
Türkiye Ar-Ge 250 araştırması, Cumhurbaşkanlığı, 
Bakanlıklar, Türkiye ihracat sıralamasındaki 

ilk 1000 firma YKB, GM, Ar-Ge Müdürleri, TOBB, 
TÜSİAD, DEİK Yönetim Kurulları, İhracatçı Birlikleri 
yönetimleri, teknoparkların yönetimleri, üniversite 

rektörlükleri dahil olmak üzere 5000 VIP dataya özel 
olarak ulaştırılacaktır.

@turkishtime



•
Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşıp sıçrayarak dünyanın en zengin 10 
ekonomisi arasına girmesi için sanayide orta ve yüksek teknolojinin 

ağırlığının artırılması gereği konusunda ekonomi yönetimi ve iş 
dünyasının aktörleri fikir birliği sağladı. 

•
İş dünyasının Ar-Ge harcamalarında son yıllarda yaşanan sıçrama, bu 

anlayışın bir  göstergesi. 
•

Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzı, 2013 yılından bu yana 
Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın “Türkiye Ar-Ge 250” 

araştırması tarafından tutuluyor. 
•

Türkiye Ar-Ge 250 araştırması, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 
500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda Ar-Ge datalarını 
açıklayan firmalar ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge 
merkezi olan firmaların beyan ettikleri Ar-Ge verilerine dayanılarak 

hazırlanıyor. 
•

Türkiye Ar-Ge 250 araştırmasının 2020 yılı değerlendirmesi ve 
sonuçları, “2021 Yılı Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Rapor Yayını” 

olarak yayımlanacaktır 
•

Türkiye Ar-Ge 250 Rapor Yayını, 5000 VIP adrese özel olarak 
ulaştırılacak, basın ile paylaşılacak ve ekonomi ve iş dünyasının karar 
vericilerinden oluşan 45.000 tekil dataya ise dijital newsletter yoluyla 

paylaşılacaktır.

Türkiye Ar-Ge 250 araştırmasının  
2020 yılı değerlendirmesi ve sonuçları, 

“2021 Yılı Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 
Rapor Yayını” olarak yayımlanacaktır.



AR-GE 250 ARAŞTIRMASI  
DATA TABLOLARI 

• 
En çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firma

•
En çok Ar-Ge harcaması yapan ikinci 250 firma

•
Ar-Ge’de çalışan personel sayısına göre ilk 100

•
Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100

•
Ar-Ge merkezinde çalışan lisans ve lisansüstü eğitimli personel 

sayısına göre ilk 100
•

Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50
•

Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 50
•

Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50
•

Ar-Ge merkezinde alınan faydalı model sayısına göre ilk 50
•

Türkiye Ar-Ge 250 araştırması sonuç değerlendirmeleri
•

Teknoparklar-Teknoloji Transfer Ofisleri ve Ar-Ge
•

Türkiye Ar-Ge 250 firmalarından Ar-Ge örnek projeleri
•

Ar-Ge’de üniversite - sanayi işbirlikleri
•

Ar-Ge destekleri
•

Dünyadan yeni Ar-Ge proje örnekleri



AR-GE 250 ARAŞTIRMASI  
METODU 

•
Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye Ar-Ge 250 araştırması; Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 

firmaya, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kayıtlı Ar-Ge 
merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformuyla Ar-Ge 
datası paylaşan firmalara gönderilen anketlere verilen yanıtlar/datalar 

ile hazırlanmıştır. 
•

Anket formları online ortamda doldurulmaktadır. 
•

Anket cevabı alınamayan firmalar, araştırma konusunda deneyimli 
çağrı merkezi tarafından tek tek aranarak, anketlerin doldurulması 

konusunda takip edilmektedir. 
• 

Araştırma sonuçlarında, isminin açıklanmasını istemeyen firmaların 
dataları açıklanmakla birlikte firma ismi segmenti (-) boş olarak 

bırakılmaktadır. 
 

AR-GE 250 PRESTİJ RAPOR YAYININ DAĞITIM KANALLARI
• 

Ar-Ge 250 Araştırması Prestij Rapor Yayını; Türkiye ihracat 
sıralamasındaki ilk 1000 firma Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü, 

Ar-Ge Müdürü, Cumhurbaşkanlığı, tüm Bakanlıklar, TOBB, TÜSİAD, 
DEİK Yönetim Kurulları, İhracatçı Birlik yönetimleri, teknokentlerin 

yönetimleri, üniversite rektörlükleri, basın-yayın kuruluşları dahil 
olmak üzere toplamda 5000 VIP adrese ulaştırmaktadır.


