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Öz  
Bu çal mada Ar-Ge harcamalarna yönelik vergi te viklerinin Ar-Ge 

yatrmlarna ve Ar-Ge yatrmlarnn ekonomik büyüme üzerine etkileri üç 
farkl model yardmyla analiz edilmi tir. Model 1’de, panelin genelinde 
KOB ’lere yönelik Ar-Ge vergi te vikleri %1 artt nda firmalarn Ar-Ge 
yatrmlar %0,15 orannda artmakta iken Türkiye’de firmalarn Ar-Ge 
yatrmlar %0,94 orannda artmaktadr. Model 2’de, panelin genelinde 
büyük firmalara yönelik Ar-Ge vergi te vikleri %1 artt nda firmalarn  
Ar-Ge yatrmlar %0,17 orannda artmakta iken Türkiye’de firmalarn  
Ar-Ge yatrmlar %1,18 orannda artmaktadr. Model 3’de ise, panelin 
genelinde Ar-Ge yatrmlarndaki %1’lik art  milli geliri %0,95 artrmakta 
iken Türkiye’de Ar-Ge yatrmlarndaki %1’lik art  milli geliri %1,08 
orannda artrm tr. 
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Effects of R&D Expenditures on Economic Growth: An Econometric 
Analysis in Terms of Tax Incentives for Turkey and Selected Countries 
 
Abstract  
In this study; the effects of tax incentives for R&D expenditures on R&D 

investments and R&D investments on economic growth have been analyzed 
with three different models. In model 1; R&D investments of firms increased 
by 0.15% when R&D tax incentives for SMEs increased by 1% in the panel, 
whereas R&D investments by firms increased by 0.94% in Turkey. In model 
2; R&D investments of firms increased by 0.17% when R&D tax incentives 
for large firms increased by 1% in the panel, whereas R&D investments of 
firms increased by 1.18% in Turkey. In model 3; GDP increased by 0.95% 
when R&D investments increased by 1%, while GDP increased by 1.08% in 
Turkey. 

 
Keywords: R&D, Tax Incentives, GDP, Panel Data Analysis 
 
JEL Classification Codes: 032, H25, C23, 011 
 
Giri   
Ekonominin ticari sektöründeki irketler, yatrm kararlarn öncelikle 

mallarn ve hizmetlerin üretim maliyetlerinin asgariye indirilmesi de dahil 
olmak üzere azami kâr elde etme hedefine dayandrmaktadr. Ürün 
kalitesinin büyümesi ve üretim maliyetinin dü ürülmesi ve dolaysyla 
piyasa fiyatnn dü ürülmesi kombinasyonu bir i letmenin rekabet gücünü 
artrmaktadr. Bu yönüyle Ar-Ge, ürünün kalitesini yükseltmek ve üretimin 
maliyetini dü ürmek için kullanlan bir araçtr. Ancak Ar-Ge’yi yürütmek bir 
te ebbüs için her zaman önemli finansal maliyetler içermektedir. Bu yüzden 
Ar-Ge’yi yürüten kurulu lar için vergi te vikleri, yüksek teknoloji 
ürünlerinin üretim maliyetini dü üren ve dolaysyla ticari i letmeye daha 
fazla kâr getiren dolayl hükümet deste inin etkili bir politika aracdr. Vergi 
politikalar; hükümetlerin i letme yatrmlarn yönlendirmesi, ara trma ve 
geli tirmeyi te vik etmesi ve yenilikçilik, verimlilik iyile tirmeleri ve ürünün 
ticarile tirilmesi için önemli bir araçtr. Nitekim sanayile mi  ülkelerde ve 
hzla geli en ekonomilerdeki yeni i  yatrmlar, yenilikçilik ve üretkenlik 
için verilen te vik kalitesiyle yakndan ili kilidir. Ayrca ara trma ve 
geli tirmeye yatrm yapmak; yenilikleri bulmak, verimlilik olu turmak ve 
teknolojik atlmlar geli tirmek için i letmelere yön vermektedir. 

Birçok ülkede, özel sektör ara trma harcamalarnn te vik edilmesi için 
sunulan Ar-Ge te vikleri, teknoloji ve yenilik politikasnn önemli bir 
unsurunu olu turmaktadr. Zira yenilikler, sadece bireysel firmalarn 
geli mesinde de il, ayn zamanda ulusal ekonominin rekabet gücünü 
artrarak nüfusun ömrünü uzatmakta ve toplumsal refah arttrmada büyük 
bir rol oynamaktadr. Geli mekte olan yenilikçi modele geçi  pek çok 
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geli mi  ülkede bir ba ar niteli i haline gelmi tir. Nitekim uluslararas 
tecrübelerin gösterdi ine göre, herhangi bir ülke, bol miktarda do al kaynak 
rezervine sahip olmakszn kapsaml yenilikçi geli me nedeniyle önde gelen 
ekonomilerden biri olabilmektedir. Bu ba lamda dünya piyasa ekonomisi 
ülkelerinde az deneyimli ülkelerin, yenilikçi sürece katlarak kendilerini 
geli mi  ülke snfna koymalar mümkündür. Ülke ekonomilerinin 
uluslararas düzeyde rekabet edebilir bir yapya kavu turulmas noktasnda 
ara trma ve geli tirme faaliyetlerinin önemi her geçen gün daha da 
artmaktadr. Makroekonominin mikro düzeyde birimleri olan kamu ve özel 
sektör firmalar da ara trma geli tirme faaliyetlerini arttrmakta, 
çe itlendirmekte ve buna ili kin olarak kaynak olu turma çabasnda 
bulunmaktadr. Özellikle yüksek teknolojik ürünler yani katma de eri 
yüksek olan ürünler ülkelerin d a ba mll n azaltmakta ve rekabet 
edebilirlik gücünü yükseltmektedir. Ancak yüksek teknolojik ürünlerin de 
üretilmesi te viklerle önem kazanabilmektedir. 

Bütün bunlar göz önüne bulundurularak Ar-Ge harcamalarna yönelik 
vergi te viklerinin Ar-Ge yatrmlar ve Ar-Ge yatrmlarnn da ekonomik 
büyüme üzerindeki etkileri, 9 OECD ülkesinin 1999-2016 dönemi vergi 
te viki, Ar-Ge yatrm ve GSYH verileri kullanlarak üç farkl model 
yardmyla analiz edilecek olup modellerin hata düzeltme mekanizmalarnn 
çal mas ve sonuçlarn pozitif olmas durumunda; ülkelerin milli gelirini 
artrmann en sa lam yollarndan birinin Ar-Ge yatrmlar oldu u neticesine 
varlacak olup bu sonuçtan hareketle istikrarl ve yüksek bir ekonomik 
büyümeye ula mak isteyen ülkelerin Ar-Ge yatrmlarn artrc politikalar 
uygulamalar ve bu konudaki te vikleri artrmalarnn yararl olabilece i 
önerisinde bulunulacaktr. 

 
1. Ar-Ge Harcamalarnn Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi 
Teknolojik de i im ve yenilik faaliyetleri, ekonomik büyümenin ve 

verimlilik art nn güçlü göstergelerini olu turmaktadr. Küreselle me 
olgusuyla birlikte dünya ülkeleri arasndaki rekabetin artmas, teknolojik 
yeniliklerin geli tirilmesini ve sürekli de i ime uyum sa lanmasn 
kaçnlmaz hale getirmi tir. Bu nedenle ülkelerin Ar-Ge çal malarna önem 
vermedikçe sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekle tirmeleri imkânsz 
hale gelmi tir. Nitekim küresel ekonomideki geli meler artan rekabete ba l 
olarak yenilik üzerine giderek daha fazla odaklanm tr (Erdil ahin, 
2015:2). Makroekonomide en önemli unsurlardan biri olan ekonomik 
büyüme, insanlarn ya am standartlarn ve refah düzeyini do rudan 
etkiledi i için büyüme sürecinin altnda yatan temel belirleyiciyi tantmak da 
farkl dönemlerde ele alnm  birçok çal mann temelini olu turmu  olup 
günümüzde önemli bir yere sahip olan ve ekonomik büyümenin temel 
belirleyicileri kabul edilen teknolojik geli im ve Ar-Ge faaliyetlerinin 
içselle tirilmesine yönelik çabalarn çk  noktas Schumpeter (1942) 
döneminde gerçekle mi tir (Verbic vd., 2011:67). 
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Klasik iktisatçlarn önemli bir ksm uzun süren verimlilik ve ya am 
standartlarndaki art n önemli bir belirleyicisi olan teknolojik de i imin ve 
çktlarnn yenilikçi faaliyetler oldu u inovasyon sürecinin girdisi olarak 
görülen Ar-Ge’nin ülkelerin ekonomik büyüme ve kalknmasndaki rolünü 
bilmelerine ra men farkl olgular üzerinde durmu tur. Keynes de, 
ekonominin dura anl nn açklanmas ve ksa dönemli büyüme üzerinde 
yo unla m  olup klasik iktisatçlar gibi teknolojik yenilikler ve Ar-Ge’nin 
önemine de inmemi tir. Schumpeter ise klasik ve Keynesyen görü ün aksine 
teknolojik yenilikler konusuna özel bir önem vermi  olup teknolojik 
yeniliklerin önemli bir yapya sahip oldu unu ve sistemin kaçnlmaz bir 
parças oldu unu belirtmi tir. Schumpeter, giri imcilerin kabiliyeti ve 
insiyatiflerinin ekonominin yatrm, büyüme ve istihdam üzerinde yeni 
frsatlar olu turabilece ine ve yenilikçi fikirlerinden do an kazançlarn yeni 
büyüme akmlar için farkl bir sürükleyici güç olaca na inanmaktadr. 
Schumpeter’in inovasyon analizine yapt  ana katk giri imcinin 
yenilenmesi olup Schumpeter’e göre i , gerçekle tirme eylemidir ve 
giri imci, üretim faktörlerinin yeni kombinasyonlarn yürüten aracdr. 
Schumpeter’in yenilikçi fikirleri aslnda üç temel noktada odaklanmakta 
olup, bunlar (Çetin ve I k, 2014:76); 

 Ekonomideki yeniliklerin herhangi bir zamanda rastgele olu mad n 
ve belirli kilit sektörlerin etrafnda bir odaklanma e iliminin oldu unu, 

 Meydana gelen yeniliklerin mutlaka di er sektörlere de yaylm 
sergileyece ini ve bunun kaçnlmaz oldu unu (d sallk etkisi), 

 Endüstrilerin geli me dönemindeki de i en kazanç beklentilerinin 
ekonomik büyüme için önemli bir güç oldu unu savunmaktadr. 

1950’li yllarda ise Solow (1956) ve Swan (1956) tarafndan geli tirilen 
büyüme modeliyle (neo-klasik büyüme modelleri olarak da bilinmektedir) 
bu alana yeni katklar yaplm  olup modelde, teknolojinin d sal bir 
de i ken oldu u ve üretim fonksiyonunda ölçe e göre azalan getiriye sahip 
oldu undan hareketle büyümenin nihayetinde dura an bir seyir izleyece i 
ileri sürülmü tür. Bu model büyüme sürecinin anla lmasnda oldukça 
önemli bir rol oynasa da ekonomik büyümenin açklanmasnda verimlili in 
artmasnn d  bir fenomen oldu unu varsaym , 1980’li yllarn sonlarnda 
yerini içsel büyüme teorilerine brakm tr (Genç ve Atasoy, 2010:27-28). 
1980’lerde ortaya çkan yeni büyüme modelleri çerçevesinde içsel büyüme 
modelleri irketlerin Ar-Ge çabalaryla olu turulmu  teknoloji ve 
yenilikçili e dayanmaktadr. Özellikle Ar-Ge faaliyetlerine dayanan içsel 
büyüme modellerinde, büyümenin süreklili inin ana iticisinin Ar-Ge sektörü 
oldu u kabul edilmi  ve bu sektörle ilgili girdilerin desteklenmesi gerekti i 
belirtilmi tir (Erdil ahin, 2015:2). 

Yeni kalknma teorilerinde, uzun vadeli büyümenin insan faaliyetlerinden 
ve planlanan ekonomik davran lardan etkilendi i ortaya koyulmu  olup bu 
teorilerde Ar-Ge harcamalar bilim ve teknolojideki geli melerin te vik edici 
faktörü olarak kabul edilmi , bilim ve teknoloji alanlarndaki ara trma ve 
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geli tirme yatrmlar da bir ülkenin ekonomik kalknmasnn ve rekabet 
gücünün de erlendirilmesinde temel ölçütlerden biri olarak ele alnm tr. 
Çünkü bu yatrmlar, inovasyon, sermaye birikimi ve insan kaynaklarnn 
geli tirilmesi gibi çe itli kanallar vastasyla ekonomik büyümeyi 
etkilemektedir (Yungchang vd., 2010:171). çsel büyüme modellerine 
Romer’in (1990) Ar-Ge geli imini endojen bir de i ken olarak ekonomik 
büyüme modeline2 dahil etmesi örnek gösterilmektedir. Bu model daha sonra 
Grossman ve Helpman (1991) ve Aghion ve Howitt (1992) tarafndan 
geli tirilmi  olup bugüne kadar geçerlili ini sürdürmü tür.  

Ar-Ge ve yenilik, de i imin itici güçlerini ve ço u sanayi ve hizmet 
sektörü için büyümenin belirleyici unsurlarn te kil etmektedir. Nitekim  
Ar-Ge, etkinli in ve ekonomik büyümenin kilit noktasn olu turmakta olup 
uzun vadede tüketici zenginli inin ve verimlili inin temel belirleyicisidir. 
Bu kapsamda Ar-Ge harcamalarna yaplan yatrmlar, güvenli teknoloji 
potansiyelinin, dolaysyla yenilikçili in ve ekonomik büyümenin anahtar 
stratejileri olarak dü ünülmektedir. Ar-Ge yatrmlar, onlar yeni ve ileri 
ürün ve/veya süreçlere sokan irketler ve bölgeler açsndan daha yüksek bir 
standart elde etme ihtimalini arttrmaktadr ve bunun sonucu olarak daha 
yüksek gelir ve büyüme seviyesi elde edilebilmektedir (Bilbao-Osorio ve 
Rodriguez-Pose, 2004:3). 

Rekabet edebilirli in, verimlili i artrarak kalknmann ve sürdürülebilir 
ekonomik refahn devamll nn sa lanabilmesi, yenilikçi ve katma de eri 
yüksek ürünler üretilmesi ve buna ba l olarak da d a ba mll n 
azaltlmas artk ülkelerin Ar-Ge’ye yaptklar yatrmlar ile 
ölçülebilmektedir. Çünkü Ar-Ge harcamalarnn artmas ihracat 
tetiklemekte, ihracatn artmas da d  ticaret aç n azaltmakta ve 
ekonominin büyümesine katk sa lamaktadr. Yine bilgi ve ileti im 
teknolojilerine yaplan yatrm da ülkelerin ekonomisine pozitif katk 
sa layarak d  ticaret aç nn kapatlmasnda önemli bir rol oynamaktadr.  

Ar-Ge yatrmlarna önem verilmesi sonucunda yüksek teknolojik ürün 
ihracatnda ve bilgi ve ileti im teknolojilerinin kullanlmasnda meydana 
gelecek art n ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ekil 1 yardmyla 
açklanm tr. ekilde görüldü ü üzere Ar-Ge harcamalar artrld  zaman 
bir yandan ileri teknoloji ürün imalat ve ihracat artarken di er yandan bilgi 
ve ileti im teknolojilerinin (B T) kullanm, üretimi ve yatrm artmaktadr. 
Yüksek teknolojili ürün imalatnn ve ihracatnn artmas do al olarak 
ihracattan elde edilen katma de eri artraca  için bunun sonucu olarak 
ihracatn ithalat kar lama oran artacak ve d a ba mllk azald  için d  
ticaret dengesi bu durumdan olumlu etkilenecektir. D  ticaret dengesinin 
olumlu etkilenmesi ise ekonomik büyümeyi artracaktr. 

 
 

2Modelde, Ar-Ge yatrmlarnn insan sermayesi ve bilgi birikimi sayesinde teknolojik yeniliklere ve 
geli melere yol açt  öne sürülmü tür. 
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Ekonomik büyüme üzerindeki etkisine bakt mzda bilgi ve ileti im 

teknolojilerinin üretim faaliyetlerinde temel bir üretim faktörü olarak 
kullanlmas, üretim için gerekli olan her türlü bilgi ak n hzlandrarak 
zaman ve maliyet avantaj meydana getirmektedir ki bu avantaj, mal ve 
hizmetlerin daha ksa bir sürede ve daha dü ük bir maliyetle üretilebilmesine 
imkân sa lamaktadr. Bilgi ve ileti im teknolojileri mal ve hizmet üretimi 
ise, verimlilik ve talep art  yaratmann yannda, hzl teknolojik geli meler 
yoluyla büyümeyi hzlandrmaktadr. Son olarak bilgi ve ileti im teknoloji 
yatrmnn ekonomik büyüme üzerindeki etkisi çal an birey ba na dü en 
sermayedeki art la (sermaye derinle mesi) ortaya çkmaktadr.  

 
2. Vergi Te viklerinin Ar-Ge Harcamalarna Etkisi 
Ülkeler Ar-Ge faaliyetleri kapsamnda bilim, teknoloji ve inovasyon için 

her geçen gün yeni bir strateji ve plan geli tirmeyi sürdürmü  olup mevcut 
planlarn günün artlarna uygun hale getirmek suretiyle daha da 
geni letmi lerdir. Ülkeler plan ve stratejilerindeki bu geni letmeyi genellikle 
bilim, teknoloji ve yenilik alannda gelecek dönemlerde uluslararas alanda 
bulunmay arzu ettikleri konuma yardmc olacak ekilde belirlemi lerdir. Bu 
amaçla çok sayda ülke Ar-Ge faaliyetleri için ya vergi te vik politikalar 
geli tirmi  ya da mevcut vergi te vik politikalarnn kapsamn geni letmi tir 
(Sarsoy, 2012:69). Birçok amaca hizmet etmekte olan ve devletlerin en çok 
kulland  maliye politikas araçlarndan birini te kil eden bu vergi 
politikalar, hükümetlerin özel sektör Ar-Ge faaliyetlerini etkileyebildi i 
geleneksel araçlarndan birisidir. Nitekim ekonomik kalknmann 
sa lanmasnda ve idame ettirilmesinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 
ekillenen teknolojik geli me ve inovasyonun rolü büyük bir paya sahip 
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oldu undan Ar-Ge faaliyetleri için sunulan vergi tevikleri birçok OECD 
ülkesinde de ekonomik kalk�Õnman�Õn sa lanmas�Õ ve sürdürülebilmesi için 
firmalar�Õn Ar-Ge yat�Õr�Õmlar�Õn�Õ cesaretlendirme konusunda önemli bir politika 
arac�Õ olarak kabul edilmekte ve kullan�Õlmaktad�Õr. Ülkeler aras�Õndaki 
kalk�Õnma farkl�Õl�Õklar�Õn�Õn daha da aç�Õld�Õ�Õ, teknoloji ve inovasyon sisteminin 
giderek ekonomilerin merkezinde yer ald�Õ�Õ içinde bulunduumuz yeni 
ekonomi artlar�Õnda, kendi teknolojisini üretemeyen ülkelerin yani 
teknolojik ba �Õml�Õl�Õa mahkum olmu olan ülkelerin kalk�Õnma sürecinde  
Ar-Ge faaliyetleri konusundaki kaynak tahsislerini sadece piyasa 
ekonomisinin sinyallerine b�Õrakma lüksü yoktur (Tosunolu, 2016:3). Çünkü 
küreselleme olgusunun s�Õn�Õrlar�Õ ortadan kald�Õrmas�Õyla küçük bir köy haline 
gelen günümüz dünyas�Õnda, bilginin önemi ve deerinin giderek artmas�Õyla 
yenilikçilik ve farkl�Õl�Õk olu turmak en önemli rekabet unsurlar�Õndan biri 
haline gelmitir. Bu yüzden büyümenin temel belirleyici anahtar�Õ olarak 
kabul edilen bilgiye dayal�Õ üretimde katma deeri yüksek baz�Õ teknolojik 
yat�Õr�Õmlar ve Ar-Ge faaliyetleri sadece serbest piyasa mekanizmas�Õ ile de il, 
ayn�Õ zamanda kamunun yönlendirici, düzenleyici ve destekleyici vergi 
politikalar�Õyla da gelitirilmeye çal�Õ�Õlmaktad�Õr (Çetin ve I�Õk, 2014:83-84).  

Sonu belli olmayan uzun ince bir yolda yürümek gibi olan Ar-Ge 
faaliyetlerinin riski yüksek, getirisi ise ancak uzun dönemde k�Õsmi olarak 
elde edilebildi inden yani Ar-Ge faaliyetlerine yat�Õr�Õm yapan yat�Õr�Õmc�Õn�Õn 
Ar-Ge sonuçlar�Õn�Õ kendisine mal edebilmesindeki güçlükler (d�Õsall�Õklar), 
Ar-Ge ve inovasyon sürecinin bölünmezlii (bilginin kamusall�Õ�Õ) ve serbest 
piyasa koullar�Õnda yeni teknolojilerin gelitirilmesine yönelik Ar-Ge 
yat�Õr�Õmlar�Õn�Õn yetersiz olmas�Õn�Õn olu turmu  oldu u piyasa baar�Õs�Õzl�Õklar�Õ, 
Ar-Ge faaliyetlerinin özel sektör taraf�Õndan uygun artlarda ve her zaman 
ba ar�Õlmas�Õn�Õ mümkün k�Õlmamaktad�Õr (Tosuno lu, 2016:4). Bundan dolay�Õ 
da birçok ülke teknoloji ve yenilik seviyelerini art�Õrmak ve uluslararas�Õ 
rekabet edebilirlik düzeylerini güçlendirmek amac�Õyla özel sektörün Ar-Ge 
faaliyetlerini çe itli te vik mekanizmalar�Õyla desteklemektedir. Bu 
mekanizmalar içinde, kamu kurulu lar�Õ ile özel sektör aras�Õnda yap�Õlan ortak 
çal�Õmalar ile özel sektörün Ar-Ge maliyetlerinin düürülmesine imkân 
sa lanmas�Õ Ar-Ge yat�Õr�Õmlar�Õn�Õn kamu sektörü taraf�Õndan hibe, kredi ve 
sübvansiyon eklinde verilen desteklerle dorudan finanse edilmesi ve vergi 
te viki uygulamalar�Õ ile özel sektörün dolayl�Õ yoldan finanse edilmesi en çok 
uygulanan enstrüman türleri olarak yer almakta olup (Evci, 2004:14) bu 
enstrümanlardan en fazla popüler olan�Õ vergi tevikleridir. letmelerin  
Ar-Ge faaliyetlerini art�Õrmak için popüler bir politika arac�Õ haline gelmi 
olan vergi tevikleri, firmalar�Õn Ar-Ge’ye ay�Õrd�Õ�Õ harcamalar�Õn hacmine ve 
art�Õ�Õna ba l�Õ olarak firman�Õn vergi yükünde bir azalma önermektedir. Bu 
enstrüman�Õn popülerli i gerek kurumlar vergisi gerekse mevcut sistem 
yoluyla uygulanmas�Õn�Õn oldukça basit olmas�Õ gere inden ve hem yetkililer 
hem de firmalar taraf�Õndan düük ek idari maliyetleri ifade etmesinden 
kaynaklanmaktad�Õr. Buna ek olarak Ar-Ge vergi tevikleri, desteklenen  


