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Ar-Ge ve inovasyon ülkemizde her geçen gün önem kazanıyor. Özel sektörün de bu yoldan gitmesi 
şart. Endüstri 4.0 ve yapay zeka ile yeniden şekillenen dünyada, güçlü bir “inovasyon manifestosuna” 
ihtiyacımız var. 

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) yaklaşık 40 yılı aşkın süredir “Küresel Rekabetçilik 
Raporu” yayımlıyor. 137 ülkenin 160 kurumu ile işbirliği içinde hazırlanan son raporun en önemli 
bölümlerinden birisi Küresel Rekabetçilik Endeksi. Dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye, 2017 
Endeksi’nde 137 ülke arasında 53. sırada yer alıyor. 

Dünya Ekonomik Forumu, ülkelerin puanlarını hesaplarken aşağıdaki şu temel kriterleri dikkate alıyor: 
İnovasyon kapasitesi, bilimsel araştırma enstitülerinin kalitesi, şirketlerin AR-GE’ye ayırdıkları para, 
hükümetin gelişmiş teknoloji yatırımları, mühendis ve bilim İnsanı sayısı ve patent başvurusu. Rapora 
göre, Japonya ve Güney Kore bu alanda hâlâ zirvede. Çin, Hindistan ve Endonezya bu alanlara yatırım 
yaparak yükseliyor. Özellikle Çin ve Hindistan’ın inovasyon merkezi olarak önemi gittikçe artıyor. 

Başka bir endekse bakalım: Cornell Üniversitesi, INSEAD (The Business School for the World) ve Dünya 
Fikri Haklar Örgütü (WIPO) işbirliği ile bu sene 10.’su yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksi. Endeks, 
128 farklı ülkenin ekonomisini, patent başvurularından, altyapı ve eğitim harcamalarına, inovasyon 
sistemlerinden, insan kaynaklarına kadar birçok alanda ölçütü dikkate alarak inceliyor. Türkiye bu 
Endesk’te,127 ülke arasında 43. sırada yer alıyor. 

Ekonomik büyümenin ve ülke olarak gelişmenin yolu rekabetten geçiyor. Küreselleşen dünyada 
‘inovasyon’ ülkelerin rekabet gücünün artırılmasında kilit bir unsur haline geldi. Bir ülkenin rekabet 
gücünü, o ülkenin üretim olanaklarını verimli faaliyetlere yöneltmesi ve yaşam standardını yükseltme 
kabiliyeti belirliyor. Dolayısıyla, ülkelerin rekabet güçleri ölçülürken ve karşılaştırılırken iki temel unsur 
ön plana çıkıyor: Üretim verimliliği ve teknolojik yenilikler. 

Rekabet gücünün artırılabilmesi ise; eğitimli ve kaliteli insan kaynağına; doğal kaynakların verimli 
kullanılmasına ve geliştirilmesine; ve teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlamaya bağlı. 

Her ne kadar hızlı büyüyen bir ekonomimiz, güçlü ihracat rakamlarımız, gelişen altyapılarımız olsa da, 
ileri teknoloji ürünlerinin ihracatımız içindeki payı sadece yüzde 2,5 seviyesinde.  

2015’de 5 bin 512 olan yerli patent başvuru sayısı 2016’da 6 bin 445’e ulaşmış olsa da, bu rakam dünya 
ile kıyaslandığında son derece yetersiz. Örneğin sadece California Teknoloji Enstitüsü 6 bin 240 patent 
başvurusu ile Türkiye’nin toplam patent başvuru sayısına yetişiyor. Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) için bu rakam 10 bin 222’ye ulaşıyor. Türkiye’de ise 2016 itibarıyla üniversite başına 
düşen patent sayısı 4,3. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre, Türkiye’de merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge 
faaliyetleri için geçen yıl 7,5 milyar lira harcama yapıldı. Bu yıl için ise yaklaşık 8,2 milyar lira başlangıç 
ödeneği ayrıldı. 2016’da Ar-Ge’nin, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki oranı yüzde 0,29 oldu. 



Bu arada ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın, 2017 yılında AR-GE yani araştırma ve geliştirme çalışmaları 
için toplamda 12 milyar dolarlık bir harcama yaptığını da belirtelim… 

Evet, dünyada çok hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Nesnelerin interneti, yapay 
zeka, insansız araçlar, enerji ve çevre teknolojileri gibi çok sayıda yenilik bir yandan geleneksel 
sektörleri yeniden yapılandırıyor; diğer yandan yeni mesleklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. 

Tüm bu rakamlara baktığımızda, kimsenin bu değişim ve dönüşüm sürecine uyum sağlamama; küresel 
trendleri izlememe gibi bir lüksü olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla, hem özel sektörün hem de kamu 
politikalarının geleceği temel alan ve ülkemizin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen stratejilere 
öncelik vermeleri gerekiyor. Çünkü dünyaya baktığımızda, refah, rekabet gücü ve sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmanın temelinde Ar-Ge ve inovasyon olduğunu görüyoruz. 

Peki Ar-Ge ve inovasyon temelli bir ekonomiye dönüşmek için neler yapılabilir? 

 Öncelikle, küresel rekabeti temel alan bir ekonomik kalkınma modelinin oluşturulması 
gerekiyor. Dünyanın gittiği yer son derece açık. Bizim de bu yolda yürüyebilmek için yüksek 
teknolojiye yatırım yaparak değer yaratmamız gerekiyor, çünkü artık önemli olan çok sayıda 
üretmek değil, katma değeri yüksek ürün üretmek. Dolayısıyla katma değer yaratacak yüksek 
teknolojiye yatırım, devlet politikası olmalı. Türkiye’nin rekabetçi öncelik alanlarının 
belirlenmesi ve bu alanlara odaklanan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönelmek gerekiyor. 

 Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin gelişmesi için ülkemizin sahip olduğu yeteneklere destek 
verilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi öncelikli adımlardan biri. Bu sistemin oluşması için 
inovasyon ve girişimcilik konularının müfredata dahil edilmesi bir diğer öncelik. Gençlere yeni 
fikirler geliştirmeleri, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için fırsat sunduğumuz takdirde, sistemin 
sürdürülebilirliğini sağlamış olacağız. Türkiye'de 15-24 yaş arası genç nüfus 13 milyona ulaşıyor. 
Nüfusumuzun yarısı 30 yaş, yüzde 64'ü ise 40 yaş altında. Böylesi bir zenginliğin en verimli 
şekilde katma değere dönüşmesi için güçlü bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulması; 
fikirden, ürüne; üründen pazara uzanan tüm sürecin desteklenmesi gerekiyor. Üniversitelerin 
dünyada gelişen yeni sektörlerin ‘kuluçka makinesi’ olarak görev yapması gerekiyor. 
Dolayısıyla, üniversitelerde gerçekleştirilen araştırmaların, sanayinin ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde tasarlanması; üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. 
Hem üniversitelerde hem de toplumda girişimciliği, çalışmayı, icat yapmayı, yeniliği 
özendirmek gerekiyor. Yaratıcı düşüncenin desteklenmesi, eğitim ile iş hayatı arasında uyum 
sağlanması, beyin göçünün önlenmesi, üniversitelerde mühendislik-bilim-teknoloji 
bölümlerinin özendirilmesi, teknoloji üreten gençlerin desteklenmesi, teknoloji okur-
yazarlığının erken yaşta verilmesi atılması gereken adımların başında geliyor. 

 Bu kapsamda önem taşıyan bir diğer konu, bir yandan ülkemizdeki girişimci sayısını artırırken, 
diğer yandan yabancı teknoloji şirketlerinin de Türkiye’ye gelmesini sağlayacak sağlam 
ekosistemi oluşturmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak. Yenilenmenin desteklenmesi, iş 
süreçlerinin kolaylaşması açısından bu süreçte kamu sektörüne önemli görevler düşecek. Ve 
tabii ki, kamu-özel sektör işbirliği de kaçınılmaz olacak. 

 Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru 
verimlilik olarak ön plana çıkıyor. Kaynak kullanımında ve üretimde verimliliği artırmak 
inovasyonla mümkün olabiliyor. Dolayısıyla iş dünyasında ve toplumda bu yönde farkındalığın 
artırılması; daha az kaynakla, daha fazla katma değer yaratma sürecinin desteklenmesi büyük 
önem taşıyor. 

 Çeşitliliğin arttığı, rekabetin kızıştığı ve sınırların ortadan kalktığı piyasa koşullarında, 
sürdürülebilir üretimin temel dayanak noktası Ar-Ge ve inovasyon olarak ortaya çıkıyor. 
Değişen müşteri ihtiyaçları ve hatta yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, hammaddeden lojistiğe, 
pazarlamadan üretime kadar her alanda radikal değişimleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla 



Ar-Ge ve inovasyon, bu değişime cevap verebilmenin tek yolu olarak ortaya çıkıyor. Bu süreçte 
yeniliği bir tür “kaldıraç” olarak kullanabilen şirketler ve ülkeler, rekabette fark yaratıyor. 
Türkiye’nin küresel değer zincirinde yukarı taşınmasına yardım edecek nitelikte sağlam bir 
inovasyon ekosistemi geliştirmesi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.  

 Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesi gereken önemli bir alan da KOBİ’ler ve tabii ki start-
up’lar. Çünkü onlar esneklik, piyasa koşullarına hızlı ayak uydurabilme ve çözüm üretme 
konusunda aslında büyük şirketlerden daha avantajlı konumdalar. En büyük sorunu ise Ar-Ge 
ve inovasyon yatırımları için gerekli finansman kaynaklarına ulaşma zorluğu. Dolayısıyla, bu 
noktada yine devlet teşvikleri ve finansman kaynaklarının artırılması; Ar-Ge odaklı girişimlerin 
maliyetlerinin düşürülmesi; melek yatırımcılar ve aracı kurumların geliştirilmesi önem taşıyor. 

İnovasyon kavramı dünyada 80’li yıllarda gündeme geldi. Türkiye’de 2012 yılından bu yana İnovasyon 
Haftası etkinliği düzenleniyor. Etkinliğin adı bu sene ‘Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’ olarak 
değiştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi bu değişikliğin nedenini “Artık 
inovasyon birikimini girişimcilere aktarma zamanı” sözleri ile açıkladı. 

İnovasyon ve girişimcilik birbirini tamamlayan iki kavram. Çünkü inovasyonu, “yeni bir fikir ve bu fikrin 
geliştirilme süreci” olarak tanımlarsak; girişimcilik de “bu yeni şeyi en iyi şekilde sunmak” anlamına 
geliyor. Girişimcilik hem inovasyonun ortaya çıkışında, hem de başarılı olmasında yer alıyor. Müşterinin 
değişen taleplerine cevap veren yeni bir çözüm veya ürün üretmek isteyen girişimler, bunu inovasyon 
sayesinde başarıyor. Bu yenilik, sektörlerde dönüşümü beraberinde getiriyor. Şirketler, inovasyon 
kabiliyetlerini geliştirdikçe toplum içinde değişen trendleri ve çözüm sunma yeteneklerini de o kadar 
geliştiriyor. İnovasyon da kaliteden ödün vermeden tüketici ihtiyacına cevap vermenin yöntemi olarak 
ön plana çıkıyor. 

Bugün şirketler için fark yaratmanın sırrı, hızlı olmak, kaliteli olmak, esnek olmak, iyi ilişkiler kurmak ve 
rekabetçi olmaktan geçiyor. Dünyayı iyi okumamız gerekiyor. Sadece içinde bulunduğumuz coğrafya ile 
sınırlı kalmayıp, dünya gündemini yakalamamız gerekiyor. Somut bir örnek vermek istiyorum: 
Kayseri’de üretim yapan bir şirketiz. Bugün dünyada saç telinin standart çapı 0.10 mm. Biz 0.05 mm saç 
teli üretiyoruz. Bu, dünya standartlarının çok üzerinde, rakiplerimizin ulaşamayacağı bir değer. Bunu 
nasıl yaptık? Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına ağırlık vererek. İnsana yatırım yaparak. 
Üniversitelerimizdeki genç yeteneklere ulaşarak. “Hedef koymak hayatı anlamlı kılar” sözünden yola 
çıktık, “sektördeki büyük resmin bir parçası olmaktan çok bu resmi çizen olmayı” hedefleyen bir şirket 
olmayı hedefledik. 

Sonuç olarak, dünyaya baktığımızda, Ar-Ge ve inovasyonun pek çok sorunun çözümü olduğunu 
görüyoruz. Ar-Ge ve inovasyon sayesinde maliyetler azalıyor; yeni ürün ve hizmetler geliştiriliyor, 
çeşitlilik sağlanıyor; ürün ve hizmet kalitesi artıyor ve rekabet gücü kazanılıyor. 

İnovasyon, mekanik bir süreç değil, çok boyutlu ve süreklilik gerektiren bir süreç. Güçlü bir ekosistem 
kurmak ve olabildiğince çok insanı bu sistemin bir parçası haline getirmek gerekiyor. Tabii ki bu noktada 
önemli olan her alanda Ar-Ge ve inovasyon yapmak değil. Bu mümkün de değil. Türkiye’nin küresel 
alanlardaki rekabetçi sektörlerini doğru belirleyip, bu alanlara odaklanmamız gerekiyor. 

Son dönemde ülkemizin Ar-Ge ve inovasyona katkıları önemli ölçüde arttı. Özel sektörün de bu yoldan 
gitmesi gerekiyor. Endüstri 4.0 ve yapay zekanın hâkim olmaya hazırlandığı bir dünyada ülkemizin de 
güçlü bir “inovasyon manifestosuna” ihtiyacı var. 

 

Harvard Business Review Türkiye’nin internet sitesinden alınmıştır. İlgili yazıya ulaşmak için lütfen 

tıklayınız. 

https://hbrturkiye.com/blog/kuresel-rekabet-gucunun-anahtari-ar-ge-ve-inovasyon

