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ÖZ 

YENİ EKONOMİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN AR-GE 

FAALİYETLERİNİN BÜYÜMEYE KATKISI:  

GAZİANTEP ÖRNEĞİ 

 

NİSA SEÇİLMİŞ 

 

Yeni ekonomi ile sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve uluslararası 

rekabetin temeli teknolojik bilgi olmuştur. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) 

faaliyetlerinin sonucunda geliştirilen teknolojik bilgi, tüm ekonomiye yayılarak 

ekonomik büyüme gerçekleşmektedir. Ar-Ge harcamalarının arttırılması, üretim 

sürecinde yeni teknolojilerin kullanılmasını mümkün kılmakta, bunun sonucunda ise 

verimlilik artışı, maliyet ve fiyat avantajları sağlanmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinin 

giderek önem kazanması ile sağlanan bu avantajların, firmaların satış hasılatları ve 

kar rakamları üzerinde etkili olup olmadığı merak konusu haline gelmiştir. Bu 

bağlamda bu çalışmanın amacı; Ar-Ge harcamalarının firma satış hâsılatları 

üzerindeki ve dönem net karlarının Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkinliğini dinamik 

panel veri modeli ile analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Gaziantep’de Ar-Ge 

faaliyetlerinde bulunan 29 firmaya ait 2005-2010 verileri analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda, firmaların Ar-Ge harcamaları ile net satış hasılatları ve dönem net karları 

ile Ar-Ge harcamaları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge harcamaları, ekonomik büyüme, panel veri 

analizi 
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ABSTRACT 

 

THE CONTRIBUTION OF R&D ACTIVITIES TO GROWTH 

UNDER THE NEW ECONOMY: THE CASE OF GAZIANTEP 

 

NİSA SEÇİLMİŞ 

 

Technological knowledge has been the base of new economy, sustainable 

economic growth and international competition. The technological knowledge which 

is developed as a result of Research and Development (R&D) activities has an 

important role in economic growth by spreading through the entire economy. 

Increasing R&D expenditures makes it possible to make use of new technologies in 

production process and as a result of this, increase in productivity, cost and price 

advantages are ensured. It has become a subject of curiosity whether or not these 

benefits which are obtained from the increasing importance of R&D activities have 

an impact on firms’ sales revenues and profit figures. The aim of this study is to 

analyze the effect of firm R&D expenditures on firm sales revenues, and also to 

assess the efficiency of net profits on R&D expenses by using dynamic panel data 

model. For this purpose, the data which were obtained from 29 companies having 

operations in R&D activities in Gaziantep from 2005 to 2010 has been analyzed. The 

findings of the research indicate that there is a positive relationship between R&D 

expenditures and the net sales revenues, net profits and R&D expenditures. 

Key Words: R&D expenditures, economic growth, panel data analysis 
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GİRİŞ 

Her toplumsal evre farklı ekonomik dinamiklerden oluşmuştur. Şu an bir 

parçası olduğumuz bilgi toplumu “yeni ekonomi” denilen ve geleneksel ekonomiden 

çok farklı özellikleri bünyesinde barındıran bir düzendir. Yeni ekonomik düzen bilgi 

ve teknoloji üretme temeline dayalıdır. Mevcut bilgiyi ve teknolojiyi geliştirmek, 

yeni fikirler ve teknikler üretmek, tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, 

gelişmeyi bir kerelik değil sürekli hale getirmek ve rakiplere göre farklılığı daha hızlı 

yakalayabilmek piyasada tutunabilmek için önemlidir. Bu nedenledir ki, günümüzde 

ekonominin büyüme zincirini oluşturan firmalar, gücünü yürüttüğü Araştırma-

Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinden almaktadır.  

Gelişmiş ülke ekonomilerinde artık bir zemine oturmuş olan Ar-Ge 

faaliyetleri Türkiye için halen önemi tam olarak anlaşılamayan ve gelişmiş ülke 

ekonomilerine nazaran niceliksel ve niteliksel olarak geride kalan bir kavramdır. 

Ülkemiz ekonomisindeki firmalar, yeniliğe ulaşmak için gereken Ar-Ge 

faaliyetlerine yeterli zaman ve fonları ayırmamaktadırlar. Farklı kurumlardan alınan 

destekleme fonları ise genellikle bir kerelik bir çalışmayı kapsamakta, sürekli ve 

nitelikli bir Ar-Ge çalışması yürütülmemektedir. Henüz firmalarda Ar-Ge zihniyeti 

gelişmediği için, ülke ekonomisi de bu anlamda yetersiz kalmaktadır.  

Globalleşen dünyada sürdürülebilir ekonomik büyüme, ne kadar yenilik 

üretildiği ile ilişkilendirilmektedir. Teknolojik anlamda ileri olan ekonomiler 

gelişmiş ülkeler olarak görülmekte ve bu ülkeler dünya ekonomileri ile rekabet 

edebilme şansını yakalamaktadır. Türkiye, Ar-Ge göstergeleri açısından gelişmiş 

ülkelere kıyasla çok yetersiz kalmaktadır. Ülkemizin teknolojik açıdan 

ilerleyebilmesi yeni ekonomik anlayışın doğru bir şekilde benimsemesi ile 

mümkündür. Dolayısıyla bu araştırmaya yeni ekonominin ne olduğu ile başlanmıştır. 

Ülke refahımızın artmasını sağlayıcı bir faktör olduğu düşünülen Ar-Ge 

faaliyetlerinin neden önemli olduğu ortaya koyulmaya çalışılmış ve örnek olması 

açısından gelişmekte olan Türkiye ekonomisinin bir sanayi kenti olan Gaziantep ili 

seçilmiştir. 
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Çalışmanın birinci bölümünde, teknoloji geliştirmenin ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin çıkış noktası olan yeni ekonomik anlayış incelenmiştir. Öncelikle yeni 

ekonominin oluşmasına zemin hazırlayan faktörler üzerinde durulmuş, daha sonra 

bilgi çağının ne gibi özellikler taşıdığı konusu irdelenmiştir. Geleneksel ekonomi ile 

yeni ekonomi arasındaki farklılıklar ortaya koyulduktan sonra yeni ekonominin 

mikro ekonomi ve makro ekonomi üzerindeki yansımalarına ışık tutulmuş, iktisat 

politikaları uygulamalarında nasıl bir değişim yaşandığı araştırılmıştır. 

İkinci bölüm Ar-Ge’ye ayrılmıştır. Ar-Ge kavramı tanımlanmış, Ar-Ge’yi 

büyüme modellerine dahil eden ve ekonomik büyüme için Ar-Ge’nin pozitif bir 

değişken olduğunu varsayan yaklaşımlara yer verilmiştir. Bölümde ayrıca, Ar-Ge 

faaliyetlerinin büyüklüğünü ölçmede kullanılan göstergelerin hangileri olduğu 

açıklanmıştır. 

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin ne boyutta olduğu ve yıllar itibari ile 

gelişimi çeşitli göstergelere dayandırılarak üçüncü bölümde gözler önüne serilmiştir. 

Bunun yanında en iyi Ar-Ge faaliyetleri değerlemesine sahip olan Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD), Japonya ve Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin bu konudaki 

durumunun daha da netleşmesi açısından karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. 

Son bölüm uygulama için ayrılmıştır. Uygulamada örnek alınan Gaziantep 

ilinin seçilme nedenleri, uygulamanın yapıldığı firmalara ait tanıtıcı bilgilere de yer 

verilen dördüncü bölümde, konuya ilişkin daha önce yapılmış bazı çalışmalara 

değinilmiştir. 29 firmayı ve 2005-2010 yıllarını kapsayan veri setine panel veri 

analizi uygun görüldüğünden, bu bölümde panel veri analizine ilişkin bilgiler 

verilmiştir. Dinamik panel veri modelleme yöntemine göre kurulan modellerin, 

EWievs 7.0 paket programı kullanılarak analizleri yapılmış ve elde edilen bulgular 

bu bölümde incelenmiştir.  
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1. BÖLÜM 

YENİ EKONOMİNİN GELİŞİMİ, ÖZELLİKLERİ VE 

ETKİLERİ 
 

1.1. Yeni Ekonomi Kavramı 

Sanayi Devrimi’nde emek gücü makine gücü ile, Sibernetik Devrim’de ise 

beyin gücü enformatik ile ivme kazanmış, Sanayi Devrimi’nden Sibernetik Devrim’e 

geçişle mekanik kaldıraç yerini enformatik kaldıraca bırakmıştır. Sibernetik devrim 

ile bilgi sektörü önem kazanmış, istihdam ve üretimde bilginin payı artmış, sanayi 

toplumundan birçok anlamda farklı yeni bir toplumsal yapı ortaya çıkmıştır. 

Ekonomik ve enformatik etkileşimlerin on-line (doğrudan elektronik işlem) hale 

dönüşmesi toplumsal anlayış ve davranışlarımızı değiştirmiştir (Merih, 2002: 1). Bu 

yeni toplumsal yapıyı ifade etmek için Daniel Bell “Endüstri Sonrası Toplum”, Peter 

F. Durucker “Bilgi Toplumu”, Zbigniev Brezinski “Teknoktratik Çağ”, John Naisbitt 

ve Patrico Aburdane “Büyük Yönelimler Çağı”, Y. Masuda ise “Enformasyon 

Toplumu” gibi terimler kullanmışlardır (Tekin ve Çiçek, 2002: 236). Günümüzde ise 

bilişim ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler nedeniyle “Dijital Ekonomi”, “e-

ekonomi”, “Ağırlıksız Ekonomi” ve “Yeni Ekonomi” gibi kavramlar kullanılmaya 

başlanmıştır (Erdoğan, 2002: 13).  

Yeni ekonomi farklı kişilerce, küresel rekabet çağında klasik ekonomi 

kuramlarının geçersizliği ve hızlı teknolojik değişimi ön plana çıkaran geniş 

çerçevede incelendiği gibi, üretim ve verimlilik artışında enformasyon ve iletişim 

teknolojilerinin etkisini kapsayan dar anlamda da ele alınmıştır (Bayraç, t.y.: 1).  

Amerikan ekonomisinde 1970 yılında başlayıp 1980’den sonra hız kazanan 

enformasyon ve iletişim yatırımları sayesinde 1990’lı yıllarda sağlanan verimlilik 

artışı “yeni ekonomi” olarak tanımlanmaktadır. 1990’lı yıllarda elde edilen, daha 

öncekilerden farklı bir nedenle ortaya çıkan bu üstün ekonomik performans artışında 

rol oynayan başlıca etken bilgidir. Bilginin elde edilmesi, dönüştürülmesi ve dağıtımı 
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süreçlerini kapsayan yeni ekonomide bu üç süreç bilgisayar sistemlerinin fiziksel 

araçları ve yazılım programları ile işlemektedir (Nordhaus, 2001: 5).  

Amerikan ekonomisindeki gelişme sürecine bakarak yeni ekonomiyi daha 

iyi anlamak mümkündür. 1973-1990 yıllarında ortalama reel Gayri Safi Milli Hasıla 

(GSMH) artışı %2,5, işsizlik %7, çekirdek enflasyon %5,9 iken, 1990-1995 

yıllarında ortalama GSMH artışı %4,1, işsizlik %4,6, çekirdek enflasyon %1,7 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu verilere göre Amerikan ekonomisinin 1973-1990 arasında kat 

ettiği gelişmeden daha üstün bir gelişmeyi 1990-1995 arası gibi daha kısa bir süreçte 

yakalayabildiğini söylemek mümkündür (Yumuşak v.d., 2009: 25).   

 

1.2. Yeni Ekonominin Oluşmasına Etki Eden Faktörler 

Yeni ekonominin oluşmasına etki faktörleri toplumsal değişimler, 

küreselleşme, enformasyon ve iletişim teknolojileri olarak üç başlık altında 

incelemek mümkündür. 

 

1.2.1. Toplumsal Değişimler 

Toplumsal değişim, toplumsal yaşayışın bir gereği ve sonucu olarak insanlık 

tarihi boyunca yaşanan bir olgudur. Şöyle ki, ilk önceleri ilkel toplum halinde 

yaşayan insanoğlu, daha sonra tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi 

toplumuna, sanayi toplumundan ise bilgi toplumuna geçiş yapmıştır. Her toplumsal 

değişimi doğuran bir takım olaylar vardır.  

 

1.2.1.1.  İlkel Toplum 

Avcılık, balıkçılık ve toplayıcılıkla göçebe yaşayarak geçimini sağlayan ilkel 

toplumda bu ekonomik çabaların hepsi bireysel olarak yapılmaktaydı. İş bölümünden 

uzak, verimlilikten yoksun olan bu faaliyetler insanların bütün zamanını alıyordu.  

İlkel toplumun ekonomik yapısını üretim öncesi asalak ekonomi olarak 

tanımlayan Şenel (1982), bu toplumların bir çok ekonomik darboğazlara sahip 
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olduğunu da ifade etmektedir. Bunlar şöyle sıralanır; üretim darboğazı, nüfus 

darboğazı, teknoloji darboğazı, göçebelik darboğazı, değişim darboğazı ve toplumsal 

artı darboğazı. İlkel toplum basit araçlar üretmiş, yiyecek üretememiş, yiyecekleri 

depolama olanakları geliştirememiş bir toplumdur. Bu üretim darboğazı nedeniyle 

hayati durumları iklim, doğal çevre, bitki örtüsü ve hayvan topluluğuna bağlı 

kalmıştır. Bu faktörlerin olumsuz yönde seyretmesi nüfusun yok olmasına, olumlu 

yönde seyretmesi ise nüfus artışına neden olmuştur. Nüfus artışı besin kaynakları 

yetene kadar sürüp bu noktadan sonra kıtlık ve açlıklara, nihayetinde nüfus 

darboğazına yol açmıştır. Araçların ilkelliğinden kaynaklanan teknolojik darboğaz, 

çalışmanın verimliliğinin düşük olmasına neden olmuştur. Göçebelik darboğazı 

azalan verimler kanununun ilkel toplumlarda da geçerli olmasından doğmuş, avcılık 

ve toplayıcılıkla uğraşan asalak ekonomik yapıda bir bölgede fazla kalınması avcılık 

ve toplayıcılığın veriminin düşmesine yol açmıştır. Bu nedenle sürekli biçimde göç 

yapmaya mecbur kalınmıştır. Göçün bir gereği olarak sağlam barınaklar 

yapılmamıştır. Göç yaparken yüklerini ağırlaştıran araçları, giysileri ve eşyaları 

yanlarında taşımamışlar ve hatta yaşlılar ile çocukları öldürerek yollarına devam 

etmişlerdir.  Yiyeceklerin depolanma olanaklarının geliştirilmemesi esasen göçebe 

yaşam tarzının bir gereğidir. Aynı bölgede bulunanların aynı besin maddeleri ile 

hayatlarını idame ettirmeleri ilkel toplumları değişim darboğazına taşımıştır. 

Toplumsal artı darboğazı ise diğer darboğazların bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü bu yaşam koşulları içerisinde ilkel toplumlarda gerçek anlamda 

bir toplumsal artıya ulaşılamamıştır (Şenel, 1982: 85-88).   

 

1.2.1.2.  Tarım Toplumu 

Asalak ekonomiden üretim ekonomisine geçiş, Yakındoğu avcı ve toplayıcı 

topluluklarının yabanıl tahılları devşirmeleriyle başlamıştır. Kuraklık dönemlerinde 

azalan tahılları arttırmaya yönelik çalışmalar üreticiliği tetiklemiştir (Şenel, 1982: 

208).  

İklim şartlarının değişmesiyle ilkel toplum insanı daha sonra toprağı 

keşfederek yerleşik hayata geçmiş ve geçimini tarımdan sağlamaya başlamıştır.  
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Emek ve toprak tarım toplumunun temel üretim faktörlerini oluşturmuştur (Bayraç, 

t.y.: 2). Tarım toplumunda artık üretim ekonomisine geçiş sağlanmış, toprak işlendiği 

gibi ilkel toplumda avlanan hayvanlardan bazıları evcilleştirilmeye başlanmıştır. 

Küçük sulama tarımlı yerleşik göçebe darboğazından kurtulan çiftçiler önce 

balçıklarla sıvanan evler yapmış, daha sonra kerpiçten barınaklar yapmaya 

başlamıştır. Bunun yanında yiyecek ve içeceklerini saklamak amacıyla çömlekler 

yapılmıştır. Eşitlikçi toplumsal yapı tarım toplumunda da geçerli olduğundan, ilkel 

toplumdan tarım toplumuna geçerken ilk başlarda toplumsal artı üretilememiştir. 

Bunun bir sonucu olarak sadece toplum içinde kendi kendine yeter üretim 

gerçekleşmiş, topluluklar arasında alışverişe ve ekonomik işbirliğine yer vermeyen 

önü kapalı bir işbölümü gelişmiştir (Şenel, 1982: 211). Zamanla tarım ve hayvancılık 

alanlarında uzmanlaşmaya gidilmiş, uzmanlaşmaya gidildikçe verimlilik artmış ve 

ihtiyaçtan fazla olan gıda üretimleri kentlerin ve ticaretin gelişmesini sağlamıştır 

(Özsağır, 2007: 22).  

 

1.2.1.3. Sanayi Toplumu 

Sanayi Devrimi’nin yüz yıl süren keşifler, esir ticareti, korsanlık, ticaret ve 

savaşlar sayesinde dünyadaki en zengin devlet haline gelen İngiltere’de başlamış 

olması bir tesadüf değildir. Sanayi Devrimi’nin başlaması dolayısıyla sanayi 

toplumunun temelleri atılmıştır. Sanayi devrimi üretimde bir takım teknolojik 

yeniliklerin kullanılmasının ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlara sirayetinin 

yarattığı bir değişim sürecidir. 1756’da James Watt’ın buhar makinesini bulması ve 

buhar gücünün ulaştırma, madencilik, fabrika gibi farklı sektörlerde kullanılması 

teknolojik bakımdan; 1776’da Adam Smith’in “Milletlerin Zenginliği” adlı eseri 

ekonomi bilimi bakımından; 1789 yılındaki Fransız Devrimi ise politik bakımdan 

Sanayi Devrimi’ni başlatan temel unsurlar olmuşlardır.  

18. Yüzyılın ikinci yarısının sonlarına doğru İngiltere’de başlayıp daha sonra 

tüm Avrupa ülkelerine yayılan sanayi üretimi ağırlıklı bu ekonomik yapıya “sanayi 

ekonomisi” denilmektedir. Sanayi öncesi ekonomik aktörler köylü, tüccar ve lonca 

mensupları idi. Fabrika ve işçi yoktu, birikim sahibi olanlar bu birikimlerini 



7 
 

üretimden ziyade ticaret, nakliye ya da borç verme sayesinde oluşturmuşlardı. Tarım 

toplumundaki emek ve hayvan gücünü sanayi ekonomisinde makine ve elektrik 

enerjisi almış, sermaye bir üretim faktörü olarak üretime katılmıştır. Küçük 

işletmeler yerini büyük fabrikalara bırakmış, üretim pazar için yapılmaya başlamıştır 

(Özsağır, 2007: 23).  

Sanayi toplumunda kar maksimizasyonu ve üretim sürekliliği işletmelerin 

temel amacı haline gelmiş, bu nedenle işçinin fabrikaya bağlanması sağlanmıştır. 

Montaj usulü ve kitle halinde üretim önem kazandığından, çalışanlar zihni çaba 

harcamaktan yoksun, aynı işi sürekli tekrarlayan, amirlerinin isteklerine bağlı, 

disiplinli kişiler haline dönüşmüş ve bu durum sanayi toplumunun tıkanmasına sebep 

olmuştur. Sanayi devriminin ekonomiye en önemli katkısı üretimin arttırılması ve bu 

sayede ekonomik refahın artması olmuştur. Bunun yanı sıra fiziki sermayenin 

arttırılması ve emek verimliliğin artması da diğer olumlu etkileridir (Rodoplu, 2006: 

7). 

 

1.2.1.4. Bilgi Toplumu 

Sanayi toplumunun rijit yapısının değişmesi bilgi toplumuna geçişle 

sağlanmıştır. Sanayi toplumunun getirdiği makineleşme ile teknoloji, bilim ve 

iletişim sistemleri birleşerek bilginin dolaşım hızını artırmış, bilgi istenilen zamanda 

istenilen yere ulaşmaya başlamıştır. Gelişen teknoloji, bilgi, iletişim alt yapıları 

sayesinde ekonomide para, mal ve hizmet dolaşımının fiziksel sınırları ortadan 

kalkmıştır. Bilginin sosyal örgütlerden toplum bireylerine akması toplumsal 

bilinçlenmeyi beraberinde getirmiş, neticede mal ve hizmet talebi çeşitlenmiş, buna 

bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin şekli değişmeye başlamıştır (Bayraç, t.y.: 2). 

Piyasalar dinamik bir yapıya kavuşmuş, ulusal rekabet yerini küresel rekabete 

bırakmıştır. Sanayi ekonomisindeki sermaye ve işgücü yerine yenilik ve bilgi üretimi 

gelmiştir. Dolayısıyla fiziki sermayeye yapılan yatırımdan ziyade beşeri sermayeye 

yapılan yatırım önem kazanmıştır. Emek, sermaye ve hammaddenin yanısıra bilginin 

de üretim faktörü olarak üretime katılması ile azalan verimler yerine artan verimlere 
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geçiş sağlanmış, katma değer yaratmada bilginin ön plana geçtiği bir ekonomi 

yaratılmıştır.  

Yeni ekonomide teknoloji, işletme, girişimcilik, personel kısaca bütün 

ekonomik faaliyetler yenilenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı 

değişimle birlikte üretim,  satış ve pazarlama tekniklerinin yanısıra genel yönetim 

sistemleri de yeni bir boyut kazanmıştır.  

Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen kriterler eskiden ürettiği çelik 

ve enerji miktarları ile ölçülürken günümüzde bu seviyeyi belirleyen unsurlar 

enformasyon teknolojisini oluşturan mikroelektronik, telekominikasyon ve bilgisayar 

teknolojileri ile yaratılan, işlenen, iletilen ve saklanan bilgi miktarıdır. 

 

1.2.2. Küreselleşme 

Sanayi devrimi ile toprağa bağımlılığın önemi azalmış, uluslararası ticaret 

hacmi büyümüş, pazarlar genişlemiş, uluslararası ilişkiler artmış ve ülkeler birlikte 

hareket etme eğilimine yani küreselleşme eğilimine girmişlerdir. 

Ekonomilerin artan bağımlılığını ifade eden küreselleşme yeni ekonomik 

düzenin oluşmasını ve gelişmesini sağlayan bir diğer faktördür. Bu bağımlılıklar, 

dünya ticaret hacmi, doğrudan yabancı yatırımlar, uluslararası göç, dış finansman 

sağlama, dış yardım, makroekonomik politikaların entegrasyonu, ülkelerarası 

teknoloji yayılımının ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin artması şeklinde 

sıralanabilir. Küreselleşme, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel tercihlerin hemen 

hepsinin dünya çapında belirlenmesi demektir (Aslan, 2005: 6).  

Küreselleşme ve yeni ekonomi birbirini beslemektedir. Teknolojik 

ilerlemeler toplumların çok hızlı şekilde değişmesine neden olduğundan, hem 

küreselleşmenin hem de yeni ekonominin odak noktası konumundadır. Uluslararası 

faktör piyasalarının liberalleşmesi, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki 

ilerlemeler, teknolojik yenilikler küreselleşmeyi hızlandırarak yeni ekonominin 

oluşumunu tetiklemiştir. Küreselleşme yeni ekonomiyi içeren bir kavramdır 

(Yumuşak v.d., 2009: 80).  
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Bilgi toplumunda ekonomi küreselleşmekte, rekabet uluslararası bir nitelik 

kazanmaktadır. Değişim, rekabet, iletişim küreselleşmenin itici güçleri olurken 

küreselleşme ile yerel kültürler boğulmuş ve üretilen ürünler uluslararası çapta bir 

bütünlüğe doğru yol almıştır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş 

aşamasındaki en önemli faktörlerden birisi olan küreselleşme, sektörel, entelektüel, 

teknolojik yapılanmadaki yeniliğin oluşmasını sağlayarak yeni ekonominin vücut 

bulmasını sağlamıştır (Rodoplu, 2006: 12). 

Yeni ekonomik düzendeki küresel ölçekli işletmelerin özellikleri şu şekilde 

sıralanmaktadır (Akın, 2004: 16): 

 Tüm dünyayı temel alan imalat, pazarlama, lojistik ve Ar-Ge 

yapılanmasına sahip, bu faaliyetlerin hepsini bütüncül bir yaklaşımla 

sınır tanımaksızın sürdürebilmelidirler. 

 Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte dağıtım 

kanallarına sahip olmalı; bünyesinde barındırdığı temel değerleri, 

ilkeleri ve iş sistemi kümesini faaliyet alanlarına tam olarak 

yansıtabilmelidirler. 

 Yerel ve küresel planları arasında denge sağlayabilmeli, yerel 

ihtiyaçların giderilmesi için harcanan örgütsel güç, küresel sistemin 

hedeflerine de uygun olmalıdır.  

Küreselleşme ile ulusal üretimi devletin merkezi olarak kontrol etme 

mekanizması zayıflarken yerel üreticilerin etkinliği ve önemi artmaktadır. Ortaya 

çıkan küresel yapıda fabrika ve maddi üretimin önemli olduğu sanayi toplumunun 

yerini bilgi üretiminin önem kazandığı bilgi toplumu almaktadır.  

 

1.2.3. Enformasyon ve İletişim Teknolojileri 

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler bilgisayar, 

mikroelektronik ve telekominikasyon alanlarında ortaya çıkmış olup yeni 

ekonominin temelini oluşturmaktadırlar. Özellikle internet kullanımının 

yaygınlaşması yeni ekonominin oluşmasında büyük bir itici güç olmuştur. İnternet 
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tüketicilerin bilgiye erişimini kolaylaştırdığından ekonomik işlemlerin hızlanmasını 

ve ucuzlamasını sağlamış, şirketler arasındaki rekabet ve politikalar ile tüketici 

arasındaki etkileşim sanal ortamda bir araya gelmiştir. Bu durum şirket 

organizasyonlarını, ekonomik ve politik kararlarını ve iktisadi birimler arasındaki 

ilişkileri farklılaştırmıştır. 

Bilişim sektörünün ekonomi içerisindeki yerinin ne kadar olduğunu ölçmek 

amacıyla enformasyon ve iletişim sektörü ürün ve endüstrilerinin neler olduğuna dair 

birçok kurum çalışma yapmıştır. OECD’nin yapmış çalışma aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir.  

 

Tablo 1: Enformasyon ve İletişim Sektörü Ürünleri ve İlgili Hizmetler 
Enformasyon ve İletişim 

Teknolojilerinin Temel Ürünleri 
Enformasyon ve İletişim Teknolojileri 

Ürünleri ile İlgili Hizmetler 
Firmalarda kullanılan bilgi işlem ve 
hesap makineleri 

Makine ve ekipmanların toptan satışı ve 
tedariki 

İzole edilmiş metal ve kablo ürünleri Bilgisayar dahil, işyeri makine ve bilgi 
işlem ekipmanlarının kiralanması 

Elektronik subap ve tüp mamuller ile 
diğer elektronik parçalar Telekominikasyon 

Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili 
ürünler, telefon ve telgraf hat cihazları Bilgisayar ile ilgili hizmetler 

Televizyon ve radyo alıcıları mamulleri, 
ses ve video kayıt cihazları, teksir 
cihazları ve yardımcı ürünler 

 

Endüstriyel süreç araçları dışında ölçme, 
kontrol, test, rota saptama v.b. amaçlarla 
kullanılan araç ve cihazlar ile ilgili 
mamuller 

 

Endüstriyel süreç kontrol araçları ilgili 
mamuller  
Kaynak: Plat, Lee and Ark, 2002: 50, OECD, 2002: 81. 

 

Bir diğer çalışma ABD Ticaret Bakanlığı’nın yapmış olduğu çalışmadır. 

Aşağıdaki tabloda bu sınıflandırmaya yer verilmiştir.  
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Tablo 2: Enformasyon ve İletişim Sektörü Ürünleri ve İlgili Hizmetler 
Enformasyon Teknolojisi Üreten Endüstriler 

Donanım Endüstrileri Yazılım Ve Hizmet Endüstrileri 

Bilgisayar ve donanımı Bilgisayar programlama hizmeti 

Bilgisayar ve donanımı toptan ticareti Hazır yazılım 

Bilgisayar ve donanımı perakende ticareti Yazılım toptan ticareti 

Hesap ve ofis cihazları Yazılım perakende ticareti 

Manyetik ve optik kayıt cihazları Bilgisayar bütünleşik sistem dizaynı 

Elektron tüpleri Bilgi işleme, veri hazırlama 

Baskılı devre kartları Bilgisayar servis yönetimi 

Yarı iletkenler Bilgi kurtarma hizmeti 

Pasif elektronik bileşenler Bilgisayar kiralama hizmeti 

Endüstriyel ölçüm cihazları Bilgisayar tamiri 

Elektrik ölçüm cihazları Bilgisayarlarla ilgili hizmetler 

İletişim cihazları üretim endüstrileri İletişim hizmetleri üretim endüstrileri 

Ev ses ve video cihazları Telefon ve telgraf hizmeti 

Telefon ve telgraf cihazları Kablolu ve diğer tv hizmetleri 

Radyo-tv iletişim cihazları  
Kaynak: U.S. Department of Commerce, 2002: 24. 

 

1.3. Yeni Ekonominin Özellikleri 

Yeni ekonominin özelliklerini bilgi, dijitalleşme, sanallaşma, molekülleşme, 

aracısız iletişim, sektörel değişim, yenilik, hız ve zaman, küreselleşme, üretici ve 

tüketici mesafesinin kaybolması, entegrasyon ve çatışma şeklinde sınıflandırabiliriz 

(Acet, 2007: 17).  

 

1.3.1. Bilgi 

Mal ve hizmetlerin bilgi içeriği önemli düzeylerde artmakta, tüketici 

tercihleri, bilgi, teknoloji mal ve hizmet üretiminin bir parçası olmaktadır. Yeni 
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ekonomi ile ekonomiye katma değer, sahip olunan bilgi sayesinde katılmaktadır 

(Uzgören ve Kara, t.y.: 2). Emek ve sermayenin yerine bilgi odaklı bir üretim faktörü 

kullanılmaktadır. Firma ve endüstrilerin başarısı yenilik ve icat yapmalarına, yeni 

ürün yaratmalarına, yeni hizmetler geliştirmelerine, ürün ve mallarda bilgi 

yoğunluğunu artırmalarına bağlıdır. Kısacası yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. 

Bilgiye dayalı bir ekonomi bilgi teknolojileri sayesinde var olmaktadır. Teknolojik 

ürünlerin bir parçası haline gelen tüketici fikirleri ve bilgi, ürün ve hizmetlerin bilgi 

içeriğini büyütmektedir. Hızla çoğalan akıllı ürünler (akıllı kart, akıllı araba, akıllı 

ev…) yeni ekonominin günümüze yansımasıdır (Tapscott, 1998: 40-43). 

 

1.3.2. Dijitalleşme 

Yeni ekonomide cep telefonları, taşınabilir bilgisayarlar v.b. araçlar çok 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de her türlü görüntü, ses ve bilgi bu ağlar 

aracılığıyla çok hızlı, güvenilir ve ucuz biçimde iletileceği yerlere 

ulaştırılabilmektedir. Örneğin haberleşme, hükümet kararlarının gönderilmesi, fon 

değişimleri gibi birçok işlem dijital kodlamalar sayesinde basitçe yapılabilmektedir 

(Nordhaus, 2001: 5). 

 

1.3.3. Sanallaşma 

Analog bilgiden dijital bilgiye dönüşüm yeni ekonomide fiziksel varlıkların 

sanallaşmasına neden olmaktadır. Sanallaşma ile ekonominin yapısı, kurumların 

türleri ve aralarındaki ilişkiler ve de ekonomik faaliyetler değişmekte, sanal şirketleri 

ortak girişimler, ticari işler v.b. artmaktadır. Verilerin sanal ortama yüklenmesi 

neticesinde sanal gerçeklik sistemleri ve sanal geri besleme kullanımına duyulan 

ihtiyaç artmaktadır. 
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1.3.4. Molekülleşme  

Yeni ekonomide ekonomik ve sosyal hayatın kitleselden molekülere 

dönüştüğü görülmektedir. Hayatın her alanında dinamik molekülerleşme 

yaşanmakta, işletmede çalışanlar moleküler insan haline dönüşmekte, emir-komuta 

zinciri kaybolmakta ve bu sayede kendilerine has donanımlarını üretime katma değer 

halinde sunabilmektedirler (Nordhaus, 2001: 5).  

 

1.3.5. Aracısız İletişim 

Bilginin üretici ve tüketici arasında kolaylıkla dolaşabilmesi aracı 

kurumların önemini azalmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri ve ağlar sayesinde 

üretici doğrudan tüketici ile irtibat kurabilmekte dolayısıyla da yeni ekonomide aracı 

kurumların, distrübitörlerin, perakendecilerin yeri kalmamaktadır (Tabscott, 1998: 

51-53).  

 

1.3.6. Sektörel Değişim 

Eski ekonomide temel sektörler otomotiv ve tekstil iken yeni ekonomide 

temel sektör bilgisayar, haberleşme ve içerik endüstrisinin birleşmesiyle oluşan 

medya sektörüdür. Tüm sanat etkinlikleri, bilimsel araştırmalar, eğitim ve işletmeler 

medya sektörü ile bir dönüşüme uğramakta, toplumların çalışma, eğlenme, yaşam ve 

düşünme yöntemleri değişmekte ve bu değişimler de üretim ile tüketim 

alışkanlıklarını tamamen farklılaştırmaktadır. 

 

1.3.7. Yenilik 

Microsoft’un takip ettiği rekabet stratejisi “sürekli yeni ürün geliştir ve 

periyodik olarak eski ürünleri modası geçmiş hale getir” yeni ekonominin bir 

özelliğini oluşturmaktadır. Buna göre kendi ürününün modasını kendin geçir 

politikası işlemekte, hedef piyasaya yeni ve başarılı bir ürün sürülmüşse, başka bir 
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firma yeni ürün geliştirmeden önce bu üründen daha iyisini geliştirmek 

gerekmektedir (Akın, 2002: 7).  

 

1.3.8. Hız ve Zaman 

Yeni ekonomide ticaret elektronik olarak yapılabildiği için alım ve satım 

çok seri bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Siparişler elektronik ortamda 

verilebildiği gibi ödemeler, fatura ve gerekli belgeler elektronik yoldan anında 

iletilebilmektedir (Kara, 2009: 9). Bu nedenle ürünlerin ömrü de kısalmakta, eski 

ekonomilerde yeniliğin geliri uzun süre devam ederken yeni ekonomide birkaç ay 

içerisinde ürün eskimektedir. İşletmelerin başarı şansı ise bu hız ekonomisini 

yakalamasına, kısa zamanda bir yenilik yaratmasına bağlı kalmaktadır. 

 

1.3.9. Küreselleşme 

Bilgi ve teknoloji temelinde gelişen yeni ekonomik düzende ülkeler 

arasındaki etkileşim anında gerçekleştiği için tüm ülke ekonomilerinin içinde 

bulunduğu küresel bir ekonomik yapı oluşmaktadır. Bireysel, yerel ya da ulusal bilgi 

yoktur, iktisadi duvarların neredeyse tümünün yıkıldığı küresel bir ekonomi vardır. 

 

1.3.10. Üretici ve Tüketici Mesafesinin Kaybolması 

Yeni ekonomide üretici ve tüketici farkı belirsizleşmektedir. Bilgi 

teknolojileri sayesinde kitle üretimi yerini müşteri odaklı üretime bıraktığından 

tüketiciler üretime katkı sağlayabilmektedir. Üretim müşteri taleplerine göre şekil 

almakta, müşteriler mal ve hizmetler hakkındaki düşüncelerini hızlı ve aracısız 

biçimde üreticiye iletebilmekte, üretici ve tüketici etkileşim içerisinde 

bulunmaktadır.   
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1.3.11. Entegrasyon 

Yeni ekonomide organizasyonlar içinde ve organizasyonlar arasında 

bilgisayar ve ağ bağlantıları artmaktadır. Katı ve hiyerarşiye dayalı olan 

organizasyon yapıları, birbirinden bağımsız ve modüler organizasyonların birleşmesi 

şekline dönüşmektedir (Uzgören ve Kara, t.y.: 3).  

 

1.3.12. Çatışma 

Bilgi teknolojisine sahip olan ve olmayan ekonomiler arasındaki farkın 

artması, klasik sistemle bilgi sistemi arasındaki çatışma gibi problemler yeni 

ekonomik sistemin etkileşimlere açık olması sebebi ile yaşanan uyumsuzluklardır 

(Uzgören ve Kara, t.y.:4). Bunun yanında teknolojinin sektörlerde hızlı bir dönüşüme 

neden olması önemli dirençlerin gösterilmesine sahne olacaktır. Gelişmiş teknolojiye 

sahip olan ülkelerin bu özelliklerini kötüye kullanması, nükleer teknolojinin 

teröristlerce elde edilebilme ihtimali, küçük devletlerin iletişim ağlarını ve bilişim 

teknolojisini yerel savaşlarda kullanması gibi sosyal problemler de yeni ekonominin 

getirdiği birtakım olumsuzluklardır (Kara, 2009: 11). 

 

1.4. Geleneksel Ekonomiler ve Yeni Ekonomi 

Teknolojik gelişmeyle var olan, dijitalleşmeye ve internete bağlı olarak 

gelişen yeni ekonomi bu gelişim sürecinde eski ekonomiyi yavaş yavaş silmektedir. 

Yeni ekonominin özelliklerini anlatırken de yer yer değinilen yeni ve eski ekonomi 

arasında birçok farklılık vardır ve birçok kaynakta bu farklılıklara değinilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda geleneksel ve yeni ekonomi arasındaki bu farklılıklardan öne 

çıkan temel unsurlar özetlenmiştir. 
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Tablo 3: Eski ve Yeni Ekonominin Farkları 

Değişim Unsuru Eski Ekonomi Yeni Ekonomi 

Üretim ve Rekabet Alanı Ulusal Global 

Organizasyon Türü Hiyerarşik-Bürokratik Ağ Örgüsü, Şebeke 

Üretim Organizasyonu Kitlesel Üretim Tam Zamanında 
Üretim, Esnek Üretim 

Büyümeyi Belirleyen 
Faktör Sermaye, İşgücü Yenilik, İcatlar ve Bilgi 

Teknolojiyi Belirleyen 
Faktör Makineleşme Dijitalleşme 

Karşılaştırmalı Üstünlüğün 
Kaynağı 

Ölçek Ekonomileri, Düşük 
Maliyet 

Kapsam Ekonomileri, 
Yenilik ve Kalite 

Ar-Ge’ye Verilen Önem Düşük, Orta Yüksek 

Diğer Firmalarla İlişkiler Tek Başına Hareket Etme İşbirliği, Ortaklık, Sinerji, 
Birleşme 

İşgücü Politikasının Amacı Tam İstihdam Yüksek Reel Ücret 

Gerekli Eğitim Mesleki Diplomaya 
Yönelik Yaşam Boyu Öğrenim 

İstihdamın Doğası İstikrarlı Risk ve Fırsatlarla Dolu 

Regülasyonlar Kumanda ve Kontrol Piyasa Araçlarına Dayalı, 
Esnek 

Beşeri Sermaye Üretim Odaklı Müşteri Odaklı 

İşgücü Önemli Daha Az Önemli 

İşgücünün Yapısı Kalifiye Değil veya Belirli 
Bir Alanda Uzman 

Bilgi, Tecrübe ve Çok 
Yönlü Beceri Sahibi, 
Yenilikçi, Yaratıcı 

Varlıklar Maddi Varlıklar Görece 
Önemli 

Gayri Maddi Varlıklar 
Görece Önemli 

Sektörel Yapı Tarım ve Sanayi Sektörlü 
Ağırlıklı Hizmet Sektörü Ağırlıklı 

Kaynak: Aktan, 2009: 1. 
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1.5. Yeni Ekonominin Ekonomik Etkileri 

Ekonomik yapının değişimi ile birlikte mevcut ekonomi teorilerinin 

geçerliliği sorgulanmaya başlamıştır. Biçimsel yönden ve içerik yönünden değişime 

uğrayan ekonomik yapı, iktisadi birimlerin kendi içerisinde ve birbirleri ile olan 

ilişkilerinde de değişikliklere yol açmıştır. Zaman ve mekan yönünden sınırların 

ortadan kalktığı yeni ekonomik düzende mikro açıdan verimlilik ve etkinlik artışı 

sağlanarak maliyet ile rekabet üzerinde ve elektronik piyasalar üzerinde değişim 

yaratılırken, makro ekonomik açıdan da istihdam, büyüme, dış ticaret, istikrar 

politikaları değişime uğramaktadır.  Mikro ve makro düzeydeki etkiler birbirleri ile 

bağlantılı oldukları için mikro bazda olan değişimler makro, makro bazda olanlar da 

mikro ekonomi yönünden karşılıklı etkiler yaratmaktadır. Tabi ki bir mikro birimde 

meydana gelecek bir değişim diğer bir mikro birimi etkilediği gibi makro birim 

üzerinde meydana gelen değişimler de birbiri üzerinde de etkiler yaratmaktadır. 

Örneğin yeni istihdam alanlarının yaratılması toplam üretimi arttıracağı gibi 

ekonomik büyümeyi de destekleyecektir, ya da elektronik piyasalardaki gelişmeler 

dış ticarete de olumlu şekilde yansıyacaktır. 

 

1.5.1. Mikro Ekonomik Etkiler 

Literatürde yeni ekonominin mikro ekonomik birimler üzerinde yarattığı 

değişikliklerin makro ekonomik değişkenlerden daha çok olduğundan 

bahsedilmektedir. Bilginin kullanılmasıyla üretim maliyetleri üzerinde pozitif 

dışsallıklar ortaya çıktığı gibi, rekabet ve elektronik piyasalar üzerinde de bir takım 

değişimler yaşanmaktadır. Bu bölümde bu mikro değişkenlerin yeni ekonomik 

düzende ne yönde değişikliklere uğradığı incelenecektir. 

Üretim maliyetlerinin düşmesinde, rekabetin artmasında ve elektronik 

piyasaların gelişmesinde pozitif ağ dışsallıklarının önemli etkileri bulunmaktadır. Bu 

nedenle mikro ekonomik etkilere geçmeden önce ağ dışsallıkları konusunda bir 

takım bilgilere değinmek faydalı olacaktır.  
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Yeni ekonomide bilgiye dayalı enformasyon malları yani dijital ürünler 

fiziki mallara ek olarak piyasada yer almaktadır. Bu yeni mal grubunun değeri ise 

kullanıcı ve tamamlayıcı mal sayısı ile belirlenmektedir. Teknolojik ilerlemenin 

ürünü olan ağ sistemleri dijital ürünlerin değerini ölçmekte, ağ sistemindeki kullanıcı 

sayısı arttıkça bu ürünlerin değeri artmaktadır (Navon v.d., 1995: 3). “network 

dışsallıkları” olarak da bilinen bu kural Metcalfe yasası ile açıklanmaktadır. Bu 

yasaya göre, ayrıca bir ağdaki bağlantı sayısı ağa bağlı olan bilgisayar sayısının 

karesi ile ifade edilmektedir (Delong and Lawrence, 2001: 47).  

Ağ ekonomilerinde bilgi teknolojileri, ulaştırma, elektrik, elektronik gibi 

yardımcı birimlerle bir araya gelerek bir ağ sistemi oluşturmaktadır. Geniş ve 

yerelden başlayarak küresel bir yapıya kadar uzanan ağ yapısı bir takım pozitif ve 

negatif dışsallıklara yol açmaktadır. Yeni bir kişi, kurum ya da erişim noktasının 

mevcut ağa eklenmesiyle ağda bulunanların fayda seviyelerinin artıp maliyetlerinin 

azalması durumuna “ağ dışsallığı” denilmektedir (Güneş, 2003: 126).   

Doğrudan ve dolaylı iki tür network dışsallığı vardır. Doğrudan dışsallıkta 

ağın değeri, o ağa eklenen yeni bir birimin değerinden daha fazla artmaktadır. 

Örneğin bir tek faks makinesi hiç bir işe yaramazken, faks kullanıcılarının sayısının 

artması ile faks makinesinin faydası artacaktır. Dolaylı dışsallık ise tamamlayıcı 

ürünlere ihtiyaç duyulması durumunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin Microsoft 

Windows’un değeri bu işletim sistemi üzerinde çalışan yazılım programlarının sayısı 

ile orantılı olarak artmaktadır (Ülgen, 2000: 2; Barca ve Geyik, 2003: 212). 

 

1.5.1.1.  Maliyet Üzerine Etkiler 

Mal ve hizmet üretimi yeni ekonomide ilk etapta yüksek sabit maliyetlere 

yol açmaktadır. Bilgiye dayalı olarak yeni bir üretim yapılması ve ürünlerin 

taşınması için fiziksel ve sanal ağlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında 

yenlikler için gereken Ar-Ge harcamaları da büyük bir sabit maliyet unsurudur 

(Stenborg, 2002: 54). Yeni ürünler üretildikten sonra piyasada tutulmadığı taktirde 

bu sabit maliyetler batık maliyetlere dönüşebilmektedir. Fakat ürün piyasada 

tutulursa, ilk ürün yüksek maliyetlerle üretilmiş olsa da kopya üretimlerinin 
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maliyetleri çok düşük rakamlara ulaşmakta, üretim miktarı arttıkça pozitif ölçek 

ekonomisi devreye girmekte, birim başına yüksek sabit maliyetler hızla düşmektedir 

(Aslan, t.y.: 315). Aşağıdaki şekilde fiziksel ürün ve dijital ürün birim maliyetleri 

verilmiştir. 

 
Şekil 1: Fiziksel ve Dijital Ürünlerin Üretim Maliyetleri 
Kaynak: Hilbert, 2001: 25. 

 

Yeni ürün piyasaya sunulduğunda kabul gören bir ürün haline dönüşürse, 

dijital ürün şeklinden de görüleceği üzere, eğer üretici firma yüksek sabit maliyetlere 

rağmen üretimini arttırmaya devam ederse, pozitif ölçek ekonomileri nedeni ile 

maliyet tasarrufuna maruz kalacak, marjinal maliyetler giderek asimptotik olarak 

sıfıra yaklaşacak ve hızla birim başına maliyetleri düşecektir (Ülgen, 2000: 2). Diğer 

taraftan üretimleri hızla artmaya devam ederken yüksek maliyetlerini 

karşılayabilmek için ürünlerini yüksek fiyatlarla satışa sunacaklardır. Belirli bir süre 

sonra, birim maliyetler düşmeye başlayınca, ürün fiyatı düşürülecektir. Yani yeni 

ekonomide yeni ürüne olan talep miktarı arttıkça ürünün fiyatı düşecektir ki, bu 

durum geleneksel piyasa yapısına ters düşen bir durumdur. Geleneksel piyasada 

azalan verimler kanunu geçerliyken, yeni ekonomide marjinal maliyetler ve toplam 

maliyetler üretim artışıyla birlikte hızlı şekilde düşmektedir. Marjinal maliyetlerin 

sürekli düşmesinin bir diğer nedeni diğer firmalarca ürün benzerlerinin piyasaya 

sürülme maliyetlerinin düşük olması ve ağ dışsallıklarıdır. 

Kar maksimizasyonu için ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması 

aşamasında diğer firmalarca kopya ya da korsanlarının üretilmesinin önüne geçmek 

için telif, patent hakkı gibi koruma yöntemleriyle ürünler koruma altına alınmaktadır. 

Yeni ekonomide giderek önem kazanan bu koruma yöntemleri Ar-Ge temelli üretim 
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yapan firmaların zarar etmelerini önlemek ve uzun dönemde Ar-Ge faaliyetlerinde 

devamlılığı sağlamak amaçlarına da hizmet etmektedir (Yumuşak v.d., 2009: 123-

124).   

Geleneksel ekonomide fiziksel ürün ile işaret edilen şekilden de görüleceği 

üzere maliyetler optimum bir noktaya kadar azalmakta sonra tekrar artışa 

geçmektedir. Yeni ekonomide bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde engelleyici 

faktörler ortadan kalkmakta, yüksek sabit maliyetlerle birlikte düşük marjinal 

maliyetler geçerli olmaktadır. Düşük tutulan fiyatlarla talep artışına, talep artışı ile 

yüksek getiri ve yüksek verimliliğe ulaşmak mümkün olmaktadır (Yumuşak ve 

Özgür, 2007: 25). 

 
Grafik 1: Geleneksel ve Elektronik Ticaret Arasındaki Maliyet Farkları 
Kaynak: OECD, 1998: 63. 

 

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler işlem maliyetlerini 

düşürüp, işlem hızını arttırarak verimliliği yükseltmektedir. ABD’de yapılan bir 

çalışmaya göre uçak bileti, banka işlemi ve bilgisayar yazılımı ticaretinde elektronik 

ticaretin maliyeti geleneksel ticarete göre çok düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. 

Grafik 1’de bu durum açıkça görülmektedir. 

 

1.5.1.2.  Rekabet Üzerine Etkiler 

Firmaların üretim maliyetlerinde elde etmiş oldukları tasarruflar rekabet 

ortamının gelişmesine neden olmaktadır. Şöyle ki, piyasada tutunarak daha ucuza 

üretebilmeyi başaran firmalar rakiplerine göre daha ucuza satarak satış ve kar 
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açısından öne geçebilmektedir. Elektronik ticaretin, enformasyon ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle rekabet daha da artmaktadır. Küreselleşme 

sayesinde piyasanın genişlemesi, üretilen ürünlerin daha büyük piyasalara ulaşmasını 

sağladığından bu durum rekabeti kamçılamaktadır.  

Rekabet gerek fiyat rekabetini gerekse fiyat dışı rekabeti kullanarak 

piyasada en güçlü olmayı başarabilme yarışıdır. Fiyat rekabeti parasal ücretler, 

verimlilik ve döviz kuru değişimlerinin fiyatlara yansıtılması ile sağlanan rekabettir. 

Fiyat dışı rekabetse, kalite, özellik, pazarlama hizmeti, satış sonrası hizmet gibi malın 

tüketimi için gerekli diğer alanlarında sağlanan üstünlüktür (Erkan, 1987: 122). Fiyat 

dışı rekabet üstünlüğü, Ar-Ge yatırımları, teknoloji, icat, küreselleşme gibi faktörlere 

bağlı olarak gelişmektedir. Yeni ekonomik anlayış içerisinde bu faktörler geniş yer 

tuttuğu için günümüzde fiyat dışı rekabet de önemli bir yer tutmaktadır (Kaymakcı, 

2006: 111). Rekabetin yoğun olması nedeniyle firmalar Ar-Ge çalışmalarına daha 

yoğun şekilde yer vermekte, bu sayede elde edilecek yenilik ve icatlarla piyasada söz 

sahibi olmaya çalışmaktadırlar.  

Yeni bir ürün, yeni bir kategori, yeni bir süreç yaratarak liderliği ele 

geçirmek, esaslı bir ürün geliştirerek mevcut ürünle yer değiştirmesini sağlamak 

amacıyla firmalar sürekli şekilde kıyasıya mücadele etmektedirler.  Bazı ekonomik 

teorilerde söz konusu yoğun mücadele sonucunda istikrarlı bir monopol oluşacağını 

savunurlar. Fakat piyasada her an bir yenilik yaratılması, yeni bir ürününün eskisinin 

yerini alması söz konusu olduğundan, hakim durumdaki firmanın takipçi firmalarca 

alaşağı edilmesi engellenemez. Bu nedenle rakip firmaların her an lider firma 

pozisyonuna geçme imkanı bulunmaktadır (Aktan ve İstiklal, 2004: 36).  

Yeni ekonomi “kazananın her şeyi alacağı” bir ekonomidir ve bu durum iki 

sebepten kaynaklanır.   Birinci sebep ağ dışsallıklarıdır. Tüketiciyi tatmin edici 

nitelikte yeni bir ürünü ilk defa piyasaya sunan firma, ürüne olan talep arttıkça ve 

müşteri potansiyeli genişledikçe ürün daha da değerli hale geldiğinden giderek 

tekelci bir yapıya bürünür.  İkincisi, firma için ölçek ekonomilerinin geçerli 

olmasıdır. Firmalar yüksek sabit maliyetlerle çalışmaya başladıklarından, karlarını 

arttırabilmek ve düşük fiyattan ürünü satabilmek için, daha fazla ürün üreterek 
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ortalama maliyetlerini düşürmek durumundadırlar (Stenborg, 2002: 52). Öte yandan 

endüstrideki firmaların marjinal maliyelerin düşük olması ve hızlı dağıtım teknikleri 

sayesinde de kritik başarı seviyesine ulaşmak kolaylaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

yeni ekonomide başarı eşiği daha düşüktür, bu eşik yakalandığı takdirde gerisi 

kartopu gibi gelmekte büyümeyi durdurmak ve önlemek pek mümkün 

olamamaktadır. Bu da gösteriyor ki, yeni ekonomide ilk avantajı yakalayabilmek 

kritik önem taşımaktadır (Ülgen, 2000: 2).                                                                   

Rakip firmanın büyüklüğü ne olursa olsun, otomasyona bağlanmış iş 

yönetimi, maliyetlerdeki azalma, daha az personel çalıştırarak daha ucuza satabilme, 

müşterilerle daha hızlı irtibat kurabilme özellikleriyle yeni ekonomide kişiye özel en 

iyi hizmet sunulabilmekte, firmalar rekabet konusunda avantaj sağlayabilmektedir 

(Altınok v.d. 2003: 5).  

 

1.5.1.3.  Elektronik Piyasa Üzerine Etkiler 

Elektronik piyasalar ekonomik açıdan, mal ve hizmetlerin alınıp-satılması, 

reklamı, pazarlanması, dağıtımı, satış sonrası hizmetler, finansal işlemler gibi ticari 

faaliyetlerin yapılabildiği elektronik ortamlardır. Telefon, faks, elektronik ödeme 

sistemleri ve internet gibi araçlarla işleyen elektronik piyasalar, günün her saatinde 

ulaşılabilen ve işlem maliyetlerinin oldukça düşük olduğu piyasalardır (Hwang and 

Jungsuk, 2008: 11). Bu yönleriyle elektronik ticaret geleneksel ticaret anlayışından 

yeni ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmaktadır.  

Elektronik piyasaların karakteristik özellikleri Bacos tarafından şu şekilde 

ifade edilmektedir (Bacos, 1991: 298); 

 Elektronik piyasalar, tüketicilerin ürünler hakkında bilgi edinme 

maliyetlerini düşürmelerine; ürünlerin kaliteleri, fiyatları ve alternatif 

satıcılar ile alternatif ürünler hakkında bilgilere kolaylıkla 

erişebilmelerine izin vermektedir. 
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 Sisteme daha çok iştirak eden olduğunda, elektronik piyasa 

genişlemekte, her bir iştirak sağladığı faydaları fark etmektedir. Bu 

durum network dışsallığı olarak açıklanan kısımdır. 

 Elektronik piyasalar katılımcıların donanım, yazılım, personel eğitimi 

gibi alanlarda büyük miktarlarda yatırım yapmalarını gerektirmektedir. 

 Büyük miktarlarda sermaye yatırımlarına ihtiyaç duyulduğundan ölçek 

ekonomilerinin avantajlarından yararlanma imkanı doğmaktadır. 

 Potansiyel katılımcılar, piyasaya iştirak ettiklerinde bu iştirakin faydası 

konusunda ciddi belirsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu belirsizlik 

alıcıların, satıcıların ve potansiyel aracıların stratejik davranışlarını da 

etkileyebilmektedir. 

İnternet kullanıcılarının ve web sitelerinin sayısının artması ile elektronik 

ticaretin boyutu da genişlemektedir. Elektronik ticaret işletmeler arası (business to 

business) ve müşteriye yönelik (business to customer) olmak üzere iki türlüdür 

(Altınok v.d., 2003: 6). Elektronik ortamda bir araya gelen ticari birimler gerek kendi 

içlerinde gerekse birbirleri arasında enformasyon alış verişi yapabilme olanağına 

sahip olmaktadırlar. Alıcı, satıcı ve aracılar elektronik piyasa sayesinde küresel 

platformda işlem yapabilmekte, ölçek ekonomilerinden yararlanabilmektedir. 

Üreticiler arasındaki fiyat rekabeti satıcıların piyasa gücünü azaltmakta, fiyat 

indirimleri alıcıların lehine gelişmektedir. Alcılar en ucuz, en kaliteli malı bulma 

konusunda karşılaştırma yapabilecek bilgi ortamına elektronik piyasalar sayesinde 

kavuşmaktadır (Bacos, 1991: 302-303).  

Elektronik piyasaların ne gibi avantajlar sağladığı şu şekilde sıralanabilir 

(İyibozkurt, 2000: 84): 

 Firmaların örgütlenme ve yönetim etkinliği artar. 

 Piyasadaki firma sayısı artar ve bu sayede alıcılar ve satıcılar açısından 

seçme olanakları artar. 

 Tüketicilere ürünler hakkındaki bilgiler tam ve mükemmel aktarılır. 

 Üretim ve dağıtım zinciri küçülür. 
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 Fiyat ve alım satımın diğer koşullarını karşılaştırma olanağı ortaya çıkar. 

 Yeni ürün ve hizmetler tüketicilere daha kolay ulaştırılabilir. 

 Piyasaya üreticilerin girişi kolaylaşarak rekabet artar. 

 Yeni faaliyetlerin gelişmesi ve verimliliğin artması sağlanır. Dolayısıyla 

yeni nitelik gerektiren emeğe talep oluşur ve yeni iş alanları yaratılır. 

 Dünya ekonomilerinin önemli bir parçası olan Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletme (KOBİ)’lerin küresel ticarete katılmaları kolaylaşır. 

Sağladığı bu avantajlarla elektronik ticaret sayesinde dünya ticaret hacmi de 

artmaktadır. 2000 yılında 7.977.777 milyon dolar olan dünya ihracatı 2010 yılında 

18.856.365 milyon dolara, 7.950.280 milyon dolar olan dünya ithalatı ise 18.328.230 

milyon dolara yükselmiştir (The World Bank-TWB, 2012a: 280). Bu rakamlara göre 

dünya ihracat hacmi on yıllık süreçte % 136, dünya ithalat hacmi ise % 131 oranında 

artmış bulunmaktadır. 

 

1.5.2. Makroekonomik Etkiler 

Yeni ekonominin makro ekonomi üzerinde en önemli etkisi verimlilik 

düzeyinde meydana gelen artışlardır. Bunun yanısıra istihdam yapısı, dış ticaret, 

ekonomik istikrar ve tüm bunlarla bağlantılı olarak ekonomik büyüme üzerine de bir 

takım etkileri bulunmaktadır.  

 

1.5.2.1. İstihdam Üzerine Etkiler 

İstihdam üzerine etkilere geçmeden önce yeni ekonomide iş gücünün 

niteliği üzerinde ne tür değişiklikler yaşandığına bakmak gerekmektedir. Yeni 

ekonominin yarattığı iş gücü bilgili, sanal, fabrika yerine evde çalışan, ileri düzeyde 

enformasyon teknolojilerini kullanabilen bilgi işçisidir (Zencirkıran, 2001: 176). 

Yeni ekonominin iş gücü üretkendir, beceriklidir, bağımsızdır. İleri düzeyde eğitim 

almış, vasıflı, uzmanlaşmış, rutin işlerden hoşlanmayan; değişime, belirsizliğe ve 

esnek örgütlenmeye alışkın olan işgücüdür (Bozkurt,  2000: 134). Dolayısıyla yeni 

ekonominin işgücü; fabrikalarda çalışan, materyale ve fiziki beceriye dayanan, somut 
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yapıdaki geleneksel işgücünün tersine bilgiye ve zihni çalışmaya dayalı bir 

işgücüdür. Geleneksel yapıdaki işgücünde fiziksel aktarım, yeni yapıdaki işgücünde 

ise bilgi aktarımı söz konusudur (Nickols, 2003: 3).  Aynı zamanda geleneksel 

yapıdaki bir konuda uzmanlaşma, işçiye güvensizlik ve katı hiyerarşi yeni 

ekonomide yok olmuş, yerini bilgi işçilerinin yaratıcılığına önem veren ve onların 

özgür bir ortam içinde çalışmalarını sağlayan bir yapıya dönüşmüştür (Ersel, 2003: 

714). 

Aşağıdaki tabloda yeni ve eski ekonomideki iş gücü bir takım ölçütlere göre 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Tablo 4: Eski ve Yeni Ekonomik Yapıda İşgücü Farklılıkları 
Kriterler Eski Ekonomi Yeni Ekonomi 

Politik Hedefler Tam İstihdam Yüksek Reel Ücret ve 
Gelirler 

Uzmanlıklar Belirli İşlerde Uzmanlık Geniş Uzmanlık Alanı ve 
Farklı Alanlarda Uygulama 

Gerekli Eğitim Bir Uzmanlık Alanı ve 
Derece Yaşam Boyu Öğrenme 

Çalışan-Yönetim 
İlişkisi Muhalif İşbirlikçi 

İstihdamın Doğası Durağan Riskli ve Fırsatlar Piyasası 

Kariyer Hiyerarşik İlerleme 
(Dikey) 

Ağ Tipi Kariyer İlerlemesi 
(Yatay ve Dikey) 

İşgücünün Yapısı 
Mavi Yakalı - Kısmen 
Beyaz Yakalı (Büro 
Elemanı) 

Beyaz Yakalı-Altın Yakalı 

Kaynak: Söylemez, 2001: 23. 

 

Yeni ekonomi ile birlikte istihdam iki yönlü olarak değişime uğramaktadır. 

Bunlardan birincisi ve olumlu olanı yeni istihdam alanlarının yaratılması, ikincisi ve 

olumsuz olanı niteliksiz iş gücünde işsizlik oranının artmasıdır (Dereli, 2001: 1).  

Mühendislik, bilim ve bilgisayar sistemleri yöneticiliği, elektrik ve 

elektronik mühendisliği, elektrik teknisyeni, merkezi ofis sistemi uzmanları, 
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elektronik yarı iletken uzmanları, sistem analistleri, veri işleme işleriyle uğraşanlar, 

dublaj veri operatörleri, ses ve görüntü uzmanlığı, karar alma danışmanlığı, bireysel 

yatırım danışmanlığı, siber pazarlamacılık, akustik uzmanlığı, teknoloji hukuku 

uzmanı, infografikerlik, webmaster, web tasarımcılığı v.b. yaratılan yeni istihdam 

alanları arasında yer almaktadır (Margherio, t.y.: 80). Yeni ekonominin yarattığı yeni 

iş ve meslekler istihdamın önemli bir yükünü kaldırmaktadır. Ancak bu alanlarda 

istihdam edilecek personelde bir takım nitelikler aranmaktadır. İş zekası, analitik 

düşünce yeteneği, hayal gücü, öz güven, iletişim kurma kabiliyeti, sorumluluk 

bilinci, esneklik, kendini keşfetme, verimlilik, ekibe uygunluk, adanmışlık, hayat 

boyu öğrenme, başarı dürtüsü niteliklerine sahip; enerjik, dinamik,  teknolojiden 

anlayan elemanlar tercih edilmektedir (Duman, 2004: 336). Yeni ekonomik düzende 

tüm bu özelliklere sahip olabilmek ve iş bulabilmek için yoğun bir rekabet ortamı 

gelişmiştir. İstihdam piyasası bu niteliklere sahip olan ve olamayan iş gücü ile dual 

bir yapıya dönüşmüştür (Savi v.d., 2008: 5).   

İstihdam imkanları yaratılmasının yanında diğer taraftan yeni ekonomi, az 

gelişmiş ülkelerde niteliksiz işgücünde kitlesel işsizliğe yol açmaktadır. Emeğin 

verimliliğinin düşük olması ve yönetim etkinliğinde ortaya çıkan problemler, geniş 

bir istihdam barındıran sanayi üretimi yerine, işgücünden tasarruf sağlayan ileri 

teknoloji kullanımını içeren yatırımlara yönelmelere neden olmakta, bu üretim şekli 

ise işgücü ihtiyacını azaltmaktadır (Savi v.d., 2008: 4). İhtiyaç duyulan iş gücü ise 

ileri teknolojiyi kullanabilen nitelikli elemanlar olduğu için niteliksiz işgücü işsiz 

kalmaktadır (Yumuşak ve Özgür, 2007: 31). 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile istihdamın sektörel dağılımı da değişiklik 

göstermektedir. Sanayileşme aşamasında olan bir ekonomide işgücünün büyük 

bölümü imalat sektöründe, bilgi ekonomisine geçmiş gelişmiş toplumlarda ise 

hizmetler ve bilgi sektöründe ağırlıklı olarak istihdam edilmektedir. Yeni ekonomik 

düzenin başlangıç merkezi olan ABD’de tarımdaki işgücü 1890 yılında % 10,2 iken 

1990’da % 2,4; sanayi sektöründeki işgücü 1890 yılında % 28,1 iken 1990 yılında % 

18,5 seviyelerine gerilemiştir. Diğer yandan aynı yıllar itibari ile sırasıyla hizmetler 

sektöründe çalışanların oranı % 22,3 iken % 32,3’e; bilgi sektöründe çalışanların 

oranı % 12,4 iken % 46,8’e yükselmiştir. Günümüzde ise toplam işgücünün % 
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50’den fazlasının bilgi sektörüyle ilişkili iş alanlarında istihdam edildiği 

bilinmektedir (Öcal, 2006: 755). 

 

1.5.2.2. Büyüme Üzerine Etkiler 

Yeni ekonomide enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler 

üretim sürecine uygulandığından, ülkelerin milli gelirleri dolayısıyla ekonomik 

performansları önemli ölçülerde artmaktadır. Enformasyon ve iletişim 

teknolojilerindeki ilerlemelerin ekonomik büyümeye yansımasının üç farklı kanaldan 

olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, toplam üretimin yeni ürün ve hizmetlerin 

(bilgisayar ekipmanı, dijital ekipman, manyetik kart makineleri ve uygulamaları, faks 

makineleri, cep telefonları, uydu yayınları ve yeni finansman hizmetleri gibi) 

üretilmesiyle artması ve bu sayede yeni iş imkanlarının yaratılmasıdır. İkinci etki, 

üretim sürecinde uygulanan yeni yöntemlerle (elektronik ticaret ve bilgisayar destekli 

robotlar gibi) verimliliğin artmasıdır. Yeni yöntemlerin kullanılması bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin bir üretim faktörü olarak üretimde kullanılmasını ifade etmektedir. 

Üçüncüsü ise, internet satışları, dijital reklam, sınırlar ötesi üretim, yeni pazarlama, 

organizasyon ve yönetim teknikleri ile ekonomik etkinliğin artmasıdır (Odyakmaz, 

2000: 5).  

 

1.5.2.3. Dış Ticaret Üzerine Etkiler 

İnternet ekonomisi yeni ekonomiye elektronik ticaret boyutunu 

kazandırmıştır. Firmaların pazarlama, sipariş, ödeme ve satış sonrası destek gibi 

bütün ticari sürecini kapsayan e–ticaret mevcut dış ticaretin gelişmesini ve yeni 

ticaret alanlarının gelişmesini sağlayan bir olgudur (Yürekli, 2002: 24). 

Küresel ekonominin uzantısı olan yeni ekonomide e-ticaret yoluyla 

uluslararası coğrafi sınırlar ortadan kalmıştır. Elektronik ticaret yoluyla ürünler 

küresel ölçekte her pazara kolaylıkla girebilmekte, internet sayesinde üreticiler ve 

satıcılar tüketicilerle daha kolay ve hızlı biçimde irtibat kurabilmekte, stoklarını 

azaltma ve bu sayede depo ve dükkan kiralarından tasarruf etme imkanı 



28 
 

bulabilmektedirler. Üreticiler yönünden diğer bir avantaj, rakip firmaların yeni 

çıkardığı ürünlerden hemen haberdar olmaları, teknik ve teknolojik bilgilere kolayca 

ulaşarak hızlı bir şekilde karşı atağa geçebilmeleridir (Duman, 2004: 338). Yeni 

ekonomiyle uluslararası anlamda bankacılık, turizm, eğlence, medya ve turizm gibi 

hizmet sektörleri ve kurumlar arası ticaret (BtoB-Business to Business) bilgi ve 

iletişim teknolojileri sayesinde daha hızlı ve etkin kullanılan sektörler haline 

gelmiştir (Odyakmaz, 2000: 5).  

Şeffaf olan elektronik pazarların tüketici açısından da getirdiği birçok 

kolaylıklar vardır. Ulusal ve uluslararası platformda birçok ürüne aynı anda ulaşıp en 

optimal ürünü seçme imkanına kavuşan tüketiciler, bu sayede fiyatı düşen ürünlerden 

ve ürünlerin teknik özelliklerinden hızlı, daha az maliyetle, daha geniş bir yelpazede 

haberdar olabilmektedirler (Savi v.d., 2008: 6).  

İnternet kullanıcılarının sayısı yeni ekonomik düzende hızla artmakta ve 

online kalınan ortalama süre altı ayda bir iki katına çıkmaktadır (OECD, 1999: 28). 

1990’lı yıllarda çok yeni olan elektronik ticaret günümüzde oldukça nitelik ve hız 

kazanmıştır. Daha fazla üretici ve tüketici internetten yararlanırken, sunulan ve talep 

edilen mal türleri de değişmiş, yatırım ve ara mallarının yanında tüketim malları da 

yoğunluklu olarak dış ticarette yerini almıştır (Oktay v.d., 2004: 160). 

 

1.5.2.4.  Makroekonomik İstikrar Üzerine Etkiler 

Yeni ekonominin niteliği makro ekonomik istikrar üzerinde bir tehdit 

unsuru taşımaktır. Uluslararası finansal piyasalar arasındaki etkileşim ve iletişimin, 

bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ile güç kazanması ve yeni finansal 

araçlarla piyasaların derinleşmesi, finansal piyasaların serbestleşmesini 

hızlandırmıştır. Finansal serbestleşme, finansal krizlerin daha sık ortaya çıkmasına ve 

mali sistem aracılığıyla diğer ülkelere daha kolay yansımasına neden olmuştur (Savi 

v.d., 2008: 5).  

Yeni ekonomik sistemde, uluslararası sermaye ülkeler arasında, gelir 

farklılıklarına bağlı olarak serbestçe hareket etmektedir. Bu sermaye akışları finansal 
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kaynakların dünya üzerinde etkin dağılımını sağlamaktadır, fakat diğer taraftan döviz 

kuru istikrarsızlıkları ile parasal krizlere de davetiye çıkarması söz konusudur. 

Önemli boyutlardaki sermaye akımları, ulusal paranın istikrarını bozduğu gibi reel 

üretimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle finansman yapıları zayıf ve 

gelişmemiş olan ülkelerde tam sermaye serbestisi önerilmemektedir.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen önemli ilerlemeler diğer 

taraftan ticari bankaların döviz pozisyonlarının sürekli olarak takip edilmesini 

sağlamaktadır. Bu sayede finansman sektörünün değerlendirilmesi kolaylaştığından, 

kontrolü ve etkin yönetimi de sağlanabilmektedir (Odyakmaz, 2000: 5).  

 

1.5.2.5.  Verimlilik Üzerine Etkiler 

Ekonomik verimlilik, bir ekonomide mevcut üretim faktörlerini kullanarak 

en yüksek mal ve hizmetlerin üretilmesidir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin 

üretim sürecine katıldığı yeni ekonomide, emek verimliliğinde ve üretim 

maliyetlerinde tasarruf artmakta, dolayısıyla ekonomik verimlilik ve buna bağlı 

olarak da ekonomik büyüme artmaktadır. Makro ekonomik anlamda yeni 

ekonominin en çok etkilediği alan verimliliktir (Erdoğan, 2002: 19). 

Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin verimlilik üzerine yansıması 

internet sayesinde daha da etkin olmaktadır. İnternetin verimlilik üzerine sağladığı 

olumlu yönleri üç başlık altında toplayabiliriz (Litan ve Rivlin, 2001: 314): 

 Mal ve hizmet üretim ve dağıtımında ortaya çıkan işlem maliyetleri 

internet kullanımının yaygınlaşması sayesinde düşmektedir. Elektronik 

fatura ödemeleri, kamusal hizmetlerin internet yoluyla daha hızlı, ucuz 

ve doğru bir şekilde yapılması, vergi ödeme kolaylığı gibi durumlar 

buna örnektir. 

 İnternetin getirdiği diğer bir kolaylık içsel ve dışsal iletişim ağlarıyla 

yönetimsel etkinliğin sağlanmasıdır. Firmaların demirbaş miktarı azalır, 

müşteri hizmet maliyetleri düşer, ortaklar sürekli olarak şirket hakkında 
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bilgi edinme imkanına kavuşur, üretim ve pazarlama aşamasında 

aracılara duyulan ihtiyaç azalır. 

 Yeni ekonomide rekabetin hızla artması piyasaları tam rekabet 

piyasasına benzer bir yapıya dönüştürmektedir. Şöyle ki, internet 

sayesinde piyasalar şeffaflaşmakta, alıcı ve satıcılar yönünden piyasa 

genişlemektedir. Dolayısıyla üreticiler maliyetleri düşüren ileri 

teknolojileri üretimlerinde kullanmak durumunda kalmaktadır.  

Verimlilikte yeni ekonominin net olarak ne kadar etkili olduğunu ölçmek 

mümkün olmamaktadır. Ancak Nordhaus bu konuya ilişkin bir çalışma yapmış ve 

çalışmada 1996-1998 döneminde şirketlerin emek verimliliğindeki artışın %1,82, bu 

artışın içerisindeki yeni ekonominin payının ise %0,65 olduğunu belirtmiştir 

(Nordhaus, 2001: 6).  

 

1.6. Ekonomik Politikalar ve Yeni Ekonomi 

Ekonomi politikalarının bir ayağını maliye politikaları diğer ayağını ise para 

politikaları oluşturmaktadır. Maliye politikaları, kamu kesiminin ekonomik etkilerini 

iktisat politikasının amaçları doğrultusunda yönlendirmek için kamu gelirlerinin, 

kamu harcamalarının, kamu hizmetlerinin miktarında, bileşiminde ve kamu 

teşebbüslerinin üretim ve satış politikalarında bir takım ayarlamalar yapılmasıdır 

(Eker, 1999: 288). Para politikası ise para miktarı ve faiz oranlarının, belirlenen 

iktisadi hedeflere ulaşmak için ne şekilde yönlendirilmesi gerektiğini 

sorgulamaktadır (Paya, 2002: 7).  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler reel ve finansal 

sektörler üzerinde derin etkiler yaratmaktadır. Küreselleşme nedeniyle ekonomik 

faaliyetlerin büyük bir kısmı elektronik piyasalarla yürütüldüğünden, maliye ve para 

politikalarının etkinliği yeni ekonomide farklı bir etkileşimle karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu bölümde söz konusu ekonomi politikaları ile yeni ekonomi 

arasındaki etkileşime değinilecektir. 
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1.6.1. Maliye Politikası 

Maliye politikalarının temel gelir kaynağını oluşturan vergiler, yeni 

ekonomide en çok tartışılan konu olmaktadır. Tartışmanın temeli, yeni ekonomik 

yapıda verginin yerinin olup olmadığına dairdir.  

Elektronik ticaret ile alınıp satılan mallar için geleneksel ticarette uygulanan 

vergilendirme sistemi pek uymamakta, vergi kayıpları ve kaçaklarını önlemek için 

yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kayıp ve kaçakları önlemeye yönelik 

olarak elektronik ticaretin vergilendirilmesi hususunda ise literatürde bir görüş birliği 

bulunmamaktadır (Yumuşak ve Erarslan, 2005: 8).  

Hem dolaylı hem de dolaysız vergiler hususunda yaşanan bu problemler, 

dolaylı vergiler açısından, tüketim vergisi, gümrük vergisi ve KDV’nin tahakkuk ve 

tahsili konularında yoğunlaşmaktadır. Dolaysız vergiler açısından ise, vergi 

mükellefinin ikametgahı, ülke bazında vergilendirilecek gelirin kaynağı gibi 

konularda yaşanmaktadır (İnce, 1999: 12-13). Elektronik ticaretin uluslararası 

platformda gerçekleşmesi, vergiler konusunda önemli problemlere yol açmaktadır. 

Elektronik ortamda gerçekleşen bir ticaretin yerini ve bu işleme hangi ülke 

yasalarının uygulanacağını saptamak oldukça güçtür. Bir diğer problem elektronik 

ortamda gerçekleşen nakit akışlarının yüksek vergi kaçınmalarına yol açmasıdır 

(Kobrin, 1997: 73). Diğer yandan yazılım programı, bilimsel makale, film, müzik 

gibi pek çok ürüne elektronik ortamda herhangi bir vergi ödenmeksizin sahip 

olunabilmektedir. Boyutun küresel olması nedeniyle vergileme konusunda 

getirilecek kayıp ve kaçakları önlemeye yönelik yeni düzenlemelerin uluslararası 

anlamda yapılması gerekmektedir. 

Satış vergilerinin yüksek olduğu bölgede yaşayan bir tüketici e-ticaret 

sayesinde çok düşük bir maliyete katlanarak hızlı bir biçimde tarama yapıp vergilerin 

ucuz olduğu diğer bir bölgeden alımını gerçekleştirebilmektedir. e-ticarette düşük 

vergileme politikası uygulaması yapıldığında işlem hacminin artması gibi pozitif bir 

etki yaratılsa da, mali politika yapıcıların hızlı ve etkili politikalar tercih etmeleri 

zorunludur (Erdoğan, 2004: 44-45; Öztürk ve Özşahin, 2006: 769). 
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Bilgi ve enformasyon teknolojilerinde yaşanan yenilik ve gelişmeler hem 

mükellefler hem de vergi daireleri bakımından pek çok kolaylığı da beraberinde 

getirmektedir. İnternet üzerinden beyanname gönderilmekte, vergiler tahsil 

edilmekte; vergi kayıp ve kaçaklarına ilişkin, mükelleflerin gelir, servet ve 

harcamalarına ilişkin bilgilere kısa sürede ulaşılabilmekte ve tüm işlemler çok düşük 

bir maliyetle gerçekleşmektedir (Yumuşak ve Özgür, 2007: 42). 

Politik otoriteler şeffaf politikalar uygulamaya koymak isterlerse, yeni 

ekonomik yapı bünyesinde bu uygulamayı kolaylıkla hayata geçirme imkanına 

sahiptirler. Ekonomik birimler bu sayede mali otoritelerin uygulayacakları 

politikaları anlık takip etme olanağına sahip olduklarından, politika yapıcılar daha 

güvenilir, daha sorumlu davranmak zorunda kalmakta, bütçe disiplinine uygun, 

şeffaf ve hesap verilebilir bir maliye politikası uygulanılması gerekmektedir 

(Yumuşak ve Eraslan, 2005: 14). 

 

1.6.2. Para Politikası 

Enformasyon ve bilgi teknolojileri ekonomik yapının birçok birimini 

etkilemekte, ancak en büyük etki finansal sektör üzerinde olmaktadır (Baily and 

Lawrence, 2001: 309). Bu etkinin büyüklüğü hem finansal sektörün yapısı, hem 

ekonomik birimlerin finansal kararları ve hem de finansal ürünlerin çeşitlenmesi 

konularında yaşanan değişiklikleri kapsamaktadır (Berk, 2002: 2). Dünya 

ekonomisinin küreselleşmeye doğru ilerlemesiyle ulusal finansal sektörler de ulusal 

olmaktan uzaklaşarak uluslararası boyut kazanmıştır. Bir ülkede finansal anlamda bir 

olumsuzluk ya da iyileşme yaşanıyorsa, uluslararası ekonomik bağımlılık nedeniyle 

bu etki diğer ülkelere de anında yayılma etkisi göstermektedir. Bu nedenle bir 

ülkenin uygulamaya koyduğu para politikası diğer ülkeler için de önem arz etmekte, 

söz konusu politikalar ülkeler arası hızlı sermaye akımları, keskin döviz kuru 

dalgalanmaları gibi önemli finansal değişimlere yol açabilmektedir (Johnson, 2000: 

3).  

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin parasal yönden diğer bir 

etkisi elektronik bankacılık sayesinde, geleneksel bankacılık işlemlerinin sanal 
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ortamda ATM, internet, telefon, TV aracılığıyla daha hızlı, daha az maliyetle, daha 

pratik ve kolay yapılabilmesidir. Bu kolaylıklar sayesinde finansal sistemin ve 

kaynak tahsis sürecindeki etkinliğin artacağı yönünde olumlu görüşler olduğu gibi, 

merkez bankasının finansal sistemin etkinliğini artırmaya yönelik çabalarının 

yetersiz kalacağını düşünen görüşler de mevcuttur (Büyükakın ve Büyükakın, 2003: 

108). Bu olumsuz düşüncelerin temelinde ise ekonomik birimlerin yeni ekonomik 

düzen sayesinde merkez bankasının karar ve uygulamalarından hızlı ve ayrıntılı 

biçimde haberdar olmaları ve bu nedenle beklenmedik şekilde yanıltılma 

ihtimallerinin çok düşük olması ile yeni finansal ürünlerin finansal sektörün para 

tabanına yönelik talebini azaltıcı nitelik taşıması yatmaktadır. Finansal kurumlar hem 

kendi hesaplarını hem de müşterilerinin hesaplarını etkin şekilde yönetebilecek 

teknolojiye sahip oldukları için merkez bankasının para arzını kontrol yeteneğinin 

zayıflayacağı, elektronik paranın bir tehdit unsuru olduğu düşünülmektedir 

(Woodford, 2001: 297).  

Elektronik para (e-para) bilişim teknolojilerinin ekonomiye bir yansıması 

olup, ATM, kredi kartı, mağaza kartı, sanal ve chip kart v.b. banknot yerine ödeme 

aracı olarak kullanılan plastik kartlardır. Elektronik para özel sektörlerce de 

basılabildiğinden devletin para basma konusundaki monopolistik gücü 

azalabilmektedir (Erdoğan 2004: 41). Para otoritesinin gücünde, para politikasının 

etkinliğinde, para emisyonu iradesinde, faiz oranları kontrolünde etkinliğin tamamen 

azalacağını düşünen ve bu nedenle merkez bankasının gelecekte var olmayacağını 

savunan ekonomistler bulunmaktadır (Yumuşak ve Özgür, 2007: 36).  
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2. BÖLÜM 

AR-GE KAVRAMI, BÜYÜME VE AR-GE 

 

2.1. Ar-Ge İle İlgili Tanımlar 

Bilim ve teknoloji temeline dayalı olan yeni ekonomik anlayışta Ar-Ge, 

firmaların rekabet üstünlüğü sağlayarak, karlı bir biçimde faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için gerekli bir koşul haline gelmiştir. Söz konusu bilim ve 

teknolojiyi elde etmek ya da mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar 

üretmek; yazılım üretimini kapsamak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler yaratmak 

veyahut mevcutları geliştirmek Ar-Ge faaliyetlerinin düzenli şekilde yapılabilmesi 

ile mümkündür. Firmaların gerçekleştirmiş olduğu bu faaliyetler topluluğu, bütünsel 

anlamda ele alındığında bir ekonominin büyüme çarklarını oluşturmaktadır. Ülke 

ekonomisinin de diğer ülke ekonomileri ile rekabet edebilmesi için, Ar-Ge 

faaliyetlerinin ağırlığının hissedilir oranda olması gerekmektedir.  

Bu bölümde araştırma, geliştirme, yenilik, teknoloji gibi Ar-Ge süreciyle 

etkileşim halinde olan kavramlar açıklanacaktır. 

 

2.1.1. Araştırma-Geliştirme 

Ar-Ge geniş anlamda, bilimsel bilgi ve teknik bilgi birikimini arttırmak 

amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi 

birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı şeklinde tanımlanır. Dar anlamda ise Ar-

Ge, işletmelerde yeni mamul ve yeni üretim süreçlerinin ortaya çıkmasına yönelik 

olarak yapılan sistemli ve yaratıcı çalışmalardır (Barutçugil, 1981: 17). İşletmeler 

açısından Ar-Ge faaliyetleri ile yeni ürünler geliştirmek, üretilen ürünlerinin kalite 

standartlarını arttırmak ve maliyet avantajı sağlayarak rekabet üstünlüğünü ele 

geçirmek amaçları güdülmekte, bu rasyonel davranış sayesinde ekonomik ve 

toplumsal faydalar sağlanmaktadır. Ar-Ge ülke ekonomisi geneli içinse; kaynakları 

etkin şekilde kullanmak, bilgi birikimini sürekli artırmak ve ulusal teknolojiler 

üretebilmek amaçlarına hizmet eder (Büyükdığan, 2012: 1). Mikro ve makro bazda 
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çok kapsamlı ve faydalı amaçlara hizmet eden araştırma ve geliştirme kavramları 

üzerinde ayrı ayrı durmak yararlı olacaktır. 

 

2.1.1.1. 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.  

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. 

Araştırma temel, uygulamalı, deneysel geliştirme olmak üzere üçe ayrılmaktadır.  

Temel Araştırma (Basic Research): Kar amacı güdülmeden, bilimsel 

bilginin geliştirilmesi ve bilinmeyenlerin keşfine yönelik olarak yapılan 

araştırmalardır. Temel araştırmalar çoğunlukla kamu kurumları ya da üniversitelerce 

yapılır (Akdemir, 1990: 219). 

Uygulamalı Araştırma (Applied Research): Temel araştırmadan elde 

edinilen bulgular kullanılarak, ürün ve üretim süreçlerinde yeni bilimsel bilgi ve 

teknik elde etme amacına yönelik olarak yapılan ve kar amacı taşıyan araştırma 

türleridir (Barutçugil, 1981: 14). 

Deneysel Geliştirme (Experimental Development): Mevcut araştırma ve 

deneyimlerden sağlanan bilginin ışığında, yeni materyaller, ürünler, devreler 

üretmeye; yeni süreçler, sistemler, hizmetler oluşturmaya ve halihazırda üretilmiş 

olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır (TÜBİTAK, 2004: 

464). 
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2.1.1.2. Geliştirme 

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 faaliyetleridir. 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 

(Görür, 2006: 5). Geliştirme basit, teknolojik ve bilimsel geliştirme olmak üzere üçe 

ayrılır. 

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 

(Akdemir: 1990: 219). 

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. 
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2.1.1.3. Ar-Ge’nin Aşamaları 

Ar-Ge faaliyetleri birçok aşamadan oluşmakta, her faaliyet farklı bir süreci 

takip edebilmektedir. 4 Kasım 1998’de resmi gazetede yayınlanan 98/10 nolu 

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ’de Ar-Ge faaliyetleri şu 

şekilde sınıflandırılmıştır (Resmi Gazete, 1998: 36):  

a. Kavram geliştirme 

b. Teknolojik/teknik ekonomik yapılabilirlik etüdü 

c. Geliştirilen kavramlarda tasarıma geçiş surecinde yer alan laboratuar 

çalışmaları 

d. Tasarım ve çizim çalışmaları 

e. Prototip üretimi 

f. Pilot tesis kurulması 

g. Deneme üretimi 

h. Patent ve lisans çalışmaları 

i. Satış sonrası ürün tasarımından kaynaklı sorunların çözümü 

Ar-Ge faaliyetleri bir fikrin geliştirilmesi ile başlamaktadır. Arkasından 

fikre ilişkin teknolojinin geliştirilmesi aşaması gelmektedir. En iyi tasarım için deney 

planları yapıldıktan sonra ayrıntılı çizim çalışmaları yapılıp prototip ortaya çıkarılır. 

Arkasından pilot tesis kurulur ve deneme üretimleri başlar. Çalışmalar sorunsuz 

yürütülüyorsa prototip üretimi gerçekleştirilir. Araştırma, geliştirme ve üretim, 

bütünlük teşkil etmesi gereken birbirine bağımlı faaliyetlerdir. Ar-Ge, sadece temel 

üretimin sağlanması ile son bulan bir süreç değildir. Yeni ürünün sürekli biçimde 

iyileştirilmesi de Ar-Ge faaliyetleri ile sağlanır. Ayrıca Ar-Ge; işletmelerin tedarik, 

pazarlama, finansman ve yönetim faaliyetlerini etkileyen bu yolla işletme 

sürekliliğini ve karlılığını belirleyen bir süreçtir (Büyükdığan, 2012: 1).  

 

2.1.2. Yenilik 

Yenilik, mal ve hizmetin üretim, dağıtım ve pazarlama sürecinde 

kullanılmak üzere yeni bir bilginin üretilmesidir. Bu yeni bilginin üretim, dağıtım ve 
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pazarlama sürecinde kullanılması ise sürecin teknolojik boyutunu oluşturmaktadır. 

Diğer bir tanımla yenilik, bilgi birikimini kullanarak faydalı bir ürün yaratmak ve bu 

yeni ürünü pazara sunmak arasındaki süreçtir. Yenilikçilik ise, bir fikri pazarlanabilir 

bir ürüne veya hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat/dağıtım yöntemine veyahut 

yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmektir (Arıkan v.d., 2003: 23). 

 

2.1.3. Teknoloji 

Teknoloji; araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası 

hizmetlerin etkin ve verimli bir süreç dahilinde seyredebilmesi için gerekli olan bilgi 

ve beceri bütünüdür (Zaim, 2001: 12). Yeni mal ve hizmet üretmek, mevcut malların 

üretiminde ve pazarlanmasında etkinlik sağlayabilmek teknoloji sayesinde 

gerçekleşebilmektedir (Karacasulu, 2000: 30). Teknolojinin gelişmesi teknolojik 

yeniliklerin uygulanabilir nitelikte olmasına bağlıdır. Mal ve hizmet üretiminin 

kaliteli şekilde gerçekleşmesini, yeni endüstrilerin ve yeni iş sahalarının ortaya 

çıkmasını sağlayan teknolojik yenilikler teknolojik gelişmeyi oluşturmaktadır 

(Barutçugil, 1891: 5). Üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları, araştırma enstitüleri, 

işletmelerin Ar-Ge departmanları, Ar-Ge danışmanlık şirketleri, teknolojik yenilik ile 

uğraşan kurumlardan en önemlileridir. 

 

2.2. Ar-Ge Sektörüne Dayalı Bilgi ve Teknoloji Üretimi ve 

Ekonomik Büyüme Modelleri 

Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmet kapasitesinde meydana gelen 

artışları ifade etmektedir. Buna göre bir ülke ekonomisinin büyümesi, o ülkede kişi 

başına düşen milli gelirin sürekli olarak artması anlamına gelmektedir. Ekonomik 

büyüme, iktisatçıların her dönemde inceledikleri, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün 

ülkelerin ilgilendikleri sosyal ve ekonomik bir olgudur.  

Merkantilistler (1450-1750), ekonomik büyümenin devletin büyümesiyle 

gerçekleşebileceğini savunmuşlar, ayrıca dış ticarete önem verilmesi gerektiği, dış 
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ticaret dengesi fazla verdiğinde ülkedeki kıymetli madenlerin artacağı ve bu sayede 

hazinenin büyüyeceği konularına ağırlık vermişlerdir. 

Merkantilist akıma tepki olarak gelişen Fizyokratik Akım (1750-1776), 

savunucuları ekonomideki devlet müdahalesine karşı çıkmışlardır. Fizyokratlara 

göre, tüketiciler, üreticiler ve devlet bir faaliyetin pozitif ve negatif yönlerini 

hesaplayarak birlikte hareket etmekte ve bu nedenle kişisel çıkarlar doğal düzeni 

sağlamaktadır. Ticarete önem vermeyen Fizyokratlar, ekonomik büyümenin ancak 

temel sektör olarak kabul ettikleri tarım ile sağlanabileceği üzerinde durmuşlardır. 

Sanayi Devrimi’nin etkisiyle oluşan Klasik akım, ekonomik büyüme 

teorilerinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Adam Smith, 1776 yılında yazdığı 

“Ulusların Zenginliği” adlı eserinde, bir ülkenin ekonomik büyüme sürecine etki 

eden en temel faktörlerin sermaye akımları, teknolojik yapı, endüstriyel donanım ve 

sosyal yapı olduğundan bahsetmiştir. Klasik iktisatçılardan Schumpeter, teknolojik 

gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu düşünen ilk iktisatçı olarak 

bilinmektedir. Daha sonra ayrıntılı olarak yer verilecek olan Schumpeteryan görüşe 

göre teknoloji dışsal bir faktör olup, firmalar kendilerine uygun olan teknolojileri 

dışarıdan satın alırlar. 

Marx, sosyalist büyüme görüşünün öncüsüdür. Marx’a göre üretim 

seviyesini belirleyen ve büyümenin motoru olan faktör emektir. 

Harrod-Domar büyüme modelinde ekonomik büyüme, sermaye hasıla 

katsayısına ve tasarruf oranına bağlıdır. Buna göre ekonomik büyüme ile tasarruf 

arasında pozitif, sermaye hasıla katsayısı arasında negatif yönlü bir ilişki mevcuttur. 

Dolayısıyla ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için tasarruf yapılması ve milli 

gelirin bir bölümünün yatımlara ayrılması gerekmektedir. 

Rosenstein Rodan’ın büyük itiş teorisine göre, dışsal ekonomiler nedeni ile 

özel sektör kendiliğinden oluşamadığından, ekonomik büyümenin odak noktası olan 

sanayileşmenin sağlanabilesi ve yatırımların finanse edilmesi için dış ülkelerden 

büyük miktarlarda destek alınması gerekmektedir (Han ve Kaya, 1999: 232).  



40 
 

Rostow her ülkenin geçmesi gereken büyüme aşamalarını belirlemiş ve 

bunu şöyle sıralamıştır; geleneksel toplum aşaması, hazırlık aşaması, harekete geçiş 

aşaması, iktisadi olgunluk aşaması, kitle tüketimi aşaması. Rostow’a göre harekete 

geçiş aşamasındaki itici güçlerden birisi teknolojidir. Büyümenin başlangıcını ifade 

eden bu aşamada dış yardım ve yabancı sermaye yatırımları önem kazanmaktadır 

(Han ve Kaya, 1999: 38). 

Solow, Neo-Klasik düşüncenin temel varsayımlarını kabul ederek 

oluşturduğu büyüme modelinde; tasarruf, nüfus artışı ve teknolojik gelişmenin önemi 

ve değişkenlerin kendi arasındaki etkileşimi üzerinde durmuştur. Teknolojinin dışsal 

olduğunu ve azalan verimlerin geçerli olduğunu varsayan Solow modelinde ekonomi 

her zaman dengeli şekilde büyümektedir. 

1980’li yıllardan sonra, ölçeğe gören azalan getiriyi ve teknolojinin dışsal 

bir faktör olduğunu benimseyen Neo-Klasik büyüme modellerinin yerine, yeni 

fikirlerin sağladığı pozitif dışsallıkları, ölçeğe göre artan getiriyi ve teknolojinin Ar-

Ge ve beşeri sermaye kanalıyla içsel bir değişken olduğunu savunan içsel büyüme 

modelleri ön plana çıkmıştır. İçsel büyüme modellerinin öncüleri şöyle sıralanabilir; 

Lucas (1988), P. Romer (1990), Barro (1990), Grossman-Helpman (1991), Aghion-

Howitt (1992) ve D. Romer (1996) (Genç ve Atasoy, 2010: 27). 

Sürdürülebilir istikrarlı bir büyüme sağlanabilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin 

temel alınması gerektiğini savunan büyüme modellerinden Schumpeter, Lucas, P. 

Romer, Barro, Grossman-Helpman, Aghion-Howitt ve D. Romer’e ait olan 

çalışmalar bu bölümde açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

2.2.1. Schumpeter Büyüme Modeli 

Yeni ürünlere dayalı rekabetin, mevcut ürünlerin fiyatlarındaki marjinal 

değişikliklerden daha önemli olduğunu ifade eden Joseph Alois Schumpeter, 

inovasyonun ekonomik büyümedeki önemine değinen ilk iktisadi düşünürdür. Ona 

göre ekonomik büyüme ve dalgalanmaların temel kaynağını teknolojik yenilikler 

oluşturmakta, teknolojik yenilikler girişimciye bağlı olarak gelişmekte, girişimci 
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açısından ise, yaratıcılık ve tahmin edilemezlik ayırıcı özellik taşımaktadır. 

Schumpeter, kapitalist ekonomik gelişmeyi ve konjonktürel dalgalanmaları 

açıklamak amacıyla büyük ölçekli bir analiz yapmış ve teknolojik yeniliği bu 

modelde odak nokta olarak görmüştür. Schumpeter yeniliği (inovasyon) malların arz 

yöntemlerindeki değişiklikler olarak tanımlamış; bu anlamda yeniliği, yeni bir ürün 

ya da üretim metodunun geliştirilmesini, yeni bir pazar açılmasını, yeni bir 

hammadde ya da yarı mamul kaynağı bulunmasını, yeni organizasyon türleri 

yaratılmasını (bir monopolün oluşması ya da kırılması gibi) kapsayan geniş çaplı bir 

kavram olarak açıklamıştır (Savaş, 2000: 833). Teoriye göre girişimci, Ar-Ge 

çalışmaları sonucunda geliştirdiği yeni teknolojiyi kullanarak monopol duruma geçer 

ve normalin üzerinde bir kar marjı sağlar. Söz konusu teknoloji diğer firmalarca 

kullanılmaya başladığında kar normal seviyeye iner, bir firma yeni teknoloji üretene 

kadar da süreç devam eder (Ansal, 2004: 41). 

Tüketiciler ise teknolojik yeniliklerin kendilerine sağladığı yeni, daha 

kaliteli ve ekonomik ürünleri bütçe kısıtları altında, maksimum faydayı sağlayacak 

biçimde tercih etmek durumunda olacaklardır. Üreticilerin üretim, tüketicilerin fayda 

fonksiyonlarında yer alan teknolojik gelişme, ulusal ekonomik büyüme 

fonksiyonlarında içsel ve en önemli faktör olarak yerini almaktadır (Adak, 2007: 6). 

 

2.2.2. Lucas Beşeri Sermaye Modeli 

Lucas (1988), dünyada gerçekleşen büyüme ve gelir farklılıklarıyla uyumlu, 

durgun duruma girmeyen, mekanik yapılı, genel geçer bir model kurma yoluna 

gitmiştir. Neo-Klasik yaklaşımdaki piyasa şartlarının geçerli olduğu, parasal 

faktörlerin analize dahil edilmediği bir ekonomide üretim seviyesinin (Y), fiziki 

sermaye (K) ile etkin emek (Ne) tarafından belirlendiğini kabul ettiği modeli, Y= f( K, 

Ne) şeklinde ifade etmektedir. 

Bir ekonomide ortalama yetenek (h) seviyesinde N tane işçi varsa, her işçi 

zamanının u kadar kısmını cari üretime harcarsa, etkin emek arzı Ne= uhN ve üretim 

fonksiyonu ise, Y= f(K, uhN) olmaktadır. Bu fonksiyona göre; çalışılan zaman ve 

işçilerin ortalama yetenek seviyesi arttıkça üretim düzeyi yükselmektedir.  
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Beşeri sermaye birikimi, çalışma zamanından geriye kalan zaman (1-u) ve 

okullaşma oranı kazanılabildiğinden beşeri sermaye fonksiyonu; h(t)= h(t)1-u(t) 

şeklinde yazılmaktadır. Bu fonksiyonda u(t)=1 olduğunda işçiler bütün zamanlarını 

sadece üretim faaliyetleri için harcamakta ve yetenek geliştirmek için zamanları 

kalmamaktadır. Beşeri sermayenin yüksek seviyeye ulaşması u(t)=0 ile mümkün 

olmaktadır. Bu iki durum arasında mevcut yetenek seviyesinde azalan getiri 

olmayacağı düşünülmektedir (Demir, 2002: 3-4). 

 

2.2.3. Paul Romer Yaklaşımı 

Paul Romer 1990 yılında yazdığı “Endogeneous Technological Change” 

başlıklı makalesinde ekonomik büyüme için teknolojik ilerlemelerin önemini 

açıklamaya çalışmış, Ar-Ge tabanlı bir büyüme modeli oluşturmuştur. Romer’in içsel 

teknolojik değişim modeli iki önemli unsura dayanmaktadır: üretim fonksiyonu 

eşitliği ve üretim fonksiyonunda yer alan girdilerin zaman içerisindeki evrimini ifade 

eden eşitlikler. Cobb Douglas üretim fonksiyonuna göre işleyen Romer’in modelinde 

ekonomi üç sektöre ayrılmaktadır; Ar-Ge, ara ürün, nihai ürün (Romer, 1990: 79). 

          Ar-Ge Sektörü 

Ekonomi    Ara ürün Sektörü 

     Nihai Ürün Sektörü 

Fiziksel sermaye, beşeri sermaye, iş gücü ve teknolojik gelişme modelin 

girdilerini oluşturmaktadır. Beşeri sermaye, Ar-Ge sektörü ve nihai ürün sektörü 

arasında paylaşılmaktadır. İşgücünü kas gücü ile çalışan sağlıklı bireyler 

oluşturmaktadır. Buna göre bilgi üretim sürecine iki şekilde katkı sağlamaktadır. 

Yeni tasarım, yeni ve daha modern bir girdinin üretilmesine olanak sağlar. Aynı 

zamanda yeni tasarım ile ekonomideki toplam bilgi birikimi de artar ve bu sayede 

Ar-Ge sektöründe idame edilen beşeri sermayenin verimi artar. Bu katkılar 

neticesinde ise ölçeğe göre artan getiri ve ekonomik büyüme sağlanır (Ercan, 

2010:132). 
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Ar-Ge sektörü üretim sürecinde bilgi birikimini ve beşeri sermayeyi 

kullanmaktadır. Ar-Ge sektörü çalışmaları neticesinde ara ürün sektörüne bilgi 

üretmekte, bu sayede yeni ürün modellerine ulaşılmaktadır. Ara ürün sektörü, Ar-Ge 

sektörünün sağlamış olduğu yeni modelleri kullanarak nihai ürün sektörüne ara mal 

üretir. Nihai ürün sektörü ise söz konusu ara malları, iş gücü ve beşeri sermayeyi 

kullanarak nihai malın üretimini gerçekleştirmektedir. Bu süreci ifade eden model 

aşağıdaki gibidir: 

H: Toplam beşeri sermaye 

HY: Nihai mal sektörü 

HA: Ar-Ge sektörü 

L: İşgücü 

x: Ara ürün 

퐴:̇  Teknolojik keşifler (A harfinin üzerindeki işaret, A fonksiyonunun 

zamana göre türevini ifade etmektedir.) 

A: Bilgi stoğu 

HA: Ar-Ge sektöründe ikame edilen beşeri sermaye 

푌(퐻 , 퐿, 푥) =  퐻∝퐿 ∫ 푥(푖) 푑푖     2.1. 

Formül nihai ürün elde etmek için kullanılan beşeri sermaye, işgücü ve ara 

ürün arasındaki bağlantıyı ifade etmektedir. 

Teknolojinin zaman içerisindeki evrimi ise şu şekilde ifade edilmektedir: 

퐴̇ =  훿퐻 퐴          2.2. 

Fonksiyona göre beşeri sermaye ile teknolojik gelişme arasında doğrusal 

yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre Ar-Ge sektöründe beşeri sermaye ne kadar 

fazla istihdam edilirse teknolojik gelişme o denli artacaktır. Benzer yönde ilişki bilgi 

stoğu ve teknolojik ilerleme arasında da görülmektedir. Bilgi birikimi arttıkça 

teknolojik yenilikler de artmaktadır.  

Romer’in modeline göre fiziksel sermayenin zaman içerisindeki gelişimi şu 

şekilde ifade edilir: 
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퐾̇(푡) = 푌(푡) −  퐶(푡)        2.3 

3 nolu denkleme göre toplam üretimden (Y), toplam harcamaların (C) 

çıkarılmasından kalan miktar zaman içerisinde birikerek fiziksel sermayeyi 

oluşturmaktadır. Fiziksel sermaye aynı zamanda ara malı üretimini girdisi 

niteliğindedir. Ekonomide her bir ara malı üretimi için ɲ birim fiziksel sermayeye 

ihtiyaç duyulması durumunda toplam sermaye miktarı şu şekilde hesaplanır: 

퐾 = ɲ ∑ 푥          2.4 

Ara malı sektöründe üretilen ara malı xi ile ifade edilmektedir. 1 ile A 

arasında üretilebilecek olan ara mal miktarının anlamı bilgi birikimi kadar yani ara 

mal sektöründe ulaşılan son patent seviyesine kadar ara mal üretilebilme olasılığıdır. 

Buna göre x ve nihai mal sektöründeki konumu şu şekilde yazılır: 

퐾 = ɲ퐴푥          2.5 

푥 = 퐾 ɲ퐴⁄           2.6 

푌(퐻 , 퐿, 푥) = (퐻 퐴) (퐿퐴) (퐾) ɲ∝      2.7 

Buna göre bilgi stoku nihai mal sektöründeki yerini almış, hem ara malı, 

hem de nihai ürün sektöründe içsel değişken olarak kullanılmıştır. Romer’in en 

önemli iktisadi katkılarından biri, karı maksimuma çıkaran ekonomik karar 

birimlerinden oluşan ve teknolojik ilerlemenin kaydedildiği küçük bir ekonominin 

nasıl iyileştireceğini tam olarak açıklamasıdır (Jones, 2001: 104). 

 

2.2.4. Barro’nun Kamu Politikası Modeli 

Barro (1990), mal ve bilgi alış verişini kolaylaştıran serbest ticaretin ancak 

devlet müdahalesi ile sağlanabileceğini öne sürmüştür. Modele göre, Ar-Ge 

faaliyetleri ve yeni bilgi üretimi çabalarının sosyal getirisi özel getirisinden fazla 

olduğu için ekonomi, pareto optimum olmayan bir durumla karşı karşıya kalacaktır. 

Optimum değerlere ulaşılması ise devlet tarafından sağlanabilecektir. Bu nedenle 

Barro’ya göre ekonomik büyüme; kamunun yapacağı verimli harcamalar, Ar-Ge 
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faaliyetleri, teknoloji transferi, mülkiyet haklarının korunması, iletişim ağlarının 

güçlendirilmesi ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi gibi özel girişimi destekleyecek 

politikalar ile mümkün olmaktadır (Kılınç, 2012: 1). 

Barro’nun modeli, ölçeğe göre sabit getiri ve rekabetçi piyasa şartlarının 

geçerli olduğu bir ekonomide verimlilik, teknoloji ve ekonomik büyüme ile kamu 

arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Kamu harcamaları üretim girdisi olarak 

düşünülmekte, verimli ve verimsiz kamu harcamalarının ülkelerin ekonomik 

büyümelerini etkileyen bir faktör olduğu tahmin edilmektedir (Yardımcı, 2006a: 

101). 

Modelde kamu harcamaları tek oranlı bir gelir vergisi ile finanse 

edilmektedir; g=T=τ.y=τ.k.ф(g/k). Bu kamu harcama fonksiyonunda T kamu 

gelirlerini, τ vergi oranını temsil etmektedir. Fonksiyona göre bütçede denklik 

sınırlaması vardır.  

Sermayenin marjinal ürünü; = ф . (1 − ɳ)olarak ifade edilmektedir. 

fonksiyondaki ɳ, kamu harcamalarının GSYİH esnekliğini simgelemektedir (0< 

ɳ,<1). Gelir vergisi τ oranında sabit olduğunda sermayenin marjinal ürünü; (1 −

휏). ( ) olmaktadır. 

Devlet harcamaları (g), özel sektör verimliliğini arttırıyorsa, harcama oranı 

(g/y) ve vergi oranının (τ) kişi başına düşen çıktının büyüme oranı (γ) üzerinde iki 

etkisi ortaya çıkacaktır. Birinci etki, vergi oranlarında yapılacak bir artış kişi başına 

düşen çıktının büyüme oranını azaltacak, bu durum devletin büyük ölçekte 

olmasından kaynaklanacaktır. τ=g/y olduğu için, g/y’deki artışla birlikte büyüme 

oranı düşecektir. Çünkü ф<1 ve g/y yeterince büyüktür. Azalan marjinal ürün, 

vergilerin bozucu etkisinin kamu harcamalarının pozitif etkisinin üzerine 

çıkmasından kaynaklanmaktadır. İkinci etki g/y’deki artışın, sermayenin marjinal 

ürününü artırarak, kişi başına büyüme oranını yükseltmesidir. Çünkü ф>1 ve g/y 

yeterince küçüktür. Ф=1 ve g/y= τ= durumunda büyüme ve faydayı maksimize 

eden g/y oranı rekabetçi ve planlanan optimum düzey için aynı seviyededir. , kamu 

hizmetlerinin özel hizmetlere göre verimliliğini ölçmektedir. Buna göre g/y> 
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durumu, devlet hacminin optimumdan büyük olduğu anlamına gelmektedir 

(Yardımcı, 2006b, 55-57). 

 

2.2.5. Grossman-Helpman Yaklaşımı 

Grosman ve Helpman, teknolojik gelişmenin hem piyasa teşviklerine hem 

de ekonominin kaynak stokuna bağlı olduğu, ancak dikey ürün geliştirme yolu ile 

ekonomik büyümenin içselleştiği bir model kurmuşlardır. Dikey ürün geliştirme, 

yeni geliştirilen ürünün ondan önceki ürünlerin eskimesine neden olduğu bir durumu 

ifade etmektedir. Romer (1990), Ar-Ge ile geliştirilen her ürünün bir önceki ürünün 

sağladığı bilgi birikimi ile üretildiğini ve yarattığı dışsallıklar ile bütün üretim 

süreçlerine pozitif etki yarattığını, bu nedenle bir sonraki Ar-Ge faaliyetlerinin 

maliyetlerinde düşüş sağlandığını ifade etmekteydi.  

Modelde tüketici malları analiz edilmekte ve ekonomi  ile ifade edilen bir 

grup maldan oluşmaktadır. Sabit kabul edilen mal sayısı bir olup, her  ürünü 

kalitesi sayılabilir miktarda arz edilmektedir. En düşük kaliteli mal q0=1 ile ifade 

edildiğinde j kaliteli ürün qj()=j ile ifade edilmektedir. Her  için >1 olması, j 

kalitesine ulaşmak için ürünün j kez geliştirilmesi gerekmektedir. Her kalite 

basamağı için Ar-Ge gerekmektedir. 

Tüketicinin belli bir zamandaki fayda fonksiyonu aşağıdaki gibi 

yazılmaktadır. 

log 푢(푡) = ∫ ∑ 푞 () 푑 () 푑      2.8 

Fonksiyondaki 푑 ()  t anında  ürününün j kalitesinin tüketimini ifade 

etmektedir. Tüketici bütçe kısıtı ise şu şekildedir; 

∫ 푒 ( )퐸(푡)푑푡 ≤ 퐴(표)        2.9 

Tüketici bütçe kısıtı fonksiyonundaki E(t), t anındaki harcama akımını; R(t), 

t anına kadar olan kümülatif faiz faktörünü; A(0) faktör gelirleri akımının bugünkü 

değeri ile t=0 durumunda başlangıç tahvil varlıklarının toplamını ifade etmektedir. 
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Bütün ürünler için tüketici eşit harcama payları ayırarak faydasını maksimize 

etmekte ve bütün tüketicilerin benzer davrandığı varsayılmaktadır.  

Üretim açısından durum incelendiğinde, tek üretim faktörünün işgücü 

olduğu varsayılmaktadır.  endüstrisindeki üreticiler, w(t) ücret oranına eşit genel 

maliyet yapısı ile, oligopolist fiyat rekabeti içerisindedirler. Rakiplere göre daha 

düşük fiyat belirlemek, daha kaliteli bir mal geliştirmekle mümkün olmakta, bu 

sayede lider firma konumuna gelen üretici karını maksimize edebilmektedir. Lider 

firma fiyatı p=w olarak belirlemekte, bu fiyattan kişi başı talep miktarı, E/w 

olmaktadır (Yardımcı, 2006b: 65). 

Bir malı üretebilmek proje geliştirmeye dayalıdır. Ar-Ge yoğunluğu (ı), Ar-

Ge’nin başarısını belirlemektedir, bu nedenle pahalı bir faaliyet olan proje geliştirme 

için maliyet avantajı gerekmektedir. Endüstri lideri olabilmek Ar-Ge faaliyetleri 

neticesinde başarı elde edebilmeye bağlıdır. Lider firmanın kar (), =(1-)E ve 

=1/ olmaktadır. Sermaye piyasalarında arbitrajın olmadığı varsayımında, beklenen 

getiri oranı ve faiz oranı eşitliğinin sağlanması halinde ürün başına Ar-Ge faaliyeti 

denge seviyesi belirlenebilmektedir. Böyle bir durumda harcama denklemi; ̇ =

( ) −  − 푙 şeklini almaktadır. Birim Ar-Ge faaliyeti için aI birim işgücü 

gerekmektedir. ’nin özel bir indirgeme oranını simgelediği modelde, harcamaya ait 

büyüme oranı harcama seviyesine bağlı olarak artmakta, Ar-Ge yoğunluğuna bağlı 

olarak da azalmaktadır.  

İşgücü piyasasındaki işgücü kısıtına göre işgücü Ar-Ge sektörü ve imalat 

sektörü arasında paylaşılmaktadır; 푎 푙 + 훿퐸 = 퐿. Buna göre 퐸̇ = 0 varsayımında, 

ekonominin durağan durum dengesi; ( ) =  + 푙 olmaktadır. Bu denge durumu 

başlangıç düzeyi farklı bir ekonomi de olsa, 휔 bir ara mal da olsa ulaşılabilecek 

seviyeyi göstermektedir. Denkleme göre ara mal girdilerinin teknolojik olarak 

geliştirilmesi sayesinde tüketici malları imalatında toplam faktör verimliliği 

artabilecektir. 
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Denge büyüme oranı 푔 = 푙. 푙표푔, büyüme oranının belirleyicileri ise 

푙 = ( ) − 훿휌’dir. İşgücünün artması l’nın artmasına ve dolayısıyla hızlı büyüme 

oranına ulaşılmasını sağlamaktadır. Hem kaynak hem de teşvik etkisiyle Ar-Ge 

faaliyetleri artarken, teknolojideki ilerlemeyle büyüme hızlanmaktadır. Ar-Ge 

çalışmaları karlılık teşviklerine tepki vermekte ve nihayetinde dinamik, ölçeğe göre 

artan ekonomide çalışılmaktadır (Yardımcı, 2006b: 66-67). 

 

2.2.6. Aghion - Howitt Yaklaşımı 

Philippe Aghion ve Peter Howitt, Ar-Ge ve teknolojinin büyüme teorisi 

içerisindeki yerini açıklamak üzere dinamik ve matematiksel nitelik taşıyan modern 

bir model oluşturmuşlardır. 1991 yılında yayınladıkları makalede, zaman boyutunda 

bireylerin ekonomik davranışları incelenmiştir. Modele göre her teknolojik keşif yeni 

bir ekonomik süreç olarak bölümlendirilmiş, ekonomik büyüme teknolojik keşiflere 

dayandırılmıştır. Bir teknolojik keşif ile diğer bir keşif arasında geçen zaman 

sürecinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri ekonomik yapının rengini belirlemektedir. Şöyle 

ki, bir sonraki dönemde yapılması beklenen Ar-Ge faaliyetleri cari dönem Ar-Ge 

faaliyetlerini caydırmaktadır. Cari dönemde yapılmaktan vazgeçilen Ar-Ge 

faaliyetleri, bir sonraki dönemde yüksek tekel karlarının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Yüksek tekelci karları bir sonraki keşfe kadar devam etmektedir. Diğer 

taraftan bir sonraki dönemde yapılması beklenen Ar-Ge çalışmaları, Ar-Ge 

sektöründe çalışacak yetişmiş personele olan talebi arttırmakta, bu artış ise ücretlerin 

artmasına ve dolayısıyla yeni teknolojik keşif ile sağlanan getirilerin azalmasına 

neden olmaktadır. Bir sonraki dönemde yapılması beklenen Ar-Ge çalışmaları 

bugünkü getirilerin düşmesine yol açarken, cari dönem Ar-Ge çalışmalarının 

azalmasına neden olmaktadır (Aghion ve Howitt, 1992: 324). Bu modelde yenilik 

ekonominin bütününde prodüktivite artışına yol açmakta, daha eski ara mal üreten 

monopol rantını tehlikeye sokmaktadır (Parasız, 2003: 197). 

Ar-Ge, ara mal ve nihai ürün olmak üzere üç sektör ekonomik modelde 

incelenmektedir. Ticarete konu mal iki tanedir: ara mal, nihai tüketim malı. Üretimi 

gerçekleştiren işgücü ise vasıfsız, yetişmiş ve özel işçiler olmak üzere üç gruba 
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ayrılmıştır. Vasıfsız olan işçiler son ürün üretiminde istihdam edilip sayıları 

değişmemektedir. Nihai malın y, verimliliğin A, ara malın x ile ifade edildiği 

modelde nihai tüketici malına ait üretim fonksiyonu şu şekildedir: 

푦 = 퐴퐹(푥)          2.10 

Yetişmiş işgücünün (L) istihdam edildiği ara malı üretim fonksiyonu ise şu 

şekilde ifade edilmiştir: 

푥 = 퐿          2.11 

Fonksiyona göre ne kadar ara malı üretmek isteniliyorsa o kadar yetişmiş 

işgücüne ihtiyaç vardır. Bu sektörde üretici, teknolojik gelişme ile elde ettiği 

monopol karını maksimuma ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu süreç yeni teknolojik 

keşif ile bir sonraki döneme kadar sürmektedir (Aghion ve Howitt, 1992: 327). 

Ar-Ge sektörü ekonomik modeldeki son sektördür ve bu sektörde özel 

işgücü ile yetişmiş işgücü istihdam edilmektedir. Ar-Ge sektöründe gelişen her 

yenilik ara malı sektörüne yansımaktadır. Dolayısıyla son ürün sektörü de bu 

gelişmeden etkilenmektedir. Tüm bu sağlanan getiriler ise şu şekilde formülize 

edilmektedir: 

휆휙(푛, 푅)          2.12 

Ar-Ge sektöründeki özel işçi sayısı R, yetişkin işgücü n ile ifade edilirken, 

흓 ölçeğe göre sabit getiriyi, 휆 sabit bir katsayıyı göstermektedir. Modele göre Ar-Ge 

sektöründeki faaliyetler neticesinde elde edilen yeni ara malları sayesinde nihai ürün 

sektöründe de verimlilik artışları sağlanmaktadır.  

Verimlilik katsayısının (A) zaman içindeki gelişimi fonksiyonel olarak şu 

şekilde gösterilmektedir: 

퐴 = 퐴 훾           2.13 

Buna göre teknolojik gelişmenin neden olduğu verimlilik artışı 

(퐴 ), çarpanın etkisine ve dönem başındaki verimlilik düzeyine   (퐴 ) bağlı 

olmaktadır (Aghion ve Howitt, 1992: 327). Ekonomideki mevcut yetişmiş işgünün 
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ne kadarının Ar-Ge, ne kadarının ara malı sektöründe çalıştırılacağı bu üreticilerin 

fayda-maliyet analizlerine göre belirlenmektedir. Cari dönem Ar-Ge faaliyetlerindeki 

istihdam maliyeti ile, bir sonraki dönem istihdamdan elde edilecek fayda 

karşılaştırılarak cari dönem istihdam sayısı belirlenecektir. Yani bir sonraki dönem 

Ar-Ge faaliyetlerinin cari Ar-Ge faaliyetlerine etkisi ile istihdam kararlaştırılacaktır. 

 

2.2.7. David Romer Yaklaşımı 

Ar-Ge’nin dinamik bir değişken olarak yer aldığı ekonomileri makro 

ekonomik yönden inceleyen David Romer yaklaşımında ekonomi Ar-Ge ve nihai 

mal sektörü olmak üzere iki ana sektöre ayrılmıştır. Modelde ekonomideki toplam 

üretim şu denklemle ifade edilmiştir: 

푌(푡) = [(1 − 푎 )퐾(푡)] [퐴(푡)(1 − 푎 )퐿(푡)]      2.14 

푎  Ar-Ge sektörü faaliyetleri için gereken sermaye, 푎  ise emek miktarını 

ifade etmektedir. Buna göre 1 − 푎  ve 1 − 푎  toplam üretim faktörlerinden nihai 

mal üretimi için gereken sermaye ve emek oranlarını ifade etmektedir. α 0 ile 1 

arasında bir değer aldığı takdirde, üstler toplamı 1’e eşit olmaktadır1 ki bu da ölçeğe 

göre sabit getiri olduğunu ifade etmektedir. 퐴(푡) teknolojik bilgi seviyesidir. Ar-Ge 

sektöründe yaşanan değişmeler 퐴(푡)’yi etkilemektedir. Etkinin zaman sürecindeki 

değişimi şu şekilde formüle edilmiştir: 

= 퐴̇(푡) = 퐵[푎 퐾(푡)] [푎 퐿(푡)] 퐴(푡)       2.15 

Fomülde B değerinin 0’dan büyük, β ve γ değerlerinin ise 0 veya 0’dan 

büyük değerler aldığı varsayılmaktadır. Bu durumda teknolojik bilgi seviyesindeki 

değişmenin formülündeki ölçeğe göre sabit getiri varsayımı geçersiz olmaktadır. 

Bilgi stoğundaki değişmenin, bilgi üretimi ile ilişkisi θ parametresidir. θ 1’e eşit, 

1’den küçük veya 1’den büyük olabilmektedir. Ölçeğe göre artan varsayımı ile 

çalışan teknolojik bilgi üretim fonksiyonu, zor ihtimal ile olsa da ölçeğe göre sabit ya 

da azalan getiri varsayımı ile de çalışabilmektedir (Romer, 1996: 97).  

                                                             
1[(훼) + (1 − 훼)] = 1  
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Fiziksel sermaye ile emek zaman içerisinde şu şekilde gelişmektedir: 

= 퐾̇(푡) = 푠. 푌(푡)        2.16 

= 퐿̇(푡) = 푛. 퐿(푡)        2.17 

Fiziksel sermayenin zaman sürecindeki değişimi, bu süreçte gerçekleşen 

üretimden ayrılan tasarruf oranı (s) kadardır. İşgücünün zaman sürecindeki değişimi, 

bu süreçteki nüfusun, nüfus artış oranı (n) ile çarpılması ile hesaplanmaktadır. 

Zaman sürecinde fiziksel sermayedeki değişim fonksiyonundaki üretim ile 

ilgili olan kısma üretim fonksiyonu yazılırsa formül şu şekle dönüşür: 

퐾̇(푡) = 푠(1 − 푎 ) (1 − 푎 )  퐾(푡) 퐴(푡) 퐿(푡)     2.18 

Her iki taraf K(t)’ye bölünür, 푠(1 − 푎 ) (1 − 푎 )  değeri yerine cK sabiti 

yazılırsa, sermayenin büyüme hızı gK(t) şu şekilde formüle edilmektedir (Romer, 

1996: 105):  

푔 (푡) =
̇ ( )
( )

= 푐 ( ) ( )
( )

       2.19 

( ) ( )
( )

 kesirinin büyüme hızı gA+n-gK ‘ya eşittir. Sermayenin büyüme hızı 

ise bu kesrin büyüme hızı olan gA+n-gK’ya eşittir.  

= 퐴̇(푡) = 퐵[푎 퐾(푡)] [푎 퐿(푡)] 퐴(푡)  denklemi A(t) değerine bölünerek 

teknolojik bilgi seviyesindeki değişimin artış hızı hesaplanabilir. Bu göre formül 

aşağıdaki şekle dönüşür: 

푔 (푡) =
̇( )
( )

= 퐵훼 퐾(푡) 훼 퐿(푡) 퐴(푡)      2.20 

퐵훼 훼  için cK sabiti kullanılırsa fonksiyon aşağıdaki forma dönüşür 

(Romer, 1996: 105): 

푔 (푡) =
̇( )
( )

= 푐 퐾(푡) 퐿(푡) 퐴(푡)       2.21 



52 
 

Bu denklemdeki 퐾(푡) 퐿(푡) 퐴(푡)  çarpımının büyüme hızı βgK+γn+(θ-

1)gA’dır. Toplanan değerlerin her birini β’ye bölersek 푔 + + ( ) 푔  sonucuna 

ulaşılır. 

 
 veya 푔̇  ile 

 
 veya 푔̇  eğrilerinin sırasıyla gA+n-gK =0 ve 푔 + +

( ) 푔 = 0 denklemlerinin gK değeri için çözülmesi durumu Şekil 2 yardımı ile 

incelenebilmektedir. 

 
Şekil 2: Sermaye ve Teknolojik Bilgi Denge Düzeyi 
Kaynak: Romer, 1996: 107. 

 

푔̇  eğrisi için n, dikey ekseni kesen sabit değeri; gA değerinin önündeki +1 

değeri ise fonksiyonun pozitif yönlü eğimini ifade etmektedir.   푔̇  eğrisi için –γn/β 

dikey ekseni kesen sabit değeri, gA değerinin önündeki 1-θ/β değeri de fonksiyonun 

pozitif yönlü eğimini ifade etmektedir. Ekonomideki süreklilik ile içsel sermaye ve 

teknolojik bilgi seviyelerinin birbirleriyle etkileşimleri ile D denge noktasına 

gelinmesi beklenir. İkinci denklemdeki gK değerini çekip, birinci denklemde yerine 

koyarsak denge gA değeri şu şekilde yazılır: 

푔 훽 + (훽 + 훾)푛 + (휃 − 1)푔 = 0      2.22 

푔 = ( )
( )

푛         2.23 
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2.3. Milli Gelir ve Ar-Ge 

Ar-Ge faaliyetlerinin milli gelire yansıması bir takım aşamalardan sonra 

gerçekleşmektedir. Milli gelir ve Ar-Ge faaliyetleri arasındaki bağlantı üzerine 

birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda en çok kullanılan bağlantı Ar-

Ge faaliyetleri neticesinde yeni patentler elde edilmesi ve verimlilik artışıyla 

sağlanan milli gelir büyümesidir. Basit bir şema ile bağlantıyı daha net görebiliriz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Ar-Ge Çalışmaları ve Milli Gelirin Büyümesi 

 

Yeni patentlerin ortaya çıkması bilgi birikiminin arttığına yönelik sinyaller 

vermektedir. Ar-Ge çalışmaları arttıkça patent başvuruları artmaktadır. Literatürde 

yapılan çalışmalarla Ar-Ge’de çalışan personel sayısı ve Ar-Ge için ayrılan fiziksel 

sermaye payı arttıkça patent sayısının arttığı ispatlanmıştır. Griliches’in yapmış 

olduğu çalışmada çapraz analiz yöntemine göre Ar-Ge harcamaları ile yeni patentler 

arasında kuvvetli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılırken (R2= %90), zaman serileri 

analizi kullanıldığında ilişki daha zayıf kalmıştır (R2= %30) (Griliches, 1990: 1673-

1674). Sonuç olarak iki değişken arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. 

Ar-Ge Çalışmaları 

Milli Gelirin Büyümesi 

Yeni Patentler 

Verimlilik Artışı 
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Ar-Ge faaliyetlerinin verimlilik üzerine etkisi de araştırmalara konu 

olmaktadır. Milli geliri artıran bir unsur olan verimlilik, Ar-Ge yatırımlarının getiri 

oranları ve toplam faktör verimliliğinin (TFV) Ar-Ge yatırım esnekliği katsayısı 

olmak üzere iki gösterge ile ölçülmektedir. Yapılan uygulamalı çalışmalarda TFV 

arttıkça Ar-Ge yatırımlarının getiri oranlarının da yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmalar zaman serileri ve çapraz kesit analizleri şeklinde yapılmıştır. ABD 

Congressional Budget Office (CBO) 2005 yılında firma ve sektör bazında Ar-Ge 

esnekliklerine (EK 1 – EK 2), Ar-Ge getiri oranlarına (EK 3) ve makro bazda 

ülkelerin toplam verimliliklerine (EK 4) ilişkin bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya 

göre çapraz analiz yöntemine göre firma bazında yapılan çalışmalardan tek eksi 

değerin olduğu çalışma Englander, Evenson ve Hanazaki’nin 1988 yılında yapmış 

olduğu çalışmadır. Çalışmada Ar-Ge esnekliği -0,16-0,50 bulunmuştur. Bütün 

değerler incelendiğinde -0,16 ve 0,56 arasında esneklik katsayılarının değiştiği 

görülmektedir. Zaman serisi analizi ile firma bazında yapılan çalışmalarda Ar-Ge 

esnekliği en düşük -0,02 iken en yüksek esneklik değeri 0,17 bulunmuştur. Her iki 

değer de Verspagen’in (1995) yapmış olduğu çalışmada hesaplanan katsayılardır. Ar-

Ge faaliyetlerinin verimlilik üzerine etkisinin bir diğer göstergesi olan Ar-Ge getirisi 

için yapılan çalışmalarda tek eksi değer Odagari’nin (1983) 247 Japon firmasına 

uyguladığı çalışmadır ve bulunan Ar-Ge getirisi katsayısı -0,47’dir. En yüksek olan 

ise Goto ve Suzuki’nin (1989) çalışmasında hesaplanmıştır ve 0,56’dır. Makro bazda 

yapılan çalışmalardan hiçbirisi negatif değer taşımamaktadır ve bulunan değerler 

0,02 ile 0,61 arasında değişmektedir. Sonuç olarak, mikro bazlı yapılan çalışmalarda 

Ar-Ge esnekliğinin genellikle pozitif olduğunu, makro bazlı yapılan çalışmalarda Ar-

Ge esnekliğinin her zaman pozitif yönlü olduğunu söylemek mümkündür. 

Ar-Ge ve milli gelir arasındaki bağlantıyı teknoloji yenilenmesi ile de 

kurmak mümkündür. Yeni patentlere ulaşabilmek sonuçta yeni teknoloji 

üretebilmekle mümkün olmaktadır. Bu yönden Ar-Ge’nin teknoloji kanalıyla milli 

gelire yansımasını, Ar-Ge faaliyetlerinde bulanan işletmelerin nasıl teknoloji 

ürettiğini ve ekonomik performansı nasıl arttırdığını anlayabilmek için Şekil 4’e 

bakmak yararlı olacaktır. 
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Şekil 4: Ar-Ge Faaliyetlerinin Ekonomik Performansa Etkisi 

Kaynak: TÜBİTAK, t.y.: 58. 
 

Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak üzere gerek öz sermayesini kullanan 

gerekse bir kurumdan destek alan firmalar bu çabaları neticesinde halihazırda yapılan 

Ar-Ge Harcamaları 

Mevcut Ar-Ge Yeni Ar-Ge 

Daha Etkin Ar-Ge 
(Teknik Destek vb.) 

Dolaylı Etkiler Dolaysız Etkiler 

Diğer Aktörler 
- Dışsallıklar (Tüketici) 
- Dışsallıklar (Diğer Firmalar) 

 

Firma 
- Ar-Ge Türevleri (Yeni 
Ürün ve Süreçler) 
- Ağ İlişkileri (Firmalar ve 
Üniversiteler) 
- Kalite Belgesi 
- Bilgi Birikimi 
- Yetenek Birikimi 
- Organizasyonda Değişiklik 
(Yeni birim, yeni firma, 
kalite kontrol, proje 
yönetimi) 

 

Teknolojik Yenilik ve Yayılma 
 

Ekonomik Performans 
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Ar-Ge çalışmaları varsa bu çalışmaların artmasını ya da yeni bir Ar-Ge çalışma alanı 

oluşmasını sağlayabilir. Yeni bir alanda yapılacak olan Ar-Ge faaliyetleri dolaylı ve 

dolaysız yoldan inovasyona destek sağlayacaktır. Dolaysız yaratılan etki, artan Ar-

Ge faaliyetlerinin doğrudan teknolojik yeniliğe dönüşmesi ve bunların da yeni 

yeniliklere imkan yaratmasıdır.  

Daha uzun bir zaman aralığını gerektiren dolaylı etkide ise firma 

bünyesinde bir takım yeni oluşumlar yaşandığı gibi tüketiciler ve diğer firmalar 

açısından da etkileşimler olmaktadır. Firma yeni bir birim kurma, yeni bir firma 

kurma gibi farklı organizasyon yapılanmasına gidebileceği gibi, yapılan Ar-Ge 

faaliyetleri ile yeni bilgi ve yetenek birikimlerine sahip olunmakta, yeni ağ ilişkileri 

gelişebilmekte, yeni ürün veya süreç geliştirilebilmektedir. Tüm bu dolaylı etkiler 

neticesinde yeni teknoloji geliştirme imkanı doğacak ve bu yolla da milli geliri temsil 

eden ekonomik performans artacaktır. Diğer taraftan Ar-Ge faaliyetleri neticesinde 

elde edilen ürünleri kullanacak olan tüketiciler, ikame ya da tamamlayıcı mal üreten 

diğer firmalar da bu çalışmalardan bir dışsallık sağlayacak ve ekonomik 

performansın artmasına katkıda bulunabileceklerdir. 

 

2.4.  Ar-Ge Göstergeleri 

Ülkelerin yeni ekonomi çerçevesinde ne kadar yol aldığını ölçmemizi 

sağlayan Ar-Ge göstergeleri, aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında 

da bilgi edinmemizi sağlayan temel göstergeler olma niteliğine sahiptirler. Bir ülke 

sanayi ve bilgi toplumunun teknolojik gereksinmelerini kendisi geliştirdiği ölçüde 

gelişmiş sayılmaktadır. 

 

2.4.1. Ar-Ge Yoğunluğu 

Ar-Ge yoğunluğu milli gelir içinde ne kadar Ar-Ge harcamalarına yer 

verildiğidir. Ar-Ge’ye yapılan harcamaların Gayrisafi Yurt İçi Harcamaları 

(GSYİH)’na bölünmesi ile hesaplanan bir göstergedir (Adaçay, 2007: 188) Hem 

devlet hem de özel sektör için önemli bir gösterge olan Ar-Ge harcamaları 
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yoğunluğu, bilim ve teknolojide rekabet yönünden üstünlüğü ifade eder. Uluslar arası 

platformda ülkelerin teknolojik mal ve hizmet alanında rekabet gücü özel sektörün 

yapmış olduğu Ar-Ge harcamalarına bağlıdır.    

 

2.4.2. Ar-Ge İstihdamı 

Bir ülkede genel istihdam içerisinde Ar-Ge sektöründe çalışan personelin 

aldığı pay, o ülkede bilime verilen önemin ve desteğin bir göstergesidir (Adaçay, 

2007: 190). Ar-Ge faaliyetlerinin yapı taşını söz konusu faaliyetleri yürütecek olan 

personel oluşturmaktadır. Bir ülke ya da firma, Ar-Ge faaliyetlerini başarılı biçimde 

yürütmek, etkin sonuçlar almak ve dolayısıyla rekabet avantajını ele geçirmek 

istiyorsa bünyesinde nicelik ve nitelik yönünden daha fazla Ar-Ge personeli 

çalıştırmak durumundadır. 

 

2.4.3. Bilimsel Yayın 

Ülkelerin bilim alanında dünyadaki yerinin ölçülmesinde, ülkelerin ya da 

üniversitelerin bilimsel niteliklerinin karşılaştırılmasında ve bilim adamlarının 

akademik performanslarının belirlenmesinde bilimsel yayınlar da bir ölçüt olarak 

kullanılmaktadır. Uluslar arası yayın etkinliklerini ön plana çıkaran ölçütler, “uluslar 

arası bilimsel dergilerde yayınlanan yayın sayısı”, “yayınların bilim indekslerince 

taranan bilimsel dergilerde yayınlanması” ve “yayınlara yapılan atıfların sayısı” 

olmak üzere üç tanedir. Avrupa ve Amerika’daki çeşitli organizasyonlarca uluslar 

arası yayın ve bu yayınlara yapılan atıflar temelinde indeksler hazırlanmıştır (Ak ve 

Gülmez, 2004: 527).  

Bilimsel yayın Ar-Ge yoğunluğuna bağlı olarak artış gösteren bir 

göstergedir. Bilimsel yayın yoğunluğu her bir milyon kişi başına yayınlanan bilimsel 

makale sayısı ile ölçülmektedir. 
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2.4.4. Yüksek Teknoloji İhracatı 

İleri teknoloji ihracatı Ar-Ge yoğunluğu ile bağlantılı olarak ölçülen bir 

göstergedir. Bu bağlantı dolaylı ya da dolaysız olarak ölçülmektedir. Dolaysız Ar-Ge 

yoğunluğu Ar-Ge harcamalarının her bir sektör veyahut ülke için katma değere 

karşılık gelmesini, dolaylı Ar-Ge yoğunluğu ulusal piyasadan alınan veya transfer 

edilen içerilmiş teknolojiyi ifade eder (OECD, 2005: 130).  

Bir ülkenin teknoloji yoğun ihracat yapıyor olması o ülkenin gelişmişlik 

seviyesi hakkında bilgi vermekte, o ülkenin teknik anlamda ne kadar ileri olduğunun 

bir göstergesi olmaktadır. İleri teknoloji ihracatı aynı zamanda yeni ekonominin 

vazgeçilmez unsuru olan küreselleşme için de bir ayna olmaktadır. Küreselleşme 

ölçütlerinden biri olan ülkelerin rekabet gücü, teknoloji/sanayi ağırlıklı ihracat yapısı 

ile doğru orantılıdır (Adaçay, 2007: 193). 

 

2.4.5. Patentler 

Bir ülke ya da firmadaki patent sayısı o ülkedeki/firmadaki yenilikçilik 

ruhunu ortaya koymakta, ne kadar yeni buluş yapıldığının bir kanıtı olmaktadır. 

Dolayısıyla patent sayısının çok olması o firma ya da ülkedeki Ar-Ge sisteminin 

başarılı olduğunun da bir göstergesi konumundadır. Ar-Ge çıktısının ölçütü olan 

patentler, yapılan yeniliklerin ticari bir ürüne dönüşmesini sağlamakta, üreticisine 

monopol gücü kazandırmaktadır. 

 

2.4.6. Ticari Marka Başvuruları 

Marka, ürünün kalitesi ve niteliğini gösteren ticari anlamda önem taşıyan bir 

kavramdır. Bir ülkede ticari marka başvurularının çok olması o ülkenin başarılı bir 

Ar-Ge yapısına sahip olduğunun ve ne kadar yenilikçi olduğunun göstergesidir. 

Ancak bu göstergenin anlamlı olabilmesi için ülke içindeki politikalardan 

arındırılmış olması, ne kadarının taklit marka olduğunun ve ne kadarının tescil 
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edildiğinin bilinmesi önem arz etmektedir. Aksi halde rakamların yüksek olması bir 

anlam taşımayacaktır. 

 

2.4.7. Bilgi İletişim Teknolojileri Harcamaları 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’inde sağlanacak gelişmelerle pek çok 

sektörde ve alanda ilerleme kaydetmek, buluş ve yenilik yapmak mümkün 

olmaktadır. Dolayısıyla BİT harcamalarında yaşanan artışlar çarpan etkisiyle diğer 

faaliyetleri de olumlu yönde etkileyerek ve ekonomik büyümeye ve refaha katkı 

sağlamaktadır. Zira BİT alanındaki yatırımlara ağırlık veren ülkelerde ekonomik 

büyüme daha yüksek ve istikrarlıdır (Adaçay, 2007: 197).  
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3. BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA AR-GE UYGULAMALARI 

 

3.1. Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetleri 

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri diğer ülkelerde olduğu gibi milli savunma 

ihtiyaçları nedeni ile yapılmaya başlamıştır. Sanayiciye yönelik olarak ilk teşvik ve 

hibe 1995 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

tarafından verilmeye başlanmıştır. TÜBİTAK’ın yanısıra Türkiye’de Ar-Ge 

faaliyetlerine destek veren en belirgin kurumlar arasında Teknoloji İzleme ve 

Değerlendirme Başkanlığı (TİDEP), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme 

Başkanlığı (KOSGEB), Türk Patent Enstitüsü (TPE), Türkiye Teknoloji Geliştirme 

Vakfı (TTGV), Teknoloji Merkezleri (TEKMER), Sanayi Tezleri Programı (SAN-

TEZ), Teknoparklar, Üniversiteler yer almaktadır. Bu kurumların yanısıra özel 

şirketler de Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.  

 

3.2. Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerinin Durumu 

Bu bölümde Türkiye’de yıllar itibari ile Ar-Ge faaliyetlerinin durumu, Ar-

Ge göstergeleri kullanılarak incelenecektir. Türkiye’deki Ar-Ge çabalarının seyri, 

oluşturulan tablo ve grafikler yardımıyla açıklanacak, bir sonraki bölümde yer 

verilen ABD, AB ve Japonya’daki durum ile ilgili kıyaslamalara ışık tutacaktır. 

 

3.2.1. Ar-Ge Harcamaları 

Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranı olan Ar-Ge yoğunluğuna Türkiye 

açısından baktığımızda, ülkemizin jeopolitik konumuna, nüfus yapısına, dünya 

ekonomisindeki yerine uygun bir Ar-Ge yoğunluğuna sahip olamadığını 

görmekteyiz. Türkiye’de henüz yeterli bir Ar-Ge yoğunluğuna ulaşılamadığı gibi 

ekonomik daralmalar söz konusu olduğunda ilk vazgeçilen yatırımların da Ar-Ge 
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yatırımları olduğunu görmekteyiz. Oysa gelişmiş ülkelerde kriz dönemlerinde bile 

teknoloji ve bilim alanındaki harcamalarda kısıntıya gidilmemektedir. Türkiye’de bu 

durum teknoloji üretmeyi sağlayacak şartların sağlanamamasından, var olan kültür 

ile ithal teknoloji arasındaki kopukluktan kaynaklanmaktadır. Türkiye kendi başına 

ne sanayi toplumunun ne de bilgi toplumunun gerektirdiği teknolojiyi 

üretememektedir. Yaşanan kültür gecikmesi nedeniyle geleneksel kalıplar içinde ele 

alınan olay ve olgular objektiflikten, yaratıcılıktan ve bilimden uzak kalmaktadır 

(Erkan, 1998: 216-225). 

 

 
Grafik 2: Ar-Ge Yoğunluğu (%) 
Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 3. 

 

Grafik 2’den görüleceği üzere Türkiye’de Ar-Ge yoğunluğu % 0,37’den % 

0,84 seviyelerine yükselmiştir. Eğilim genellikle artış yönündedir. 1998 yılından 

2010 yılına kadar olan on üç yıllık süre zarfında Ar-Ge yoğunluğunda yaklaşık 

olarak % 127 oranında bir artış gözlemlense de bu rakamlar gelişmiş ülkelerin çok 

gerisinde kalmaktadır.  
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Grafik 3: Kişi Başına Ar-Ge Harcaması (SAGP $*) 
Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 5. 
* Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) ABD Doları= 1,00 kullanılmıştır. 

 

Grafik 3’de, 1998’den 2010 yılına kadar olan süreçte kişi başına düşen Ar-

Ge harcamalarına yer verilmiştir. Verilere göre on üç yıllık süreçte, 1998-2003 yılları 

arasında durağan olan harcamalar, 2003-2010 yılları arasında hızlı bir artışa 

geçmiştir. 1998 ile 2010 verileri arasında kişi başına düşen Ar-Ge harcamaları 3,97 

kat artarak 32 $’dan 127 $’a yükselmiştir. 
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Grafik 4: Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları (Milyon TL) 
Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 6. 

 

Ar-Ge harcamalarının hangi sektör tarafından yapıldığına bakıldığında, üç 

sektörde de yıllar itibariyle bir artış yaşandığı görülmektedir. 2011 yılı sabit 

fiyatlarına göre düzenlenen Grafik 4’e göre, en fazla Ar-Ge harcaması yapan sektör 

yüksek öğretim sektörüdür. Söz konusu sektör 2010 yılında 4.511 milyon TL 

harcama yaparken, aynı yıl özel sektör 4.172, kamu sektörü ise 1.122 milyon TL 

harcama yapmıştır. Bu bilgilerin yanı sıra her sektörü 2000-2010 yılları dahilinde 

kendi içerisinde değerlendirdiğimizde en fazla artış % 467’lik bir değerle kamu 

sektöründe yaşanmıştır. Aynı artışlar özel sektörde % 291, yüksek öğretim 

sektöründe % 134 olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 5: Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı (%) 
Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 7. 

 

Gerçekleştiren sektör bazında Ar-Ge harcamaları oranlarına baktığımızda 

genel itibariyle en yüksek paya sahip olan sektör yüksek öğretim, daha sonra özel 

kesim, en düşük paya sahip olan sektör ise kamu sektörüdür. Özel kesim artış 

yönünde seyrederken, yükseköğretim sektörü 2004’den bu yana azalış eğilimine 

girmiş 2008’den bu yana durağan haldedir. Veriler dahilinde kamu sektörünün 

toplam pay içerisinde pek bir değişme yaşamadığı göze çarpmaktadır.  
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Grafik 6: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları (Milyon TL) 
Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 8. 
*Veriler 2011 sabit fiyatlarına göre düzenlenmiştir 

 

Ar-Ge harcamaları finans kaynağına göre özel sektör, kamu sektörü, yüksek 

öğretim sektörü, diğer ulusal kaynaklar ve yurt dışı kaynakları olmak üzere beş 

başlık altında toplanmıştır. Yurt dışı kaynaklar çok küçük değerlere sahip olduğu için 

grafikte yer verilmemiştir. 2011 yılı sabit fiyatlarına göre düzenlenen Grafik 6’ya 

göre 2005 yılından bu yana en yüksek paya sahip olan özel sektör, 2010 yılında 

toplam 4.424 milyon TL kaynak ayırmıştır. 2003 ve 2004’de ise kamu sektörü 

birinciliği elinde tutmaktadır.  
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Grafik 7: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları Oranı (%) 
Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 9. 

 

Finans kaynağına göre Ar-Ge harcamaları oranları, finansör sektörle paralel 

olarak seyretmekte, en yüksek payı 2010 yılında % 45,1’lik pay ile özel sektör 

almaktadır. Bunu % 30,8 ile kamu, % 19,6 ile yüksek öğretim sektörü takip 

etmektedir, diğer ulusal kaynaklardan elde edilen fonların oranı % 3,7’dir.  

 

3.2.2. İnsan Kaynakları 

Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan insan kaynakları on bin kişiye düşen Ar-Ge 

personeli ve araştırmacı sayısı bakımından incelenebildiği gibi, kaç personel 

istihdam edildiği de bir belirleyicidir. Türkiye 2000 yılında 13 olan on bin kişiye 

düşen TZE araştırmacı sayısını 2010 yılında 36’ya, 11 olan on bin kişiye düşen TZE 

Ar-Ge personeli sayısını da 28’e yükseltmiştir (TUBİTAK, 2012: 11). Sürekli artan 

bir seyir izleyen verilere göre on bir yıllık sürede on bin kişiye düşen araştırmacı 

sayısında  % 177, Ar-Ge personeli sayısında % 155 artış kaydedilse de bu artışlar 

gelişmiş ülkelerin gerisindedir. 

Türkiye’de Ar-Ge personeli ve araştırmacı sayısındaki 2000-2010 yılları 

arasındaki seyir Grafik 8’de verilmiştir. 

34,3
36,2

41,5
44,3

46,2 47,3

41,0
45,1

35,5
38,7

34,5 34,6
31,9 31,6

34,0
30,8

23,4
20,0

17,9
15,7

17,5 16,2
20,3 19,6

5,2 4,8 5,4 4,8 4,0 3,6 3,7 3,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Özel Sektör Kamu Sektörü

Yükseköğretim Sektörü Diğer Ulusal Kaynaklar



67 
 

 
Grafik 8: Ar-Ge İnsan Kaynağı (Kişi Sayısı1.000) 
Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 10. 

 

Grafik 8’e göre hem araştırmacı hem de Ar-Ge personeli sayısı bakımından 

2000 yılından 2010 yılına bir artış yaşanmıştır. TZE Ar-Ge personeli 2000’de 27 bin 

kişi iken 2010’da 82 bin kişiye yükselmiş; TZE araştırmacı sayısı ise aynı yıllarda 23 

bin kişiden 64 bin kişiye çıkmıştır. Buna göre Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerindeki 

istihdam incelendiğinde on bir yıllık süreçte Ar-Ge personeli sayısında yaklaşık 3, 

araştırmacı sayısında yaklaşık 2,8 kat artış yaşandığını söyleyebiliriz. Artış 

eğiliminde olmasına rağmen Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan insan gücü de 

gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. 
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grup ise, çevre ve tarım araştırmalarına önem veren ülkelerdir ve bunların arasında 

Yeni Zelanda, İrlanda bulunmaktadır. Birinci grupta yer alan Türkiye’de yapılan 

araştırmaların % 33’ünü klinik tıp, % 12’sini kimya, % 9,4’ünü mühendislik, % 

6,9’unu fizik, % 5,7’sini biyoloji-biyokimya oluşturmaktadır. Toplam açısından % 

50,3’ü sağlık, % 47,2’si fen ve % 2,5’i sosyal bilimler ağırlıklıdır (Orer, 2011: 136). 

Türkiye’de bilimsel yayın sayısı 1990’dan bu yana hızlı bir artış 

göstermiştir. Grafik 9’dan görüleceği üzere 1990’da 1.154 olan bilimsel yayın sayısı 

yaklaşık yüzde 20 artış göstermiş ve 2009’da 24.916’ya yükselmiştir.  

 

 
Grafik 9: Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı 
Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 10. 

 

Bilimsel yayınlarla ilgili olarak milyon kişi başına düşen bilimsel yayın 

sayısı bakımından Türkiye’nin 1990-2009 yılları arasındaki durumu Tablo 9’da 

verilmiştir. 
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Tablo 5: Milyon Kişi Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı 

Yıllar Milyon Kişi Başına Düşen 
Bilimsel Yayın Sayısı 

1990 21 
1991 25 
1992 30 
1993 34 
1994 40 
1995 52 
1996 65 
1997 74 
1998 86 
1999 98 
2000 100 
2001 120 
2002 156 
2003 186 
2004 228 
2005 244 
2006 273 
2007 311 
2008 322 
2009 343 

Kaynak: TÜBİTAK, 2012: 13. 

 

Verilerden de anlaşılacağı üzere hem Türkiye’de milyon kişi başına düşen 

bilimsel yayın sayısı bakımından yıllar itibari ile olumlu bir seyir vardır. 1990 yılında 

21 olan rakam 2009 yılında 343’e yükselmiştir, bu zaman zarfında yaklaşık 16 kat 

milyon kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı artmıştır. TÜBİTAK’tan alınan 

verilere göre ayrıca milyon kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı bakımından dünya 

sıralamasında Türkiye 1990 yılında 81. sıradayken 2007 yılında 45. sıraya 

yükselmiştir (TÜBİTAK, 2012: 15). Sonuç olarak bilimsel yayın göstergeleri 

açısından Türkiye’nin olumlu bir yol kat ettiğini söylemek mümkündür. 
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3.2.4. Patent ve Faydalı Model 

TPE’ne, PCT2 (Patent Cooperation Treaty - Patent İşbirliği Anlaşması) 

kapsamında ve EPC3 (European Patent Convention - Avrupa Patent Sözleşmesi) 

kapsamında yapılan yerli ve yabancı toplam patent başvuru sayıları ve bu 

başvurulardan tescil edilenlerin sayısı Grafik 10’da verilmiştir. 

 

 
Grafik 10: Patent Başvurularının ve Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı 
Kaynak: TPE, 2012: 1. 

 

Grafiğe göre 1995 yılından 2011 yılına yerli ve yabancı toplam patent 

başvuru sayılarında da tescil sayılarında da artış görülmektedir. Yabancı başvuru 

sayıları toplamı 2011 yılında 6.154 iken aynı yıl tescillenen patent sayısı 5.692’dir. 

aynı yıl için yerli patent başvuru sayılarına bakıldığında toplam 4.087 adet olduğu 

görülmekte, ancak tescillenen patentlerin sayısı ise 847’de kalmaktadır. Yerli patent 

başvuruları ile tescillenen patent sayısı arasındaki makas 2000’li yıllardan sonra 

                                                             
2 PCT anlaşmasına taraf ülkelerde dünya çapında yapılan patent başvurularını kapsamaktadır. Uluslararası Patent 
Başvuruları PCT kapsamında ele alınmakta ve Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO)  tarafından yürütülmektedir. 
3 EPC, tek bir başvuru ile anlaşmaya üye tüm ülkelerde aynı anda tescil alınmasını sağlamaktadır.  
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giderek açılmaktadır. Bu açılma PCT ve EPC’den ziyade TPE’ye yapılan başvuru ve 

tescillerden kaynaklanmaktadır. Zira 2011 yılında TPE’ye yapılan başvuru sayısı 

3962 iken tescil sayısı sadece 714’tür ve aradaki fark 3248’dir (TPE, 2012: 1). Buna 

rağmen yabancı patent başvuru ve tescil sayıları neredeyse birbiriyle örtüşen bir seyir 

izlemektedir. 

Grafik 11’de, TPE’ne ve PCT kapsamında 1995-2011 yılları arasında 

yapılan toplam yerli ve yabancı faydalı model başvuru sayıları ile faydalı model 

tescil sayıları verilmiştir. 

 
 

 
Grafik 11: Faydalı Model Başvuru ve Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı 
Kaynak: TPE, 2012: s:1. 

 

Faydalı model başvuruları ile bu başvurulardan tescil edilenlerin gösterildiği 

Grafik 11’de, verilerin 2007 yılına kadar genellikle artış eğiliminde olduğu 

görülmektedir. 2007 yılından sonra ise inişler ve çıkışlar yaşanmıştır. Nihayet 2011 

yılında 3.244 faydalı model başvurusu yapılmış, sadece 1.976 tanesi tescil edilmiştir. 

Ar-Ge’ye yeterli önemin verilmemesi nedeniyle Türkiye patent ve faydalı model 

başvuruları konusunda da gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadır. Bunun 

altında patent hakları konusunda gerek sanayicilerin, gerekse Ar-Ge personellerinin 
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yeterli bilgiye sahip olmayışı nedeniyle buluş yapılsa dahi patent başvurusunda 

bulunulmayışı yatmaktadır. Ayrıca ülkemizde ihtisas mahkemelerinin 2001 yılında 

kurulmaya başlanmış olması, patent haklarına tecavüz edilmesinin mahkemelerce 

koruma altına alınmasını da geciktirmiş, bu da buluş sahiplerinin patent koruması 

için yeni başvuru taleplerini azaltmıştır (Adaçay, 2007: 196). 

 

3.3. AB, ABD ve Japonya’da Ar-Ge Göstergeleri 

Bu bölümde Türkiye ile kıyaslama açısından yeni ekonomik düzende 

önemli düzeyde yol kat eden AB, ABD ve Japonya’ya ait Ar-Ge göstergelerine yer 

verilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak Türkiye’nin yeni ekonomik anlayışı 

özümsemekte ne kadar başarılı olduğu daha net olarak görülebilecektir. 

 

3.3.1. Ar-Ge Yoğunluğu 

GSYİH’nın ne oranda Ar-Ge harcamalarına ayrıldığı Tablo 6’da 

özetlenmiştir.  

Tablo 6: Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ya Oranı (%) 
Yıl \ Ülke AB (27ülke) ABD Japonya Türkiye 

1998 1,79 2,58 3,00 0,37 
1999 1,84 2,63 3,02 0,47 
2000 1,86 2,69 3,04 0,48 
2001 1,87 2,71 3,12 0,54 
2002 1,88 2,60 3,17 0,53 
2003 1,87 2,60 3,20 0,48 
2004 1,83 2,53 3,17 0,52 
2005 1,83 2,56 3,32 0,59 
2006 1,85 2,59 3,40 0,60 
2007 1,85 2,66 3,44 0,72 
2008 1,92 2,79 3,45 0,73 
2009 2,01 2,90 3,36 0,85 
2010 2,00 2,91 - 0,84 

Kaynak: EUROSTAT, 2012; ABD-Japonya 2009-2010 verileri OECD, 2012. 
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Tablo 6’dan görüldüğü üzere 1998’den bu yana en yüksek orana sahip ülke 

Japonya iken, bunu ABD ve daha sonra AB izlemektedir. Yıllar itibari ile tüm 

bölgelerde oranlar artış gösterirken sıralama günümüze kadar değişmeden 

süregelmektedir. Rakamsal olarak Türkiye ile karşılaştırdığımızda, 2010 yılı itibari 

ile, Türkiye kendisine en yakın değere sahip olan AB’ne göre bile 2,38 kat geri 

durumda bulunmaktadır.  

 

 
Grafik 12: AB, ABD, Japonya ve Türkiye’de Ar – Ge Yoğunluğu (%) 

 

Grafik 12, Tablo 10’daki verilerin daha iyi incelenebilmesi için 

düzenlenmiştir. Buna göre ülkeler arasındaki Ar-Ge yoğunluğu ayırımı net olarak 

görülebilmektedir ki, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için 

aradaki büyük açığı kapatması gerektiği gerçeği de aşikardır (Kalça ve Atasoy, 2008: 

120). 

 

3.3.2. Finans Kaynağı Bakımından Ar-Ge Harcamaları 

Ar-Ge harcamalarının finans kaynakları özel girişim, kamu sektörü, yüksek 

öğretim sektörü ve kar amacı gütmeyen kurumlar başlıkları altında incelenecektir.  
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Tablo 7: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları: Özel Girişim (%) 

Yıl \ Ülke AB (27 ülke) ABD Japonya Türkiye 

1990 - 54,60 73,10 27,40 
1991 - 57,20 72,70 28,50 
1992 - 58,00 71,10 33,80 
1993 53,00 58,10 68,20 31,20 
1994 53,00 58,50 68,20 33,00 
1995 53,00 60,20 67,10 30,80 
1996 53,00 62,40 73,40 36,80 
1997 54,20 64,00 74,00 41,80 
1998 54,80 65,10 72,60 41,80 
1999 56,00 67,10 72,20 43,30 
2000 56,20 69,40 72,40 42,90 
2001 55,90 67,70 73,10 44,90 
2002 54,60 65,20 74,10 41,30 
2003 54,10 64,30 74,60 36,20 
2004 54,30 63,80 74,80 37,90 
2005 54,20 64,40 76,10 43,30 
2006 55,30 65,40 77,10 46,00 
2007 55,20 66,20 77,70 48,40 
2008 55,00 67,30 78,20 47,30 
2009 54,01 61,60 75,27 41,00 

Kaynak: 1990-2007 yılları arası veriler; EUROSTAT, 2010; 2008-2009 yılları arası veriler; 
EUROSTAT, 2012; ABD ve Japonya 2009 verileri OECD: 2012. 

 

Özel girişimin yer aldığı Tablo 7’da Türkiye’de diğer ülkelere oranla özel 

girişim kaynaklı Ar-Ge harcamalarının daha az oranlarda seyrettiği 

gözlemlenmektedir. AB’nde oranlar % 53-55 arasında değişirken, ABD’de % 

54,60’dan % 61,60’a yükselmiştir. Japonya’da özel girişim diğer ülkelerinkine göre 

en yüksek oranlarda seyretmiş, 1990 yılında % 73,10 olan pay 2009 yılında % 

75,27’e yükselmiştir. Türkiye’de ise 1990’dan bu yana neredeyse iki kat artış 

yaşanmış, söz konusu yılda % 27,40 olan pay 2009 yılında % 41,00’e yükselmiştir. 

Türkiye ile Japonya arasında 2009 yılı itibari ile 34,27’lik bir fark bulunmaktadır. 

1990 yılında bu farkın 45,70 olduğu düşünülürse Türkiye açısından bir ilerleme 

kaydedildiği söylenebilir. 
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Grafik 13’de özel kesim tarafından finanse edilen Ar- Ge harcamalarının % 

değerleri özetlenmiştir. 

 

 
Grafik 13: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları: Özel Girişim (%) 

 

Tablo 8, seçilmiş ülkelerdeki Ar-Ge harcamalarının kamu sektörünce 

finansmanını yıllar itibari ile göstermektedir. 

 

Tablo 8: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları: Kamu Sektörü (%) 
 Yıl \ Ülke AB (27ülke) ABD Japonya Türkiye 

1990 - 41,60 18,00 71,40 
1991 - 38,90 18,20 70,10 
1992 - 37,90 19,40 64,00 
1993 39,80 37,60 21,60 65,20 
1994 39,20 37,00 21,50 60,40 
1995 39,00 35,40 22,80 62,40 
1996 38,50 33,20 18,70 56,60 
1997 36,80 31,50 18,20 53,70 
1998 35,90 30,30 19,30 53,30 
1999 34,70 28,40 19,60 47,70 
2000 34,30 25,80 19,60 50,60 
2001 33,90 27,20 19,00 48,00 
2002 34,30 29,10 18,40 50,60 
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2003 35,10 30,00 18,00 57,00 
2004 35,00 30,80 18,10 57,00 
2005 34,40 30,20 16,80 50,10 
2006 33,40 29,30 16,20 48,60 
2007 33,00 28,30 15,60 47,10 
2008 33,50 27,00 15,62 31,60 
2009 34,90 31,26 17,68 34,00 

Kaynak: 1990-2007 yılları arası veriler EUROSTAT, 2010; 2008-2009 yılları arası veriler 
EUROSTAT, 2012; ABD 2009 ve Japonya 2008-2009 verileri OECD: 2012. 

 

Tablo 8’de kamu sektörünün payı görülmektedir. Dikkat çeken nokta bu 

sektörde özel sektördeki durum ile tam zıt bir karakterin ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de kamu sektörünün Ar-Ge harcamalarında aldığı pay yüksektir. Diğer 

ülkelere bakıldığında payın daha küçük olduğu görülmektedir. 1990’lu yıllardaki 

büyük farklara rağmen son yıllarda AB ile ABD rakamlarına yaklaşık seyreden 

Türkiye, 2009 yılı itibari ile Japonya’daki kamu sektörünün aldığı paydan % 16,32 

daha fazla pay almıştır. 

Grafik 14’de kamu sektörü tarafından finanse edilen Ar- Ge harcamalarının 

ülkelerdeki farklılığı daha net olarak görülebilmektedir. 

 

 
Grafik 14: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları: Kamu Sektörü (%) 
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Tablo 9’de yüksek öğretim sektörünün aldığı pay verilmiştir. Verilere 

bakıldığında Japonya’nın daha yüksek oranlara sahip olduğu görülmektedir. 2010 

yılı itibari ile Türkiye’de yüksek öğretim sektörünün % 19,6 pay aldığı hatırlanırsa 

(Grafik 7.) diğer ülkelerden daha fazla bir değerde olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 9: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları: Yüksek Öğretim (%) 
Yıl \ Ülke AB (27 ülke) ABD Japonya 

1990 - 2,10 8,20 
1991 - 2,10 8,40 
1992 - 2,20 8,90 
1993 0,40 2,20 9,40 
1994 0,40 2,30 9,60 
1995 0,60 2,20 9,40 
1996 0,60 2,20 7,10 
1997 0,60 2,30 6,90 
1998 0,60 2,30 7,10 
1999 0,60 2,30 7,10 
2000 0,60 2,30 6,90 
2001 0,60 2,50 6,80 
2002 0,60 2,70 6,50 
2003 0,70 2,60 6,30 
2004 0,70 2,60 6,10 
2005 0,80 2,70 6,10 
2006 0,90 2,70 5,70 
2007 0,90 2,70 5,60 
2008 0,90 2,70 5,10 
2009 1,00 3,76 5,89 

Kaynak: 1990-2007 yılları arası veriler EUROSTAT, 2010; 2008-2009 yılları arası veriler; 
EUROSTAT, 2012; ABD ve Japonya 2009 verileri OECD: 2012. 
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Grafik 15: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları: Yüksek Öğretim 

 

Tablo 9’deki verilere göre düzenlenen Grafik 15’de yüksek öğretim 

kurumlarınca finanse edilen Ar–Ge harcamaları seçilen ülkeler bazında net olarak 

izlenmektedir.  

 

Tablo 10: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları: Kar Amacı Gütmeyen 
Kurumlar (%) 

Yıl \ Ülke AB (27 ülke) ABD Japonya Türkiye 
1990 - 1,70 0,60 0,90 
1991 - 1,80 0,70 1,30 
1992 - 1,90 0,60 1,80 
1993 1,20 2,00 0,70 2,80 
1994 1,20 2,20 0,70 4,90 
1995 1,10 2,10 0,60 4,80 
1996 1,20 2,10 0,70 6,60 
1997 1,30 2,20 0,70 2,60 
1998 1,40 2,20 0,70 4,50 
1999 1,50 2,30 0,70 4,20 
2000 1,60 2,40 0,70 5,20 
2001 1,60 2,60 0,70 6,30 
2002 1,60 3,00 0,70 6,90 
2003 1,50 3,10 0,80 5,20 
2004 1,50 2,70 0,70 4,80 
2005 1,50 2,80 0,70 5,80 
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2006 1,70 2,70 0,70 4,80 
2007 1,70 2,80 0,70 4,00 
2008 1,60 3,00 0,70 3,60 
2009 1,60 3,38 0,74 3,70 

Kaynak: 1990-2007 yılları arası veriler EUROSTAT, 2010; 2008-2009 yılları arası veriler 
EUROSTAT, 2012;  ABD ve Japonya 2009 verileri OECD: 2012. 

 

Kar amacı gütmeyen kurumların aldığı pay bakımından da Türkiye’nin 

farklı bir yapı sergilediği aşikardır. 1990’lı yıllardan günümüze kadar Türkiye’de kar 

amacı gütmeyen kurumların finanse ettiği Ar-Ge harcamaları % 0,90 ile % 6,90 

arasında düzensiz bir seyir izlemiştir. 2009 yılı için % 3,70 olan değer, aynı yıl itibari 

ile Japonya’da % 0,74, ABD’de % 3,38, AB’nde ise % 1,60’dır.  

Durum Grafik 16’da daha net bir şekilde görülmektedir. ABD, Japonya ve 

AB daha kararlı bir seyir izlerken Türkiye yıllar itibari ile çok karmaşık bir yapı 

sergilemektedir.  

 

 
Grafik 16: Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları: Kar Amacı Gütmeyen 
Kurumlar (%) 
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3.3.3. Araştırmacı Sayısı 

Tablo 11’de seçili ülkelerdeki 2000 ve 2010 yıllarında ait toplam 

araştırmacı sayılarına yer verilmiştir. AB ve ABD’de 1,5 milyona ulaşan araştırmacı 

sayısı, Japonya’da 650 binlerde seyretmektedir. Türkiye’de ise 2010 yılı itibari ile 

araştırmacı sayısı yaklaşık olarak sadece 64 bin civarındadır. 

Tablo 11: Toplam Araştırmacı Sayısı (TZE) 

Ülke 
TZE Toplam Araştırmacı Sayısı %  

Artış 
Özel Girişim Payı 

2000 2010 Araştırmacı Sayısı % 
AB 1.118.988 1.564.631 40 708.300 45 
ABD* 1.290.000 1.412.639 10 1.130.500 80 
Japonya** 647.572 655.530 1 492.800 75 
Türkiye 23.083 64.340 179 25.340 39 
Kaynak:  OECD.StatExtracts, 2012. 
*2007 değeri 
**2009 değeri 

 

Süreç itibari ile bakıldığında toplam araştırmacı sayısında en fazla artış 

yaşanan ülke % 179 ile Türkiye’dir. Ülke nüfusları dikkate alındığında Türkiye’ye en 

yakın olan Japonya’dır. İki ülke kıyaslanacak olursa; Türkiye’de toplam araştırmacı 

sayısı açısından yakalanan bu yüksek artışa rağmen halen Japonya ile arasında 

yaklaşık on kat fark bulunmaktadır. 

Toplam araştırmacı sayısı özel girişim, kamu sektörü, üniversiteler ve diğer 

araştırmacı sayılarını kapsamaktadır. Tabloda özel girişimde istihdam edilen 

araştırmacı sayılarına ve toplam araştırmacı sayısı içerisinde özel girişimin 

büyüklüğüne de verilmiştir. Buna göre % 80 gibi dikkat çekici bir rakamla ABD’de 

özel girişimin ağırlığı hissedilmekte, Türkiye’ de ise söz konusu rakam % 39’da 

seyretmektedir.  

Grafik 17’de toplam araştırmacı sayısı bakımından Türkiye’nin diğer 

ülkelerin ne kadar gerisinde kaldığı daha net görülebilmektedir.  
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Grafik 17: Toplam Araştırmacı Sayısı (TZE) 

 

3.3.4. Patent Başvuru Sayısı 

Tablo 12’de PCT kapsamında yapılan patent başvurularına yer verilmiştir.  

Türkiye’de 2010 yılında patent başvuru sayısı 3.250 iken, ABD’de 241.977, AB’nde 

84.953, Japonya’da ise 290.081’dır. Japonya bu konuda da öncülüğü elinde 

tutmaktadır. Türkiye ve Japonya arasındaki fark 2010 itibari ile yaklaşık 90 kattır. 

 

Tablo 12: PCT Kapsamındaki Patent Başvuru Sayısı  
AB ABD  Japonya  Türkiye  

1990 69.103 90.643 332.952 138 
1991 66.807 87.955 335.564 148 
1992 93.657 92.425 337.498 189 
1993 91.059 99.955 331.774 169 
1994 98.279 107.233 319.261 151 
1995 74.892 123.962 333.770 170 
1996 103.295 106.892 339.045 189 
1997 93.165 119.214 349.211 203 
1998 84.635 134.733 357.379 207 
1999 114.166 149.251 357.531 276 
2000 82.598 164.795 384.201 277 
2001 103.396 177.513 382.815 337 
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2002 104.238 184.245 365.204 414 
2003 101.265 188.941 358.184 489 
2004 90.560 189.536 368.416 682 
2005 94.806 207.867 367.960 928 
2006 100.678 221.784 347.060 1.072 
2007 109.237 241.347 333.498 1.810 
2008 67.564 231.588 330.110 2.221 
2009 96.360 224.912 295.315 2.555 
2010 84.953 241.977 290.081 3.250 

Kaynak: TWB, 2012b. 
 

Grafik 18, Tablo 12’yi daha iyi analiz edebilmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Türkiye ve seçilen diğer ülkeler arasındaki fark çok açık bir şekilde ortaya 

konulmuştur. Türkiye kıyaslanamayacak ölçüde diğer ülkelerden zayıf kalmaktadır. 

 

 

Grafik 18: PCT Kapsamındaki Patent Başvuru Sayısı  (Milyon kişi başına düşen) 
 

ABD düzenli bir artış sergilemekte, Japonya’da ise 2000’li yıllardan sonra 

bir düşüş yaşamaktadır. AB ise 21 yıllık süre içerisinde hemen hemen bir değişme 

göstermemiştir. Türkiye’nin yıllar itibari ile patent başvuru sayısı artan bir trende 

sahip olmasına karşın diğer ülkelere göre çok küçük değerlere sahip olduğundan 

grafikte net olarak izlenememektedir. 
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3.3.5. Yüksek Teknoloji İhracatı 

Tablo 13’de, 1995 ve 2006 yılları arasında ileri teknoloji ihracatının toplam 

ihracat içerisinde aldığı paya yer verilmiştir. Bu göstergede de Türkiye ve diğer 

ülkeler arasındaki büyük fark hemen görülmektedir. Türkiye’nin yüksek teknoloji 

ihracatının toplam ihracat içerisinde aldığı pay 1995 ile 2006 yılları arasında ancak 

0,7’lik bir artış sağlanabilmiştir.  2010 yılı itibari ile en yüksek paya sahip ülke % 

20,00 ile ABD’dir. Bu ülkeyi %18,00 ile Japonya, % 14,81 ile AB izlemektedir. 

AB’nde ileri teknolojisi toplam ihracatında en yüksek paya sahip ülke % 60 ile 

Malta’dır (TWB, 2012). 

 

Tablo 13: Toplam İhracat İçerisinde Yüksek Teknoloji İhracat Payı (%) 

Yıl \ Ülke AB (27 ülke) ABD Japonya Türkiye 

1995 11,09 25,87 25,33 0,96 
1996 13,28 26,42 24,85 1,28 
1997 12,89 27,52 24,99 1,73 
1998 13,59 28,78 24,66 1,76 
1999 20,41 30,08 25,13 3,37 
2000 21,39 29,95 27,00 3,97 
2001 21,24 28,71 24,73 3,25 
2002 18,90 27,99 23,09 1,63 
2003 18,57 27,00 22,75 1,80 
2004 18,49 26,82 22,37 1,88 
2005 18,74 26,15 21,15 1,35 
2006 16,65 26,13 20,04 1,65 
2007 16,10 24,60 18,00 1,70 

 2008 15,40 22,60 16,30 1,50 
2009 14,33 21,00 17,40 1,50 
2010 14,81 20,00 18,00 2,00 

Kaynak: 1995-2006 arası veriler EUROSTAT, 2010; 2007-2009 arası EUROSTAT,  2012; AB 1995-
1998; ABD-AB 2009 ve tüm 2010 verileri The World Bank (TWB), 2012c. 

 

Grafik 20’de seçilen ülkelerin toplam ihracatları içerisinde ileri teknoloji 

ihracatının payı sade bir şekilde görülmektedir. Türkiye ve diğer ülkeler arasında 

açık bir fark mevcuttur.  
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Grafik 20: Toplam İhracat İçerisinde Yüksek Teknoloji İhracat Payı (%) 

 

3.3.6. Bilimsel Yayın Göstergeleri 

Dünya genelinde bilimsel araştırmaların yayın haline getirilmeleri bu alanda 

ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar yapma ihtiyacını doğurmuştur. Bu yapılan 

yayınların yurt içi ve yurt dışı platformda taşıdıkları değer ölçülmeye çalışılmıştır. 

Bu ölçümler için kullanılan iki veri kaynağı vardır bunlar; Web Of Science 

(Thomson Reuters) ve SCOPUS (Elsevier). TÜBİTAK, Thomson Reuters veri 

tabanından aldığı verileri kullanarak Türkiye’nin bilimsel platformdaki yayın 

kalitesini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çalışmada bu kaynaktan sağlanan veriler 

derlenerek daha önceki göstergelere konu edinilen ABD, AB, Japonya ve 

Türkiye’nin yayın sayısı, atıf sayısı, etki değeri ve dünya sıralamasındaki yerine ait 

bilgiler önce her ülke/ülke grubu için sunulmaktadır. Daha sonra karşılaştırmak 

amacıyla sadece etki değeri göz önünde bulundurularak Türkiye’nin konumu 

netleştirilmeye çalışılacaktır. 
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Tablo 14: AB (27 ülke) Bilimsel Yayın Performansı 

Yıllar Yayın Sayısı Atıf Sayısı Etki Değeri 
Dünya 

Sıralamasındaki 
Yeri 

1990 197.970 3.953.516 19,97 17 
1991 205.874 4.135.283 20,09 18 
1992 222.598 4.501.828 20,22 19 
1993 228.197 4.768.131 20,89 21 
1994 251.688 5.023.696 19,96 21 
1995 265.382 5.310.375 20,01 22 
1996 277.087 5.410.163 19,53 22 
1997 280.629 5.607.233 19,98 23 
1998 301.833 5.909.723 19,58 22 
1999 305.756 5.889.389 19,26 21 
2000 306.586 5.745.397 18,74 20 
2001 314.445 5.511.888 17,53 21 
2002 309.239 5.111.199 16,53 22 
2003 338.532 4.968.569 14,68 21 
2004 326.197 4.201.871 12,88 21 
2005 369.835 3.958.268 10,70 22 
2006 366.420 2.924.319 7,98 21 
2007 362.766 2.045.993 5,64 22 
2008 425.581 1.149.481 2,70 22 
2009 432.089 243.414 0,56 21 

Kaynak: ULAKBİM, 2012: 568-607. 
 

Tablo 14’den AB’nin yayın sayısının 1990’da 197.970 iken 2009 yılında 

432.089’a yükseldiği görülmektedir. Yayın sayısındaki artışa rağmen aynı yıl bu 

yayınlara yapılan atıf sayılarında çok büyük düşüşler yaşanmış, 1990’da atıf sayısı 

3.953 iken, 2009’da 243.414’e gerilemiştir. Bu durum AB’nin dünya sıralamasındaki 

yerinin 17’den 21’e düşmesine neden olmuştur. Göze çarpan diğer bir durum etki 

değerindeki büyük düşüştür. 
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Tablo 15: ABD Bilimsel Yayın Performansı 

Yıllar Yayın Sayısı Atıf Sayısı Etki Değeri 
Dünya 

Sıralamasındaki 
Yeri 

1990 228.397 6.862.350 30,05 2 
1991 236.807 6.962.768 29,40 2 
1992 245.191 7.216.871 29,43 2 
1993 246.596 7.328.011 29,72 3 
1994 254.235 7.324.533 28,81 3 
1995 265.323 7.622.354 28,73 4 
1996 261.718 7.399.709 28,27 2 
1997 258.216 7.338.523 28,42 3 
1998 263.729 7.397.267 28,05 2 
1999 264.578 7.165.709 27,08 2 
2000 262.365 6.854.646 26,13 3 
2001 268.923 6.567.491 24,42 3 
2002 266.492 5.978.838 22,44 3 
2003 289.177 5.778.735 19,98 5 
2004 279.646 4.840.250 17,31 5 
2005 315.763 4.392.025 13,91 6 
2006 312.148 3.196.916 10,24 6 
2007 305.922 2.152.520 7,04 7 
2008 340.493 1.181.729 3,47 10 
2009 341.038 242.316 0,71 10 

Kaynak: ULAKBİM, 2012: 568-607. 
 

Tablo 15, ABD’nin durumunu göstermektedir. 1990 yılında 228.397 olan 

yayın sayısı 2009’da 341.038’e yükselirken, atıf sayısı 6.862.350’den 242.316’ya 

düşmüştür. Bu değerlere bağlı olarak hesaplanan etki değeri ise 30,05’den 0,71’e 

gerilemiştir. ABD’nin dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında 1990-1994 yılları 

arası ilk 3’e, 1995-2004 arası ilk 5’e girdiği bu yıllardan sonra gerilemeye başladığı 

göze çarpmaktadır. 2008 ve 2009 yılında yaşanılan krizin bir yansıması olarak ABD 

10. sıraya gerilemiştir. 2009 yılında ABD’nin önündeki ilk 9 ülke sırasıyla: İsviçre, 

İzlanda, Danimarka, İskoçya, Hollanda, İngiltere, Birleşik Krallık, İsveç ve 

Almanya’dır.  
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Tablo 16: Japonya Bilimsel Yayın Performansı 

Yıllar Yayın Sayısı Atıf Sayısı Etki Değeri 
Dünya 

Sıralamasındaki 
Yeri 

1990 44.279 798.974 18,04 23 
1991 46.247 833.554 18,02 23 
1992 52.883 939.348 17,76 25 
1993 53.384 951.356 17,82 25 
1994 57.654 992.649 17,22 25 
1995 61.072 1.042.325 17,07 26 
1996 64.186 1.056.018 16,45 27 
1997 64.557 1.105.288 17,12 26 
1998 70.767 1.186.149 16,76 26 
1999 72.514 1.185.307 16,35 26 
2000 72.063 1.167.502 16,20 26 
2001 74.536 1.136.529 15,25 26 
2002 73.452 1.018.806 13,87 28 
2003 80.581 988.004 12,26 28 
2004 73.524 834.150 11,35 28 
2005 80.601 730.231 9,06 28 
2006 76.647 527.947 6,89 29 
2007 73.756 358.982 4,87 29 
2008 79.515 195.202 2,45 27 
2009 78.930 38.487 0,49 26 

Kaynak: ULAKBİM, 2012: 568-607. 
 

Japonya bilimsel performans olarak dünya sıralamasında yerini hemen 

hemen koruyan bir ülke olmuştur. Buna rağmen AB ve ABD’de olduğu gibi bilimsel 

yayın sayısındaki artışa rağmen, atıf sayısında düşüş yaşanmıştır. Bu iki değişkenin 

bir göstergesi olan etki değeri açısından Japonya 1990 yılında 18,04 olan rakamı 

0,49’a düşürmüştür. 

 

Tablo 17: Türkiye Bilimsel Yayın Performansı 

Yıllar Yayın Sayısı Atıf Sayısı Etki Değeri 
Dünya 

Sıralamasındaki 
Yeri 

1990 982 9.017 9,18 39 
1991 1.211 11.597 9,58 40 
1992 1.507 16.003 10,62 38 
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1993 1.743 18.457 10,59 39 
1994 2.195 21.035 9,58 41 
1995 2.605 25.982 9,97 40 
1996 3.434 32.661 9,51 43 
1997 3.706 37.565 10,14 41 
1998 4.366 42.461 9,73 42 
1999 5.223 49.943 9,56 42 
2000 5.321 54.966 10,33 40 
2001 6.484 64.446 9,94 40 
2002 8.511 73.665 8,66 41 
2003 19.781 84.019 7,79 44 
2004 12.463 83.170 6,67 44 
2005 15.106 77.190 5,11 45 
2006 14.971 61.810 4,13 46 
2007 15.987 46.171 2,89 45 
2008 20.806 25.002 1,20 48 
2009 22.037 5.049 0,23 47 

Kaynak: ULAKBİM, 2012: 568-607. 
 

Türkiye’nin 1990 yılında 982 olan bilimsel yayın sayısını 2009 yılında 

22.037’ye yükselmiş, buna karşılık atıf sayısı 9.017 iken 5.049 olarak 

gerçekleşmiştir. Etki değeri ise 9,18 iken 0,23’e gerilemiştir. Dünya sıralamasındaki 

yeri ise 39 iken gerileyerek 47. sıraya düşmüştür. 1990 yılında Çin, İran, 

Çekoslovakya, Slovakya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Rusya, Kuzey Kore ve 

Lüksemburg Türkiye’nin gerisinde kalırken, 2009 yılına gelindiğinde Türkiye’den 

geride sadece Suriye ve Çekoslovakya bulunmaktadır (ULAKBİM, 2012: 569, 607). 

Etki değeri; ülkelerin ürettikleri bilimsel yayınlara akademik platformda ne 

kadar sıklıkla başvurulduğunu gösteren bir değerdir. Bu durumda üretilen yayın 

başına düşen ortalama atıf sayıları etki değerini belirlemektedir. Bu göstergenin 

öneminden dolayı seçili ülkeler için Tablo 14, 15, 16 ve 17’den faydalanılarak Grafik 

21 oluşturulmuştur. 
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Grafik 21: Bilimsel Yayınların Etki Değerleri 

 

 

Bütün seçili ülkelerde etki değerinde 2000’li yıllara kadar neredeyse sabit 

bir trend varken, 2000’li yıllardan sonra düşüş yaşanmıştır. ABD en iyi etki değerine 

sahip olmakla birlikte yirmi yıllık süreçte en fazla düşüş yaşanan ülke 

konumundadır. 1990-2009 arasında ABD’nin etki değerinde 29,34 puan gerileme 

varken, AB’nde 19,41, Japonya’da 17,55, Türkiye’de 8,95 puanlık bir düşme vardır. 

Bu durumda seçili ülkelerden konumunu en iyi muhafaza eden ülkenin Türkiye 

olduğu söylenebilir.  Düşüş eğilimi diğer dünya ülkelerinde de geçerli olduğundan 

etki değerindeki bu denli büyük gerilemelere rağmen ülkelerin dünya sıralamalarında 

pek fazla bir oynama görülmemektedir. Dünya sıralamasında en fazla geriye düşen 

ülke ABD ve Türkiye’dir. Her iki ülke de bu bilimsel yayın performansı değişimiyle 

8 sıra geriye düşmüşler, aynı durum için AB 4, Japonya ise 3 sıra gerilemiştir. 

Türkiye ve seçili ülkeler arasındaki etki değeri açısından farka bakıldığında 

Türkiye’nin 2009 yılı itibari ile ABD ile 0,33 puan, AB ve Japonya ile 0,26 puan 

açık bulunduğu görülmektedir. Aynı farkın 1990 yılında ABD ile 20,87, AB ile 

10,79 ve Japonya ile 8,86 puan olduğu düşünülürse, Türkiye’nin bu yirmi yıllık 

süreçte aradaki açığı kapatma yönünde büyük adımlar attığı fakat halen 49 ülke 
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arasında 47. olduğu için kat etmesi gereken uzun bir yol gerektiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. 
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4. BÖLÜM 

AR-GE HARCAMALARININ ETKİNLİĞİ: GAZİANTEP 

İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

4.1.  Genel Bilgiler 

Globalleşen dünya düzeninde Türkiye adımlarını sağlam atmak ve sağlam 

yer edinmek için çaba sarf etmektedir. Yeni ekonomik anlayışa uyum sağlama çabası 

yanında Türkiye, aynı zamanda dünya ile rekabet etmek zorunda kalmaktadır. Söz 

konusu rekabet ülke ekonomisi ile sınırlı olmayıp firmaları da kapsamaktadır. 

Firmaların her ürettiğini satabileceği, sadece üretmek için üretim yaptığı, eski 

ekonomik düzen yok olduğu için küçülen dünyada rakiplerin sayısı çoğalmaktadır.  

Küreselleşme sürecinde söz konusu vizyonu üstlenen ve atak gösteren 

Gaziantep, Türkiye’nin altıncı büyük kentidir. Çok çeşitli sektörlerde faaliyet 

göstermesi, hem yurtiçi hem de yurtdışına yönelik üretim yapılması, birçok firmanın 

uluslararası platformda güçlü konumda olması, büyük üretim gücü ve girişimcilerin 

mevcudiyeti, kalite ve uluslararası standartları yakalamak için büyük çabalar sarf 

edilmesi gibi birçok özellik sayesinde Gaziantep, önemli bir sanayi kenti haline 

gelmiştir. 2011 yılında Türkiye’de yapılan toplam ihracatın % 4’ünü 4.761.033.000 

$’lık ihracat ile Gaziantep gerçekleştirmiştir. Bu rakam ile İstanbul (% 46), Kocaeli 

(% 9), Bursa (% 9), İzmir (% 6) ve Ankara (%5)’dan sonra en fazla ihracat yapan il 

konumundadır. İthalat açısından 2011 verilerine baktığımızda ise Gaziantep’in 

4.722.595.000 $’lık ithalat yaptığını görmekteyiz. Türkiye’de yapılan toplam 

ithalatın % 2’si Gaziantep’de gerçekleşirken; İstanbul % 51, Kocaeli % 5, Bursa % 5, 

Ankara % 5 ve İzmir % 4 oranında pay almaktadır (TÜİK, 2012). Gaziantep, 24 

milyon metrekarelik 4 organize sanayi bölgesi, serbest bölgesi, 5 bine yakın sanayi 

tesisi, 136 bin kişilik istihdam gücü ile dünyanın 151 ülkesine, binlerce kalem mal 

satan bir şehir konumundadır. Türkiye çapında ilk 1000’e giren firmalardan 36 tanesi 

Gaziantep merkezlidir (İSO, 2012). Dolayısıyla bu çalışmada adeta bir inovasyon 

vadisi haline gelen Gaziantep ili örnek alınmıştır. 
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Çalışma dahilinde yapılan anket uygulamasında firmalara ilişkin genel 

bilgiler sorgulanmış ve firma profillerine ışık tutması açısından bu bilgiler aşağıdaki 

grafiklerde özetlenmiştir. 

 

 

Grafik 22: Firmalara İlişkin Sektör Bilgileri 
 

Grafik 22’de veri setini oluşturan firmaların hangi sektörde faaliyet 

gösterdiklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Buna göre firmaların % 42’si gıda, % 

39’u tekstil-konfeksiyon, % 3’ü kimya sektöründe faaliyet gösterirken % 16’sı da 

diğer sektörlerde faaliyette bulunmaktadır. 
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Grafik 23: Ar-Ge Faaliyetleri Finans Kaynağı 
 

Veri setini oluşturan firmaların Ar-Ge faaliyetlerini yaparken hangi finans 

kaynaklarını kullandıklarına ilişkin bilgiler Grafik 23’de verilmiştir. Firmaların genel 

toplamı değerlendirildiğinde en büyük fon kaynağını % 46’lık pay ile öz kaynaklar 

oluşturmaktadır. Toplam fon kaynakları içerisinde TÜBİTAK’tan sağlanan fonlar % 

37, KOSGEB destekleri % 13, Sanayi Bakanlığı’ndan sağlanan destekler % 2 ve 

diğer fon kaynakları da % 2’lik paya sahiptir. 

 

 

Grafik 24: Tamamlanan Ar-Ge Projesi Sayısı 
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Grafik 24, firmaların tamamlamış oldukları Ar-Ge projesi sayısı hakkında 

bilgi vermektedir. Firmaların % 61’i, 1 ile 5 arasında proje yapmıştır. Hiç proje 

yapmayan firmalar ise % 7’lik bir paya sahiptir. Firmaların % 11’i 15’in üzerinde, % 

21’i de 5 ile 15 arasında proje tamamlamıştır. 

 

 

Grafik 25: Ar-Ge Faaliyet Alanları 
 

Firmalara “Hangisine yönelik Ar-Ge çalışması yapmaktasınız?” diye 

sorulduğunda alınan cevaplar Grafik 25’de özetlenmiştir. Firmalar en fazla yeni ürün 

ya da mevcut ürünü geliştirmek amacıyla (% 30) Ar-Ge faaliyetlerinde 

bulunmaktadırlar. Bu amacı % 21 ile maliyeti düşürmek ve verimliliği arttırmak, % 

18 ile yeni araç-gereç veya makine-teçhizat ya da mevcudu geliştirmek, % 14 ile 

yeni yöntem veya mevcut yöntemi geliştirmek, % 11 ile yeni süreç geliştirmek ya da 

mevcut süreci geliştirmek, % 6 ile yeni malzeme veya mevcut malzemeyi geliştirmek 

amaçları takip etmektedir. 
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Grafik 26: Danışmanlık Hizmeti Alan ve Almayan Firmaların Oranı 
 

Veri setini oluşturan firmaların herhangi bir danışmanlık hizmetinden 

faydalanıp faydalanmadıkları Grafik 26 yardımıyla görülebilmektedir. Grafiğe göre 

firmaların % 66’sı Ar-Ge faaliyetleri için danışmanlık hizmeti alırken, % 34’ü 

herhangi bir danışmanlık hizmetinden yararlanmamaktadır. 

 

 

Grafik 27: Danışmanlık Hizmetinin Sağlandığı Kurumlar 
 

Danışmanlık hizmetinden yararlanan firmaların nereden faydalandığı Grafik 

27’da açıklanmıştır. Buna göre firmaların % 60’ı özel danışmanlık hizmetinden 

faydalanırken, % 40’ı da üniversitelerin vermiş olduğu danışmanlık hizmetlerinden 

yarar sağlamaktadırlar. 
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Grafik 28: İstihdam Edilen Personel Sayısı 
 

Analize tabi tutulan firmaların kaç Ar-Ge personeli ile faaliyetlerini 

yürüttüğü Grafik 28’de görülmektedir. 1 ile 3 personel istihdam eden firmaların oranı 

% 47’dir ki, en yüksek yüzdeliğe sahip olan bu gruptur. Firmaların % 25’i 5 kişiden 

fazla personel istihdam ederken, % 14’ü de 3 ile 5 kişi arasında Ar-Ge personeli 

istihdam etmektedir. Hiç Ar-Ge personeli istihdam etmeyen firma sayısı ise % 

14’dür.  

 

 

Grafik 29: Ar-Ge Laboratuarı Olan ve Olmayanların Oranı 
 

0 kişi
14%

1-3 kişi
47%

3-5 kişi
14%

5 + kişi
25%

Evet
62%

Hayır
38%



97 
 

Grafik 29, firmaların Ar-Ge laboratuarı olup olmadığı hususuna ışık 

tutmaktadır. Grafikten de anlaşılacağı gibi, firmaların % 62’sinin bir Ar-Ge 

laboratuarı varken, % 38’inin yoktur. 

Bu bilgilerin dışında ayrıca firmaların kaç patentleri, kaç faydalı modelleri 

ve kaç ticari markaları olduğu konusu da sorgulanmış ve ortalama olarak firma 

başına kaçar tane düştüğü de hesaplanmıştır. Buna göre firma başına düşen ortalama 

patent sayısı 3; faydalı model sayısı 7 ve ticari marka sayısı da 27’dir. 

 

4.2. Literatür Taraması 

Ekonomik büyüme ile birçok değişken arasında bağlantı olup olmadığını 

açıklamaya çalışılan çok sayıda çalışma mevcuttur. Yeni ekonomik anlayışın ülke 

ekonomilerinde yer edinmesiyle birlikte Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekten büyüme 

üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da merak konusu olmuştur. Aynı merak bu 

etkinin firma düzeyindeki variyetine ilişkin olarak da incelemelere neden olmuştur. 

Bu bölümde bu konuya ilişkin olarak öncelikle makro düzeyde, daha sonra mikro 

düzeyde yapılan bazı çalışmalara yer verilecektir. 

Gülmez ve Ak (2006), 1990-2002 periyodunda Ar-Ge harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında, Ar-Ge 

harcamalarının kişi başına düşen milli gelir üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak 

anlamsız, Ar-Ge personel sayısının kişi başına düşen milli gelir üzerindeki etkisinin 

ise pozitif olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Falk (2007) 1970-2004 verilerini kullanarak OECD ülkelerindeki ileri 

teknoloji sektörü üzerine bir çalışma yapmış, Ar-Ge harcamaları ile GSYİH arasında 

pozitif ve güçlü bir ilişki tespit etmiştir. 

Altın ve Kaya (2009), 1990-2005 verilerini kullanarak Ar-Ge harcamaları 

ve büyüme arasında bir nedensellik analizi yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda kısa 

dönemde Ar-Ge harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi herhangi bir yönde 

bulunamamış, fakat uzun dönemde Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyümenin 

nedeni olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Türkiye için yapılmış bir diğer çalışma Yaylalı, Akan ve Işık’ın (2010) 

1990-2009 verilerini kullanarak yapmış oldukları çalışmadır. Burada Ar-Ge 

harcamaları ve ekonomik büyüme arasında eş bütünleşme ve nedensellik ilişkisi 

analiz edilmiş, uzun dönemde Ar-Ge yatırım harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasında tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. İlişkinin yönü Ar-Ge yatırım 

harcamalarından ekonomik büyümeye doğrudur. Çalışmanın bulguları Altın ve 

Kaya’nın yapmış olduğu çalışmayı destekler niteliktedir. 

Horvath (2011), yapmış olduğu çalışmada Ar-Ge’nin uzun dönemde 

ekonomik büyüme üzerinde etkili olup olmadığını Bayesyen bir model (Bayesian 

Model Averaging-BMA) kullanarak test etmiş ve uzun dönemde Ar-Ge harcamaların 

büyüme üzerine pozitif etkisinin olduğu yönde tahmin sonuçları elde etmiştir. 

Konuya ilişkin olarak yapılan mikro bazlı en eski çalışmalardan birisi 

Scherer’e (1965) aittir. 365 büyük Amerikan şirketi üzerinde yapılan bu çalışmada 

icatların, ki bu büyüklük patent sayılarıyla ölçülmüştür, firmaların satış artışlarından 

kaynaklanan karları üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu kanıtlanmaktadır. 

Çalışmanın bulgularına göre, Ar-Ge faaliyetleri kar marjını arttırmak yerine şirketin 

satışlarını arttırmakta ve bu yolla şirket karlılığına katkı sağlamaktadır. Buna göre 

satışlardaki artışlar, Ar-Ge temelli performansı açıklamada önemli bir göstergedir. 

Mowery (1983) çalışmasında Amerikan firmalarını temel almış 1921-1946 

yıllarını kapsayan bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada Ar-Ge personeli istihdam 

etmenin firma büyümesi üzerine etkisi araştırılmış, pozitif etkinin sadece 1933-1946 

yıllarında ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı çalışmada ayrıca hem büyük 

hem de küçük ölçekli firmaların büyümesi üzerinde Ar-Ge harcamalarının benzer 

sonuçlar ortaya koyduğu gözlemlenmiştir. 

Geroski ve Machin (1992) 539 büyük ölçekli İngiliz firma üzerinde yaptığı 

çalışmada, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan firmaların yenilikçi olmayan firmalara göre 

daha hızlı büyüdüğü ve daha karlı oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte 

çalışmada spesifik olarak yapılan icatların satışların büyümesi üzerine etkisinin kısa 

süreli olduğunu da belirtmişlerdir. Bulgularına göre yenilikçi faaliyetlerin diğer bir 
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ifade ile Ar-Ge faaliyetlerinin, kar marjlarını arttırıcı etkisi satışları artırıcı etkisinden 

daha fazladır. 

Geroski ve Toker (1996) birçok açıklayıcı değişken kullandıkları 

çalışmalarında, 209 lider firma verilerini kullanmışlar, Ar-Ge ve satışların büyümesi 

arasında güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki bulmuşlardır. 

Roper’in (1997) İrlanda, Almanya ve İngiltere kökenli 2721 küçük ölçekli 

firma üzerinde yapmış olduğu çalışmada, inovatif ürün geliştirilmesinin firma 

satışlarını arttırmaya katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Freel (2000) 228 küçük ölçekli üretici firma üzerinde bir çalışma yapmış ve 

gözlemlerinde şu sonuca ulaşmıştır; mutlaka doğru olmasa da “Ar-Ge faaliyetleri 

yapan firmaların büyüme olasılığı daha yüksektir”, bununla birlikte “Ar-Ge 

faaliyetleri yapan firmaların daha fazla büyüme olasılığı yüksektir.” 

Bottazzi v.d. (2001) teknoloji ve yenilikçi pozisyonların satışları artırıp 

artırmadığı üzerine bir çalışma yapmış ve ilaç sektörüne uyguladıkları bu çalışmada 

çok belirgin bir katkısının olmadığını gözlemlemişlerdir. 

Del Monte ve Papagni (2003), Ar-Ge faaliyetleri ve satışların büyümesi 

arasında pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. Araştırma 1989-1997 periyodu için 500 

İtalyan üretici firma üzerine yapılmıştır. İtalya’da daha önce yapılan çalışmalarda 

anlamlı bir ilişki bulunamadığını ifade eden Del Monte ve Papagni, kendi 

bulgularına göre Ar-Ge faaliyetleri yapan firmaların satışlarında görülen büyümenin 

yapmayanlara nazaran daha fazla olduğunu ileri sürmektedirler. 

Coad ve Rao (2008) ileri teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmalar 

üzerine yapmış oldukları çalışmada inovasyon ve firma satışlarının büyümesi üzerine 

etkili olup olmadığını araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda ise, bir avuç 

“süperstar” hızlı büyüyen firmalar için inovasyonun büyük önem taşıdığını, birçok 

firma içinse yapılan Ar-Ge yatırımlarının ve yaratılan patentlerin düşük performansa 

yol açtığını ve firmaların satış artışlarını negatif yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. 
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Cassia, Colombelli ve Paleari (2009), halka açık İngiltere kökenli firmalar 

üzerine yaptıkları 1995-2006 yıllarını kapsayan çalışmalarında, inovasyon sisteminin 

firmaların büyümesinde etkili olup olmadığını incelemişlerdir. İnovasyon sisteminin 

kaynağı olarak üniversite sanayi işbirliğini temel alan ve birçok değişkenin 

kullanıldığı bu çalışma sonuçlarına göre, bilginin girdi ve çıktı olarak girişimci 

firmaların büyümesinde önemli bir determinant olduğu ve bilginin göstergelerinden 

birisi olarak ele alınan Ar-Ge harcamalarında kullanılan fonların firmaların 

büyümeleri üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Daha açık bir ifade ile, bu 

çalışmada, Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımların küçük ve genç firmaların 

büyümesinde olumlu bir rolü olduğu ifade edilmektedir. 

 

4.3. Ekonometrik Analiz 

Ekonometri iktisadi ölçüm demektir. İktisadi olguların çözümlenmesi, 

iktisat kuramı, matematik, istatistikle çıkarım araçlarının tümünü harmanlayan 

toplumsal bir bilimdir (Gujarati, 2006: 1). Çalışmanın bu bölümünde, toplanılan 

veriler ekonometrik analize tabi tutulacaktır. Veri seti, zaman serisi ve kesit serisi 

verilerinin birleşimi olan karma verilerden oluştuğundan, uygulamada panel veri 

analizi yöntemi tercih edilmiştir. Bu bölümde öncelikle panel veri modellerine ilişkin 

bilgiler verilecek, daha sonra ekonometrik analize yer verilecektir.  

 

4.3.1. Panel Veri Analizi 

Ekonomik bir analiz yapılırken iki tür veriden yararlanılabilir; yatay kesit 

verileri ve zaman serisi verileri. Panel veri analizi, zaman serisi verilerinin ve yatay 

kesit verilerinin bir arada kullanıldığı, zaman boyutuna ait kesit verileri kullanarak 

ekonomik ilişkilerin tahmin ve analiz edilebildiği bir yöntemdir (Mouchard, 2004: 

9). Her iki veri setini de kapsadığı için panel veri analizi, yatay kesit ve zaman serisi 

analizlerine göre daha kapsamlı bilgi yansıtabilmekte, toplulaştırmadan kaynaklanan 

bilgi kaybını önlemektedir. Bu özelliği nedeni ile de istatistiki analizlerde giderek 

daha çok tercih edilir hale gelmiştir.  
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Ekonomik birim sayısı N, her bir birime ait gözlem sayısının T ile ifade 

edildiği aşağıdaki veri setinde, her bir ekonomik birime denk gelen bir zaman serisi 

bulunmaktadır (Brüderl, 2005: 2). Buna göre herhangi bir yıla ait değerler panelin 

kesit boyutunu, ekonomik birimlerin yıllar itibari ile aldıkları değerler ise zaman 

boyutunu göstermektedir. 

i t Y X 
1 1 Y11 X11 
1 2 Y12 X12 
2 1 Y21 X21 
2 2 Y22 X22 
. 
. 
. 
N 1 YN1 XN1 
N 2 YN2 XN2 
 

Panel veri analizi için kullanılan regresyon modeli şu şekildedir: 

Yit = αi + β'Xit + εit    i = 1, … , N    4.1 

 t = 1, … ,T 

Modellemede kullanılan Yit bağımlı değişkeni, αi sabit katsayısını, Xit 

açıklayıcı değişken setini, β’ eğim katsayısını, εit hata terimi vektörünü ifade 

etmektedir.  i yatay kesit boyutunu, t ise her bir birim e ait zaman serisi boyutunu 

ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu genel ekonometrik model, sabit ve diğer 

regresyon parametrelerinin her zaman döneminde bütün birimler için ayrılmasına 

olanak tanımaktadır (Yılmaz ve Kaya, 2008: 418).  

 

4.3.1.1. Panel Veri Analizinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Panel veri analizinin sadece zaman serisini ya da sadece yatay kesit serisini 

kullanan yöntemlere göre birtakım üstünlükleri bulunmaktadır. Bunlar özetle şu 

şekilde sıralanabilir (Baltagi, 2005: 4-7; Brüderl, 2005: 2; Mouchard, 2004: 10-12): 
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 Belirli bir zaman periyodunda birimler arasında bir homojenlik yoktur. 

Panel veri analizi kesite özgü bazı değişkenleri hesaba katarak 

heterojenliği kontrol etmektedir. 

 Yalnızca zaman serisi veya yalnızca yatay kesit kullanıldığında birim 

farklılıkları ayrıntılı olarak kontrol edilemediğinden sapmalı sonuçlar 

elde etme olasılığı ortaya çıkmaktadır. Oysa panel veri analizinde her iki 

veri seti de bir arada kullanıldığından tahmin sonuçları daha güvenilir 

olmakta ve daha az kısıtlayıcı varsayıma dayanmaktadır. 

 Değişkenler arasında yaşanan çoklu bağlantı sorununa panel veri 

analizinde daha az rastlanmaktadır.  

 Kesit gözlem sayısı ya da zaman serisi yetersiz olduğunda bile panel 

veri analizi ile ekonometrik analiz yapılabilmektedir. 

 Panel veri analizi yöntemi ile daha karmaşık davranış modellerinin 

oluşturulması ve test edilmesi mümkün olmaktadır. 

 Yatay kesit analizinde sadece birimler arasındaki farklılıklar 

incelenebilir. Oysa panel veri analizi sayesinde hem birimler hem de 

birim içerisindeki zaman boyutu farklılıkları bir arada analiz 

edilebilmektedir. 

Ekonometrik analizde sağladığı faydaları yanında panel veri analizi bir 

takım olumsuzlukları da içermektedir. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilir (Baltagi, 

2005: 7-9; Mouchard, 2004: 12):  

 Veri toplama problemi (geri dönüş, görüşme sıklığı, referans periyodu… 

gibi) 

 Ölçüm hataları (kültürel farklılıklar, açık olmayan sorular, anketörün 

etkinliği, hatalı kodlama… gibi) 

 Seçicilik problemi (yıpranma, cevap vermeme, kendi kendine seçicilik 

gibi) 
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 Kısa zaman serilerinde her zaman olmasa da sıklıkla problemler ortaya 

çıkabilmektedir.  

 Uzun zaman aralığını kapsayan ülke ya da bölgelere uygulanan panel 

veri analizlerinde yatay kesit bağımlılığı sorunu çıkabilmektedir. 

 

4.3.1.2. Panel Veri Analizi Modelleri 

Panel veri analizi için kullanılabilen tahmin modelleri arasında Havuz 

Modeli, Sabit Etkiler Modeli, Rastsal Etkiler Modeli ve Dinamik Model gibi birçok 

model bulunmaktadır. Bu bölümde panel veri modellerinden sayılan dört model 

incelenecektir. 

 

4.3.1.2.1. Havuz Modeli (Pooled Model) 

Bu modelde sabit parametre (α) ve bağımsız değişkenlere ait olan 

parametreler (βkit) birimlere ya da birimlere ve zamana göre farklılık 

göstermemektedir. Her bir kesit birim için aynı sabit tahmin edilmekte, tüm kesit 

birimlerde α değerinin aynı olduğu varsayılmaktadır. Hata teriminin birimlere ya da 

birimlere ve zamana göre farklılıkları barındırdığının varsayıldığı bu modelde, her i 

ve t için βkit = βk  ve α = α0 olmakta denklem ise şu şekilde ifade edilmektedir: 

Yit = α + βXit + εit        4.2 

Havuz modeli klasik model olarak da bilinmektedir ve modelin en önemli 

varsayımları tüm kesit birimlerde α değerinin değişmediği, hata teriminin ise 

birimlere ya da zamana göre farklılıkları barındırdığıdır.  

 

4.3.1.2.2. Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects Model) 

Sabit etkiler modelinde, birimler arasındaki farklılıklardan ya da birimler 

arasında ve zaman içerisinde oluşan farklılıklardan kaynaklanan değişmeyi modele 

dahil ederken, mevcut değişmenin regresyon modelindeki katsayıların bazılarında 
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veyahut tümünde değişmeye yol açtığı varsayılmaktadır. Diğer bir ifade ile sabit 

etkiler modelinde, birimler ya da birimler ve zamana göre katsayılar değişmektedir. 

Tek değişkenli bir sabit etkiler modelinde denklem şu şekilde oluşturulmaktadır:  

Yit = αi + β1Xit + εit        4.3 

Bu modelde her bir veri seti grubu için spesifik etkiyi ifade eden bilinmeyen 

sabit terim (αi) tahmin edilmeye çalışılmaktadır.  Bu denklemde yalnız sabit terim 

(αi) değişirken bu değişim zaman boyutunda değil kesit boyutunda 

gerçekleşmektedir. Ortak bir sabit kullanılarak denklem aşağıdaki gibi 

yazılabilmektedir: 

 Yit = β0 + β1Xit + γ 2 D2i + γ 3 D3i + … + γ n Dni +  εit   4.4 

D2, D3,…, Dn kukla değişkenler olup her bir işletmenin etkisini ifade 

etmektedir. Kukla değişkenler kullanılması sebebiyle bu modele “En Küçük Kareler 

Kukla Değişkeni Modeli” da denilmektedir. Çoklu bağlantı sorununa sebep 

olmaması için söz konusu kukla değişken sayısı (N-1) tane olup, denklemin ortak 

sabit terimi β0 ile ifade edilmektedir.  

Son iki denklem arasında bir farklılık bulunmaktadır. 4.3 numaralı 

denklemde işletmelerin bireysel farklılıkları sabit terim ile temsil edilmekte ve her 

bir işletme adına farklı bir sabit terim bulunmaktadır. 4.4 numaralı denklemde ise, 

ortak bir sabit terim bulunmakta, işletmelerin bireysel farklılıkları kukla değişken 

tarafından temsil edilmektedir. 

 

4.3.1.2.3 Rastsal Etkiler Modeli (Random Effects Model) 

Hata bileşen modeli olarak da bilinen rastsal etkiler modelinde, birimler 

tesadüfi olarak alınmakta ve birimler arasındaki farklılıklar da tesadüfi olmaktadır.  

Modelde yatay kesit birimleri farklılıkları εit gibi rastsal değişkenler şeklinde 

analiz edilmektedir. Oysa sabit etkiler modelinde, yatay kesit birimlerinin 

gözlenemeyen etkileri zaman içerisinde sabit kalan bir parametre olarak analize 

edilmekteydi. Sabit etkili ve rastsal etkili modellerden hangisinin seçileceği etkiler 



105 
 

ile açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkiye bağlı olmaktadır. Yatay kesit birimlerine 

ait etkilerin gözlenemeyen ya da modele dahil edilemeyen değişkenlerle bağlantısı 

olduğu düşünülüyorsa sabit etkiler modeli değil rastsal etkiler modeli ile analiz 

yapılması daha etkin olacaktır. Sabit etkiler modelinde kukla değişkenler de 

kullanıldığından tahmin edilmesi gereken çok fazla parametre bulunmakta ve bu 

nedenle de serbestlik derecesi kaybı problemi ortaya çıkmaktadır. Rastsal etkiler 

modelinde bu tür bir problem bulunmamaktadır (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 37-38; 

Kök ve Şimşek, 2012: 18). 

Rastsal etkiler modelinde denklem şu şekilde kurulmaktadır: 

Yit = β1it + β2itX2it + β3itX3it + εit      4.5 

β1i tesadüfi olarak alındığında şu şekilde yazılmaktadır: 

β1t = 훽̅1+ μi         4.6 

4.6, 4.5’de yerine konulursa model şöyle olmaktadır: 

Yit = (훽̅1+ μi )+ β2itX2it + β3itX3it + εit     4.7 

4.7 numaralı denklemden yola çıkılarak hata bileşen modelinin 

genelleştirilmiş hali ise 4.8 numaralı denklemde verilmiştir. 

Yit =훽̅1+∑ β x + (ε + μ )      4.8 

Hata bileşen ifadesi  εit + μi parametresinden kaynaklanmaktadır. Buradaki 

εit tüm hataları ifade etmekte, μi ise bireysel spesifik hataları, bireysel farklılıkları ve 

sabit zamana göre bireyler arasındaki değişmeyi göstermektedir (Pazarlıoğlu, 2001: 

7). 

 

4.3.1.2.4. Dinamik Panel Veri Modeli (Dynamic Panel Data Model) 

Dinamik panel veri modeli geçmiş dönemdeki bağımlı değişkenin cari 

dönemdeki bağımlı değişken üzerine etkisini incelemektedir. İktisadi modellerin 

çoğu dinamik bir yapıdadır ve geçmiş yıldaki durumdan etkilenmektedir (Şükrüoğlu, 
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2008: 37). Statik panel veri modellerinde gecikmeli bağımlı değişkenin modele dahil 

edilmesi bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri ile hata terimi arasında bir ilişkinin 

ortaya çıkmasına neden olmakta bu da önemli sorunlara yol açmaktadır (Bahar ve 

Bozkurt, 2010: 261).  

Dinamik panel veri modeli şu şekildedir:  

yit = δyit-1 + x'it-1β + uit       4.9 

uit =  μit + vit         4.10 

Birim etki μi, i. birim için tüm zaman boyunca sabit olduğundan hem γit 

hem de yit-1  bu birim etkinin bir fonksiyonudur (Baltagi, 2005: 135). Bu nedenle de 

4.9 numaralı denklemdeki bağımlı değişken ile hata terimi arasında korelasyon 

vardır. En küçük kareler (EKK) tahminleri bu korelasyon nedeni ile yanlı ve de 

tutarlıdır (Drukker, 2008: 4). Sabit etki tahmin edicisi olan yani grup içi tahmin 

edicisi ise μi terimini modelden dışlayarak  (y − y )’nin (y − y ) ve (xit - xit-1) 

üzerine regres edilmesiyle elde edilir. yit, vit ile ilişkili olduğundan yit-1 hem vit-1 ile 

hem de v  ile ilişkilidir. Grup içi dönüşümlerin EKK tahminleri de tutarsız tahmin 

sonuçları vermektedir. Rassal etki tahmin edicileri de grup içi ve gruplar arası tahmin 

edicilerin doğrusal bir fonksiyonu olduğundan tutarsızdır. 

μi birim etkileri modelden dışlamak Anderson ve Hsiao (1981) için ilk fark 

dönüşümlerini kullanmayı önermişlerdir. Bu dönüşümler de tutarsız tahminler 

verdiğinden hata terimi ile ilişkili açıklayıcı değişken ∆y = (y − y ) 

yerine, araç değişken olarak ∆y = (y − y ) veya y  kullanmayı 

önermişleridir. Bu tahmin yöntemi de tutarlı fakat etkin değildir.  

Arrelona ve Bond (1991) bağımlı değişkenin tüm olası gecikmeli değerlerini 

içeren momentler kullanarak daha fazla araç değişken ile daha etkin tahminlere 

ulaşmışlardır. Bu tahminleri bir aşamalı ve iki aşamalı genelleştirilmiş moment 

yöntemi (Generalized Methods of Moment – GMM) kullanarak bulmuşlardır. Bir 

aşamalı GMM, iki aşamalı EKK yöntemi gibidir. İki aşamalı GMM ise i ve vi’nin 

dağılımları ile ilgili herhangi bir bilgi kullanmadan model tahmininde bulunmaktadır 

(Baltagi, 2005: 136).  
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Arrelona ve Bover (1995) ile Blundell ve Bover (1998) gecikmeli düzeydeki 

bağımlı değişken içeren araç değişkenlerin δ  oldukça büyük T oldukça küçük 

olduğunda zayıf olduğunu savunmuşlardır. Blundell ve Bover (2000) E(y ∆u ) =

0 , t = 3, … , T; 2 < s < t − 1 yanında, gecikmeli fark değişkenlerini içeren 

E(u ∆y ) = 0, t = 2, … , T momentleri de kullanarak sistem GMM tahmin 

yöntemi ile daha etkin tahminler elde etmişlerdir (Zeren ve Ergun, 2010: 77). 

 

4.4. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmada araştırma ve geliştirme harcamalarının firmaların net satış 

hasılatlarını artırıp artırmadığı ve dönem net karındaki bir artışın araştırma geliştirme 

harcamalarına ayrılan pay üzerinde bir etkisinin olup olmadığı dinamik panel veri 

modeli kullanılarak analiz edilecektir.  

Ekonomik büyüme, temel ekonomik birimlerdeki büyüme sayesinde ivme 

kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada günümüzde önemi artarak hissedilen Ar-Ge 

faaliyetlerinin firmalar üzerindeki etkisini ortaya koymak ve bu yolla firmalara yol 

göstermek amaçlanmıştır.  

 

4.5. Panel Veri Seti ve Yöntem 

Bu çalışmada Gaziantep ilini kapsayan toplam verilerle analizin yapılması 

amaçlanmış, ancak bu verilerin mevcut olmaması nedeni ile firma düzeyinde 

verilerin toplanması yoluna gidilmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü’nden alınan ve 

Gaziantep’de Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan firmalara ilişkin listeden yola çıkarak 

firmalarla yüz yüze görüşmeler yapılmış, bazı firmalar aldıkları yönetim kurulu 

kararınca bilgilerini paylaşmak istemedikleri, bazıları Ar-Ge harcamalarını ayrı bir 

kalem olarak finansal tablolarında göstermedikleri için analize dahil edilememiştir. 

Tüm bu sınırlılıklar çerçevesinde 189 firmanın 29 tanesinden istenilen bilgiler 

alınabilmiş ve bu kapsamda örneklemin % 15’ini temsil eden firmalar üzerinde 

uygulama gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla anket yöntemi ile toplanan veri seti, 



108 
 

Gaziantep’de Ar-Ge harcamalarına pay ayıran 29 firmaya ait 2005-2010 yıllarını 

kapsayan verilerden oluşmaktadır.  

Toplanan verilerde dönemden döneme ve firmadan firmaya katsayıların 

değişmeyeceği varsayıldığından analiz için dinamik panel veri yöntemi uygun 

görülmüştür. Kurulan modellerden birincisi Ar-Ge harcamalarındaki bir artışın net 

satış hasılatını artırıp artırmadığını, ikincisi ise firmaların dönem net karlarındaki bir 

artışın Ar-Ge için ayırdıkları payları artırıp artırmadığını analiz edecektir.  

Modeller sırasıyla aşağıda verilmiştir.  

NSHit = 0+1ARGEit +       4.11 

ARGEit = 0+1DNKit +       4.12 

Tüm modellerde kullanılan gözlem sayısı (N×T) 174 tür. Veri setlerine ait 

istatistiki modellerin sınanmasında EViews 7.0 programı kullanılmıştır.   

Analizde kullanılan veri setine ait serilerin 2005-2010 periyoduna ilişkin 

genel eğilimleri Grafik 30 ile görülebilmektedir.  
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Grafik 30: ARGE, NSH ve DNK’nın 2005-2010 Dağılımı 
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4.6. Değişkenlere Ait Açıklayıcı İstatistikler  

Tablo 18’de değişkenlerin özelliklerine yer verilmiştir. Tablodaki DNK 

dönem net karını, ARGE araştırma geliştirme harcama tutarlarını ve NSH net satış 

hasılatlarını temsil etmektedir. Firmalar isimlerinin gizli tutulması talebinde 

bulunduğundan bulunan tanımlayıcı istatistikler firmalar arasında değil sadece 

değerler açısından incelenebilmektedir. Panel verilerin ortalamasına bakıldığında Ar-

Ge faaliyetlerinde bulunan bu 29 firma bu faaliyetleri için 939.354,6 TL’lik bir 

harcamada bulunmuştur. Dönem Net Karı ve Net Satış Hasılatı açısından 

bakıldığında ise söz konusu ortalamaların sırasıyla, 3.378.295 TL ve 96.167.522 TL 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 18: Tanımlayıcı İstatistikler 
 DNK ARGE NSH 

Ortalama 3378295. 939354.6 96167522 

Medyan 411041.7 42710.00 39045781 

Maksimum 104805951 12150348 1073589079 

Minimum -55025919 0.000000 0.000000 

 

Maksimum değerler açısından bakıldığında, dönem net karının 104.805.951 

TL, net satış hasılatının 1.073.589.079 TL, Ar-Ge harcamasının 12.150.348 TL 

olduğu görülmektedir. 

Minimum değerlere bakılığında ise, bir firmanın 55.025.919 TL zarar ettiği, 

bazı yıllarda Ar-Ge harcamasının hiç yapılmadığı ve Net Satış Hasılatı elde 

edilemediği bilgilerine ulaşılmaktadır. 
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4.7. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Modelde kullanılan bütün değişkenler arasındaki ikili ilişkiler korelasyon 

matrisi ile bulunmaktadır (Tarı, 2010: 339). ARGE ile DNK ve NSH arasındaki ikili 

ilişkilerin derecesini veren basit korelasyon katsayıları Tablo 19’da verilmiştir. 

Tablo 19: Korelasyon Matrisi 
 DNK NSH ARGE 

DNK 1 

NSH 0.4937844128192672 1

ARGE 0.5186431784138242 0.592204419424881 1

 

6 yıllık süre bazında ele alınan işletmeler için ARGE, DNK ve NSH 

değişkenlerine ait korelasyon matrisine bakıldığında değişkenler arasında pozitif 

yönlü ilişki olduğunu görülmektedir. Ar-Ge ile net satış hasılatı arasındaki 

korelasyon yaklaşık 0.59, dönem net karı arasındaki ise yaklaşık 0.52 bulunmuştur. 

ARGE ile NSH arasındaki katsayı en yüksek ilişkiyi temsil etmektedir. 

 

4.8. Panel Birim Kök Testleri 

Zaman serilerinin analizlerinde yaygın olarak kullanılan birim kök testleri 

son yıllarda panel veri analizlerinde de ilgi görmektedir. Durağan olmayan serilerin 

kullanılması güvenilir olmayan sonuçların elde edilmesine ve sahte regresyon 

problemine neden olmaktadır. Bu problemle karşılaşmamak için panel verilerin 

durağan olup olmadıklarını anlamak için birim kök testi yapmak gerekmektedir. 

Durağan olmayan serilerin durağan hale getirilmeleri gerekmektedir. Panel veri 

çalışmalarında ortak ve bireysel birim kök testleri olmak üzere iki grup birim kök 

testleri uygulanmaktadır. Levin, Lin Chu (2002), Bretung (2000) ve Hadri (2000) 

birim kök testleri ortak birim kök testleridir. Im, Peseran, Shin (2003) ve Fisher 

odaklı ADF ve PP gibi bireysel birim kök testleridir (Çetin ve Ecevit, 2010: 172). Bu 
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çalışmada Levin, Lin Chu ve Fisher odaklı ADF ve PP birim kök testleri 

uygulanmıştır. Aşağıdaki tabloda çeşitli yöntemlere göre panel verilere uygulanan 

birim kök testi sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 20: Değişkenlere Ait Birim Kök Testi Sonuçları 
Metod Değişken Adı İstatistik Olasılık 

Levin, Lin & Chu t* 

İstatistiği (Sabitli) 

ARGE -365.625 0.0000 

DNK -348.070 0.0000 

NSH -186.506 0.0000 

ADF - Fisher Chi-square 

İstatistiği 

ARGE 75.2423 0.0072 

DNK 104.682 0.0000 

NSH 76.7371 0.0089 

PP - Fisher Chi-square 

Birim İstatistiği 

ARGE 103.183 0.0000 

DNK 164.079 0.0000 

NSH 142.327 0.0000 

Levin, Lin & Chu t* 

(Trendli) İstatistiği 

ARGE -608.621 0.0000 

DNK -363.073 0.0000 

NSH -192.623 0.0000 

 

Uygulanan testlerde hipotezler şu şekilde kurulmuştur: 

H0 = Seride birim kök vardır. 

H1 = Seride birim kök yoktur. 
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Tablo 20’ye göre kullanılan tüm metotlarda olasılık değeri 0,05 kritik 

değerinden küçük olduğundan H0 hipotezi edilmiş ve serilerin durağan olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

4.9. Panel Regresyon Analizi Sonuçları 

Ekonometrik çalışmalarda en fazla tercih edilen tahmin araçlarından birisi 

olan regresyon analizi bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi 

tanımlamak ve derecesini hesaplamak için kullanılmaktadır. Panel regresyon 

analizinin kullanıldığı bu çalışmada dinamik panel analizi kapsamında iki model 

kurulmuştur. Genelleştirilmiş Moment Yöntemi’ne (Generalized Methods of 

Moment – GMM) göre kurulan modellerden birincisi Ar-Ge harcamalarındaki bir 

artışın net satış hasılatını artırıp artırmadığını, ikincisi ise firmaların dönem net 

karlarındaki bir artışın Ar-Ge için ayırdıkları payları artırıp artırmadığını analiz 

etmektedir.  

Tablo 21’de denklem 4.11, Tablo 22’de denklem 4.12’de kurulan modellere 

ilişkin tahmin sonuçları verilmiştir.  

Tablo 21: ARGE-NSH Panel Regresyon Analizi Sonuçları 
Bağımlı Değişken: NSH  
Yöntem: Panel Genelleştirilmiş Moment Yöntemi 
Dönem: 2005- 2010  
Yatay Kesit (Firma) Sayısı: 29  
Toplam Panel Gözlem Sayısı: 174 

Değişken Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık   

          ARGE 23.82949 5.915498 4.028315 0.0001 

          R-Kare 0.511543     Bağımlı değişken ortalaması 96167522 

Düzeltilmiş R-Kare 0.501542     Bağımlı değişken s.sapma 1.67E+08 

S.H. regresyon 1.83E+08     Sum squared resid 5.01E+18 

Durbin-Watson İst. 2.443334     J-istatistiği 149.0000 

Instrument rank 3.000000    
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Tablo 21’de, GMM yöntemi ile oluşturulan denklem sonucuna göre 

bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklama gücünün 0,51 olduğu 

görülmektedir. Bağımsız değişkenin katsayı değeri istatistiki açıdan anlamlı ve 

pozitif bulunmuştur. Buna göre Ar-Ge harcamalarındaki (ARGE) bir birimlik artış 

net satış hasılatını (NSH) 4,03 oranında artırmaktadır. Durbin-Watson (DW) 

istatistiği bir regresyonda artıklar arasında otokorelasyon olup olmadığını test etmek 

için kullanılan bir ölçüttür. Panel regresyon analizinden elde edilen DW değerine 

göre otokorelasyon olmadığı sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 22: DNK-ARGE Panel Regresyon Analizi Sonuçları 
Bağımlı Değişken: ARGE  
Yöntem: Panel Genelleştirilmiş Moment Yöntemi 
Dönem: 2005 2010  
Yatay Kesit (Firma) Sayısı: 29  
Toplam Panel Gözlem Sayısı: 174 

Değişken Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 

     
     DNK 0.053726 0.014593   3.681771 0.0003 

     
     R-kare 0.562890     Bağımlı değişken ortalaması 939354.6 

Düzeltilmiş R-kare 0.552780     Bağımlı değişken s.sapma 2359300. 

S.H. of regresyon 2432357.     Sum squared resid 8.82E+14 

Durbin-Watson ist. 2.442219     J-istatistiği 149.0000 

Instrument rank 3.000000    

      

Tablo 22’ye göre bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklama gücü 

0,56’dır. Son modelde ise bağımsız değişkenin katsayı değeri istatistiki açıdan yine 

anlamlı ve pozitif bulunmuştur. Buna göre dönem net karındaki (DNK) bir birimlik 

artış Ar-Ge harcamalarını (ARGE) 3,68 oranında artırmaktadır. Panel regresyon 

analizinden elde edilen DW değeri tablo değerinden büyük olduğundan bu modelde 

de otokorelasyon olmadığı sonucuna bu varılmıştır. 

Analiz sonuçlarının toplu görülebilmesi için, değişkenler panel regresyon 

denklemi içerisinde şu şekilde gösterilebilir:  
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NSHit = 23,829+4,028ARGEit +  .11 

ARGEit = 0,054+3,682DNKit +     4.13 

Denklemlere göre Ar-Ge harcamalarının net satış hasılatı üzerinde, dönem 

net karının da Ar-Ge harcamaları üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

4.10. Granger Nedensellik Testi 

Regresyon analizleri değişkenler arasındaki bağımlılık ilişkilerini 

incelemektedir. Değişkenler arasındaki bu bağımlılık mutlaka bir nedensellik ilişkisi 

olduğunu, bağımsız değişkenin mutlaka bir sebep ve bağımlı değişkenin mutlaka bir 

sonuç olduğunu, ifade etmez. Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişken 

ayrımı yapılarak ilişkilerin yönü hakkında bir ön koşul oluşturulmaktadır. Oysa 

nedensellik analizinde ilişkilerin yönü araştırılmaktadır (Tarı, 2010: 436). 

İstatistiki olarak nedensellik, bir zaman serisi değişkeninin tahmin 

değerlerinin, kendisinin ya da ilişkili başka bir zaman serisi değişkeninin geçmiş 

dönem değerlerinden etkilenerek elde edilmesidir. Granger anlamında nedensellikse, 

bir X değişkeni başka bir Y değişkenine hem X hem de Y’deki bilgi veri iken, eğer Y 

değişkeni sadece X’e ait geçmiş değerlerin kullanımıyla tahmin edilirse Granger 

anlamında nedenidir şeklinde açıklanmaktadır. Diğer ifade ile, X değişkeninin 

geçmiş değerlerine ait bilgiye sahip olma, Y’nin daha kesin bir biçimde 

öngörülmesine olanak sağlıyorsa X değişkeni Y değişkenine Granger anlamında 

nedendir (Takım, 2010: 12). 

Hesaplanan F istatistiği (m; n-2m) serbestlik derecesindeki α anlamlılık 

düzeyindeki tablo değerinden büyükse sıfır hipotezi reddedilmektedir. (H0 = Granger 

nedeni değildir, H1= Granger nedenidir). Bu hipotezin reddedilmesi modelde yer alan 

katsayıların anlamlı olduğunu ifade etmektedir (Takım, 2010: 13).  
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Tablo 23: Granger Nedensellik Testi Sonuçları (Lag: 1) 
Boş Hipotezler Gözlem Sayısı F-İstatistiği Olasılık 

ARGE →DNK 145 4.60517 0.0076 

DNK → ARGE 145 10.1730 0.0018 

ARGE → NSH 145 5.61662 0.0338 

NSH → ARGE 145 3.93463 0.0495 

 

Tabloda nedensellik test sonuçları verilmiştir. Analizde gecikme sayısı 1 

olarak alınmış olup buna göre F istatistiği tablodan =3,84 olarak bulunmuştur. 

Yapılan nedensellik test sonuçlarına göre Ar-Ge harcamaları hem net satış hasılatının 

hem de dönem net karının bir nedenidir. Diğer taraftan net satış hasılatı ve dönem net 

karı da Ar-Ge’nin bir nedenidir. Yani Ar-Ge harcaması ile net satış hasılatı birbirini 

etkilerken, Ar-Ge harcaması ile dönem net karı da birbirini etkilemektedir. Buna göre 

bir firmanın Ar-Ge harcamalarını artırması durumunda söz konusu firmanın net satış 

hasılatı ve dönem net karı artacak, net satış hasılatı ve dönem net karının artması da 

firmanın yapacağı Ar-Ge harcamalarını artacaktır. 
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SONUÇ 

İnsanlık tarihi ilk çağlardan bu yana sürekli değişim ve gelişim içerisindedir. 

Önceleri ilkel bir varlık olarak hayatını sürdüren insanoğlu, göçebe bir yaşam tarzı 

içerisinde, avcılık ve toplayıcılık yaparak geçimini sağlamaktaydı. Bu süreç yerleşik 

hayatı benimseyince tarım toplumuna dönüşmüştür. Tarım toplumuna geçişle birlikte 

emeğe dayalı üretim geliştirilmiş, verimlilik artışıyla ihtiyaçtan fazlasını üretmek 

mümkün olmuş ve ticaret hayatı başlamıştır. Gelişmeler sanayi devrimiyle yön 

değiştirmiş ve sanayinin büyüttüğü ekonomik, teknolojik ve politik hayat sanayi 

toplumunu oluşturmuştur. Montaj usulü ve kitle halinde üretimle, zihni yaratıcıktan 

yoksun çalışan ve monotonlaşan işçi kitlesi ise bilgi toplumuyla yeni bir yüze 

kavuşmuştur. Sanayi toplumundaki üretimin itici gücü makine iken, bilgi 

toplumunda bu rolü enformatik üstlenmiştir. Enformatik ve teknoloji birbirini 

beslerken, küreselleşme hareketleri de bu iki değişkenin etkisiyle hız kazanmıştır. 

Küreselleşme ile ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel tercihler dünyanın her yerinde 

birlikte belirlenmeye başlamıştır. Bunu mümkün kılan faktör ise bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmelerdir. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla 

tüketicilerin ve üreticilerin bilgiye ulaşması kolaylaşmış, ekonomik işlemler hız 

kazanırken aynı zamanda ucuzlamıştır.  

Bilgi toplumunun çarklarından birini oluşturan yeni ekonomik düzende 

emek ve sermayenin yerini, bilgi odaklı üretim almıştır. Sanallaşan, dijitalleşen, 

molekülleşen ve globalleşen ekonomik süreçte, bireyler ve firmalar arasındaki 

rekabet büyük bir önem kazanmıştır. Yeni ekonomik anlayışta, çalışanların iyi 

koşullarda hayatlarını idame ettirebilmeleri enformatiği ne kadar özümsediklerine, 

firmaların varlıklarını karlı bir biçimde sürdürebilmeleri ise yeniliğe ne kadar açık 

olduklarına bağlıdır. Piyasada tutunabilmek için sürekli biçimde yeni ürün ve 

teknoloji geliştirmek şarttır. Alıcılar, satıcılar ve aracı kurumlar elektronik piyasa 

sayesinde global bir piyasada buluşma imkanına sahip olmaktadır. Bunun sayesinde 

verimlilik ve etkinlik artışı sağlanabilmekte, maliyet ve rekabet avantajı 

yakalanabilmektedir. Mikro birimlerde sağlanacak bu başarıyla da ülke ekonomileri 
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istihdam, büyüme ve dış ticaret konularında yeni ekonominin avantajlarına 

kavuşabilmektedir.  

Bu avantajlar yanında dezavantajlar da mevcuttur. Örneğin istihdam 

açısından dualite sorunu ortaya çıkmaktadır. Nitelikli elemanlar kolaylıkla iş 

bulurken, niteliksiz işgücü için işsizlik sorunu artmaktadır. Diğer bir sorun makro 

ekonomik istikrarın sağlanmasındaki güçlüktür. Finansal piyasaların 

serbestleşmesiyle finansal krizlerin ortaya çıkma ve diğer ülke ekonomilerine 

yayılma olasılığı artmaktadır. 

Mikro ekonomi ve makro ekonomide avantaj ve dezavantajlar mümkün 

olduğu gibi, uygulanacak ekonomi politikalarında da bu tür etkiler yaşanmaktadır. 

Maliye politikasının önemli araçlarından olan vergi uygulamalarında hem 

mükellefler, hem de vergi daireleri pek çok kolaylığa sahip oldukları halde, 

elektronik ticaretin uluslararası platformda yapılmasıyla birlikte bir takım güçlüklerle 

de karşılaşılmaktadır. Bunlar arasında, hangi ülke yasalarının uygulanacağı; film, 

müzik, yazılım programı, bilimsel makale gibi ürünlere vergi ödemeden sahip 

olabilme imkanı… vb. sayılabilir. Diğer yandan elektronik paranın, devletin emisyon 

ve faiz kontrolünü engellediği ve bu nedenle para politikası açısından yeni 

ekonominin etkinsizlik yarattığı görüşü de yaygın bir düşüncedir.  

Amerika’da 1970 yılında başlayıp, 1980 yılından sonra ivme kazanan 

enformasyon ve iletişim yatırımları 1990’lı yıllarda verimlilik artışları yaşanmasına 

neden olmuştur. Yeni ekonomi olarak adlandırılan bu süreçte, ekonomik 

performansın artmasının başlıca nedeni bilgidir. 

Yeni ekonominin motoru olan bilgi, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle 

elde edilir. Hem bilimsel bilgi hem de teknik bilgi birikimini arttırmak için sistematik 

anlamda Ar-Ge faaliyetleri yapmak gerekmektedir. Araştırma, bilinmeyen bir 

teknoloji, ürün ya da bilgiyi ortaya çıkarmak ve bunları uygulamaya geçirmek için 

yapılan faaliyetler bütünüdür. Geliştirme ise, araştırma 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 faaliyetleridir. 

Kısaca araştırma bilim, geliştirme ise mühendislik faaliyetlerini kapsamaktadır.  
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Ar-Ge faaliyetlerinin ekonomik öneminin anlaşılması, büyüme kavramı 

içerisine Ar-Ge’nin dahil edilmesini gerektirmiştir. Schumpeter, P.Romer, 

Grossman-Helpman, Aghion-Howitt ve D.Romer, büyüme modellerinin Ar-Ge 

faaliyetleri temelinde yeniden düzenlenmesini ele alan çalışmalarda bulunmuşlar ve 

böylece Ar-Ge içsel büyüme modellerinde kullanılmaya başlamıştır. Genel olarak bu 

modeller, Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklardaki artışın ekonominin büyüme hızını 

arttırdığını öngörmektedir. Buna göre kaynaklarını başarılı şekilde Ar-Ge sektörüne 

aktararak yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlayabilen ekonomiler yüksek 

bir büyüme hızı yakalayabileceklerdir. Bu modellerin geliştirilmesiyle Ar-Ge, 

ekonomik büyümenin itici gücü olarak görülmeye başlamış ve hem özel hem de 

kamu sektöründe Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem artmıştır.  

Bilgi ekonomisi hız ve yenilik ekonomisidir. Eski ekonomide yıllarca süren 

gelişme çabaları, yeni ekonomide aylar içerisinde sağlanabilmekte, en son üretilen 

teknolojiler büyük bir hızla değişerek, çok kısa bir zaman sürecinde 

eskiyebilmektedir. Dolayısıyla bilgi çağında Ar-Ge faaliyetleri yapmak bir ihtiyaç 

olmaktan ziyade zorunluluktur. Firmaların ve ülke ekonomilerinin güçlü olması, 

yeniyi ne kadar iyi ve ne kadar kısa zamanda yakaladıklarına bağlıdır. Bu nedenledir 

ki, günümüzde ülke ekonomilerinin gelişmişlik seviyeleri, Ar-Ge istihdamı, bilimsel 

yayın, ileri teknoloji ihracatı, patent ve ticari marka sayısı, bilgi iletişim harcamaları 

gibi Ar-Ge göstergeleri ile ölçülmektedir. 

Dünya üzerinde Ar-Ge harcamalarına en yüksek payı ayıran ülke 

Japonya’dır. 1998 yılında Japonya’nın Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranı % 

3’tür. 2010 yılına gelindiğinde söz konusu oran % 3,5’lara yükselmiş olup bu 12 

yıllık süreçte Japonya Ar-Ge harcamalarını yaklaşık 0,5 puan arttırmıştır. 

Japonya’dan sonra sıralamada ABD vardır. 1998 yılında ABD GSYİH’nın % 

2,58’ini Ar-Ge harcamaları için kullanmıştır. 2010 yılında oran % 2,91 olup bu 12 

yıllık süreçte ABD Ar-Ge harcamalarını 0,33 puan arttırmıştır. AB’nde Ar-Ge 

harcamalarının GSYİH’ya oranı 1998’de % 1,79 iken 2010 yılında % 2,00’ye 

yükselmiş olup artış 0,21 puandır.  Türkiye’nin durumu incelenecek olursa; 1998 

yılında GSYİH’dan Ar-Ge için ayrılan pay % 0,37’dir. 2010 yılında ise söz konusu 

pay 0,48 puan artış göstermiş ve % 0,85’e ulaşmıştır. Rakamlardan özetle, Türkiye 
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aslında Ar-Ge harcamalarına önem vermeye başlamıştır. Ancak bu artış henüz 

gelişmiş ülkelerin ayırdığı payların çok gerisinde kalmaktadır.  

Finans kaynağına göre Ar-Ge harcamalarına bakıldığında Türkiye’nin genel 

olarak gelişmiş ülke ekonomilerinin tam tersi yoğunluklara sahip olduğu 

görülmektedir. Seçili ülkeler olan AB, ABD ve Japonya’da finans kaynağı özel 

girişim ağırlıklı iken Türkiye’de kamu sektörü ağırlıklıdır. 

Toplam araştırmacı sayısı bakımından Türkiye AB ve ABD’nin yaklaşık 30, 

Japonya’nın ise yaklaşık 12 kat gerisindedir.  

2010 yılında PCT’ye yapılan patent başvuru sayıları Japonya’da 290.081, 

ABD’de 241.977, AB’de 84.953 ve Türkiye’de 3.250’dir. Rakamlara göre patent 

sayısı açısından Türkiye Japonya’dan 90, ABD’den 75, AB’nden 26 kat geri 

durumdadır. 

Toplam ihracat içerisinde ileri teknoloji ihracatının ne oranda yer aldığı 

konusu bir diğer Ar-Ge ölçütüdür. 2010 yılı için ABD’de bu oran % 20, Japonya’da 

% 18, AB’nde % 14,81 ve Türkiye’de sadece % 2 olarak gerçekleşmiştir. 

Bilimsel yayın sayısı bakımından seçili ülkeler ve Türkiye’nin durumu 2009 

yılı itibari ile şöyledir; ABD 341.038, AB 432.089, Japonya 78.930 ve Türkiye 

22.037. Bilimsel yayınlara ne kadar atıf yapıldığına göre hesaplanan etki değeri 

ABD’de 0,71, AB’de 0,56, Japonya’da 0,49 ve Türkiye’de 0,23’tür. 

Türkiye’nin Ar-Ge göstergeleri açısından gelişmiş ülkelerle yapılan 

kıyaslamasında, bu ülkelerin çok gerisinde kaldığı açıkça görülmektedir. Bu 

durumun temel nedeni, halen Türkiye’deki firmaların ve kurumların Ar-Ge bilincine 

ulaşamamaları, üretim yerine distribütörlük zihniyetinin yaygın olması ve Ar-Ge 

yönetimi yanlışlıklarıdır.  

Bu çalışmada, Ar-Ge harcamalarının firmaların net satış hasılatları üzerinde 

etkisinin olup olmadığı ve firma karının Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan payı etkileyip 

etkilemediği araştırılmıştır. Yapılan literatür araştırmasında genel olarak Ar-Ge 

harcamaları ile satışların büyümesi arasındaki ilişki araştırılmış ve Ar-Ge 
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harcamalarının satışların artması üzerinde pozitif etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Firma karlarının Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan paylar üzerinde etkisi olup olmadığına 

dair çalışmaya ise rastlanılamamıştır.  

Araştırma için, Türkiye’nin 6. büyük kenti olan Gaziantep ili örnek 

alınmıştır. Veri seti 29 firmayı ve 2005-2010 yıllarını kapsamaktadır. Analize tabi 

tutulan firmaların % 42’si gıda, % 39’u tekstil-konfeksiyon, % 3’ü kimya ve % 16’sı 

da diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Ortalama değerler açısından 

bakıldığında firmalar, Ar-Ge harcamalarının % 46’sını öz kaynaklarından, % 37’sini 

TÜBİTAK’tan, % 13’ünü KOSGEB’den, % 2’sini Sanayi Bakanlığı’ndan ve % 

2’sini diğer fon kaynaklarından finanse etmektedirler.  Firmaların % 61’i 1-5 

arasında, % 21’i 5-15 arasında, % 11’i 15’in üzerinde Ar-Ge projesi tamamlamış 

firmaların % 7’si hiç proje yapmamıştır. Firmaların Ar-Ge faaliyetleri yapma 

amaçları ise önem sırasına göre şöyle sıralanmaktadır; yeni ürün ya da mevcut ürünü 

geliştirmek (% 30), maliyeti düşürmek ve verimliliği arttırmak (% 21), yeni araç-

gereç veya makine-teçhizat ya da mevcudu geliştirmek (% 18), yeni yöntem veya 

mevcut yöntemi geliştirmek (% 14), yeni süreç geliştirmek ya da mevcut süreci 

geliştirmek (% 11), yeni malzeme veya mevcut malzemeyi geliştirmek (% 6). 

Firmaların % 66’sı danışmanlık hizmeti almakta ve bu danışmanlık hizmetleri için % 

60 oranında özel danışmanlık şirketlerinden, % 40 oranında ise üniversitelerden 

destek sağlanmaktadır. Ar-Ge personeli istihdam yoğunluğuna bakıldığında; 

firmaların % 47’si 1- 3 kişi arasında, % 25’i 5 kişiden fazla, % 14’ü 3- 5 kişi arasında 

Ar-Ge personeli istihdam ederken % 14’ünün hiç Ar-Ge personeli istihdam etmediği 

görülmektedir. Firmaların % 62’sinin Ar-Ge laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca firma 

başına düşen ortalama patent sayısı 3, faydalı model sayısı 7 ve ticari marka sayısı 

ise 27’dir. 

Veri seti dinamik panel veri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz 

için üç model kurulmuş olup tüm modellerde kullanılan gözlem sayısı 174’tür. Veri 

setlerine ait istatistiki modellerin sınanmasında EViews 7.0 programı kullanılmıştır. 

Panel regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre ilk model 

NSHit=23,829+4,028ARGEit+ şeklinde yazılabilmektedir. Buna göre Ar-Ge 

harcamalarında bir birim artış yapılması durumunda net satış hasılatı 4,028 oranında 
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artış göstermektedir. Yani Ar-Ge harcamalarının net satış hasılatı üzerinde pozitif ve 

güçlü yönlü bir etkisi bulunmaktadır. İkinci model ise ARGEit=0,054+3,682DNKit+ 

olarak yazılabilmekte ve buna göre dönem net karının bir birim artması halinde Ar-

Ge harcamalarının 3,682 oranında artacağı sonucu elde edilmektedir. Bulgulara göre, 

firma karlılığının artması durumunda firmaların Ar-Ge harcamaları için ayırdığı pay 

da artış göstermektedir.  

İktisadi büyüme, bir ekonomide üretim ölçeğinin genişlemesini ifade 

etmektedir. Yeni ekonomi ile birlikte, fiziki sermaye stokundaki ya da niteliksiz 

işgücündeki artışlar yerine ülke kalkınması, teknoloji geliştirmeye bağlı hale 

gelmiştir. Teknoloji geliştirme ise sürekli biçimde yapılacak Ar-Ge faaliyetlerine 

bağlıdır. İşte bu nedenledir ki, artık bir ülkenin büyüyebilmesi ve kalkınabilmesinin 

yolu Ar-Ge’ye verilen önemden geçmektedir. 

Ar-Ge yapan firmalar teknolojik yenilik üretebilme, mevcut teknolojilerini 

daha kapsamlı hale getirme imkanına kavuşurlar. Bu imkan sayesinde ilgili sektör 

gelişecek ve ülke ekonomisinin performansı artacaktır. Ar-Ge faaliyetlerinin ulusal 

anlamda pozitif dışsallık sağlaması için, firmalarda öncelikle Ar-Ge bilincinin 

oluşması gerekmektedir. Öz kaynakları dışında farklı fon kaynaklarından destek alan 

firmaların bu destekleri etkin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanmaları gerekmektedir. 

Halihazırdaki üretim ve mühendislik faaliyetlerine Ar-Ge süsü vererek giderlerini 

karşılama yoluna gitmek ya da yüksek getirisi olmayan projeler için destek 

sağlamaya çalışmak ülke ekonomisinin büyümesine, üretkenliğinin artmasına ya da 

rekabet gücünün artmasına bir fayda sağlamadığı gibi, kaynakların etkin olmayan 

alanlarda kullanılmış olmasına yol açmaktadır.  
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EK 1: Ar-Ge Esnekliği (Çapraz Analiz Yöntemine Göre)  

Çalışmanın Yazarı ve 
Yılı 

Ar-Ge 
Esnekliği 

Çalışmanın Yapıldığı Yıl ve 
Kapsadığı Örneklem 

Minasian (1969) 0,11-0,26 17 ABD Firması (Kimya Sanayi) 
1948-1957 

Griliches (1980a) 0,03-0,07 39 ABD İmalat Sanayi 1959-1977 
Griliches (1980b) 0,07 883 ABD Firması 1957-1965 
Schankerman ve 

Sveikauskas (1982) 0,22-0,25 144 ABD İmalat Sanayi 1959-1969 

Cuneo ve Mairesse 
(1984) 0,2 182 Fransız İmalat Firması 

1. Grup 0,21 98 Fransız Bilim Sektörü 
2. Grup 0,11 84 Fransız Bilim Harici Sektör 

Griliches ve Mairesse 
(1984)   
1. Grup 0,05 133 ABD Firması 1966-1977 
2. Grup 0,19 77 ABD Bilim Firması 1966-1977 

Griliches (1986)  491 ABD Firması 
1. Grup 0,11 Çapraz Sektör Analizi 1972 
2. Grup 0,09 Çapraz Sektör Analizi 1977 

Jaffe (1986) 0,2 432 ABD Firması (1973-1980) 
Englander, Evenson ve 

Hanazaki (1988) (-0,16)-0,50 6 Ülkeden 16 Sanayi Sektörü 1970-
1983 

Mansfield (1988) 0,42 17 Japon İmalat Sanayi 
Griliches ve Mairesse 

(1990)   
1. Grup 0,25-0,41 525 ABD İmalat Firması 1973-1980 
2. Grup 0,20-0,56 406 Japon İmalat Firması 1973-1980 

Hall ve Mairesse (1995) 0,05-0,25 197 Fransız Firması 1980-1987 

Wang ve Tsai (2003) 0,19 136 Tayvan İmalat Firması 1994-
2000 

Kaynak: Congressional Budget Office, 2005: 15. 
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EK 2: Ar-Ge Esnekliği (Zaman Serisi Analiz Yöntemine Göre)   

Çalışmanın Yazarı ve 
Yılı 

Ar-Ge 
Esnekliği 

Çalışmanın Yapıldığı Yıl ve 
Kapsadığı Örneklem 

Minasian (1969) 0,08 17 ABD Firması (Kimya Sanayi) 
1948-1957 

Griliches (1980b) 0,08 883 ABD Firması 1957-1965 
Cuneo ve Mairesse 

(1984) 0,05 182 Fransız İmalat Firması 

1. Grup 0,14 98 Fransız Bilim Sektörü 
2. Grup 0,03 84 Fransız Bilim Harici Sektör 

Griliches ve Lichtenberg 
(1984b) (-0,04) 27 ABD İmalat Sanayi 1959-1976 

Griliches ve Mairesse 
(1984) 0,09 133 ABD Firması 1966-1977 

Griliches (1986) 0,12 652 ABD Firması 1966-1977 
Jaffe (1986) 0,1 432 ABD Firması 1973-1980 

Bernstein (1988) 0,12 7 Kanada İmalat Sanayi 1978-1981 
Hall ve Mairesse (1995) 0-0,07 197 Fransız Firması 1980-1987 

Verspagen (1995) (-0,02)-0,17 11 OECD Ülkesinden 14 Sektör 
1973-1988 

Kaynak: Congressional Budget Office, 2005: 17. 
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EK 3: Ar-Ge Getirisi   

Çalışmanın Yazarı ve 
Yılı 

Ar-Ge 
Getirisi Çalışmanın Yapıldığı Yıl ve Kapsadığı Örneklem 

Terleckyj (1974) 0-0,30 33 ABD Sanayi (Kimya Sanayi) 1948-1966 
Mansfield (1980) 0,27 16 ABD Firması (Petrol ve Kimya) 1959-1977 
Terleckyj (1980) 0,20-0,27 20 ABD İmalat Sanayi 1948-1966 

Link (1981b)   
1. Grup 0 174 ABD Firması 1971-1976 
2. Grup 0,07 33 ABD Sanayi (Kimya Sanayi) 1971-1976 

Scherer (1982) 0,13-0,29 87 ABD İmalat Sanayi 1964-1969 ve 1973-1978 
Griliches ve Mairesse 

(1983)   
1. Tam Örnek 0,28 528 ABD ve Fransız Firması 1973-1978 

2. Sanayi Kuklası 0,12 528 ABD ve Fransız Firması 1973-1978 
Odagari (1983)   

1. Grup 0,26 123 Japon Bilim Firması 1969-1981 
2. Grup (-0,47) 247 Japon Firması (Bilim Hariç) 1969-1981 

Clark ve Griliches (1984) 0,2 924 ABD İmalat Firması 1970-1980 
Griliches ve Lichtenberg 

(1984a) 0,04-0,30 193 ABD İmalat Sanayi 1959-1978 

Odagari ve Iwata (1986)   
1. Tam Örnek 0,17 135 Japon Firması 1966-1973 

2. Sanayi Kuklası 0,11 135 Japon Firması 1966-1973 
Mansfield (1988) 0,42 17 Japon İmalat Sanayi 1960-1979 

Goto ve Suziki (1989) 0,22-0,56 40 Japon İmalat Firması 1976-1984 
Sterlacchini (1989) 0,10-0,30 15 İngiliz İmalat Sanayi 1954-1984 

Lichtenberg ve Siegel 
(1991) 0,13 2207 ABD Firması 1972-1985 

Griliches (1994) 0,12-0,46 142 ABD İmalat Sanayi 1958-1989 
Hall ve Mairesse (1995) 0,06-0,34 197 Fransız Firması 1980-1987 

Jones ve Williams (1998) 0,35 12 ABD İmalat Sanayi 1961-1989 
Kaynak: Congressional Budget Office, 2005: 18. 
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EK 4: Makro Düzeyde Ar-Ge Esnekliği   

Çalışmanın Yazarı ve Yılı Ar-Ge Esnekliği Çalışmanın Yapıldığı Yıl ve Kapsadığı 
Örneklem 

Nadiri (1980) 0,06-0,10 ABD (İşgücü Verimliliği) 1949-1978 
Patel ve Soete (1988) 0,61 ABD Toplam Faktör Verimliliği 1967-1985 

Lichtenberg (1992) 0,07 98 Ülke (Kişi Başı Ürün) 1960-1985 
Coe ve Moghadam (1993) 0,17 Fransa (Çıktı) 1971-1991 

Coe ve Helpman (1995) 0,23 G7 Ülkeleri (Toplam Faktör Verimliliği) 
1971-1990 

Coe ve Helpman (1995) 0,07 OECD ve G7 Harici Ülkeler 1971-1990 

Avustralya Sanayi Komisyonu   
1. Grup 0,02 Avustralya (TFV) 1975-1991 
2. Grup 0,14 Avustralya (Çıktı) 1975-1991 

Kaynak: Congressional Budget Office, 2005: 18. 
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EK 5: ANKET 
 Bu anket İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi Nisa SEÇİLMİŞ tarafından hazırlanmıştır. 
Anketlerle ilgili veriler doktora tezimde kullanılacaktır. Gizliliği korumak amacıyla ankete isim 
yazılmayacaktır. Analizin sağlıklı yapılabilmesi için sorulara içtenlikle ve dikkatlice cevap verilmesi çok 
büyük önem taşımaktadır. Değerli zamanınızı ayırarak bilime katkı sağladığınız için çok teşekkür 
ederim. 
  
1) Hangi sektörde faaliyet göstermektesiniz? 

(  )Tarım-Gıda (  ) Maden Ürünleri 

(  ) Tekstil-Konfeksiyon (  ) Yazılım-Bilişim 

(  ) Orman Ürünleri (  ) İletişim 

(  ) Kimya Ürünleri (  ) Hizmet 

(  ) İnşaat Ürünleri (  ) Diğer 
(Belirtiniz) 

2) Şu ana kadar kaç Ar-Ge Projesi tamamladınız? 
(  ) 0  (  ) 1-5  (  ) 5-15  (  ) 15 ve daha fazla 
3) Ar-Ge faaliyetleriniz için kullandığınız finans kaynaklarının % dağılımı nasıldır? 
Tübitak Destekleri     …..   
Kosgeb Destekleri     …..  
Sanayi Bakanlığı Destekleri (SANTEZ)   …..  
Özkaynak      ….. 
Diğer (Belirtiniz) ……………………….   ….. 
4) Hangisine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmaktasınız? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Yeni ürün geliştirme veya mevcut ürünü geliştirme faaliyetleri 
(  ) Yeni araç-gereç veya makina-techizat geliştirme ya da mevcudu geliştirme işlemleri 
(  ) Yeni malzeme geliştirme veya mevcudu geliştirme çalışmaları 
(  ) Yeni yöntem geliştirme veya mevcudu geliştirme faaliyetleri 
(  ) Yeni süreç geliştirme veya mevcudu geliştirme faaliyetleri 
(  ) Maliyet düşürme veya verimliliği artırma çalışmaları 
(  ) Diğer (Belirtiniz) ……………………….  
5) Ar-Ge faaliyetleriniz için danışmanlık hizmeti alıyor musunuz?  
(  ) Evet    (  ) Üniversite  (  ) Özel Danışmanlık Şirketi 
(  ) Hayır 
6) Kaç Ar-Ge personeli istihdam etmektesiniz? 
(  ) 0  (  ) 1-3  (  ) 3-5  (  ) 5 ve daha fazla 
7) Ar – Ge laboratuvarınız var mı? (  ) Evet  (  ) Hayır 
8) Mevcut patent sayınız  ….. 
9)  Mevcut faydalı model sayınız ….. 
10) Mevcut ticari marka sayınız ….. 
11) Aşağıdaki bilgileri doldurunuz 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Net Satış Hasılatı Tutarı       

Dönem Net Karı       

Ar - Ge Harcamaları 
(Ar-Ge’ye yönelik Personel 
Harcamaları + Makine-
Teçhizat ve Sabit Tesis 
Harcamaları) 
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EK 6: Değişkenlerin Dağılımları 
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