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Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, ülkelerin ekonomik kalkınmasında ve sürdürülebilir rekabet gücü elde
etmelerinde önemli bir yere sahiptir. Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sayesinde ülkeler, yüksek katma değere
sahip ürün ve hizmetleri ortaya çıkararak rekabet güçlerini ve ekonomik büyümelerini hızla artırmaktadır.
Buna dayanarak, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları olmak üzere birçok kamu
kurumu tarafından Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine destekler sağlanmaktadır. TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge
Başlangıç Destek Programı, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile KOSGEB Endüstriyel
Uygulama Destek Programı bu kapsamda sağlanan desteklerdendir.

ÇALIŞMANIN AMACI
AMACI ve
ve KAPSAMI
KAPSAMI
ÇALIŞMANIN

ÇALIŞMADAKULLANILAN
KULLANILANYÖNTEMLER
YÖNTEMLER
ÇALIŞMADA

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve elde edilen
bulgular kapsamında yapılacak geri bildirimler
aracılığıyla programların geliştirilmesi için ilgili
destek programlarının kanıta dayalı (evidencebased) değerlendirme yöntemleriyle analiz edilmesi
önemli bir gerekliliktir. Buna dayalı olarak
gerçekleştirilen bu çalışmanın1 temel amacı,
TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen Ar-Ge
desteklerinin etkisinin nicel ve nitel yöntemler ile
değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda
çalışma kapsamında aşağıdaki destek programları
incelenmiştir:

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç, KOSGEB
Ar-Ge ve İnovasyon ile KOSGEB Endüstriyel
Uygulama Destek Programları değerlendirmesi,
OECD tarafından belirlenen DAC (Development
Assistance Committee) Kriterleri (Şekil 2) esas
alınarak yapılmıştır. Bu kriterler, devam eden veya
tamamlanmış bir proje veya programın sistematik
ve
objektif
değerlendirilmesine
imkân
sağlamaktadır. Bu doğrultuda; proje veya
program hedeflerinin uygunluğunu ve yerine
getirilmesini, gelişim verimliliğini, etkinliğini,
etkisini ve sürdürülebilirliğini ortaya koymak
mümkün olmaktadır.

► TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı
► KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
► KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı2

Uygunluk
Verimlilik

Destek
programlarının
ilgili
mevzuatları
incelendiğinde temel amaçları Şekil 1’deki gibi
belirlenmiştir.

Etki
Sürdürülebilirlik

Yeni bir ürün üretilmesi
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi
Yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
Şekil 1. İncelenen destek programlarının amaçları

DAC
Kriterleri

Etkinlik

Şekil 2. OECD DAC kriterleri

Çalışma kapsamındaki destek programlarının
değerlendirilmesinde
beş
farklı
yöntem
kullanılmıştır (Şekil 3). Bunlar sırasıyla; kalkınma
planı, strateji belgeleri ve ilgili mevzuatın
incelenmesi, anket, derinlemesine yüz yüze
mülakatlar, odak grup toplantıları ve nicel etki
analizi olarak sıralanabilir.

Odak Grup
Toplantıları

Nicel Etki
Analizi

Şekil 3. Program değerlendirmesinde kullanılan yöntemler
Çalışma, 09.08.2019- 09.01.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
İlgili programa 31.10.2019 tarihinden itibaren başvuru alınmamaktadır.
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ÇALIŞMANIN
ÇALIŞMANINÖRNEKLEMİ
ÖRNEKLEMİ
Çalışma kapsamında, “belirtilen üç destekten
herhangi birini almış” 488 firma ile yüz yüze
anketler yapılmıştır. Bu 488 firmadan 60 tanesi ile
ayrıca derinlemesine yüz yüze mülakatlar
gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine mülakatların
gerçekleştirildiği firmaların, programdan yararlanan
tüm firmalar için geçerli olan sektör ve ölçek
dağılımını sağlayacak şekilde seçilmesine özen
gösterilmiştir. Anket ve mülakatlardan gelen
bilgilerin ardından değerlendirmeye konu destek
programlarının uygulayıcı kurumları olan TÜBİTAK
ve KOSGEB temsilcileri ile odak grup toplantıları
yapılmıştır.
Nicel etki analizi çalışması, Girişimci Bilgi Sistemi
(GBS)3’nden
elde
edilen
mikro
veri
ile
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; TÜBİTAK 1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’ndan
yararlanan 5.347 firma, KOSGEB Ar-Ge ve
İnovasyon Destek Programı’ndan yararlanan 2.112
firma ve KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek
Programı’ndan yararlanan 1.252 firma, Eğilim
Skoru Eşleme Yöntemi4 (Propensity Score
Matching) ile eşleştirilerek etki analizi çalışması
gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞMANINBULGULARI
BULGULARI
ÇALIŞMANIN
Başvuru Süreci
Çalışma kapsamında
başvuru süreçlerine
alınmıştır. Buna göre;

ilk olarak programların
ilişkin değerlendirmeler

► destek programlarına başvuru kriterlerinin
açık ve anlaşılır, başvuru sürelerinin makul
olduğu ve başvuru için istenen belgelerin
kolaylıkla bir araya getirilebildiği ifade
edilmiştir.
Bununla
birlikte
başvuru
kriterlerinin sınırlayıcı olduğu ve başvuru
esnasında danışmanlık hizmetine ihtiyaç
duyulduğu belirtilmiştir.
► başvuru sürecinde karşılaşılan en temel
zorluğun proje okuryazarlığı konusundaki
eksiklikler olduğu ifade edilmiştir.
► firmaların
destek
programlarına
başvurmasının temel nedeni, finansmana
ulaşmak olup; destek alan firmaların yarısı,
destek miktarının beklentilerini karşıladığını
ifade etmiştir.
Yüz yüze yapılan görüşmelerde firmalar;
► farklı ölçek ve teknoloji seviyesindeki
firmaların Ar-Ge olgunlukları farklılık
göstereceği
için
Ar-Ge
destekleri
tasarlanırken firmalara özgü destek
paketlerinin oluşturulması ve
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►

teknolojik olgunluk düzeyi yüksek olan
firmalar için; ticarileşme, ulusal ve uluslararası
iş ağlarına entegrasyon, Ufuk 2020 gibi
uluslararası
destek
programlarına
yönlendirilmeye imkan verecek şekilde teknik
alanlarda bir danışmanlık mekanizmasının
oluşturulması önerilerinde bulunmuştur.

Sürdürülebilirlik
Destekten yararlanan firmaların yaklaşık dörtte üçü,
destek sona erdikten sonra da Ar-Ge yatırımlarının
devam ettiğini/edeceğini ifade etmiştir. Bu durum,
sağlanan Ar-Ge desteklerinin, Ar-Ge faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği açısından önemli
bir
etki
oluşturduğunu göstermektedir.

Etkinlik
Değerlendirmeye konu firmaların etkinlik kriterleri
açısından incelenmesi, anketler ve mülakatlardan
gelen veriler kullanılarak yapılmıştır. Buna göre;



firmaların %80’e yakın bir bölümünde
destekler, problemlerin çözümünde önemli
derecede yardımcı bir etken olmuştur.



firmaların %75’i, destekler ile ürün sayılarını
ve ürünlerinin teknolojik yoğunluğunu
artırdığını ifade etmiştir.



firmaların yaklaşık %50’si, destekler ile
ithalat bağımlılıklarında azalma olduğunu
belirtmiştir.



firmaların yaklaşık %65’i, destek programları
sayesinde yeni pazarlara girdiğini ve yeni ArGe iş birliği olanaklarına eriştiğini ifade
etmiştir.

Etki
Etki değerlendirme, programların kısa ve orta vadede
etkilerini belirlemek için bir dizi sonuç değişkeninin
destek almadan önceki ve destek aldıktan sonraki
yıllardaki
değişimlerinin
hesaplanmasını
içermektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar,
müdahale grubu (destek alan) ile kontrol grubu
(destek almayan) firmalarında gözlemlenen
değişimlerin karşılaştırılmasına dayanmaktadır.
Etki değerlendirme çalışmaları kapsamında ilk
olarak, Eğilim Skoru Eşleme Yöntemi kullanılarak,
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç, KOSGEB ArGe ve İnovasyon ile KOSGEB Endüstriyel Uygulama
Destek Programları’ndan 2006-2018 yılları
arasında yararlanan tüm firmaların müdahale
grubunu oluşturduğu, bu firmalara benzer özellikler
taşıyan firmaların ise kontrol grubuna atandığı bir
örneklem oluşturulmuştur.

https://gbs.sanayi.gov.tr

Eğilim skoru eşleme, benzer eğilim skoruna sahip birimler eşleştirilerek birbirine benzer müdahale ve kontrol grupları elde etmek
amacıyla kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.
4
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Sonraki aşamada ise destek almadan önceki dönemde
birbirlerine benzer özellikler taşıyan ve destek sonrası
dönemde yalnızca müdahale grubunun destek
alması dolayısıyla farklılaşması beklenen bu iki grup
karşılaştırılmış ve programların; istihdam, çalışan
başına katma değer, ihracat yoğunluğu, FSMH
(patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve
marka başvurusu) ve satışlar (net satışlar, yurt içi
satışlar, yurt dışı satışlar) üzerindeki etkisi tahmin
edilmiştir (Şekil 4).

Ar-Ge Destek Programlarının Sektör ve Firma
Ölçeğine Göre Analiz Edilmesi
Destek programlarından yararlanan firmalarda
gerçekleşen etkinin sektöre ya da büyüklüğe göre
değişiklik gösterip göstermediği bilgisini elde etmek
üzere firmalar, sektörlerine (imalat sanayi ve imalat

sanayi dışı) ve ölçeklerine (1-49 ve 50-249 çalışana
sahip) göre ikili gruplara ayrılmıştır (Şekil 5). Bu
sınıflama esas alındığında anket ve yüz yüze mülakatlar
sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:
► Firma ölçeği büyüdükçe TÜBİTAK ve KOSGEB
Ar-Ge desteklerinin destekten yararlanan
firmaların istihdam ve yatırım kararları üzerindeki
etkisinin
daha
az
hissedilir
olduğu
belirtilmektedir.
► 50-249 çalışan sayısına sahip (nispeten büyük
ölçekli) firmaların önemli bir kısmı, kendi ölçek ve
üretim yapılarına yönelik farklı destekler
beklediğini ifade etmektedir. Bu desteklerin
bazıları, girişim ve risk sermayesi ile uluslararası
değer zincirlerine entegrasyon gibi alanları
kapsamaktadır.

Firma
Eşleşmesinde
Kullanılan
Değişkenler

Destek
Grubu

Yanlılık
Testi

Kontrol
Grubu

Net Satışlar
Yurt İçi Satışlar

Etkinin
Tahmini

İstihdam
Etki
Tahmininde
Kullanılan
Değişkenler

Yurt Dışı Satışlar

Çalışan Başına Katma Değer
İhracat Yoğunluğu
FSMH

Şekil 4. Nicel etki analizinin aşamaları ve kullanılan değişkenler

İmalat Sanayiinde Faaliyet Gösteren Firmalar
Sektör
İmalat Sanayi Dışında Faaliyet Gösteren Firmalar

1-49 Çalışan Sayısına Sahip Firmalar

50-249 Çalışan Sayısına Sahip Firmalar

Şekil 5. Destek alan firmaların sınıflandırılması
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Çalışan
Sayısı

Tablo 1. İncelenen destek programlarının değişkenler düzeyinde etkisi
TÜBİTAK 1507 KOBİ
AR-GE BAŞLANGIÇ

KOSGEB AR-GE ve
İNOVASYON

KOSGEB ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA

Artan ve sürdürülebilir
etki

(t+1)’de ortaya çıkan ve
sonrasında anlamını
yitiren etki

Artan ve sürdürülebilir etki

Artan ve sürdürülebilir
etki

Artan ve sürdürülebilir
etki

Artan ve sürdürülebilir etki

(t+1)’de pozitif ve daha
sonra gücünü kaybeden
bir etki

(t+1)’de pozitif ve daha
sonra gücünü kaybeden
bir etki

(t+2)’de ortaya çıkan
sürdürülebilir pozitif etki

(t+1)’de pozitif etki

(t+1)’de pozitif etki

(t+1) ve (t+2)’de pozitif etki

Yurt içi satışlar kaynaklı
sürdürülebilir etki

Kısa ve uzun vadede etki

Yurt içi satışlar kaynaklı
sürdürülebilir etki

İstihdam

Çalışan Başına Katma Değer

İhracat Yoğunluğu

FSMH

Satışlar

Gerçekleştirilen analizler sonucunda incelenen
destek programlarının değişkenler düzeyindeki
etkileri belirlenmeye çalışılmıştır (Tablo 1). Buna
göre; her üç desteğin firmalar üzerinde belirlenen
değişkenler bakımından pozitif etkilerinin mevcut
olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte temel
bulgular aşağıda özetlenmiştir:

► Net
satışlar
üzerindeki
pozitif
ve
sürdürülebilir etki, TÜBİTAK 1507 KOBİ ArGe Başlangıç ile KOSGEB Endüstriyel
Uygulama Destek Programları’nda söz
konusu iken KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon
Destek Programı’nda yalnızca birinci ve
dördüncü yıllarda etki görülmüştür.

► İstihdam ve çalışan başına katma değer
bakımından sağlanan etkinin incelenen süre
boyunca pozitif ve sürdürülebilir olduğu
görülürken; sonuçların diğer değişkenler
açısından programlar arası farklılaştığı
görülmüştür.

► TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç ile
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek
Programları’nın net satışlar üzerindeki pozitif
etkisinin yurt içi satışlardan kaynaklandığı
belirlenmiştir.

► İhracat yoğunluğu bakımından TÜBİTAK
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç ile KOSGEB
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programları’nın
zaman içinde artan ancak sürekli olmayan
bir etkisi söz konusu iken KOSGEB
Endüstriyel Uygulama Destek Programı’nın
artan ve sürdürülebilir bir etkiye sahip
olduğu tespit edilmiştir.
► Her üç destek programı için firmaların
yapmış oldukları FSMH (patent, faydalı
model, endüstriyel tasarım ve marka)
başvurularında, destekten yararlandıktan
sonraki ilk yıl için istatistiksel olarak anlamlı
ve pozitif bir etki söz konusudur.

Destek programlarının değişkenler ile sektör ve
ölçek düzeyindeki etkileri ise Tablo 2’de bir arada
verilmiştir. Buna göre;
► her üç programda da imalat sanayiinde
imalat dışına göre daha güçlü bir etki söz
konusudur.
► çalışan sayısı açısından incelendiğinde her
üç programda da 1-49 çalışan sayısına
sahip firmalar üzerinde daha güçlü pozitif
etki gözlenmiştir.
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Tablo 2. Ar-Ge destek programlarının incelenen değişkenler ile sektör ve ölçek bakımından etki düzeyleri

SONUÇve
veÖNERİLER
ÖNERİLER
SONUÇ
TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen Ar-Ge
desteklerinin (TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge
Başlangıç Destek Programı, KOSGEB Ar-Ge ve
İnovasyon Destek Programı ile KOSGEB Endüstriyel
Uygulama Destek Programı) etkisini OECD DAC
kriterlerini esas alarak belirlemeyi amaçlayan bu
çalışma kapsamında, birbirini destekleyecek şekilde
birden fazla yöntem (mevzuat incelemesi, anket,
mülakatlar, odak grup toplantıları ve nicel etki
analizi) kullanılmıştır. Bu doğrultuda pek çok bulgu
ortaya konmuştur. Bununla birlikte genel olarak
değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlar ifade
edilebilir:
► Destek programlarına başvurmada temel
sebep, finansmana erişim olarak gösterilmekle
birlikte; TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç
Destek Programı için Ar-Ge kültürünün
geliştirilmesi, yeni ürün üretimi, iş süreçlerinin
geliştirilmesi gibi nedenler; KOSGEB destek
programları için ise istihdam ve üretim artışı gibi
nedenler ön plana çıkmaktadır.

Teknoloji kapasitesi yüksek firmalar için
uluslararası değer zincirlerine entegre
olmaya yönelik destek mekanizmalarının
sağlanması.
Uluslararası programlardan (AB Mali İş
birliği Programları, Ufuk 2020 gibi)
yararlanabilmeleri
için,
TÜBİTAK
tarafından
verilen
Uluslararası
İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik
Destek
ve
Ödül
Programları’na
yönlendirilmeleri.
Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi ve
teknolojinin transferi süreçlerinde önemli
rol oynayan girişim ve risk sermaye
şirketleri
ağlarına
dâhil
olacak
mekanizmaların geliştirilmesi.

► Her üç destek programında da imalat
sanayiinde faaliyet gösteren ve 1-49 ölçeğe
sahip firmalarda etki düzeyi daha yüksektir.
► 50-249 çalışan sayısına sahip nispeten büyük
ölçekli firmaların önemli bir kısmı, kendi ölçek ve
üretim yapılarına yönelik farklı desteklere
ihtiyaç duymaktadır.
► İstihdam ve çalışan başına katma değer
açısından her üç programda da destek boyunca
olumlu bir etki söz konusudur.
Yukarıdaki genel değerlendirmelerin yanı sıra elde
edilen bulgular ışığında aşağıdaki temel hususların
dikkate alınması önerilmektedir:
► Ölçek bazlı etkiler dikkate alındığında TÜBİTAK
1507
KOBİ
Ar-Ge
Başlangıç
Destek
Programı’nın kendi içinde 1-49 çalışana sahip
firmalar ve 50-249 çalışana sahip firmalar
olarak ölçeklendirilmesi ve her bir ölçekteki
firmalara
yönelik
odak
uygulamaların
geliştirilmesi ve kaynakların dağılımında 1-49
çalışan sayısına sahip firmalara ağırlık verilmesi
önerilmektedir.
► 50-249 arası çalışana sahip firmalar için
aşağıdaki
uygulamaların
sağlanması
önerilmektedir:
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