dönemde hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. 

Ar-Ge ve inovasyona yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla, 2001 yılında yürürlüğe giren TGB 

Kanunu ve 2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun ile çeşitli vergi istisnaları ile teşvik ve destekler uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu kanun ile Ar-Ge çalışmalarına yönelik yasal bir zemin oluşturulmuş ve bu kapsamda 

yürütülecek faaliyetlerinin teşvik ve muafiyetler yoluyla desteklenmesine başlanmıştır.  

Ar-Ge ve inovasyon konularına Kalkınma Planlarında da ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Ar-Ge 

harcamalarının GSYH içindeki payının, Ar-Ge çalışanı sayısının ve özel sektör Ar-Ge harcamalarının 

artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon Programının yürürlüğe girdiği dönemdeki 9. ve yürürlükte olduğu 

dönemdeki 10 ve 11. Kalkınma Planlarında önemli politikalar olarak yer almıştır. Bu politikalara verilen 

önem kalkınma planlarında söz konusu kavramlara kaç kez değinildiğinden de görülmektedir. Buna 

göre, Ar-Ge ifadesine; 9. Kalkınma Planında 50, 10. Kalkınma Planında 73, 11. Kalkınma Planında ise 

115 defa yer verilmiştir. Yenilik ifadesinin ise kalkınma planlarında sırasıyla 22, 87, 98 defa kullanıldığı 

görülmüştür. Ayrıca ilgili dönemlerdeki KOSGEB Stratejik Planlarında da KOBİ ve girişimcilerin Ar-

Ge ve inovasyonun faaliyetlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması stratejik hedef ve amaç olarak 

yer almıştır.  
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Uygulanan söz konusu politikalar sonucunda, 2009-2020 yılları karşılaştırıldığında ülkemizde; 

 Ar-Ge harcamalarının yaklaşık 7 katına çıktığı, söz konusu harcamalar içerisinde mali ve mali 

olmayan şirketlerin payının %40’tan %64,8’e, mali ve mali olmayan şirketler içerisinde ise 

KOBİ’lerin payının %31,2’den %32,9’a çıktığı, 

 Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payının %0,8’den %1,09’a çıktığı, 

 Kamu tarafından merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamaları ve dolaylı Ar-Ge 

destek miktarlarının toplamının 8 kat arttığı, dolaylı Ar-Ge desteklerinin GSYH içerisindeki 

payının %0,04’ten %0,17’ye çıktığı, doğrudan Ar-Ge harcamalarının payının ise %0,39’dan 

%0,28’e düştüğü,  

 Toplam TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısının 73.521’den 199.371’e yükseldiği,   

 Mali ve mali olmayan şirketlerde TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısının ise 31.476’den 

130.279’e yükselerek 4 katına çıktığı,   

 TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı içerisinde mali ve mali olmayan şirketlerin payının 

%42,8’den %65,3’e, mali ve mali olmayan şirketler içerisinde ise KOBİ’lerin payının ise 

%43,2’den %47,3’e çıktığı, 

 TPE’ye yapılan patent başvuru sayısının 2.588’den 8.200’e, ülkemizden Avrupa Patent Ofisine 

yapılan patent başvuru sayısının ise 189’dan 605’e yükselerek 3,2 katına çıktığı görülmüştür. 

Bu değerlendirme çalışması kapsamında 2010-2020 arasında yaklaşık 10 yıl süreyle uygulanan Ar-Ge 

ve İnovasyon Programı ele alınmıştır. Programın uygulama döneminde ülkemizde işletme ve 

girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyona faaliyetlerine yönelik destek ve teşviklerin büyük çoğunluğunun 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından verildiği görülmüştür. Bu kapsamda TÜBİTAK, KOSGEB, 

STB, Kalkınma Ajansları ve TTGV gibi çeşitli kurumlar tarafından KOBİ ve girişimcilere yönelik 17 

farklı destek programı uygulanmıştır. En fazla destek programı uygulayan kurum olarak ise 7 farklı 

destekle TÜBİTAK öne çıkmaktadır. KOSGEB de 2010-2020 döneminde, 81 ili kapsayan yaygın 

hizmet ağı aracılığıyla uyguladığı Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bu 

alanda yer alan önemli aktörlerden birisi olmuştur. 

Kuruluş kanununda “Sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için 

Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını 

sağlamak”, “… sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek” ve “… Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları 

kurmak ve kurdurtmak” gibi görevleri bulunan KOSGEB kurulduğu 1990 yılından itibaren işletme ve 

girişimcilere çeşitli programlar altında Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekler vermiş, ülkemizde Ar-
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Ge ve inovasyon kültürünün oluşması ve yaygınlaşması açısından önemli görevler üstlenmiştir. Bu 

kapsamda KOSGEB; 

 1991-1999 yılları arasında üniversitelerle işbirliği yapılarak kurulan TEKMER’ler,  

 1999-2010 yılları arasında TEKMER’lerin yanında, İGEM’ler ile üniversite ve sanayi odaları 

arasında yapılan protokoller kapsamında oluşturulan Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri,  

 2010 yılı sonrasında ise tüm ülkeyi kapsayan KOSGEB Müdürlükleri aracılığıyla birçok Ar-Ge 

ve inovasyon projesini desteklemiştir. 

TEKMER’ler aracılığıyla verilen ilk Ar-Ge destekleri ağırlıklı olarak TEKMER’lerde işlik sağlanması, 

akademisyenlerden teknik ve mali danışmanlık alınması, telefon, faks, internet, kütüphane erişimi, 

laboratuvarlardan faydalanma gibi destekler olurken, 2003 yılı sonrasında ise KOSGEB Destekleri 

Yönetmeliği kapsamında; malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı 

hammadde temini, kalite geliştirme, teknolojik donanım satın alma amaçlı geri ödemeli destekler ile; 

danışmanlık, Ar-Ge sonuçlarını yayınlama, Ar-Ge projesi destek başvurusu dokümanı hazırlama, 

Teknopark kira desteği, işlik tahsisi, yayın temini, yurt dışı kongre, konferans, panel, sempozyumlara, 

teknoloji fuarlarına katılım amaçlı geri ödemesiz destekler verilmesine başlanmıştır.  

Ar-Ge süreci bir bütün olarak görülerek ticarileştirme aşamasını da kapsayacak şekilde, Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ise 2010 yılında kurgulanmıştır. Program 

kapsamında inovatif fikri olan işletme ve girişimcilere projelerinin Kurul tarafından kabul edilmesi 

halinde 532 bin ₺’ye 21 kadar destek verilmiştir. Program kapsamında desteklenen başlıca giderler ise 

kira, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, personel, başlangıç sermayesi ve 

proje geliştirme giderleri (proje danışmanlığı, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları, proje tanıtımı, yurt 

içi ve yurt dışı kongre/konferans/fuar ziyareti /teknolojik işbirliği ziyareti ve test, analiz ve 

belgelendirme) olmuştur.  

Yürürlükte kaldığı süre boyunca programda 6, uygulama esaslarında ise 14 defa değişiklik yapılmıştır. 

Değişiklikler genelde uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılmış olup program açısından en 

önemli değişikliklerin yapıldığı yıl 2015 olmuştur. Söz konusu yıl içerisinde; programa ve desteklere 

ilişkin limitler artırılmış, Kurul değerlendirmesinde puanlama sistemine geçilmiş, proje süresinin en az 

12 ay olma şartı kaldırılmış, Yerli Malı Tebliği’ne uygun makine ve teçhizat için ilave %15 destek oranı 

tanımlanmış, işletme sahibi ve ortağının da personel desteği almasına imkân sağlanmış, Kurullar için 

                                                 
21 Destek üst limiti 2015 yılında yapılan revizyon ile 750 bin ₺’ye çıkarılmıştır.  
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üniversiteden akademik birim bazında üye istenmiş ve başvuru olması halinde Kurulun en geç 2 ay 

içerisinde toplanması sağlanmıştır.  

Yürürlükte kaldığı yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde programa; 3.128 girişimci 3.881 proje, 10.227 

işletme ise 14.858 proje ile toplam 18.739 başvuru yapmıştır. 896’sı girişimci, 4.093’ü işletme toplam 

4.989 yararlanıcı (5.576 proje) için 35.906.648 ₺’si geri ödemeli, 465.196.959 ₺’si geri ödemesiz olmak 

üzere toplam 501.103.607 ₺ destek ödemesi yapılmıştır.  

Projesi Kurul tarafından kabul edilen girişimci ve işletmelerden talep edenlere TEKMER’lerde ücretsiz 

işlik tahsis edilmiş, işlik tahsis edilmeyenler için kira desteği verilmiştir. Bu kapsamda 518 işletme ve 

girişimciye 17.859 m2 işlik, 8.894 ay süreyle tahsis edilmiştir. Proje başına ise ortalama 34 m2 İşlik 

alanının ortalama 17 ay süreyle tahsis edildiği görülmüştür. Kira Desteği kapsamında 458’si girişimci, 

188’i işletme olmak üzere toplam 646 yararlanıcıya 3,8 milyon ₺ destek sağlanmıştır. KOSGEB destek 

bütçesinde yıllar içerisinde nominal düzeyde ciddi artışlar gözlenirken Ar-Ge ve İnovasyon 

Programının söz konusu bütçe içerisindeki payı her geçen yıl daha da azalmış, 2011 yılında %20 olan 

pay 2020 yılına gelindiğinde %5 seviyesine düşmüştür.  

İşletme ve girişimcilerin programa ilgisinin ülke geneline yayıldığı görülmüştür. Bu kapsamda 80 ilden 

programa başvuru yapılmış ve bunlardan 72’sinde ise programdan yararlanılmıştır. Destek tutarı ve 

yararlanıcı sayısı açısından en çok destek verilen illerin İstanbul (%20, %21), Ankara (%18, %18), İzmir 

(%7 %7), Kocaeli (%5, %6) olduğu görülmüştür. Bu dört il, destek tutarı ve yararlanıcı sayısının 

yaklaşık yarısını oluşturmuştur. Coğrafi açıdan ise yararlanıcıların %68’inin Marmara ve İç Anadolu 

Bölgesinde faaliyet gösterdiği görülmüştür.   

Başvuru sahipleri ve yararlanıcıların faaliyet gösterdiği sektörlerin KOSGEB tarafından desteklenen 

sektörlerin birçoğunu kapsadığı görülmüştür. Bu açıdan her ne kadar bazı sektörlerde yoğunlaşma olsa 

da programın, farklı sektörlerin erişebileceği şekilde kurgulandığı söylenebilir. İşletmeler açısından en 

fazla başvuru yapılan ve desteklenen sektörlerin İmalat (%51, %55) Bilgi ve İletişim (%19, %20), 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (%12, %14) ve Toptan ve Perakende Ticaret (%11, %7) 

sektörleri olduğu görülmüştür. Başvuran her 100 işletmenin 93’ü bu 4 sektörde faaliyet gösterirken, 

her 100 ₺ destekten 96’sının da bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere verildiği görülmüştür. 

Girişimcilerin faaliyet gösterdikleri sektörler incelendiğinde ise en fazla başvuru yapılan ve desteklenen 

sektörlerin İmalat (%38, %36), Bilgi ve İletişim (%30, %31) ve Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 

(%24, %26) sektörlerinden oluştuğu görülmüştür. İşletmesini kuran her 100 girişimciden 92’si bu 
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sektörlerde faaliyet gösterirken, girişimciler tarafından kullanılan her 100 ₺ destekten 93’ünün de bu 

sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerce kullanıldığı görülmüştür. Tüm başvurular ile kıyaslandığında 

girişimcilerin daha çok; telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmetleri, mühendislik 

faaliyetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi teknik alanlarda faaliyet gösterdikleri 

görülmüştür. Uluslararası başarı elde etmiş yerli ve yabancı girişimciler incelendiği zaman da genellikle 

bu sektörlerin ön plana çıktığı, dolayısıyla bu alana yönelik programların tasarımında söz konusu 

sektörlerin önceliklerinin de göz önüne bulundurulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

En fazla faydalanılan destek Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı 

Giderleri Desteği olmuştur. Yararlanıcıların %90’ının faydalandığı bu destek, verilen desteğin %62’sini 

oluşturmuştur. En çok faydalanılan diğer destek ise yararlanıcıların %72’sinin faydalandığı ve toplam 

destek tutarının %29’unu oluşturan Personel Gideri Desteği olmuştur. Bilgi ve İletişim sektörü 

açısından Personel Gideri Desteği %49 ile ilk sırada yer alırken, İmalat sektöründe ise Makine-

Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği %71 ile ilk sıradadır. 

Personel Gideri Desteği kapsamında 7.223 personel için 145,3 milyon ₺ destek sağlanmıştır. Personel 

Gideri Desteğinden yararlananların; %45’inin projeleri kapsamında sadece 1, %29’unun 2, %13’ünün 

3 personel istihdam ettiği, 4 ve üzeri personel istihdam eden yararlanıcı oranının ise %13 olduğu 

görülmüştür. Ayrıca program kapsamında istihdam edilen personelin %19,3’ünün program 

sonlanmasına rağmen 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla ilgili yararlanıcıda çalışmaya devam ettiği tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan destek kapsamında istihdam edilen personelin; girişimcilerde %84,1’i, 

işletmelerde %52,3’ü olmak üzere tüm yararlanıcılarda %58’i proje başlangıç tarihinden sonra istihdam 

edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla bunların doğrudan program sayesinde oluşturulan istihdam olduğu 

söylenebilir. Bu yönüyle programın istihdam oluşturma potansiyelinin olduğu da görülmüştür. 

Destek tutarı bazında; desteklenen işletmelerin %31’i Orta-Yüksek Teknoloji düzeyinde faaliyet 

gösteren işletmelerken, girişimcilerde ise %39 ile Yüksek Teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren 

girişimciler ilk sırayı almıştır. Ayrıca işletmeler açısından teknoloji düzeyi düştükçe desteklenme 

oranının azaldığı tespit edilmiştir. 

Desteğin %65’i mikro, %21’i küçük, %13’ü ise orta büyüklükteki yararlanıcılar tarafından 

kullanılmıştır. Programdan yararlanma oranları açısından ölçek küçüldükçe destek alma oranının 

azaldığı görülmüştür (orta %50, küçük %41, mikro %38). Mikro işletmelerde bu oranın düşük 

kalmasının sebebinin sermaye yetersizliği ve finansmana erişim sorunları olduğuna saha araştırması 

aracılığıyla ulaşılmıştır. 
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Yararlanıcıların %90’ının programdan sadece 1 defa yararlandığı, 499 yararlanıcı için ise birden fazla 

yararlanma durumunun söz konusu olduğu görülmüştür. Ayrıca 2 işletme 5 defa, programdan ilk defa 

girişimci olarak yararlanan 1 işletme ise toplam 6 defa destekten faydalanmıştır. Programdan birden 

fazla yararlananların en yoğun olduğu sektörler; Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (%12,7), Bilgi 

ve İletişim (%11,2) ve Ulaştırma ve Depolama (%11,1) sektörleridir. Her ne kadar söz konusu 

sektörlerde birden fazla yararlanma oranları diğer sektörlere göre nispeten yüksek olsa da saha 

araştırması aşamasında KOSGEB personeli tarafından çok defa dile getirilen ve program kapsamında 

birden fazla projenin desteklenmesi ve desteklenecek proje sayısına sınırlama getirilmesi hususlarının 

da aslında çok fazla yararlanıcıyı ilgilendirmediği görülmüştür. Bununla birlikte kaynakların daha 

verimli kullanılması ve işletmelerin desteklere bağımlı hale getirilmemeleri açısından çeşitli alternatifler 

geliştirilebileceği düşünülmektedir. Yazılım sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler tarafından dile 

getirilen birden fazla projenin aynı anda desteklenebilmesi ihtiyacının, söz konusu sektör işletmelerinin 

daha rahat yatırım bulabildiği ve daha çabuk ölçeklenebildiği göz önünde bulundurularak esasında daha 

uzun süreli yatırımlar gerektiren ve fakat elde edilen kazanımların daha kalıcı olduğu sektörler için daha 

elzem olduğu düşünülmektedir. Hangi ekonomik faaliyetlere ilişkin sektörlerdeki işletmelerin 

eşzamanlı olarak desteklenebileceği ikili veya dörtlü kod düzeyinde belirlenebilir. Uygulanacak seçici 

destek politikaları sayesinde kaynakların ülkemizin ve kurumumuzun önceliklerine uygun ve çıktısının 

ticarileştirilme potansiyeli nispeten yüksek projelere aktarılması sağlanabilecektir. 

Desteklenen projelerin 3’te 2’sinin 1 yıl ve daha az süreyle desteklenmesine karar verildiği, ayrıca 

başvuruda istenen proje süresi ile Kurul kararında belirlenen proje süreleri karşılaştırıldığında 

desteklenen projelerin %93,4’ü için herhangi bir süre değişikliğine gidilmediği görülmüştür. 

Desteklenen projelerin başvurudaki proje süresi ortalaması 14,1 ay iken, Kurul tarafından karar verilen 

proje süresi ortalaması ise 13,6 ay olarak tespit edilmiştir. Proje sürelerinde yapılan kısaltmalar ile gider 

miktar ve tutarlarında yapılan kesintiler, saha araştırması sürecinde işletme ve girişimciler tarafından 

eleştiriye konu edilmiştir. Bu nedenle bu tür kesintilerin sebeplerinin Kurul kararlarında daha iyi 

açıklanması gerektiği düşünülmektedir.  

Farklı ihtiyaçları için yararlanıcıların farklı KOSGEB destek programlarına yöneldikleri görülmüştür. 

Bu çerçevede 4.989 yararlanıcının 3.097’si (%62) diğer destek programları aracılığıyla 656 milyon ₺ 

destek almıştır. En çok yararlanılan program 2.332 yararlanıcı (%47) ile Genel Destek Program 

olurken, en fazla destek ise 357 milyon ₺ ile KOBİ Teknoyatırım kapsamında verilmiştir. Ayrıca 

programı başarıyla tamamlayan 3.731 yararlanıcının 1.087’sinin (%29) Endüstriyel Uygulama 
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Programına başvurduğu bunların ise 728’inin (%20) bu programdan yararlanarak 120 milyon ₺ destek 

aldığı görülmüştür.  

Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanan 4.093 işletmeden 1.580’i 5.374 proje ile 896 

girişimciden ise 220’si 597 proje ile TEYDEB destek programlarına başvuru yapmıştır. Toplamda 

4.989 yararlanıcıdan 1.800’ünün (%36,1) 5.971 proje için TEYDEB destek programlarına başvuru 

yaptığı, 1.215’inin (%24,4), 2.858 projesinin kabul edildiği, kabul edilen projelerin 1.873’ünün başarıyla 

tamamlandığı, 696’unun ise devam ettiği görülmüştür. Yararlanıcıların proje başvurularının en çok 

kabul edildiği TEYDEB destek programları ise 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile 

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı olmuştur.  

TEYDEB destek programlarına kabul edilenler arasında en büyük pay büyük işletmelerdeyken, Ar-Ge 

ve İnovasyon Programı yararlanıcıları açısından ise mikro işletmeler ilk sıradadır. Ayrıca Ar-Ge ve 

İnovasyon Programının coğrafi kapsayıcılığının TEYDEB destek programlarına göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Programı yararlanıcılarından; 

 Mikro işletmelerin %.19,8’inin, küçük işletmelerin %30,9’unun ve orta büyüklükteki 

işletmelerin %43,9’unun, 

 Marmara ve İç Anadolu Bölgelerindekilerin yaklaşık %30’unun, Doğu Anadolu ve Karadeniz 

Bölgelerindekilerin ise %10’dan azının, 

 Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektöründekilerin %32,5’inin, Bilgi ve İletişim 

sektöründekilerin %26,6, İmalat sektöründekilerin ise %22,9’unun TEYDEB destek 

programlarına kabul edildiği görülmüştür. 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında aynı anda sadece bir projenin desteklenmesi ve bazı 

TÜBİTAK desteklerinde destek üst limitlerinin nispeten daha yüksek olması nedeniyle bazı 

yararlanıcıların zamanla TEYDEB destek programlarına yöneldikleri saha araştırması aracılığıyla 

ulaşılan bir sonuçtur. Bununla birlikte saha araştırması aşamasında görüşülen, kurum içi ve dışından 

programa taraf tüm kesimler; Ar-Ge ve inovasyon destekleri konusundaki yaklaşık 30 yıllık tecrübeye 

sahip olması, yaygın hizmet ağı ve uzmanları ile bire bir iletişime geçilebilmesi gibi gerekçelerle 

KOSGEB’in hedef kitle açısından halen tercih sebebi olmaya devam ettiğini özellikle vurgulamıştır. 

Ayrıca KOSGEB’in işletmeler nezdinde bilinirliğinin daha yüksek olduğu ve destek süreçlerinin 

TÜBİTAK’a göre daha kolay olduğu ifade edilmiştir. İşletmelerin dilinden anlayarak ihtiyaçlarına 

çözüm üretebilmesinin de KOSGEB’in daha samimi bulunmasına yol açtığı görülmüştür. 
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Saha araştırması aşamasında uygulanan anket kapsamında yararlanıcıların %91’i program kapsamında 

en az bir fikrini ürüne/yeniliğe dönüştürdüğünü yani başarılı olduğunu belirtirmiştir. KBS kayıtlarında 

ise projelerin %14,6’sının tamamlanma bilgisinin henüz KBS’ye işlenmediği, Kurul tarafından son 

durumuna ilişkin karar alınan projelerin ise %87’sinin (girişimcilerde %84,1, işletmelerde %87,6) 

başarıyla tamamlandığı görülmüştür.  

Başarılı projelerin genelde pazarın iyi analiz edildiği, pazardaki boşluğu dolduran, pazara uygun ürünler 

ortaya çıkaran projeler olduğu, ayrıca projelerin başarıya ulaşması için girişimcinin teknik bilgi 

düzeyinin, motivasyonunun ve finansal yeterliliğinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu kapsamda 

proje seçiminde bu hususların da dikkate alınabileceği düşünülmektedir. Ar-Ge/inovasyon projelerinin 

tamamının başarılı olması mümkün olmamakla birlikte, projelerin başarısız olmasının temel nedenleri 

olarak ise girişimcinin tecrübe eksikliği ile finansal yetersizliğin ön plana çıktığı görülmüştür.  

Başarıyla tamamlanan proje çıktılarının ticarileştirme durumları saha araştırmasının her iki aşamasında 

da incelenen konulardan birisi olmuştur. Ankete katılan yararlanıcıların %72’si proje çıktısı en az bir 

ürünü/yeniliği ticarileştirdiğini belirtmiştir. Ticarileştirmenin önündeki en büyük engel olarak ise 

girişimcilerin %82,6’sı, işletmelerin %48,4’ü “Finansman kaynağının yetersiz kalması ve ek kaynak 

ayrılamaması” sebebini ilk sırada göstermiştir. “Üretim altyapısının yetersiz olması” ise hem 

girişimcilerin hem de işletmelerin 4’te 1’inden fazlasının işaret ettiği diğer bir sorun alanı olmuştur. 

Ayrıca girişimcilerin 4’te 1’i “Müşteriye ulaşabilecek satış kanalı bulunamaması” sebebini de 

ticarileşememe nedeni olarak ifade etmiştir. Benzer şekilde gerçekleştirilen mülakatlarda da finansal 

yetersizlik ve pazarlama sıkıntıları ticarileşme sürecinde karşılaşılan en ciddi sorunlar olarak ön plana 

çıkmıştır.  

Yurt içi ve yurt dışında uygulanan Ar-Ge/inovasyona yönelik destek programlarının değerlendirildiği 

çalışmalar incelendiğinde çok zengin bir literatürün olduğu görülmüştür. Çalışmalarda desteklerin; 

satışlar, maliyetler, istihdam, finansmana erişim, Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge ve inovasyon çıktısı üretme 

(patent, faydalı model vb.) gibi çeşitli göstergeler üzerinde olumlu etkileri olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, yürütülen değerlendirme çalışmasında da programın işletme ve ülke 

ekonomisi üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

KOSGEB tarafından tutulan idari kayıtların yanı sıra SGK, GİB, TÜRKPATENT, TÜBİTAK ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen çeşitli veriler ile TÜİK istatistiklerinden faydalanılmıştır. 

2021 yılı Aralık ayı itibarıyla, desteklenen 4.093 işletmeden 3.664’ünün (%89,5) faal, 429’ünün (%10,5) 

terk, 896 girişimciden ise 797’sının (%89) faal, 99’unun (%11) terk durumunda olduğu tespit edilmiştir. 
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Programa başvuru yapmasına rağmen desteklenmeyen işletmelerin ise %11,8’i terk durumundayken, 

girişimcilerde bu oran %24,2 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla programdan yararlanan işletme ve 

girişimcilerin hayatta kalma oranlarının programdan yararlanamayanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Kapanan işletmelerin %63’ü program bitiş tarihinden itibaren ilk 3 yıl içerisinde 

kapanırken girişimciler için ise bu oran %91,9’dur. 

Program bitiş yılında, program başlangıç yılından önceki yıla göre yararlanıcıların; %76,5’inin yurt içi 

satışlarının, %67,6’sının yurt dışı satışlarının, %79,1’inin net satış hasılatının, %65,2’sinin Ar-Ge 

harcamalarının, %45,7’sinin ise Ar-Ge harcama yoğunluğunun arttığı görülmüştür. SGK verileri ile 

yapılan analize göre ise söz konusu dönemde çalışan sayısında artış görülen yararlanıcıların oranı 

%71,8’dir. İlgili değişkenlerinde artış ve azalış olan yararlanıcılardaki değişim oranları birlikte 

değerlendirildiğinde;  

 Yurt içi satışların ortalama %80,7 (girişimcilerde %372, işletmelerde %67,7), 

 Yurt dışı satışların ortalama %113,2 (girişimcilerde %316,3, işletmelerde %112,1), 

 Net satış hasılatının ortalama %94,1 (girişimcilerde %398,2, işletmelerde %76,9), 

 Ar-Ge harcamalarının ortalama %159,1 (girişimcilerde %207,3, işletmelerde %145,4), 

 Çalışan sayılarının ortalama %54,2 (girişimcilerde %155,3, işletmelerde %41,6), 

 Ar-Ge harcama yoğunluğunun ortalama %32 (girişimcilerde %74,1, işletmelerde %65,3) arttığı 

görülmüştür. 

 

Girişimcilerde meydana gelen artışların işletmelere göre daha yüksek olmasının, girişimcilerin program 

başlangıç yılında kurulmaları ve bu yıla ilişkin göstergelerinin düşük olup sonrasında hızlı büyüme 

performansları göstermelerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan yararlanıcıların program öncesi ve sonrası durumları, programa başvurmasına rağmen 

destek alamayan işletmeler ile net satış hasılatı, Ar-Ge harcamaları ve çalışan sayısı bakımından 

karşılaştırılmıştır. Buna göre, program başlangıç yılı ve sonraki 3 yılda, program öncesi yıla göre net 

satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından desteklenen işletmelerde gözlenen artışın, desteklenmeyen 

işletmelere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ar-Ge harcamaları açısından ise program başlangıç 

yılı ve sonraki 2 yılda desteklenen işletmeler daha yüksek artış göstermiştir.  

Yararlanıcılarda gözlenen olumlu değişimlerin ne kadarının programdan kaynaklandığını tahmin 

edebilmek amacıyla bir kontrol grubu oluşturulmuş ve desteklenen işletmeler ile desteklenmeyen 

işletmelerin program öncesi ve sonrası durumları karşılaştırılmıştır. Etki analizi sonuçlarına göre yurt 
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içi satışlar, net satış hasılatı ve çalışan sayısı bakımından destekten sonraki yıllarda desteğin pozitif etkisi 

istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre; 

 Desteklenen işletmelerin yurt içi satışlarındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; programdan 

bir yıl sonra %44,1, iki yıl sonra %49,1, üç yıl sonra %46,8 ve dört yıl sonra %63,5 daha fazla, 

 Desteklenen işletmelerin net satış hasılatındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; 

programdan bir yıl sonra %53, iki yıl sonra %53,5, üç yıl sonra %49,2, dört yıl sonra %81,2 ve 

beş yıl sonra %72,4 daha fazla, 

 Desteklenen işletmelerin çalışan sayısındaki artış desteklenmeyen işletmelerden; programdan 

bir yıl sonra %15,8, iki yıl sonra %14,1, üç yıl sonra %9,8 ve dört yıl sonra %17,3 daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir. 

125’i (%11,9) girişimci olmak üzere 1.051 yararlanıcının ilk defa program başlangıç yılından itibaren 

yurt dışı satış yapmaya başladığı ve bunların program başlangıç yılı ve sonrasında 7,7 milyar ₺ tutarında 

yurt dışı satış gerçekleştirildiği görülmüştür. İlk kez yurt dışı satış yapan bu yararlanıcılara verilen destek 

tutarı ile yaptıkları yurt dışı satış tutarı karşılaştırıldığında her 1 ₺ destek karşılığında 68 ₺ yurt dışı satış 

yapıldığı tespit edilmiştir. Bu hesaplamaya programdan önce yurt dışı satış yapan işletmelerin program 

başlangıç yılından itibaren yaptıkları yurt dışı satışlar da eklendiğinde yaklaşık 33 milyar ₺ satış tutarına 

ulaşılmıştır. Dolayısıyla her 1 ₺ destek karşılığında 158 ₺ yurt dışı satış yapıldığını söylemek 

mümkündür. 

Program kapsamında işletmesini kuran 896 girişimciye 90,5 milyon ₺ destek verilirken (3 milyon ₺’si 

geri ödemeli) söz konusu girişimcilerden 125’i yurt dışı satış yapmaya başlayarak 641,4 milyon ₺ yurt 

dışı satış gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla ilk kez yurt dışı satış yapan girişimciler KOSGEB’in program 

kapsamında tüm girişimcilere ödediği desteğin 7 katı yurt dışı satış yapmıştır.  

Program başlangıç yılı ve sonrası dönemlerde yararlanıcıların; %13,8’inin patent, %8,9’unun ise faydalı 

model belgesi için başvuru yaptığı; %3,7’sinin patent, %4,6’sının faydalı model belgesi için onay aldığı 

görülmüştür. Buna göre, 686 yararlanıcı tarafından 939 patent, 445 yararlanıcı tarafından 604 faydalı 

model belgesi için başvuru yapılmıştır. Patent belgesi başvuruları için onaylanma oranının 

girişimcilerde %23,7 iken işletmelerde %29,8 olduğu, faydalı model belgelerinde ise söz konusu 

oranların sırasıyla %30 ve %58 olduğu görülmüştür. Patent belgesi onay süreçlerinin uzayabilmesi 

nedeniyle ilerleyen dönemde onaylanan belge oranının artması beklenebilir. Ayrıca yararlanıcıların 

toplam fikri ve sınai mülkiyet belge sayısı; proje bitiş yılından 2 yıl sonra proje başlangıç yılına göre 
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%54,9 artarak 699’dan 1.083’e çıkmıştır. Bu açıdan programın fikri ve sınai mülkiyet belge sayılarının 

artmasına katkı sağladığı söylenebilir. Saha araştırması ile de bu sonucu doğrular bilgilere ulaşılmıştır. 

Buna göre uygulanan ankete katılan yararlanıcıların %53,9’u programın koruma altına alınan 

ürün/yenilik sayısını artırdığı kanaatindedir. 

Desteklenen işletmeler ile desteğe başvuru yapmasına rağmen destek almayanlara yapılan anketler 

aracılığıyla aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır;  

 Desteklenen işletmelerin %37,5’inin, girişimcilerin ise %71,4’ünün ilk defa program 

kapsamında Ar-Ge ve inovasyon projesi yürüttüğü, 

 Her 5 yararlanıcıdan 4’ünün programdan genel olarak memnun kaldığı ve yararlanıcıların 

%90’dan fazlasının programdan tekrar yararlanmayı düşündüğü, 

 Yararlanıcıların başvuru, kurul, izleme, ödeme ve KOSGEB’le iletişim süreçlerinden 

memnuniyet oranlarının %70’ler seviyesinde olduğu,  

 Yararlanıcıların programa ve program süreçlerine ilişkin memnuniyet seviyelerinin 

programdan yararlanamayanlara göre daha yüksek olduğu, 

 Desteklenmeyen işletme ve girişimcilerin %37’sinin projenin gerçekleştirilmesini ileri bir tarihe 

ertelediği, %29’unun projeyi uygulamaktan vazgeçtiği, %15’inin destek almamasına rağmen 

projesini aynı miktarda yatırım ile gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. 

Programın doğrudan ve dolaylı faydalarına ilişkin görüşler incelendiğinde ise yararlanıcıların; 

 %86,9’u programın Ar-Ge ve inovasyon becerilerini artırdığı, 

 %78’i programın Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını artırdığı, 

 %68,5’i programın Ar-Ge personeli istihdamını artırdığı, 

 %78’i programın rekabet gücünü artırdığı, 

 %83,6’sı programın ürün/yenilik çeşitliliğini artırdığı kanaatindedir.  

 

Ayrıca yanıtlayıcıların yarısından fazlası programda yer alan destek çeşitlerinin yeterli olduğunu 

düşünürken, yeni destek çeşidi isteyen her 4 girişimciden 3’ü genel işletme giderlerinin, her 4 

işletmeden 3’ü ise makine-teçhizat kiralama giderlerinin karşılanmasına yönelik desteğe ihtiyaç 

duyduklarını belirtmiştir. 

Diğer taraftan oluşturulan çeşitli hipotezler ile yanıtlayıcılarda gözlenen bazı farklılıkların istatistiki 

olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Buna göre; 
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 Programa ilişkin genel memnuniyet düzeylerinin; yararlanıcının türü (işletme/girişimci), 

işletme ölçeği, sektör ve faaliyet gösterilen coğrafi bölgeye göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği, 

 Kurul sürecine ilişkin memnuniyet düzeyi ve KOSGEB ile iletişimden duyulan memnuniyet 

düzeylerinin programdan yararlananlarda daha yüksek olduğu,  

 Kurul tarafından belirlenen gider kalemlerinden memnuniyetin işletme ölçeği büyüdükçe 

azaldığı, personel için belirlenen destek tutarlarından memnuniyetin ise mikro işletmelerde 

diğerlerine göre daha yüksek olduğu, 

 Kurul tarafından personel için belirlenen destek tutarlarından memnuniyetin Bilgi ve İletişim 

ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörlerinde diğer sektörlere göre daha düşük 

olduğu, 

 Programın katkısallık düzeyinin; işletme ölçeği, sektör ve faaliyet gösterilen coğrafi bölgeye 

göre farklılık göstermezken, yararlanıcının girişimci veya işletme olmasına göre farklılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anket sonuçlarına göre hem girişimciler (%41,6) hem de işletmeler (%51) açısından programın kısmi 

katkısallığının yüksek olduğu görülmüştür. Söz konusu yararlanıcılar destek olmasaydı projeleri için 

çalışmalara aynı dönemde başlayamayıp erteleyeceklerini belirtmiştir. Diğer taraftan programın, destek 

olmasaydı proje çalışmalarına başlamayacağını ifade eden girişimcilerin oranının (%32,5), işletmelere 

göre (%13,1) daha yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan görüşmelerde ise işletmelerin büyük kısmı 

programın kendilerini cesaretlendirdiğini ifade ederken girişimciler ise işletme kurmalarında programın 

etkisinin büyük olduğunu belirtmiştir.  

Saha araştırmasının ikinci aşamasında ise anket, idari kayıtlar ve doküman incelemelerinden elde edilen 

bulguların derinlemesine incelenmesi ve açıklanabilmesi için; yararlanıcılar, projesi kabul edilen ancak 

destek ödemesi alamayanlar, projesi reddedilenler, Kurul üyeleri, izleyiciler, tasarım aşamasında görev 

alanlar, tasarımdan sorumlu birimde görev alanlar ve uygulama biriminde görev alanlar ile toplam 47,5 

saat süren 73 görüşme gerçekleştirilmiştir. Böylece farklı görev ve pozisyonlardaki kişilerin programa 

bakış açılarının ortaya çıkarılması, her bir gruptan programın farklı süreçleri hakkında derinlemesine 

bilgi alınması amaçlanmıştır. Görüşmelerde programa ilişkin birçok husus gündeme gelmiş ve 

görüşmeler rapordaki bulgular için en önemli girdi kaynaklarından birisi olmuştur.  

Gerçekleştirilen mülakatlarda her ne kadar bir kısım Kurul üyesi proje değerlendirmelerinde bölgesel 

şartları da dikkate alarak karar verdiklerini ve büyük şehirlerde desteklenmeyecek projelere bölgesel 

yarar gözetilerek küçük şehirlerde daha olumlu yaklaşıldığını ifade etmiş olsalar da program 
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gerçekleşmeleri incelendiğinde küçük şehirlerin payının yine de nispeten düşük seviyelerde olduğu 

görülmüştür. Bu durumun küçük şehirlerde köklü üniversiteler olmaması, mevcut üniversitelerde ise 

Ar-Ge, inovasyon kültürünün yeterince oturmamış olması ve/veya özel sektör ile yeterli düzeyde 

işbirliği yapılamamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetlerinin yoğunluğunun bölgesel gelişmişlik ve üniversite sanayi işbirliği düzeyi ile 

doğrudan orantılı olduğunu söylemek mümkündür. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri tüm tarafların 

içerisinde bulunduğu bir ekosistem içerisinde daha rahat yürütülür. Bu nedenle özellikle küçük 

şehirlerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılmasını sağlamak amacıyla üniversite sanayi 

işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Diğer taraftan Ür-Ge projelerinin de program kapsamına dahil edilmesiyle yeni bir program olarak 

hazırlanan Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programının uygulanmasına devam edilmektedir. Ür-

Ge’nin de desteklenmeye başlamasıyla ilgili taşra teşkilatında bir belirsizlik bulunduğu gözlenmekle 

beraber Ür-Ge’nin destek kapsamına alınmasının genel bir memnuniyet oluşturduğu görülmüştür.  

Sonuç olarak programla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, yürürlükte olduğu dönemde 

programın; ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekler arasında önemli bir yere sahip olduğu, 

KOBİ’ler ile girişimcilerde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşması ve yaygınlaşmasında ciddi 

katkıları olduğu görülmüştür. Uygulama sürecinin sonuna doğru limitlerin yetersiz kaldığına ilişkin bazı 

görüşler bulunmakla birlikte programın genel olarak işletme ve girişimcilerin beklenti ve ihtiyaçlarını 

karşıladığı yönünde genel bir algı olduğu da görülmüştür. Ayrıca Kurul değerlendirme süreçlerine 

ilişkin detayları rapor içeriğinde verilen bazı muhtelif sıkıntılar olduğu görülse de programın uygulama 

süreçlerinin genel olarak sorunsuz yürütüldüğü ve işletme ve girişimcilerin de süreçlerden ve 

programdan memnuniyet seviyesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Programın özellikle girişimciler 

için Ar-Ge ve inovasyon projesi yürütme ve işletme kurma konularındaki katkısının yüksek olduğu 

görülmüştür. İşletmeler açısından ise Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini öne çekme konusunda kısmı 

katkısallığının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Programın yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar, net satış hasılatları, Ar-Ge harcamaları ve çalışan sayısı gibi 

değişkenler üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine programın etkililiğine ilişkin 

yapılan değerlendirmeler ile programdan yararlananların yararlanmayanlara göre net satış hasılatı, Ar-

Ge harcamaları ve çalışan sayıları bakımından daha yüksek performans gösterdikleri görülmüştür. 

Programın makroekonomik etkisini tespit edebilmek amacıyla yapılan analiz sonucunda ise şu bilgilere 

ulaşılmıştır:  
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 2010-2020 yılları arasında KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları toplamı 

47.146.473.955 ₺ iken söz konusu dönemde yararlanıcılar tarafından program başlangıç yılı ve 

sonrasında yapılan Ar-Ge harcamalarının toplamı ise 1.782.748.710 ₺’dir. Dolayısıyla söz 

konusu dönemde KOBİ’ler tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının %3,8’inin Ar-Ge ve 

İnovasyon Programından yararlananlar tarafından program başlangıç yılı ve sonrasında 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

 2010 yılında KOBİ’lerde istihdam edilen TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı 15.098 iken 

2020 yılında 60.167’ye çıkmıştır. Aynı dönemde program kapsamında yararlanıcılar tarafından 

istihdam edilen Ar-Ge personeli sayısı ise 7.485’tir. Dolayısıyla söz konusu dönemde 

KOBİ’lerin TZE cinsinden Ar-Ge personeli istihdamındaki 45.069’lik artışın %16,6’sının 

programdan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

2. Çıkarılan Dersler ve Öneriler 

Yürütülen değerlendirme çalışması ve sonucunda hazırlanan bu rapor ile her ne kadar 2010-2020 yılları 

arasında uygulamada kalan Ar-Ge ve İnovasyon Programı ele alınmış olsa da söz konusu desteğin 

uygulanmasına Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı bünyesinde devam ediliyor olması 

nedeniyle geliştirilen önerilerin daha çok yeni destek programının revizyon çalışmalarında dikkate 

alınabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede hazırlanan öneriler, muhatabına göre kategorize edilmiş 

olup raporda ayrıntılı bir şekilde önerilere yer verilmiştir:  

 Politika Belirleyicilere Yönelik Öneriler 

 Tasarımdan Sorumlu Birime Yönelik Öneriler 
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EKLER 

1. Mantıksal Model 

2. Gösterge Tablosu 

3. Değerlendirme Künyesi 

4. Değerlendirme Matrisi  

5. Anket Soru Formları 

6. Görüşme Soru Kâğıtları
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