
 

 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

 



 

 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bu proje BES İMAR İNŞAAT YATIRIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

TEKNİK EKİP DANIŞMAN ve YAZAR 

FUNDA DAĞDELEN 

Proje Yöneticisi 

DOÇ. DR. NURİ YAVAN 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Coğrafya Bölümü 

GÜLÇİN GÜLER 

Kalkınma Uzmanı 
KATKIDA BULUNANLAR 

FATMA İNAN 

Veri Analisti 
UTKU EREN BAĞCI 

KADİR GÜLEN 

MERVE NESLİHAN GÜRBÜZEL 

GAMZE HÜYÜKTEPE 

YASEMİN MERAL 

KADRİ AKGÜNEŞ 

Süreç Yönetimi Uzmanı 

GÜL SİBEL GEDİK 

Proje Asistanı 



 
 

1 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

İÇİNDEKİLER 

 
ŞEKİL LİSTESİ ...................................................................................................................................................................... 4 
HARİTA LİSTESİ .................................................................................................................................................................. 8 
TABLO LİSTESİ .................................................................................................................................................................... 9 
KISALTMA LİSTESİ ............................................................................................................................................................ 11 
YÖNETİCİ ÖZETİ................................................................................................................................................................ 12 
KONYA İLİ İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ ........................................................................................................................................ 14 
KARAMAN İLİ İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ .................................................................................................................................. 18 
AKSARAY İLİ İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ .................................................................................................................................... 22 
NİĞDE İLİ İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ ......................................................................................................................................... 26 
1. GİRİŞ ............................................................................................................................................................................ 30 
1.1 RAPORUN AMACI VE KAPSAMI ............................................................................................................................... 30 
1.2 VERİ KAYNAKLARI VE YÖNTEM ............................................................................................................................... 32 
2. GİRİŞİMCİLİK ................................................................................................................................................................ 36 
2.1 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI,ÖNEMİ VE ÖLÇÜLMESİ ................................................................................. 36 

2.1.1 Girişimcilik Faaliyetinin Ölçülmesi ve Girişimcilik Göstergeleri ........................................................................ 37 
2.2 GİRİŞİMCİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ .............................................................................................................................. 38 

2.2.1 Düzenleyici Çerçeve ......................................................................................................................................... 38 
2.2.2 Pazar Koşulları ................................................................................................................................................. 39 
2.2.3 Finansa Erişim .................................................................................................................................................. 39 
2.2.4 Bilginin Oluşumu ve Yayılımı ............................................................................................................................ 40 
2.2.5 Girişimcilik Yetenekleri .................................................................................................................................... 40 
2.2.6 Girişimcilik Kültürü .......................................................................................................................................... 40 

2.3 GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ: MODELLER VE BİLEŞENLERİ ........................................................................................... 40 
2.3.1 Girişimcilik Ekosistemi ..................................................................................................................................... 40 
2.3.2 Girişimcilik Ekosistemi Modelleri ..................................................................................................................... 41 

2.4 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE GİRİŞİMCİLİK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI ............................................................. 46 
2.4.1 Dünyada Girişimcilik Politikaları ve Bazı Yeni Eğilimler .................................................................................... 46 
2.4.2 Türkiye’de Girişimcilik Politikaları ve Uygulamaları ......................................................................................... 46 
2.4.3 Dünyada Girişimcilik ve Yenilikçilik Alanındaki Bazı İyi Uygulama Örnekleri ................................................... 49 

2.5 KOP BÖLGESİ İLLERİNİNGİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ VE PERFORMANSI .................................................................... 54 
2.5.1 KOP Bölgesinin Girişimcilik Potansiyeli ............................................................................................................ 55 
2.5.2 KOP Bölgesinin Girişimcilik Potansiyeli ............................................................................................................ 61 

2.6 BİR GİRİŞİMCİLİK GELİŞTİRME MODELİ OLARAK İŞGEM VE ABİGEM’LER .................................................................. 67 
2.6.1 İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) ..................................................................................................................... 67 
2.6.2 Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) ............................................................................................ 70 

2.7 KADIN, GENÇ VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER ................................................................................................................ 71 
2.7.1 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ....................................................................................................................................... 71 
2.7.2 GENÇ GİRİŞİMCİLİGİ ......................................................................................................................................... 76 
2.7.3 YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK .................................................................................................................................... 80 

2.8 HIZLI BÜYÜYEN İŞLETMELER .................................................................................................................................... 81 
2.8.1 Hızlı Büyüyen İşletmelerin Özellikleri .............................................................................................................. 82 
2.8.2 OECD Ülkelerinde Hızlı Büyüyen İşletmeler ..................................................................................................... 83 
2.8.3 Türkiye’de 2006-2013 Yılları Arasında Hızlı Büyüyen İşletmeler ...................................................................... 84 

3. YENİLİKÇİLİK: ARGE,İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ .............................................................................. 87 
3.1 ULUSAL VE BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMİ.................................................................................................................... 87 

3.1.1 Yenilikçilik Sistemi Yaklaşımı ve Ulusal Yenilik Sistemi .................................................................................... 87 
3.1.2 Bölgesel Yenilik Sistemi Yaklaşımı .................................................................................................................... 88 

3.2 TÜRKİYE’NİN ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ ve AR-GE VE YENİLİKÇİLİK POLİTİKALARI ..................................................... 93 
3.2.1 Türkiye’de Ar-Ge ve Yenilikçilik Politikalarının Gelişimi ................................................................................... 93 
3.2.2 Türkiye’nin Günümüzdeki Ar-Ge ve Yenilikçilik Sistemi ve Politikaları ............................................................ 94 

3.3 AR-GE: AR-GE KAVRAMI VE AR-GE FAALİYETLERİ İLE KOP BÖLGESİNDE AR-GE HARCAMALARI ................................ 98 
3.3.1 Ar-Ge Kavramı ve Ar-Ge Faaliyetinin Bileşenleri .............................................................................................. 98 
3.3.2 Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Ar-Ge Faaliyetleri .......................................................................................... 101 
3.3.3 AR-GE MERKEZLERİ ........................................................................................................................................ 111 

3.4 İNOVASYON: YENİLİK KAVRAMI VE GÖSTERGELERİ ............................................................................................... 113 
3.4.1 KOP Bölgesinin Yenilik Performansı ............................................................................................................... 114 

3.5 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ............................................................................................................................... 134 
3.5.1 Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelleri .............................................................................................................. 135 



 
 

2 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

3.5.2 Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Ana Aktörler ve Mekanizmalar ....................................................................... 138 
3.5.3 Türkiye’de Üçlü Sarmal Modeli ve ÜSİ’den KÜSİ’ye Geçiş Süreci .................................................................. 141 
3.5.4 KOP BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ .......................................................................................... 143 

3.6 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN 3 TEMEL KURUMSAL MEKANİZMA: TEKNOPARKLAR, TTO’LAR, FSMH 
VE TİCARİLEŞTİRME SÜRECİ ............................................................................................................................................ 158 

3.6.1 TEKNOPARKLAR ............................................................................................................................................. 158 
3.6.2 Kuluçka Merkezi ............................................................................................................................................ 166 
3.6.3 Teknoparkların Verdiği Destek ve Hizmetler ................................................................................................. 170 
3.6.4 Teknoparklara Sağlanan Destekler ................................................................................................................ 171 
3.6.5 Türkiye’de Bulunan Teknoparkların Mevcut Sorunları .................................................................................. 173 
3.6.6 Türkiye’de Teknoparklar ................................................................................................................................ 174 

3.7 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO’LAR) ............................................................................................................ 178 
3.7.1 Teknoloji Transfer Ofisleri’nin Tanımı, Amacı ve İşlevi .................................................................................. 178 
3.7.2 Türkiye’de Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) Kuruluşu .............................................................................. 180 
3.7.3 Türkiye’de TTO’lara Verilen Teşvik ve Destekler ile TTO Birimlerinin Faaliyetleri ......................................... 181 
3.7.4 Türkiye’de Bulunan TTO’ların Mevcut Durumu ve Sorunları ......................................................................... 182 
3.7.5 Türkiye’de Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO’lar) Dağılımı .......................................................................... 184 

3.8 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TİCARİLEŞTİRME SÜREÇLERİ ............................................................................ 186 
3.8.1 Fikri Hak, Sınai Hak ve Telif Hakkı Kavramları ................................................................................................ 186 
3.8.2 Sınai Mülkiyet Hakları ve Türleri .................................................................................................................... 187 
3.8.3 Fikri ve Sınai Hakların Korunma Süresi .......................................................................................................... 189 
3.8.4 Türkiye’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının ve Yasal Mevzuatın Gelişimi .................................................... 189 
3.8.5 Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Aktörleri ....................................................................................................... 192 
3.8.6 Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Patent ve Marka Vekilleri .............................................................................. 193 
3.8.7 Ticarileştirme Süreci Ve Stratejisi .................................................................................................................. 194 

4. GİRİŞİMCİLİK ANALİZİ ................................................................................................................................................. 198 
4.1 İŞGEM’LERİN İNCELENMESİ: MERSİN TARSUS VE KARAMAN İŞGEM’İN ANALİZİ .................................................... 198 

4.1.1 Mersin-Tarsus İŞGEM İyi Uygulama Örneği ................................................................................................... 198 
4.1.2 Karaman İŞGEM ............................................................................................................................................. 203 
4.1.3 Sonuç ve Değerlendirme ............................................................................................................................... 206 
4.1.4 KOP Bölgesi İllerinin İŞGEM İhtiyaç Analizi ve Yol Haritası............................................................................. 207 

4.2 ABİGEM’LERİN İNCELENMESİ: DENİZLİ VE KONYA ABİGEM’İN ANALİZİ .................................................................. 209 
4.2.1 Türkiye’deki ABİGEM’lerin Karşılaştırmalı Analizi .......................................................................................... 210 
4.2.2 Denizli ABİGEM .............................................................................................................................................. 212 
4.2.3 Konya ABİGEM ............................................................................................................................................... 215 
4.2.4 Sonuç ve Değerlendirme ............................................................................................................................... 217 

4.3 ÖZEL UYGULAMALARIN İNCELENMESİ: KADIN, GENÇ VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİN ANALİZİ ................................. 218 
4.3.1 Başarılı Örneklerin İncelenmesi: Ankara Kadın ve Genç Girişimciler ............................................................. 218 
4.3.2 KOP Bölgesi İlleri: Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler ................................................................................. 222 

4.4 HIZLI BÜYÜYEN İŞLETMELER ANALİZİ ..................................................................................................................... 231 
4.4.1 Hızlı Büyüyen Firmaların Başarılarının Önünü Açan Etmenler ....................................................................... 232 
4.4.2 İç ve Dış Pazarlara Erişim ............................................................................................................................... 233 
4.4.3 Yasal Çerçeve ................................................................................................................................................. 234 
4.4.4 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ........................................................................................................................... 234 
4.4.5 Ağ Bağlantıları ve İş Birlikleri ......................................................................................................................... 234 
4.4.6 Finansman Kaynakları .................................................................................................................................... 234 
4.4.7 Hızlı Büyüyen Şirketlerde Teşvik Ve Desteklerin Etkileri ................................................................................ 235 
4.4.8 Geleceğe Dönük Planlar ve Beklentiler .......................................................................................................... 237 

5. YENİLİKÇİLİK ANALİZİ.................................................................................................................................................. 239 
5.1 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN İNCELENMESİ VE KONYA TEKNOKENTİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ 
AÇISINDAN ANALİZİ ....................................................................................................................................................... 239 

5.1.1 İki İyi Uygulama Örneği: ODTÜ Teknokent ve Bilkent Cyberpark .................................................................. 239 
5.1.2 Konya Selçuk Teknokent, Konya İnnopark ve Niğde Teknopark’ın İncelenmesi ............................................ 244 
5.1.3 Sonuç ve Karşılaştırma ................................................................................................................................... 251 
5.1.4 Karaman Teknopark ve Aksaray Teknokent İhtiyaç Analizi............................................................................ 254 
5.1.5 Konya Teknokentin Girişimcilik Ekosistemi Açısından Analizi ........................................................................ 256 

5.2 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN İNCELENMESİ ................................................................................................. 279 
5.2.1 İyi Uygulama Örnekleri: ‘’ODTÜ TTO’’ ........................................................................................................... 279 
5.2.2 İyi Uygulama Örneği: ‘’Bilkent TTO’’ .............................................................................................................. 281 
5.2.3 Konya’da TTO’ların Etkinliği: Karşılaştırılmalı Bir Analiz ................................................................................. 282 
5.2.4 KOP Bölgesi İlleri ‘’Karaman’’, ‘’Aksaray’’ ve Niğde’nin TTO İhtiyaç Analizi ................................................... 284 

5.3 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TİCARİLEŞTİRME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ ................................................ 287 
5.3.1 Buluşçuluk Süreçleri: İyi Uygulama Örneği Olarak ODTÜ ve Bilkent Teknokent ............................................ 288 



 
 

3 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

5.3.2 Ticarileştirme Süreçleri: Selçuk TTO ve Innopark TTO ................................................................................... 289 
5.3.3 Patent ve Firma Vekilliği: Mevcut Durum ve Sorunlar ................................................................................... 290 
5.3.4 Sonuç: Ticarileştirme Uygulamasında Konya ile Başarılı Uygulama Örnekleri Arasındaki Farklılıklar ve 
Benzerlikler ................................................................................................................................................................... 291 

5.4 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ANALİZİ VE PİLOT ÜSİ UYGULAMASI ÖNERİLERİ ..................................................... 292 
5.4.1 Üçlü Sarmal Modeli: Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çerçevesi ........................................................ 292 
5.4.2 Başarılı Üniversitelerde ÜSİ/KÜSİ Uygulaması: ODTÜ ve Bilkent Örneği ....................................................... 294 
5.4.3 KOP Bölgesindeki Üniversitelerin ÜSİ/KÜSİ Uygulamaları: Konya-Karaman-Aksaray-Niğde Örneği .............. 297 
5.4.4 Sonuç: KÜSİ Uygulamasında KOP Bölgesi İlleri İle Başarılı Üniversitelerin Farklılıkları ve Benzerlikleri ......... 299 
5.4.5 Pilot Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulaması Önerileri .................................................................................... 300 

6. SANAYİDE AR-GE YATIRIMLARI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERİN ANALİZİ .......................................................................... 308 
6.1 DESTEK SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: SANTEZ VE TEYDEB PROJELERİNİN ANALİZİ ................................................ 308 

6.1.1 SANTEZ ve TEYDEP Proje Desteklerinin Temel Özellikleri .............................................................................. 308 
6.1.2 SANTEZ ve TEYDEB Projesi Yapan Firmaların Profilleri .................................................................................. 310 
6.1.3 Firmaların Destek Mekanizmalarına Başvurma Hikâyesi ............................................................................... 311 
6.1.4 Destek Sürecinde Yaşanan Zorluklar ............................................................................................................. 311 
6.1.5 SAN-TEZ ve TEYDEB Projelerinin Etki Analizi.................................................................................................. 312 
6.1.6 Sonuç ............................................................................................................................................................. 314 

6.2 AR-GE YOL HARİTASI: TARIM VE GIDA MAKİNALARI İMALAT SANAYİ ANALİZİ ....................................................... 315 
6.2.1 Tarım ve Gıda Makine-Ekipman İmalat Sanayii: Sektörün Tanımı ve Kapsamı .............................................. 316 
6.2.2 Tarım ve Gıda Makineleri İmalat Sanayinin Girişimcilik Ekosistemi Çerçevesinde Analizi ............................. 318 
6.2.3 Sonuç: Ar-Ge ve Ür-Ge Desteklerine Yönelik İhtiyaç Analizi .......................................................................... 330 
6.2.4 Ar-Ge Yol Haritası Analizi ............................................................................................................................... 332 

6.3 SANAYİ AR-GE YATIRIMLARI ARAŞTIRMASI VE AR-GE DESTEKLERİNİN ETKİ ANALİZİ .............................................. 344 
6.3.1 Saha Çalışmasına Katılan Firmaların Özellikleri ............................................................................................. 344 
6.3.2 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ve Yatırımları ..................................................................................................... 353 
6.3.3 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti İçin Verilen Kamu Teşviklerinin Dağılımı ve Desteklerin Etki Analizi ..................... 369 
6.3.4 Sonuç ............................................................................................................................................................. 376 

KAYNAKÇA ..................................................................................................................................................................... 378 
EKLER ............................................................................................................................................................................. 385 
EK 1. AR-GE, YENİLİK, GİRİŞİMCİLİK, TİCARİLEŞTİRME VE YATIRIM TEŞVİK VE DESTEKLERİ EL KİTABI ............................... 385 
EK 2. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI BAŞVURU SÜREÇLERİ EL KİTABI ............................................................................ 385 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

ŞEKİL LİSTESİ 

Şekil 2.1 GirişimEvreleri ve Finansman İhtiyaçları .................................................................................................................... 39 

Şekil 2.2 Isenberg’in Girişimcilik ekosistemi Yaklaşımı ve Sistemin Unsurları .......................................................................... 42 

Şekil 2.3 Koltai ve TEPAV’ın Girişimcilik Ekosistemi Yaklaşımı .................................................................................................. 43 

Şekil 2.4 Stam’ın Girişimcilik Ekosistemi Yaklaşımı ................................................................................................................... 44 

Şekil 2.5 Yenilikçi KOBİ’lerin tüm KOBİ’ler içinde yüzdesi ......................................................................................................... 51 

Şekil 2.6 Katalonya Bölgesi Biyoteknoloji Firmalarının Çalışan ve Patent Sayılarının Dağılımı ................................................. 53 

Şekil 2.7 Yeni Bir Girişimcilik Faaliyetine Başlamanın İyi Bir Kariyer Seçimi Olduğunu Düşünen Kişilerin 18-64yaş Arası Yetişkin 

Nüfusa Oranı (%) (2014) ........................................................................................................................................................... 57 

Şekil 2.8 Girişimci Olmaya Niyetli Kişilerin 18-64 Yaş Arası Yetişkin Nüfusa Oranı (%) ............................................................. 57 

Şekil 2.9 Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetleri Endeksi (%) ..................................................................................................... 58 

Şekil 2.10 Fırsata ve İhtiyaca Dayalı Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetinde Bulunan Kişilerin Oranı,  2014 (%) ...................... 59 

Şekil 2.11 Türkiye’de ve KOP bölgesinde Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısı (2010-2015) ......................................................... 61 

Şekil 2.12 KOP İllerinde 2010-2015 Yılları Arasında Toplam Açılan ve Kapanan Şirket Sayıları ................................................ 62 

Şekil 2.13 KOP Bölgesinde istihdam edilenlerin işteki durumunun komşu bölge ile kıyaslanması (2015) ................................ 64 

Şekil 2.14 Türkiye’de Ana Sektöre Göre Girişim Sayısı, 2015.................................................................................................... 65 

Şekil 2.15 KOP bölgesinde Ana Sektöre Göre Girişim Sayısı, 2015 ........................................................................................... 66 

Şekil 2.16 Türkiye’de Genç Nüfusun İşsizlik Oranı (%) .............................................................................................................. 79 

Şekil 2.17 Hızlı Büyüyen İşletmelerin Sayısı ve Yarattığı İstihdam, 2014 .................................................................................. 83 

Şekil 2.18 Ana Sektöre Göre Hızlı Büyüyen İşletmelerde Ortalama İstihdam Oranları, 2014 ................................................... 84 

Şekil 2.19 İstihdam Büyümesi ve İstihdam Yaratılması Açısından Firma Gruplarının Kıyaslanması .......................................... 86 

Şekil 3.1 Ulusal İnovasyon Sisteminin Ana Aktörleri ................................................................................................................. 87 

Şekil 3.2 Bölgesel Yenilik Sistemi .............................................................................................................................................. 88 

Şekil 3.3 Bölgesel Yenilik Sistemi .............................................................................................................................................. 91 

Şekil 3.4 Türkiye’nin Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’nın Stratejik Çerçevesi .......................... 96 

Şekil 3.5 Türkiye’nin Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sisteminin Temel Aktörleri ......................................................................... 97 

Şekil 3.6 Türkiye’de 2004-2014 Döneminde Gerçekleştirilen Ar-Ge Harcamalar ................................................................... 102 

Şekil 3.7 Düzey 1 Bölgelerine Göre Toplam Ar-Ge Harcamaları Oranı (2010-2014) ............................................................... 103 

Şekil 3.8 Düzey 1 Bölgelerine Göre 2014 yılında Ar-Ge İnsan Gücü (Kişi) ............................................................................... 104 

Şekil 3.9 KOP İllerindeki  Sanayi ve Hizmet Kuruluşlarında Ar-Ge Faaliyetleri ........................................................................ 105 

Şekil 3.10 KOP illerinde İmalat Sanayi Ar-Ge Harcamaları ...................................................................................................... 106 

Şekil 3.11 KOP İllerinde İmalat Sanayinde Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı, (2006-2015, TL) .................................... 107 

Şekil 3.12 KOP İllerinde Teknoloji Grupları Bazında Ar-Ge Harcamaları, (2006-2015)............................................................ 109 

Şekil 3.13 Konya Ar-Ge Harcamalarının Teknoloji Gruplarına Göre Tarihsel Gelişimi (2006-2015) ........................................ 109 

Şekil 3.14 Karaman Ar-Ge Harcamalarının Teknoloji Gruplarına Göre Tarihsel Gelişimi (2006-2015) ................................... 110 

Şekil 3.15 Aksaray Ar-Ge Harcamalarının Teknoloji Gruplarına Göre Tarihsel Gelişimi (2006-2015) ..................................... 110 

Şekil 3.16 Niğde Ar-Ge Harcamalarının Teknoloji Gruplarına Göre Tarihsel Gelişimi (2006-2015) ........................................ 111 

Şekil 3.17 Türkiye’de Ar-Ge Merkezlerinin Sektörel Dağılımı (2016) ...................................................................................... 112 

Şekil 3.18 Türkiye’de Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Başvurularının Gelişimi .................................... 115 

Şekil 3.19 Patent Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı .................................................................................. 116 

Şekil 3.20 Patent Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ...................................................................................... 116 

Şekil 3.21 KOP bölgesinin Patent Başvuru ve Tescil Sayısında Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması (10 Bin kişi başına düşen 

patent başvuru ve tescil sayısı) ............................................................................................................................................... 117 

Şekil 3.22 Patent Başvuru sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması ................... 118 

Şekil 3.23 Patent tescil sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması ........................ 118 

Şekil 3.24 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen patent başvuru 

sayısı ....................................................................................................................................................................................... 119 

Şekil 3.25 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen patent tescil sayısı

 ............................................................................................................................................................................................... 119 

Şekil 3.26 Faydalı Model Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ...................................................................... 121 

Şekil 3.27 Faydalı Model Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı .......................................................................... 121 

Şekil 3.28 KOP bölgesinin Faydalı Model Başvuru ve Tescil Sayısında Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması (10 Bin kişi başına 

düşen Faydalı Model başvuru ve tescil sayısı) ........................................................................................................................ 122 

Şekil 3.29 Faydalı model başvuru sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması ........ 122 

Şekil 3.30 Faydalı model tescil sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması ............ 123 

Şekil 3.31 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen Faydalı Model 

başvuru sayısı ......................................................................................................................................................................... 124 



 
 

5 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

Şekil 3.32 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen Faydalı Model 

tescil sayısı .............................................................................................................................................................................. 124 

Şekil 3.33 Marka Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı .................................................................................. 125 

Şekil 3.34 Marka Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ...................................................................................... 126 

Şekil 3.35 KOP Bölgesinin Marka Başvuruve Tescil Sayısında Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması (10 Bin kişi başına düşen 

Marka başvuruve tescil sayısı) ................................................................................................................................................ 126 

Şekil 3.36 Marka başvuru sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması .................... 127 

Şekil 3.37 Marka tescil sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması ........................ 127 

Şekil 3.38 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen Marka başvuru 

sayısı ....................................................................................................................................................................................... 128 

Şekil 3.39 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen Marka Tescil sayısı

 ............................................................................................................................................................................................... 128 

Şekil 3.40 Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ............................................................. 129 

Şekil 3.41 Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ................................................................. 129 

Şekil 3.42 Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ............................................................. 129 

Şekil 3.43 Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ................................................................. 130 

Şekil 3.44 KOP Bölgesinin Endüstriyel Tasarım Başvuruve Tescil Sayısında Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması (10 Bin kişi 

başına düşen Endüstriyel Tasarım başvuruve tescil sayısı) ..................................................................................................... 130 

Şekil 3.45 Endüstriyel tasarım başvuru sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması 131 

Şekil 3.46 Endüstriyel tasarım tescil sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması .... 131 

Şekil 3.47 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen Endüstriyel 

Tasarım başvuru sayısı ............................................................................................................................................................ 132 

Şekil 3.48 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen Endüstriyel 

Tasarım tescil sayısı ................................................................................................................................................................ 132 

Şekil 3.49 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelleri ............................................................................................................ 137 

Şekil 3.50 Üçlü Sarmal Modeline Göre Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği ................................................................................ 138 

Şekil 3.51 Bilgiden Hizmete/Ürüne Dönüşüm Süreci .............................................................................................................. 139 

Şekil 3.52 Teknolojinin Ölüm Vadisi Süreci ............................................................................................................................. 140 

Şekil 3.53 Fikirden Pazara Bilgi Değer Zinciri .......................................................................................................................... 140 

Şekil 3.54 Girişimci ve Yenilikçilik Kültürü Parametresi içinde KOP Bölgesi ve Komşu İller (2015) ......................................... 145 

Şekil 3.55 KOP İlleri Üniversitelerinin Öğretim Elemanı Dağılımı ............................................................................................ 150 

Şekil 3.56 KOP illeri Üniversitelerinin Öğrenci Sayılarının Dağılımı ......................................................................................... 151 

Şekil 3.57 KOP İlleri Üniversitelerinin Bölüm ve Fakülte Sayısı ............................................................................................... 152 

Şekil 3.58 Fakültelere Göre Akademisyen Dağılımı ................................................................................................................ 154 

Şekil 3.59 Teknoparkların Konumu ve ÜSİ çerçevesinden Üstlendiği İşlevleri ........................................................................ 159 

Şekil 3.60 Kentsel Sınıflama Bakımından Teknoparkların Lokasyonu ..................................................................................... 162 

Şekil 3.61 Teknoparklar Bünyesinde Bulunan Temel Yapılar .................................................................................................. 163 

Şekil 3.62 Teknoparkların Kurulduğu Bölgenin Arazi Sahipliği ................................................................................................ 163 

Şekil 3.63 Teknoparkların Mevcut Kapasiteleri ...................................................................................................................... 164 

Şekil 3.64 Birden Fazla Bölgede Faaliyet Gösteren Teknoparkların Oranı .............................................................................. 164 

Şekil 3.65 TeknoparklarınSahiplik Durumu ............................................................................................................................. 165 

Şekil 3.66 TeknoparklardaYürütülen Temel Faaliyetler .......................................................................................................... 165 

Şekil 3.67 Teknoparklarda 3 Yaşın Altında Bulunan Kuluçka Şirketleri ve Başlangıç (Start-Up) Firmaları ............................... 166 

Şekil 3.68 Teknoparkların Ar-Ge Bölümünde İstihdam Edilen Çalışanların Oranı ................................................................... 166 

Şekil 3.69 Tipik Bir Kuluçka Merkezinin Çalışma Biçimi .......................................................................................................... 168 

Şekil 3.70 Teknoloji Transfer Ofisleri’nin Fonksiyonu ve Farklı Aktörler Arasındaki Konumu ................................................. 178 

Şekil 3.71 Teknoloji Transfer Ofisleri Tarafından Üstlenilen Görevler İle Sunulan Hizmetler ................................................. 179 

Şekil 3.72 Fikri Haklar ve Alt Bileşenleri .................................................................................................................................. 187 

Şekil 3.73 Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Aktörleri ................................................................................................................ 192 

Şekil 3.74 ODTÜ TTO Tarafından Uygulanan Ticarileştirme Süreci ve Stratejileri ................................................................... 197 

Şekil 4.1 KOP Bölgesinde Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Tarafından Kullanılan Finansman Kaynakları ........................ 224 

Şekil 4.2 KOP Bölgesinde Kullanılan Finansman Kaynaklarının Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Arasındaki Dağılımı ...... 225 

Şekil 4.3 KOP Bölgesinde Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Tarafından Kullanılan Teşvik-Destekler ................................. 225 

Şekil 4.4 KOP Bölgesinde Kullanılan Teşvik-Desteklerin Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Arasındaki Dağılımı ................ 226 

Şekil 4.5 KOP Bölgesinde Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Tarafından Kullanılan Teşvik-Desteklerin Türü ..................... 226 

Şekil 4.6 KOP Bölgesinde Kullanılan Teşvik-Desteklerin Türünün Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Arasındaki Dağılımı .. 227 

Şekil 4.7 KOP Bölgesinde Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Tarafından Kullanılan Teşvik-Desteklerin Etkisi .................... 227 

Şekil 4.8 KOP Bölgesinde Yenilikçi Firma ya da Girişimci Kriterleri ......................................................................................... 228 



 
 

6 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

Şekil 4.9 KOP Bölgesindeki Yenilikçi Firmaların (a) Yenilik Ölçütü ile Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri İçin Kullandıkları (b) Teşvik ve 

Destek Kaynakları ................................................................................................................................................................... 228 

Şekil 4.10 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin İhracat Faaliyetleri ............................................................................. 234 

Şekil 4.11 Üniversite- Hızlı büyüyen şirket İş Ortaklıkları ........................................................................................................ 235 

Şekil 5.1 Görüşme Yapılan Teknokentlerdeki Firma Sayısı ..................................................................................................... 251 

Şekil 5.2 Görüşme Yapılan Teknokentlerdeki Akademisyen Firmaların Oranı ........................................................................ 251 

Şekil 5.3 Görüşme Yapılan Teknokentlerdeki Kuluçka Firmaların Oranı ................................................................................. 252 

Şekil 5.4 Görüşme Yapılan Teknokentlerdeki Ön Kuluçkada Olan Girişimci Sayısı ................................................................. 253 

Şekil 5.5 Araştırmada Yer Alan Firmaların Sektörel Dağılımı .................................................................................................. 257 

Şekil 5.6 (a) Araştırmada Yer Alan Firmaların Yaşları Dağılımı (b) Araştırmada Yer Alan Firmaların TGB’de Bulunma 

Sürelerinin Dağılımı ................................................................................................................................................................ 261 

Şekil 5.7 Araştırmada Yer Alan Firmaların/Girişimcilerin Niteliklerine Göre Dağılımı............................................................. 261 

Şekil 5.8 Başka bir TGB’de Yer Aldınız mı? .............................................................................................................................. 262 

Şekil 5.9 TEKMER’de Yer Aldınız mı? ...................................................................................................................................... 262 

Şekil 5.10 İş alanınızın çoğu tek bir ürün/müşteri üzerine mi kuruludur? .............................................................................. 263 

Şekil 5.11 Araştırmada Yer Alan Firmaların İhracat Faaliyetleri ve Beklentileri ...................................................................... 263 

Şekil 5.12 Son 3 Yıl içinde Firmaların Cirolarından Ar-Ge Faaliyetlerine Ayırdıkları Pay ......................................................... 264 

Şekil 5.13 Ar-Ge Türlerinin Firmaların Ar-Ge Harcamalarındaki Ağırlığının Dağılımı .............................................................. 264 

Şekil 5.14 Firmaların Yürüttükleri Ar-Ge Projesi Sayıları ......................................................................................................... 265 

Şekil 5.15 FirmalarınTürlerine Göre Yürüttükleri Ar-Ge Projesi Sayıları ................................................................................. 265 

Şekil 5.16 Firmaların Kamu Desteği ile Yürüttükleri Ar-Ge Projesi Sayısı ................................................................................ 266 

Şekil 5.17 Firmaların Türlerine Göre Kamu Desteği ile Yürüttükleri Ar-Ge Projesi Sayısı ....................................................... 266 

Şekil 5.18 Son 3 yılda gerçekleştirilen Ar-Ge Faaliyetlerinin Kaynakları ................................................................................. 266 

Şekil 5.19 Yürütülen Yenilik Faaliyeti Türlerinin Dağılımları ................................................................................................... 267 

Şekil 5.20 Yürütülen Yenilik Türleri İçindeki Yenilik Yaklaşımları Türlerinin Dağılımları .......................................................... 267 

Şekil 5.21 Firmaların Patentli Ürüne Dönüşen Proje Sayıları .................................................................................................. 268 

Şekil 5.22 Patent Destekleme Programından (PADES) Yararlanıyor musunuz? ...................................................................... 268 

Şekil 5.23 Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destekler ....................................................................................................... 269 

Şekil 5.24 Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri ................................................................................................ 269 

Şekil 5.25 Firmaların Türlerine Göre Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri ........................................................................ 270 

Şekil 5.26 Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Desteklerin En Önemlileri .............................................................................. 270 

Şekil 5.27 Yararlandığınız Teşvik ve Destekler Beklentilerinizi Karşıladı mı? .......................................................................... 271 

Şekil 5.28 Teşvik ve Destekler Olmasaydı Projenizi Gerçekleştirir miydiniz? .......................................................................... 271 

Şekil 5.29 Firmaların Konya Teknokenti Tercih Etme Sebepleri ............................................................................................. 272 

Şekil 5.30 Firma Türlerine Göre Konya Teknokent’i Tercih Etme Sebepleri ........................................................................... 273 

Şekil 5.31 Konya Teknokent Firmalarının Birbirleriyle İlişkileri ............................................................................................... 274 

Şekil 5.32 Firmaların Teknokentte Gerçekleştirdikleri Projelerin Amaçları ............................................................................ 274 

Şekil 5.33 Firmaların Teknokentte Sürdürdükleri Faaliyetlerinin Beklenen Çıktıları ............................................................... 275 

Şekil 5.34 Teknokentlerle İlgili Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi Gerektiğini Düşünüyor Musunuz? (a) Tüm Firmalar (b) Firma 

Türlerine Göre ........................................................................................................................................................................ 275 

Şekil 5.35 Teknokent’in laboratuvar ve araştırma altyapısı yeterlidir. ................................................................................... 276 

Şekil 5.36 Teknokent’in laboratuvar ve araştırma altyapısından yararlanmaktayım. ............................................................. 276 

Şekil 5.37 Firmaların, Konya Teknokent’in İmkânlarından Memnuniyetleri ........................................................................... 277 

Şekil 5.38 Firma Türlerine Göre ‘Memnun Olunmayan’ İmkânlar .......................................................................................... 277 

Şekil 5.39 Konya Teknokent’in Firmaların Başarısına Etkileri ................................................................................................. 278 

Şekil 5.40 Üçlü Sarmal Modeli ................................................................................................................................................ 293 

Şekil 5.41 Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 11. Proje Yarışması ve Fuarı ................................................... 301 

Şekil 5.42 ODTÜ SAYP İmza Töreni ......................................................................................................................................... 302 

Şekil 5.43 Gazi TTO II. İş Fikri Yarışması .................................................................................................................................. 302 

Şekil 6.1 Tarım Alet ve Makineleri Sektöründe Üniversite-Sanayi İşbirliği ............................................................................. 319 

Şekil 6.2 Tarım Makine- Ekipman İmalatı yapan Firmaların Uluslararası Teknolojileri Takip Etme Durumları ....................... 320 

Şekil 6.3 Gıda Makine- Ekipman İmalatı yapan Firmaların Uluslararası Teknolojileri Takip Etme Durumları ......................... 320 

Şekil 6.4 Tarım Makine- Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ve Birimleri ................................... 321 

Şekil 6.5 Gıda Makine- Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ve Birimleri ..................................... 321 

Şekil 6.6 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri için Cirolarından Ayırdıkları Pay ..... 322 

Şekil 6.7 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri için Cirolarından Ayırdıkları Pay ....... 322 

Şekil 6.8 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Yürüttükleri Yenilik Faaliyetleri Türleri ....................................... 323 

Şekil 6.9 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Yürüttükleri Yenilik Faaliyetleri Türleri ......................................... 323 

Şekil 6.10 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Toplam Ciroları İçinde Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Katkısı . 324 



 
 

7 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

Şekil 6.11 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Toplam Ciroları içinde Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin Katkısı .... 324 

Şekil 6.12 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Finansman Kaynakları ............. 325 

Şekil 6.13 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Finansman Kaynakları............... 326 

Şekil 6.14 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerinden Yararlandıkları Kurumlar .................. 326 

Şekil 6.15 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerinden Yararlandıkları Kurumlar.................... 327 

Şekil 6.16 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri ................................... 327 

Şekil 6.17 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri ..................................... 328 

Şekil 6.18 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerden Yararlandıkları Projeler Kapsamında 

Gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Yenilik Çalışmalarının Hedefleri ................................................................................................. 328 

Şekil 6.19 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerden Yararlandıkları Projeler Kapsamında 

Gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Yenilik Çalışmalarının Hedefleri ................................................................................................. 329 

Şekil 6.20 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerden Yararlandıkları Projeler Kapsamında 

Gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları ...................................................................................................................... 329 

Şekil 6.21 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerden Yararlandıkları Projeler Kapsamında 

Gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları ...................................................................................................................... 330 

Şekil 6.22 Ar-Ge Yol Haritası Oluşturulmasında İzlenen Yol ................................................................................................... 333 

Şekil 6.23 Ar-Ge Yol Haritasında Süreç ................................................................................................................................... 333 

Şekil 6.24 Araştırmada Yer Alan Firmaların Sektörel Dağılımları ............................................................................................ 348 

Şekil 6.25 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan Firmaların illere Göre Dağılımları ............................................................ 349 

Şekil 6.26 Araştırmada Yer Alan Firmaların Ortaklık Yapısı ..................................................................................................... 349 

Şekil 6.27 Araştırmada Yer Alan Firmaların Yıllık Ortalama Çalışan Sayıları ........................................................................... 350 

Şekil 6.28 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan ve Olmayan Firmaların Çalışan Sayıları ................................................... 350 

Şekil 6.29 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan ve Olmayan Firmaların Lokasyonları ....................................................... 350 

Şekil 6.30 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan ve Olmayan Firmaların Etkinlik Gösterdikleri Pazarlar............................ 351 

Şekil 6.31 İller Bazında Firmaların Etkinlik Gösterdikleri Pazarlar ........................................................................................... 351 

Şekil 6.32 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan ve Olmayan Firmaların Etkinlik Gösterdikleri Pazarlar............................ 352 

Şekil 6.33 Araştırmada Yer Alan Firmaların Nitelikli İnsan Kaynağına Sahip Olma Durumu ................................................... 352 

Şekil 6.34 İllere Göre Nitelikli İnsan Kaynağına Sahip Olmama (İldeki Firmalar Bazında) ....................................................... 352 

Şekil 6.35 Araştırmada Yer Alan Firmaların Son 3 Yıl İçinde Ar-Ge faaliyeti Yürütme Durumları............................................ 353 

Şekil 6.36 KOP Bölgesi İlleri Firmalarından Ar-Ge ve Yenilik Yatırımları Olanların Oranı ........................................................ 354 

Şekil 6.37 Araştırmada Yer Alan Firmaların Cirolarından Ar-Ge Faaliyetlerine Ayırdıkları Pay ............................................... 354 

Şekil 6.38 İllere Göre Araştırmada Yer Alan Firmaların Cirolarından Ar-Ge Faaliyetlerine Ayırdıkları Pay ............................. 355 

Şekil 6.39 İllere Göre Araştırmada Yer Alan Firmaların Son 3 Yılda Gerçekleştirilen Ar-Ge Faaliyetlerinin Finansman 

Kaynakları ............................................................................................................................................................................... 355 

Şekil 6.40 Araştırmada Yer Alan Firmaların Ar-Ge Harcamaları içinde Ar-Ge Personeli ve Ar-Ge Sermaye Yatırım Oranları . 356 

Şekil 6.41 Araştırmada Yer Alan Firmaların Son 3 Yılda Gerçekleştirilen Ar-Ge Faaliyetlerinin Konuları (Ar-Ge 

Harcamalarındaki Paylarına Göre) .......................................................................................................................................... 356 

Şekil 6.42 Ar-Ge Sonucu Yeni Bir Ürün Geliştirdiniz mi? ......................................................................................................... 357 

Şekil 6.43 İl Bazında, Son 3 yıl içinde Ar-Ge Faaliyeti Sonucu Yeni Bir Ürün Geliştirme .......................................................... 358 

Şekil 6.44 Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin toplam satışlar içindeki payı ........................................................................ 358 

Şekil 6.45 Son 3 Yıl İçinde Yenilik Faaliyetlerinde Bulunmuş Olan Firmaların KOP Bölgesi İllerine Göre Oranı ...................... 360 

Şekil 6.46 Son 3 Yıl İçinde Yenilik Faaliyetlerinde Bulunmuş Olan Firmaların Yenilik Türlerine Göre Yenilik Faaliyetleri ....... 360 

Şekil 6.47 Yenilik Faaliyetlerinde Bulunmuş Olan Firmaların Yenilik Türlerine Göre Yenilik Ölçütü ....................................... 361 

Şekil 6.48 Araştırmada Yer Alan Firmaların Yenilik Faaliyetleri Sürecinde İyileştirdikleri Ürünlerin Satışlarının Toplam Ciro 

İçindeki Payı ............................................................................................................................................................................ 361 

Şekil 6.49 İllere Göre Araştırmada Yer Alan Firmaların Yenilik Faaliyetleri Sürecinde İyileştirdikleri Ürünlerin Satışlarının 

Toplam Ciro İçindeki Payı ....................................................................................................................................................... 362 

Şekil 6.50 (a) Ar-Ge ve (b) Yenilik Faaliyetleri Gerçekleştirmenin Önündeki Engeller ............................................................ 363 

Şekil 6.51 İller Bazında (a) Ar-Ge ve (b) Yenilik Faaliyetleri Gerçekleştirmenin Önündeki Engeller ........................................ 364 

Şekil 6.52 Araştırmada Yer Alan Firmaların En Önemli Gördükleri Bilgi ve Yeniliğe Ulaşma Yolları/Kanalları ........................ 365 

Şekil 6.53 İl Bazında Araştırmada Yer Alan Firmaların En Önemli Gördükleri Bilgi ve Yeniliğe Ulaşma Yolları/Kanalları ........ 366 

Şekil 6.54 Kurumların Ar-Ge ve Yenilik için önemleri (önemli olduğu düşünülen kurumlar ve yüzdeleri) .............................. 367 

Şekil 6.55 Araştırmada Yer Alan Firmaların Üniversiteler ile Ortaklığa Bakışları .................................................................... 367 

Şekil 6.56 İl Bazında Araştırmada Yer Alan Firmaların Üniversiteler ile Ortaklığa Bakışları .................................................... 368 

Şekil 6.57 Türlerine Göre En Az 1 Fikri Mülkiyet Hakkına Sahip Firmaların Oranı .................................................................. 369 

Şekil 6.58 İllere Göre En Az 1 Sınai Mülkiyet Hakkına Sahip Firmaların Oranı ........................................................................ 369 

Şekil 6.59 (Son 3 Yılda Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Bulunan firmalara) Teşvik ve Desteklerinden Yararlanıyor musunuz?

 ............................................................................................................................................................................................... 370 



 
 

8 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

Şekil 6.60 (Son 3 Yılda Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Bulunan firmalara) Teşvik ve Desteklerinden Yararlanana Firmaların 

İllere Göre Dağılımı ................................................................................................................................................................. 370 

Şekil 6.61 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti yürüten firmaların Desteklere Bakışları ......................................................................... 371 

Şekil 6.62 İllere Göre Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti yürüten firmaların Desteklere Bakışları ....................................................... 371 

Şekil 6.63 Hangi Kurumların Sağladıkları Destekler Konusunda Bilginiz Olmadığını Düşünüyorsunuz? (Destek Almayanlar) 372 

Şekil 6.64 İllere Göre Firmaların Yararlanmakta Oldukları Teşvik ve Destek Türleri ............................................................... 372 

Şekil 6.65 Hangi Kurumların Ar-Ge ve Yenilik Desteklerinden Yararlanmaktasınız? ............................................................... 373 

Şekil 6.66 Araştırmaya Katılan Firmaların En Önemli Gördükleri Ar-Ge ve Yenilik Teşvik ve Destek Kalemleri ...................... 373 

Şekil 6.67 Yararlandığınız teşvik ve destekler olmasaydı, yine de Ar-Ge ve Yenilik Çalışmalarınızı gerçekleştirir miydiniz? .. 374 

Şekil 6.68 Yararlandığınız Ar-Ge ve Yenilik Teşvik ve Destekleri Beklentilerinizi karşıladı mı? ............................................... 375 

Şekil 6.69 Yararlanılan Ar-Ge Teşvik ve Desteklerinin Etkileri ................................................................................................ 376 

 

HARİTA LİSTESİ 

Harita 2.1 Girişimcilik ve Yenilikçilik Konusunda Dünyada Ön Planı Çıkan Üç Bölge Örneği ..................................................... 50 

Harita 2.2 Avrupa Birliği Ülkelerinin Düzey 2 Bazında Bölgesel İnovasyon Performansı .......................................................... 52 

Harita 2.3 Düzey 2 bölgelerine göre istihdam edilenlerin işteki durumu (2015) ...................................................................... 63 

Harita 2.4 Türkiye’deki İŞGEM’lerin Coğrafi Dağılımı, 2015 ...................................................................................................... 69 

Harita 2.5 Türkiye’de faaliyet gösteren ABİGEM Ofisleri, 2016 ................................................................................................ 70 

Harita 2.6 Düzey 2 Bölgeleri Bazında İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan Kadın (Bin), 2015 .................................................... 75 

Harita 3.1 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri (2016) ...................................................................... 113 

Harita 3.2 Türkiye’de Faaliyette Ve Yapılaşma Sürecinde Olan Teknokentler, 2016 .............................................................. 174 

Harita 3.3 TÜBİTAK Tarafından Destek Kapsamında Olan ve Hazırlık Süreci Desteklenen TTO’ların Coğrafi Dağılımı, 2016 .. 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

TABLO LİSTESİ 

Tablo 1.1 KOP Bölgesinin Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevcut Durumunu Analiz Etmede Kullanılan Göstergeler ...................... 33 

Tablo 1.2 Saha Çalışması Kapsamında Gerçekleştirilen Yarı Yapılandırılmış Mülakat Görüşmeleri .......................................... 34 

Tablo 2.1 OECD Çalışmasına Göre Girişimciliği Belirleyen Unsurlar ......................................................................................... 38 

Tablo 2.2 KOBİ ve Girişimcilik Politika Alanlarının Özellikleri ................................................................................................... 46 

Tablo 2.3 KOP Bölgesinin Girişimcilik Performansını Analiz Etmede Kullanılan Girişimcilik Göstergeleri................................. 55 

Tablo 2.4 Potansiyel Girişimcilerin 18-64 Yaş Arası Yetişkin Nüfusa Oranı (%)(2014) .............................................................. 56 

Tablo 2.5 Girişimcilerin Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumları (%) ................................................................................................. 60 

Tablo 2.6 2010-2015 Yılları Arasında Türkiye’nin Üç büyük İli, KOP Bölgesi ve Komşu İllerinde Açılan Kapanan Şirket Sayıları

 ................................................................................................................................................................................................. 62 

Tablo 2.7 Sektöre Göre Girişim Sayısı, Çalışanlar Sayısı ve Katma Değerin Oransal (%) Dağılımı, 2015 ................................... 65 

Tablo 2.8 KOP bölgesi ve Komşu bölgelerde Ana Sektöre Göre Girişim Sayısı, 2015 ............................................................... 66 

Tablo 2.9 Türkiye’dekiİŞGEM'ler ve Bazı Temel Göstergeleri, 2015 ......................................................................................... 68 

Tablo 2.10 KOSGEB tarafından yürütülmekte olan “Girişimcilik Destek Programı”nda Kadın Girişimcilerin Yeri..................... 72 

Tablo 2.11 Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu, 2015 (15+yaş) ......................................................................................... 74 

Tablo 2.12 Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre Yıllık Ortalama Esas İş Gelirleri, 2015 (TL) ......................................................... 74 

Tablo 2.13 İşteki Durumuna Göre Istihdam Edilenler ve Cinsiyet Oranı (%), 2014-2015.......................................................... 75 

Tablo 2.14 TR52 ve TR71 Düzey 2 Bölgelerine Göreİstihdam Edilen Kadınların Cinsiyete Göre İşteki Durumu (15+ yaş, 2015)

 ................................................................................................................................................................................................. 76 

Tablo 2.15 KOP Bölgesi İlleri Bazında 15-24 Yaş Arası Genç Nüfus Bilgileri .............................................................................. 78 

Tablo 2.16 TR52 ve TR71 Bölgesi Bazında 15-24 Yaş Arası Genç Nüfusun İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Göstergeleri ................ 79 

Tablo 2.17 İstihdamdaki Büyüme Düzeylerine Göre Firma Gruplamaları ve Yarattıkları İstihdam (2006-2009) ...................... 85 

Tablo 2.18 İstihdamdaki Büyüme Düzeylerine Göre Firma Gruplamaları ve Yarattıkları İstihdam (2009-2013) ...................... 85 

Tablo 2.19Firma Büyüklüğüne Göre Hızlı Büyüyen İşletmelerin İstihdam ve Ciro Oranları ...................................................... 85 

Tablo 3.1 Bölgesel Yenilik Sistemi Analiz Adımları .................................................................................................................... 92 

Tablo 3.2 Ar-Ge Harcamalarında Türkiye ve İstanbul ile KOP Bölgesinin Durumu (1000 TL).................................................. 103 

Tablo 3.3 KOP İllerinde İmalat Sanayinde Ar-Ge Harcamaları, TL ........................................................................................... 106 

Tablo 3.4 KOP İllerinde İmalat Sanayinde Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı, (TL) ....................................................... 108 

Tablo 3.5 Konya ve Kayseri’de Bulunan Ar-Ge Merkezlerinin Sektörel Yapısı, 2016 .............................................................. 112 

Tablo 3.6 Patent Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı .................................................................................. 115 

Tablo 3.7 Patent Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ...................................................................................... 116 

Tablo 3.8 Faydalı Model Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ...................................................................... 120 

Tablo 3.9 Faydalı Model Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı .......................................................................... 120 

Tablo 3.10 Marka Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı ................................................................................ 125 

Tablo 3.11 Marka Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı .................................................................................... 125 

Tablo 3.12 Türkiye’de Coğrafi İşaret Alan Ürünlerin Tescil Sayılarının Sektörlere ve Tescil Tipine Göre Dağılımı .................. 133 

Tablo 3.13 KOP bölgesi illeri Coğrafi İşaretler Başvuru ve Tescil Sayısı Dağılımı ..................................................................... 133 

Tablo 3.14 KOP bölgesi illeri Coğrafi İşaretler......................................................................................................................... 134 

Tablo 3.15 Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği Sağlayan Mekanizmalar ............................................................................. 141 

Tablo 3.16 KOP Bölgesi ve Komşu İllerde Bulunan Üniversite Sayıları.................................................................................... 144 

Tablo 3.17 Türkiye’deki Seçilmiş Bazı Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksindeki Yeri (2015) ............................ 145 

Tablo 3.18 Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması İçinde KOP Bölgesi ve Komşu İllerdeki Üniversitelerin Genel Puan Tablosu ve 

Sıralaması (2010-2016) ........................................................................................................................................................... 146 

Tablo 3.19 Seçilmiş Üniversitelerin SCI/SSC/AHCI Uluslararası İndekslerinde Yayımlanan Yayın Sırasına Göre Sıralaması, 2010

 ............................................................................................................................................................................................... 147 

Tablo 3.20 Selçuk Üniversitesinde Yapılan BAP Projelerinin Yıllar ve Alanlar İtibariyle Gelişimi ............................................ 148 

Tablo 3.21 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Yapılan BAP Projelerinin Yıllar ve Alanlar İtibariyle Gelişimi ............ 148 

Tablo 3.22Aksaray Üniversitesinde Yapılan BAP Projelerinin Yıllar ve Alanlar İtibariyle Gelişimi........................................... 148 

Tablo 3.23 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Yapılan BAP Projelerinin Yıllar ve Alanlar İtibariyle Gelişimi ................. 149 

Tablo 3.24 KOP İllerindeki Üniversitelerde Çalışan Akademisyen Sayıları .............................................................................. 149 

Tablo 3.25 KOP İllerindeki Üniversitelerde Fakülte, Bölüm ve Öğrenci Sayıları ...................................................................... 150 

Tablo 3.26 KOP İlleri Üniversiteleri Araştırma Uygulama Merkezi ve Mühendislik Fakültesi Bölümü Sayısı .......................... 151 

Tablo 3.27 KOP İlleri Üniversitelerinin En Çok Yayın Yaptığı Bilim Dalları (2010-2014) .......................................................... 153 

Tablo 3.28 KOP İlleri Üniversitelerinin Fakültelerine Göre Toplam Akademisyen Sayısı ........................................................ 153 

Tablo 3.29 KOP İlleri Üniversitelerinin Araştırma ve Uygulama Merkezleri ........................................................................... 155 

Tablo 3.30 KOP İlleri Üniversitelerinin Mühendislik-Teknoloji ve Teknik Eğitim Bölümleri .................................................... 157 

Tablo 3.31 Dünyada Faaliyet Gösteren Teknopark Örnekleri ................................................................................................. 161 



 
 

10 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

Tablo 3.32 Teknoparklara TGB Kanunu Kapsamında Sunulan Teşvik ve Destekler ................................................................ 173 

Tablo 3.33 Türkiye’deki Teknokentlerin Mevcut Durumu ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Sayıları, 2016 ....................................... 175 

Tablo 3.34 2015 Yılı Türkiye Teknokent Performans Endeksi ................................................................................................. 176 

Tablo 3.35 KOP İlleri ve Komşu İllerde Bulunan Teknokentlerin Mevcut Durumu ................................................................. 177 

Tablo 3.36 Konya’daki Teknokentlerin Mevcut Durumu, 2016 .............................................................................................. 177 

Tablo 3.37 TÜBİTAK tarafından Desteklenen TTO’lar ile Hazırlık Sürecinde Olan TTO’lar ...................................................... 184 

Tablo 3.38 FSMH’nın Koruma Süreleri.................................................................................................................................... 189 

Tablo 3.39 İl Bazında Patent ve Marka Vekillerinin Dağılımı (2016) ....................................................................................... 193 

Tablo 4.1 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili .................................................................................................................. 199 

Tablo 4.2 Karaman İŞGEM GFZT Analizi .................................................................................................................................. 206 

Tablo 4.3 Türkiye’deki 2009-2011 Döneminde Faaliyet Gösteren 15 ABİGEM’in Yaptığı Etkinlikler ...................................... 210 

Tablo 4.4 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili .................................................................................................................. 210 

Tablo 4.5 2009 Yılında ABİGEM’lerin CCR, BCC ve Ölçek Etkinlikleri ...................................................................................... 211 

Tablo 4.6 2010 Yılında ABİGEM’lerin CCR, BCC ve Ölçek Etkinlikleri ...................................................................................... 211 

Tablo 4.7 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili .................................................................................................................. 220 

Tablo 4.8 Görüşme Yapılan Firmalardaki Mülakatçıların Profili.............................................................................................. 232 

Tablo 4.9 Mülakat Gerçekleştirilen Hızla Büyüyen Firmaların Temel Verileri ......................................................................... 232 

Tablo 4.10 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin Başarılarının Önünü Açan Faktörler .................................................. 232 

Tablo 4.11 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin Müşteri Profilleri ............................................................................... 233 

Tablo 4.12 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin Finansman Kaynakları ....................................................................... 235 

Tablo 4.13 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin Yararlandıkları Teşvik ve Destekleri sağlayan kurumlar .................... 235 

Tablo 4.14 KOP Bölgesindeki Hızlı Büyüyen Şirketlerin Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri ........................................... 236 

Tablo 4.15 KOP Bölgesindeki Hızlı Büyüyen Şirketlerin Geleceğe Dönük Plan ve Beklentileri ................................................ 238 

Tablo 5.1 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili .................................................................................................................. 240 

Tablo 5.2 Konya Teknokentte Yapılan Yarı Yapılandırılmış Mülakatların Görüşme Bilgileri ................................................... 258 

Tablo 5.3 Firmaların Yaşı ve TGB’de Bulunma Süreleri ........................................................................................................... 260 

Tablo 5.4Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili ................................................................................................................... 280 

Tablo 5.5 Konya TTO GZFT Analizi .......................................................................................................................................... 284 

Tablo 5.6 Görüşme Yapılan Mülakatçıların ve Patent ve Marka Vekillerinin Profili ............................................................... 287 

Tablo 5.7 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili .................................................................................................................. 292 

Tablo 5.8 Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği Sağlayan Mekanizmalar ............................................................................... 293 

Tablo 5.9 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile Teknokent Performans Endeksine Göre “Üniversite-Sanayi İşbirliği”nde 

En Başarılı İlk 3 Üniversite ve Teknokentin Sıralaması ............................................................................................................ 294 

Tablo 5.10 Türkiye’deki Seçilmiş Bazı Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksindeki Yeri (2015) ............................ 294 

Tablo 5.11 KOP Bölgesi Üniversiteleri Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (2012-2016) ................................................ 294 

Tablo 5.12 ÜSİ En Başarılı Uygulama Önerileri Kapsamında Gerçekleştirilen Mülakat Bilgileri .............................................. 300 

Tablo 6.1 SANTEZ ve TEYDEB Projeleri Yapan Firmaların Demografik Özellikleri ................................................................... 310 

Tablo 6.2 TEYDEB Projesi Gerçekleştiren Firmaların Profilleri ................................................................................................ 310 

Tablo 6.3Görüşme Yapılan Firmalardaki Mülakatçıların Profili .............................................................................................. 315 

Tablo 6.4NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Tarım Makine ve Ekipmanları İmalat Sanayinin 

Sınıflandırılması ...................................................................................................................................................................... 316 

Tablo 6.5 NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Gıda Makine ve Ekipmanları İmalat Sanayinin 

Sınıflandırılması ...................................................................................................................................................................... 317 

Tablo 6.6 Tarım ve Gıda Alet ve Makineleri Sektöründeki Firmaların Pazar Faaliyetleri ........................................................ 318 

Tablo 6.7 Tarım ve Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Aldıkları Fikri Mülkiyet Hakları ..................................... 325 

Tablo 6.8 KOP Bölgesi Ar-Ge Yol Haritası ................................................................................................................................ 339 

Tablo 6.9 KOP Bölgesi İllerinde Sanayi Firmalarına Yapılan Yarı Yapılandırılmış Mülakatların Görüşme Bilgileri ................... 345 

  



 
 

11 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

KISALTMA LİSTESİ 

ABİGEM:Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi 
ADNKS:Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
AHİKA: Ahiler Kalkınma Ajansı 
AR-GE: Araştırma ve Geliştirme 
AB: Avrupa Birliği: 
BAE: Birleşik Arap Emirlikleri  
BGUS:  Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 
BKİ:  Bölge Kalkınma İdaresi 
BSTB: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
DAP: Doğu Anadolu Projesi 
DSİ: Devlet Su İşleri  
DFD:  Doğrudan Faaliyet Desteği 
DOKAP: Doğu Karadeniz Projesi  
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı 
DTM: Dış Ticaret Müsteşarlığı 
EDAM: Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi 
GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi 
GDP: Güdümlü Destek Programı 
GES: Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar 
Müdürlüğü 
GSKD: Gayri Safi Katma Değer 
GSYİH: Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla 
ISIC: Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması 
İBBS:İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 
İLO:Uluslararası Çalışma Örgütü 
İSO: İstanbul Sanayi Odası  
İŞGEM: İş Geliştirme Merkezi 
KKO: Kapasite Kullanım Oranı 
KÖY: Kalkınmada Öncelikli Yöreler  
KHK: Kanun Hükmünde Kararname 
KOBİ: Küçük ve Orta Ölçekli İşletme 
KOP: Konya Ovası Projesi 
KOP BKİ: Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi 
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme İdaresi Başkanlığı 
KSO: Konya Sanayi Odası 
KSS: Küçük Sanayi Sitesi 
KÜSİ: Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği 
MDP: Mali Destek Programı 
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 
MEVKA: Mevlana Kalkınma Ajansı 
MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 
NACE: Avrupa Topluluğunda Ekonomik 
Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması 
OECD:Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  
OEM:Orijinal Ürün Üreticisi 
ORAN: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
OSB: Organize Sanayi Bölgesi 
OSBÜK: Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu 
OSİAD: Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği 
PTÇ: Proje Teklif Çağrısı 
SANTEZ: Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi 
SEGE:Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu 
SSM: Savunma Sanayi Müsteşarlığı  
STK: Sivil Toplum Kuruluşu 
TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
TD: Teknik Destek 
TTO: Teknoloji Transfer Ofisi 
TEPAV: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı 
TESK:Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
TEYDEP: TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı 
TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi 
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
TSE: Türk Standartları Enstitüsü 
TSO: Ticaret ve Sanayi Odası 
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma 
Kurumu 
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜMOSAN: Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi 
TÜSİAD: Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği  
UBYTS: Ulusal Sanayi Strateji Belgesi ve Ulusal 
Bilim, Teknoloji v Yenilik Stratejisi 
ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
URAK: Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu 
Ur-Ge: Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi 
YÖK: Yükseköğretim Kurulu 



 
 

12 
 

Mevcut Durum Analizi Raporu 
2017 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

Ekonomik büyüme konusunda yapılan birçok teorik ve ampirik çalışmada girişimcilik ve yenilikçiliğin 
ekonomik kalkınmanın en önemli itici bir güçlerinden biri olduğu ortaya konmuştur. Gerçekten de 
girişimcilik süreci beraberinde inovasyonu getirmekte, bu da ekonomik büyümeyi sağlayarak 
kalkınma sürecini hızlandırmaktadır. Girişimcilik ve inovasyon, hem ülkeler hem de firmalar için ulusal 
ve uluslararası alanda rekabet gücü kazanmanın, verimlilik artışı sağlamanın, ekonomik büyüme ve 
gelişmenin, dolayısıyla da refah ve yaşam kalitesi artışının en temel unsurlarından biri olarak kabul 
edilmekte ve bu yönde politikalar geliştirilmektedir. OECD’nin (2015) saptamalarına göre, son 20 yılda 
gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümesinde inovasyonun katkısı %50 civarındadır. Bu durum girişimcilik 
ve inovasyonun yerel, bölgesel ve küresel rekabet gücünün artırılmasını sağlamada ülkeler, bölgeler 
ve firmalar için ne denli hayati bir önem arz etmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik/inovasyon konusu Türkiye’nin gündemindeki en önemli politikaların 
başında gelmektedir. Nitekim gerek Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu kapsamında ortaya koyduğu kişi başı 
25 bin dolar gelir ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ile dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına 
girme amacı çerçevesinde hazırlanan 10. Kalkınma Planı’nda (Kalkınma Bakanlığı, 2013), gerekse 
kalkınmanın yerel ve bölgesel düzeyde sağlanması ve bölgelerarası dengesizliklerin azaltılıp bölgelerin 
rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 (BGUS) 
belgesinde (Kalkınma Bakanlığı, 2014a) ve de gerekse TÜBİTAK tarafından hazırlanana Ulusal Bilim 
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 belgesinde (TÜBİTAK, 2010), temel vurgu, ulusal ve bölgesel 
rekabet gücü için Ar-Ge, yenilik ve girişimciliğin desteklenmesi ve tüm bölgelere bu faaliyetlerin 
yayılması; ülke için stratejik olan sektör ve teknolojik alanlarda gerekli nitelikli işgücünün yetiştirilmesi 
ve bilimsel araştırmaların yapılması, Ar-Ge’ye kaynak ayrılması ve ihracatın ve sanayinin orta ve 
yüksek teknolojiye dönüştürülmesidir. Dolayısıyla inovasyon, Ar-Ge, bilim ve teknoloji konusu 
Türkiye’nin öncelik verdiği temel amaç, hedef ve politikalarından biridir.  

Türkiye’nin ortaya koyduğu bu hedeflere istinaden Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Bölgesi'nde “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi 
Araştırma Projesi” konulu bir çalışma/proje başlatılmıştır. KOP İdaresi tarafından yürütülen 
“Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi”nin amacı, KOP Bölgesinde yer alan Konya, 
Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik ile üniversite-sanayi 
işbirliği alanlarındaki mevcut durumunu ve sorunlarını tespit etmek ve önümüzdeki dönemde KOP 
Bölgesi illerinin daha rekabetçi, yaratıcı, yüksek katma değer üreten, yenilikçi bir ekonomik yapıya 
kavuşabilmesini sağlamak için bölge illerindeki sanayileşmenin, girişimciliğin ve yenilikçilik 
ekosisteminin hızla gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda bölge illerindeki sanayi, girişimcilik, 
yenilik, Ar-Ge ve üniversite-sanayi işbirlikleri alanındaki potansiyelin belirlenmesi, yaşanan sorunların 
giderilmesine yönelik çözümlerin üretilmesi ve aynı zamanda bunlarla ilgili stratejiler ve yol 
haritasının oluşturulması ile politika tedbirlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Bu çerçevede "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi"nin ikinci aşamasını oluşturan bu 
raporda bir yandan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan KOP bölgesinin girişimcilik ve 
yenilikçilik konusundaki mevcut durumu analiz edilirken, öbür yandan bu dört ilin Ar-Ge, yenilik, 
girişimcilik ve üniversite-sanayi işbirlikleri alanındaki var olan sorunları ve ihtiyaçları bizzat saha 
çalışması ile yerinde tespit edilerek bunlara yönelik çözüm önerileri ve stratejilerin oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu temel hedef doğrultusunda ortaya konulan raporun ikisi temel, birisi yan olmak 
üzere üç amacı bulunmaktadır. Buna göre çalışmanın ilk ana amacı, KOP bölgesi illerinin girişimcilik ve 
yenilikçilik düzeyini, kapasitesini ve performansını incelemektir. Raporun ikinci temel amacı; bölgenin 
girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini ortaya koyarak, ekosistemin işleyişinde aksayan unsurları, 
ihtiyaç duyulan bileşenleri ve eksik aktörleri yapılan saha çalışması yoluyla açığa çıkarmak ve 
boşlukları tespit etmektir. Çalışmanın diğer amacı ise, bir yandan bölgedeki sanayinin Ar-Ge ve 
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inovasyon konusundaki yatırımlarını incelemek iken, öbür yandan Ar-Ge ve yeniliğe yönelik verilen 
teşvik ve desteklerin süreçlerini ve etkilerini analiz etmektir. 

KOP bölgesinin girişimcilik ve yenilikçilik ihtiyaç analizi çalışması yöntemsel olarak üç farklı aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede ilk aşamada, ülkenin ve KOP bölgesinin girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik 
durumunu farklı boyutlarda ele alan kuramsal ve ampirik çalışmalar için literatür taraması yapılmış ve 
elde edilen tüm literatür değerlendirilerek her bir konunun arka plan bilgisi hazırlanmıştır. İkinci safha 
olan veri toplama aşamasında iki yol izlenmiştir. Birinci yol, KOP bölgesi illerinin girişimcilik ve 
yenilikçilik mevcut durum analizi için masa başında ikincil istatistiksel verilerin toplanması sürecidir. 
Bu kapsamda çok çeşitli kurumlardan bir bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik düzeyini ölçmede 
kullanılan bir takım istatistiksel göstergeler elde edilmiştir. Veri toplamada kullanılan ikinci yol ise, 
KOP bölgesi illerinin girişimcilik ve yenilikçilik ihtiyaç analizi için saha çalışması yapılarak alanda 
birincil verilerin toplanması sürecidir. Bu kapsamda Şubat-Mart-Nisan 2017 arasındaki 3 aylık zaman 
diliminde Ankara’da, Mersin’de, Denizli’de ve çalışmanın uygulama sahası olan KOP Bölgesi illerinden 
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’de saha çalışmaları yapılmıştır. Yapılan saha çalışmaları ile toplam 
358 katılımcı ile yüz yüze “yarı yapılandırılmış mülakatlar” (görüşmeler) yapılmıştır. Çalışmanın 
üçüncü aşamasında ise, veri analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ikincil verilere dayalı elde edilen 
istatistiksel göstergeler mevcut durumu en iyi yansıtacak şekilde seçilmiş değişken ve göstergeler 
kullanılarak analitik şekilde sınıflandırılmış ve verinin daha kolay ve anlamlı şekilde anlaşılabilmesi için 
tablo, grafik, şekil ve haritalar ile görselleştirilerek analiz edilmiştir.Mülakatlardan elde edilen nitel 
veriler ise (ses kayıtları ve notlar) çalışmanın amaca uygun olarak daha önceden belirlenen temalar 
çerçevesinde nitel verilerinin çözümlenmesinde kullanılan “betimsel analiz” tekniğine kullanılarak 
analiz edilmiştir.  

Sonuç olarak KOP Bölgesi “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi” çalışması/raporu kapsamında yapılan 
analizler ve değerlendirmeler her ne kadar tüm bölgeyi ele alacak şekilde bir bütün olarak yapıldı ise 
de, çalışmadan elde edilen bulguları Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri için ayrı ayrı da ortaya 
koymak mümkündür. Bu çerçevede aşağıda her bir il için hazırlanan yönetici özeti söz konusu 
çalışmadan elde edilen temel sonuçları ortaya koymaktadır. 
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KONYA İLİ İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ 

KOP bölgesinde “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi” çalışması/raporu kapsamında yapılan analizler 
ve değerlendirmeler sonucu Konya için aşağıdaki temel hususlar ve bulgular tespit edilmiştir. 

Raporun ilk bölümde bölgenin girişimcilik özellikleri, girişimcilik potansiyeli ve performansı, kadın, 
genç ve yenilikçi girişimciler ile hızlı büyüyen işletmeler gibi girişimcilik konuları çerçevesinde analiz 
edilmiştir. Buna göre;  

 Bir yerin girişimcilik kapasitesini ve performansını ortaya koymada en temel gösterge olan 
kurulan ve kapanan şirket sayıları açısından, 2010-2015 yılları arasında KOP bölgesindeki en 
girişimci il Türkiye’de açılan şirketlerin %2’ni oluşturmasıyla itibariyle Konya’dır. Konya KOP 
bölgesinde yeni kurulan işyerlerinin %75’ine sahiptir. Yıllar içinde bölgede en fazla açılan ve 
kapanan firmanın Konya’da olduğu görülmektedir. Buna göre Konya’da 2015 yılında 1369 
şirket açılırken, 182 şirket kapanmıştır. Gerçekten de Konya girişimcilik bakımından bölgenin 
en dinamik lider ili ve en büyük ağırlık merkezidir.  

 Girişimcilik açısından önemli bir diğer gösterge “İşveren ve kendi hesabına çalışanlar”ın 
durumudur. Türkiye ortalamasının %21 olduğu bu göstergede, TR52 Konya-Karaman bölgesi 
%25 oran ile Türkiye ortalamasının üstünde yer almaktadır. KOP bölgesinin batısını oluşturan 
Konya-Karaman bölgesi bu girişimcilik parametresi açısından 12. sıradadır.  

 Türkiye’deki kadınların işveren ve kendi hesabına çalışma oranı toplamda 9,9 iken TR52 
Bölgesi bu ortalamanın üzerine çıkmış ve oranı 11,7 olarak görülmüştür. Bu oran söz konusu 
bölgenin kadın girişimciliği noktasında görece iyi olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede 
kadın girişimciliğinin yükseltilmesi Türkiye’nin hedef ve politikalarının arasında olduğu 
düşünülürse Konya’daki mevcut potansiyelin stratejik bir şekilde kullanılması ihtiyacının 
ortaya çıktığı açıkça görülmektedir.  

 Kadın, genç ve yenilikçi girişimciler özelinde gerçekleştirilen saha araştırması sonucuna göre 
ise dezavantajlı grup olarak nitelendirebileceğimiz kadın, genç ve yenilikçi girişimciler için 
pozitif ayrımcılık özel bir destek kalemi bulunmamaktadır. Sadece KOSGEB tarafından yeni 
girişimci desteği kapsamında diğer girişimcilerden farklı olarak artı %10’luk bir destekleme 
farkı bulunmaktadır. Bu dezavantajlı grup için finans kaynağı, motivasyon önemli bir unsur 
olarak ön plana çıkmaktadır.  

 ABİGEM’ler, KOBİ’lere çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek, yerel ve bölgesel 
kalkınmanın sağlanmasında önemli roller üstlenmektedir. Bu çerçevede, Konya ABİGEM 
Sivas, Batman, Aydın, Ankara, Aksaray, Niğde ve Van illerinde eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca kurum ve kuruluşların yatırım fikirlerini projelendirilmekte, 
fizibilite çalışmaları yapılmakta ve iş planları hazırlanmaktadır. Konya ABİGEM’in performansı 
incelendiğinde, 2009-2010-2011 yılları itibariyle her üç değişkende ülke ortalamasının 
üzerinde etkinlik gösterdiğini söylemek mümkündür. 

 Hızlı büyüyen firmalar KOBİ ve girişimcilik alanında son dönemde en önemli ve öncelikli 
konulardan biridir. Bu çerçevede rapor kapsamında hızlı büyüyen yenilikçi girişimciler analiz 
edilmiştir. Buna göre Türkiye’de hızlı büyüyen işletmeler toplam istihdam artışının %30-38’ini 
ve yaratılan istihdamın da %67-69’unu oluşturmaktadırlar. Bu durum hızlı büyüyen 
işletmelerin istihdam ve büyüme bakımından önemini ortaya koymaktadır. Saha 
çalışmasından elde edilen analiz sonuçlarına göre, genel KOBİ ve girişimcilik politikaları yerine 
hızlı büyüyen firmaların/KOBİ’lerin girişimcilik politikasının merkezinde olması gerektiği ancak 
henüz Türkiye’de hızlı büyüyen firmalara özel ne bir ayrımın ne de bir kamusal destek 
mekanizmasının olmadığı görülmüştür. Konya ili, saha çıktılarına göre ise, Kalkınma 
Bakanlığı’nın yatırım teşvik belgesi, KDV istisnası, SGK prim desteği ve vergi İstisnaları destek 
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ve teşviklerinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık faaliyetleri hızlı büyüyen şirketlerin 
yararlandıkları hizmetler arasındadır. Yararlanılan teşvikler, istihdam, ihracat, üretim ve ciro 
üzerinde olumlu etki bırakırken Ar-Ge faaliyetleri konusunda aynı etki görece görülememiştir.  
Ayrıca Konya’dan elde edilen saha çıktıları, özellikle verilen kredinin miktarının ve şartlarının 
piyasa koşullarına göre yeniden ele alınması ve gelir vergisi konusunun tekrar gözden 
geçirilmesinin gerekliğini ortaya koymuştur.  

Raporun ikinci bölümde bölgenin yenilikçilik özellikleri illerin Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi 
işbirliğine ilişkin göstergeler bağlamında Teknokentler, TTO’lar, ÜSİ/KÜSİ Faaliyetleri ile Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Haklar ve Ticarileştirme mekanizmaları üzerinden analiz edilmiştir. Buna göre; 

 Firmaların rekabet gücünü belirlemede en önemli etken olan Ar-Ge ve inovasyon gibi 
yenilikçilik faaliyetleri açısından Konya, sadece bölgenin değil, ülkenin ve Anadolu 
yarımadasının büyük bir bölümünün en yenilikçi ili durumundadır. Konya’nın Ar-Ge 
yatırımlarından henüz istenilen düzeyde olmasa da, ülke geneline paralel bir artış trendine 
sahiptir, nitekim il 13 Ar-Ge merkezi ile ülke çapında 8. sırada yer almaktadır. Ar-Ge 
harcamalarının 2006-2015 yılları arasındaki gelişimi İl ve teknoloji grupları bazında 
değerlendirildiğinde, Konya imalat sanayinde Ar-Ge harcamaları 2006 yılında büyük ölçüde 
düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde yoğunlaşmışken yıllar içerisinde düşük düzey 
teknoloji kullanan sektörlerin harcamalardan aldığı payı kaybettiği, orta yüksek düzey 
teknoloji kullanan sektörlerde daha fazla Ar-Ge harcamaları yapıldığı görülmektedir. 2015 
yılında ise orta düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde yapılan Ar-Ge harcamalarının da 
düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde yapılan Ar-Ge harcamalarını geride bıraktığı 
görülmektedir.  

 Yenilik faaliyetleri firmaların rekabet gücünü artıran en önemli etkendir. Bu çerçevede yeniliği 
somut anlamda ölçen 4 inovasyon göstergesi (patent, faydalı model, marka, endüstriyel 
tasarım) bakımından 2005-2015 yılları arasında Konya patent tescil sayısında 81 il içinde 7. 
sırada, faydalı model tescil sayısında 5. sırada, marka tescil sayısında 5. sırada ve endüstriyel 
tasarım tescil sayısında da 6. sıradadır. Bu bağlamda Konya tüm inovasyon göstergelerinde en 
başı çeken metropol kentler olan Ankara, İstanbul, İzmir ile Bursa’dan sonra, Anadolu’da yer 
alıp en öne çıkan en yenilikçi il durumundadır. Gerçekten de, Konya’nın son 10 senelik 
dönemde yaptığı 1156 patent başvurusundan 216 tanesi tescil edilmiştir. Yine son 10 senelik 
dönemde yapılan 1761 faydalı model başvurusundan 1212 tanesi, 22612 marka 
başvurusunun 14938 tanesi ve 2584 endüstriyel tasarımdan da 2380 tanesi kabul edilmiştir.  

 Konya, ikisi devlet, ikisi vakıf olmak üzere toplam 4 üniversitesi, 48 fakültesi, 120 bin 
üniversite öğrencisi ve 4000’i aşkın akademisyen kitlesi ile ciddi bir araştırma ve eğitim 
altyapısına sahiptir. Üniversitelerin günümüzde bilgiye dayalı ekonomiye geçişte ana motor 
olduğu ve bilginin teknolojiye evrilmesi oradan da sanayiye transferini mümkün kılan 
Teknopark, TTO, Kuluçkalar ve Araştırma Merkezleri gibi üniversite-sanayi işbirliğine dayalı 
teknolojik arayüz mekanizmaları bakımından da Konya ve sahip olduğu üniversiteler önemli 
bir kapasite ve potansiyele sahiptir. Konya 2 teknokent, 2 TTO, 2 kuluçka merkezi ve 60’ı 
geçen üniversite bünyesindeki araştırma merkezi oldukça yetkin bir yenilikçilik ekosistemine 
sahiptir.  

 Teknokentler ve TTO’lar, kamu-üniversite-sanayi (KÜSİ) arasında işbirliği kurmayı amaçlar. Bu 
amaç doğrultusunda teknoparklar ülke sanayisinin gereksinim duyduğu teknolojileri yurt içi 
kaynaklar üzerinden karşılama hizmeti sunmaktadır. Teknoparkların verdiği bir başka hizmet 
ise, üniversitelerin mevcut eğitim faaliyetlerini daha da zenginleştirmek ve etkinleştirmektir. 
Bu çerçevede Konya teknokentin 2015 performans endeksi değerlerine bakıldığında, söz 
konusu teknokentin genel toplam puanı 44,06 olarak görülmektedir. Teknokent bu puanla 
Türkiye’deki diğer teknokentler arasında 10. sıraya sahip olmuştur. Ayrıca Konya teknokent 
temsilcileri ile saha araştırma kapsamında alınan bilgilere göre Teknokentte yer alan 
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firmaların ortalama teknokentte bulunma süreleri 4,5 yıldır. Söz konusu firmaların %68’i 
olgun, %13’ü ön kuluçka ve %20’si de kuluçka firmalarıdır. Firmalardan sadece %8’İ daha 
önce başka bir TGB’den yararlanmıştır. Firmalardan %28’i tek bir ürüne ve/veya müşteriye 
bağlı üretim yapmıştır. Aynı zamanda %54’ünün en az 1 Ar-Ge projesi vardır. Ar-Ge 
faaliyetlerinin kaynaklarına bakıldığında ise %70 oranında kaynağın firma içi olduğu 
saptanmıştır. Ar-Ge faaliyet kaynağının üniversite olduğunu belirtenlerin oranı ancak 
%10’dur. Bu da teknokentin birincil amacının üniversite, araştırma kuruluşları ve firmaların 
birlikte araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetleri olması düşünüldüğünde, bunun Konya 
Teknokent’in geliştirilmesi gereken bir yönü olduğu açıkça görülmektedir. Selçuk TTO’ya 
bakıldığında 2014 yılından itibaren 9 lisans sözleşmesi, 3 patent devri, 4 know-how transferi 
sözleşmesi imzalanmış, 18 firma kurulmuştur ve tescil edilen patent sayısı 62 adettir. Söz 
konusu TTO’nun faaliyetleri KOP Bölgesi ile karşılaştırıldığında çok iyi görülmekle birlikte ilin 
potansiyeli düşünüldüğünde çalışmaların daha da artması gerektiği sonucu sahadan elde 
edilen noktalar arasına girmiştir. 

 Üniversite sanayi iş birliği noktasında, Konya’nın durumu çevre illere göre iyi konumdadır. 
Ayrıca Türkiye bazında yapılan analizler ve çalışmalarda da Konya üst sıralarda görülmektedir. 
Nitekim Konya’nın girişimcilik potansiyeli, teknolojik alt yapısı ve ekonomik hedefler 
doğrultusunda elde edilen sonuçlar il için yeterli olmamaktadır. Özellikle il kapsamında ÜSİ 
faaliyetlerinin artması gerekmektedir. Konya’daki firmaların aile şirketi modelinde işlemesi ve 
kurumsallaşamaması Ar-Ge faaliyetlerine karşı isteksiz olmalarına neden olmaktadır. 
İnovasyon faaliyetlerinin olmazsa olması ÜSİ’dir. Bu kapsamda firmaların uluslararası alanda 
rekabetçi olması ve firmaların markalaşması ÜSİ sayesinde gerçekleşeceğinden ilde firmalar 
ile üniversiteler arasındaki kopukluğun giderilmesi aile firmalarının eğitim alması 
akademisyenlerinde daha çok sanayiye inmesi gerekmektedir.  

Raporun üçüncü ve son bölümünde ise, bölgenin sanayi sektöründeki Ar-Ge yatırımları ile Ar-Ge 
alanında aldığı teşvik ve destekler analiz edilmektedir. Bu kapsamda SANTEZ ve TEYDEB projeleri 
aracılığıyla destek süreçlerinin incelenmesi, tarım ve gıda makinaları imalat sanayi yoluyla Ar-Ge yol 
haritasının ortaya konması ve sanayide Ar-Ge yatırımları araştırması ve Ar-Ge desteklerinin etki 
analizi yoluyla da kamunun firmalara sağladığı teşvik ve destekler analiz edilmiştir. Buna göre; 

 Ar-Ge alanında verilen destek süreçlerinin incelenmesi kapsamında San-Tez ve TEYDEB 
projesi yapan firmaların destek sürecinde yaşadığı zorlukları, desteklere başvurma amacı ve 
mekanizmalarını firma özelinde tespit etmek ve verilen proje desteklerinin firma nezdinde 
etki analizini ortaya koymak için 5 San-Tez ve 9 TEYDEB projesi gerçekleştiren firma ile yarı-
yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Buna göre, Konya’da 2 San-Tez projesi ve 4 tane de 
TEYDEB projesi incelenmiştir. San-Tez projeleri daha çok üniversite-sanayi işbirliğini 
kurumsallaştırarak firmaların akademisyenlerle ortak bir Ar-Ge projesi hazırlamasına yönelik 
daha çok bir ilk adım olarak görülebilirken, TEYDEB projeleri genellikle sanayide teknoloji 
tabanlı gelişimi, daha çeşitlenmiş ve özele indirgenmiş projelerle desteklemeye ve 
uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmaya odaklanmış daha ileri 
düzeydeki Ar-Ge projeleridir. San-Tez ve TEYDEB projelerinin etki analizi incelendiğinde ise, 
genel olarak her iki desteğin de firmaya olumlu katkı sağlamaktadır. Destek süreçlerinde 
yaşanan zorluklar açısından, her iki proje destek türünde de, bürokrasi ve prosedür engeli 
göze çarpmaktadır. Bunun yanında, San-Tez projelerinde, süreç sıkıntısının yanında, 
üniversite-sanayi işbirliği noktasında sorunlar belirmektedir. 

 Ar-Ge yol haritası kapsamında yerel tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat 
kapasitelerinin yükseltilerek dış piyasadaki etkinliklerinin artırılması için imalatçıların 
uluslararası teknolojiyi takip edebilmeleri ve yenilikçi teknolojileri transfer ederek 
geliştirebilmeleri amacıyla AR-GE ve ÜR-GE desteklerine yönelik ihtiyaç analizi yapılmıştır. 
Buna göre Konya’da 9 tane tarım ve gıda makineleri imalatı yapan firma ile gerçekleştirilmiş 
yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. KOP bölgesinde faaliyet göstermekte olan 
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gıda makine-ekipman imalatı yapan firmaların uluslararası teknolojileri takip etme yolları göz 
önüne alındığında tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayii için uluslararası pazarların 
önemi açık olmasına ve sanayicilerin uluslararası pazarlara ilgi gösterdikleri gerçeğine 
rağmen, rekabet koşulları sanayicileri zorlamaktadır. İller bazında firmaların etkinlik 
gösterdikleri pazarlar bazında ele alındığında Konya ilinde ihracat için devlet teşvik ve 
desteklerinin aslında oldukça tatmin edici olduğunu, ancak ihracatı arttırmak için üretim 
kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini, bunun için de arazi teminin önem taşıdığını, bunun 
yanı sıra kümelenme faaliyetinden de fayda sağlanacağı bilgileri saha çalışması sonucunda 
elde edilmiştir. Ayrıca Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat kapasitesini 
arttırmak için sanayiciler, devletten arsa desteği beklemektedir.Bölgenin en önemli 
dezavantajlarından birisi nitelikli işgücü sorunudur. Bununla beraber birçok firma yetkilisi, 
bölgedeki tarım ve gıda makine-ekipman sanayii firmalarının aile firmaları olması nedeniyle 
sıkıntılar yaşamaktadır. Yönetim süreçlerine dair bu sorunların aşılması için, özellikle firmanın 
erken dönemlerinde, danışmanlık desteği alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu anlamda, 
tarıma dayalı sanayide modern yönetim, üretim ve pazarlama uygulamaları geliştirilmeden 
üretimde kapasite artırımı gerçekleştirilemeyeceği gibi, uluslararası piyasada rekabet gücünü 
arttırmak da çok mümkün olmayacaktır. Çünkü teknoloji transferi gibi yenilikçi bir faaliyet 
için, yukarıda da belirtildiği gibi, iş bölümü ve nitelikli eleman ihtiyacı birincil önemdedir. Bu 
sayede kapasite inşa edildikten sonra uluslararası teknolojileri takip etmek, teknoloji transferi 
ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için potansiyel inşa edilmiş olacaktır. Bunun için, nitelikli 
işgücünün bölgede kalmasını cazip hale getirecek teşvikler sağlanmalı, yönetsel yapının 
modernleştirilmesi için danışmanlık faaliyetleri özellikle erken dönemde sunulmalıdır. Bütün 
bunlar gerçekleştirilirken öncelikli olarak sanayiciler desteklerin imkanları konusunda 
bilgilendirilmelidir. 

 Konya’da sanayi Ar-Ge yatırımları ve Ar-Ge desteklerinin etki analizi kapsamında ise,Ar-Ge 
birimi olan 58 Ar-Ge birimi olmayan 26 Konya firması ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada, firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve yatırımlarına dair genel bir bakış 
sunmanın yanı sıra,  kamu eliyle yürütülen Ar-Ge harcamalarının ve özel şirketler tarafından 
yapılan harcamalarının sanayi firmaları üzerindeki etkileri destek türlerine göre analizi 
amaçlanmıştır. Araştırmanın birçok bölümünde firma yetkililerinin bölgenin dezavantajı 
olarak nitelikli eleman eksikliğine vurgu yaptıkları, hatta desteklerin kurgulanırken nitelikli 
eleman ihtiyacının aciliyetini gözeterek buna yönelik çözümler getirilmesini istedikleri 
vurgulanmaktadır. Firmaların finans kurumlarından kredi ya da risk sermayesi yolu ile Ar-Ge 
yatırım finansmanı sağlamaları kayda değer oranda düşüktür. Bu davranışın sebebi, firma 
yetkililerinin Ar-Ge yatırımlarını riskli ve çıktıları belirsiz olarak tanımlamaları olabilir. 
Firmaların en çok ağırlık verdikleri Ar-Ge faaliyeti konusu ürün geliştirmedir.Yenilik 
faaliyetlerinde de ürün iyileştirme, firmaların en ağırlık verdikleri yenilik konusudur. 
Araştırma göstermiştir ki, KOP Bölgesi illeri firmalarınca firma içi süreçler (deneme yanılma ve 
Ar-Ge birimi etkinliği) ve ticari ilişkide bulunan ve sektördeki aktörlerle kurulan resmi ya da 
kurumsallaşmamış ilişkilere, diğer firmalarla ya da üniversitelerle kurulan ağ faaliyetlerinden 
çok daha fazla önem verilmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmayan firmalar 
nitelikli iş gücünden yoksunluk ve finansal kısıtlardan bahsederken, bunların hafifletilmesi için 
desteklerin planlanabileceğini önermektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmayan 
firmalar nitelikli iş gücünden yoksunluk ve finansal kısıtlardan bahsederken, bunların 
hafifletilmesi için desteklerin planlanabileceğini önermektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
için çok yararlanılan destekler KOSGEB’in Ar-Ge ve Yenilik Desteği ile TÜBİTAK TEYDEB’dir. 
Konya ilinde analiz sonuçlarına göre Ar-Ge ve yenilik yatırımlarında en yüksek düzeyi 
yakalamış olan KOP Bölgesi ili Konya’dır (%77). Bu çerçevede, Konya ilinde bulunan ve Ar-Ge 
yatırımları olduğunu belirten firmaların  %86’sı %10’un altındaki bir orandaki cirolarını Ar-Ge 
harcamalarına ayırmaktadır. Son 3 yılda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan firmaların 
Teşvik ve Desteklerinden yararlanma oranlarına bakıldığında ise Konya’nın oranı %54 olarak 
tespit edilmiştir.  
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KARAMAN İLİ İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ 

KOP bölgesinde “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi” çalışması/raporu kapsamında yapılan analizler 
ve değerlendirmeler sonucu Karaman için aşağıdaki temel hususlar ve bulgular tespit edilmiştir: 

Raporun ilk bölümde bölgenin girişimcilik özellikleri, girişimcilik potansiyeli ve performansı, kadın, 
genç ve yenilikçi girişimciler ile hızlı büyüyen işletmeler gibi girişimcilik konuları çerçevesinde analiz 
edilmiştir. Buna göre;  

 Karaman’ın girişimcilik potansiyeline bakıldığında, bir yerin girişimcilik kapasitesini ve 
performansını ortaya koymada en temel gösterge olan kurulan ve kapanan şirket sayıları 
açısından 2011-2015 yılları arasında Karaman’da 585 şirket açılmış 116 şirket ise kapanmıştır. 
Açılan şirketlerin oranı %0.2 iken kapanan şirketlerin oranı %0.1’dir.  

 Girişimcilik açısından önemli bir diğer gösterge “İşveren ve kendi hesabına çalışanlar”ın 
durumudur. Türkiye ortalamasının %21 olduğu bu göstergede, TR52 Konya-Karaman bölgesi 
%25 oran ile Türkiye ortalamasının üstünde yer almaktadır. KOP bölgesinin batısını oluşturan 
Konya-Karaman bölgesi bu girişimcilik parametresi açısından 12. sıradadır.  

 Türkiye’deki kadınların işveren ve kendi hesabına çalışma oranı ise toplamda 9,9 iken TR52 
Bölgesi bu ortalamanın üzerine çıkmış ve oranı 11,7 olarak görülmüştür. Bu oran söz konusu 
bölgenin kadın girişimciliği noktasında görece iyi olduğunu göstermektedir. Bu potansiyelde 
Konya’nın rolü daha fazla olsa da Karaman ili de çevre illere göre iyi bir performans ortaya 
koymuş, ancak bu konudaki çalışmaların Türkiye ve bölge hedefleri doğrultusunda artırılması 
gerektiği açıktır.  

 Kadın, genç ve yenilikçi girişimciler özelinde gerçekleştirilen saha araştırması sonucuna göre 
ise dezavantajlı grup olarak nitelendirebileceğimiz kadın, genç ve yenilikçi girişimciler için 
pozitif ayrımcılık özel bir destek kalemi bulunmamaktadır. Sadece KOSGEB tarafından yeni 
girişimci desteği kapsamında diğer girişimcilerden farklı olarak artı %10’luk bir destekleme 
farkı bulunmaktadır. Bu dezavantajlı grup için finans kaynağı, motivasyon önemli bir unsur 
olarak ön plana çıkmaktadır.  

 İŞGEM’ler yeni girişimlerin kuluçka merkezleridir. Bu kapsamda, Karaman İŞGEM, 11 bin m2 

açık alan ve 3300 m2 kapalı alanda 21 adet işliği bulunmaktadır. Yeni kurulan henüz firma 
kabul sürecinde olan İŞGEM’de firmalar için işletmelerin tanıtım faaliyetlerine katkıda 
bulunmak amaçlanmıştır. Firmaların işini kolaylaştırmak adına PTT ile anlaşılmıştır.  
Girişimciler için sosyal alan boyutu düşünülerek, OSB içerisinde sosyal bir mekân tesis edilip 
buralardaki kafeterya ve ev yemekleri yapan yerlerin hayata geçirilmesi ile birlikte, İŞGEM ve 
OSB bünyesindeki firmaların etkileşiminin artacağı düşünülmektedir. İŞGEM bünyesindeki 
işletmelerin faaliyet girmesi ile Karaman’ın girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni 
firmaların doğusuna ev sahipliği yapması beklenmektedir.  

 Hızlı büyüyen firmalar KOBİ ve girişimcilik alanında son dönemde en önemli ve öncelikli 
konulardan biridir. Bu çerçevede rapor kapsamında hızlı büyüyen yenilikçi girişimciler analiz 
edilmiştir. Buna göre Türkiye’de hızlı büyüyen işletmeler toplam istihdam artışının %30-38’ini 
ve yaratılan istihdamın da %67-69’unu oluşturmaktadırlar. Bu durum hızlı büyüyen 
işletmelerin istihdam ve büyüme bakımından önemini ortaya koymaktadır. Saha 
çalışmasından elde edilen analiz sonuçlarına göre, genel KOBİ ve girişimcilik politikaları yerine 
hızlı büyüyen firmaların/KOBİ’lerin girişimcilik politikasının merkezinde olması gerektiği ancak 
henüz Türkiye’de hızlı büyüyen firmalara özel ne bir ayrımın ne de bir kamusal destek 
mekanizmasının olmadığı görülmüştür. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, Karaman’daki hızlı 
büyüyen şirketler, KOSGEB’in Nitelikli Eleman ve Proje Desteği ile MEVKA, Maliye Bakanlığı ve 
TKDK’nın hibe desteklerinden yararlanmaktadır. Edinilen bilgiler, belirtilen teşvik ve destekler 
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olmadığında firmaların yatırım kapasitesini geliştirmek yönünde bir adım atmayacaklarını 
ortaya koymuştur. Ayrıca teşvik ve desteklerin beklentileri karşıladığını ve istihdam, ciro, 
üredim ve ihracat kalemlerinde artışı desteklediğini, ancak Ar-Ge faaliyetleri üzerinde etkili 
olmadığı da ortaya çıkan bulgular arasında olmuştur.  

Raporun ikinci bölümde bölgenin yenilikçilik özellikleri illerin Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi 
işbirliğine ilişkin göstergeler bağlamında Teknokentler, TTO’lar, ÜSİ/KÜSİ Faaliyetleri ile Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Haklar ve Ticarileştirme mekanizmaları üzerinden analiz edilmiştir. Buna göre; 

 Firmaların rekabet gücünü belirlemede en önemli etken olan Ar-Ge ve inovasyon gibi 
yenilikçilik faaliyetleri açısından Karaman’da Ar-Ge yatırımlarından henüz istenilen düzeyde 
olmasa da, ülke geneline paralel bir artış trendine sahiptir. Nitekim Ar-Ge harcamalarının 
2006-2015 yılları arasındaki gelişimi il ve teknoloji grupları bazında değerlendirildiğinde, 
Karaman imalat sanayinin yıllar içerisinde birtakım düşüş eğilimleri göstermesine rağmen son 
on yılda genel olarak Ar-Ge harcamalarını artırdığı görülmektedir. Karaman imalat 
sanayindeki Ar-Ge harcamalarının ülke içerisindeki payı ise genellikle benzer seviyelerde 
seyretmiştir.  

 Yenilik faaliyetleri firmaların rekabet gücünü artıran en önemli etkendir. Karaman’da patent 
başvuru ve tescil sayısında Türkiye ortalamasının altında bir değere sahip olduğu gibi, 11 yıllık 
periyotta Karaman 2 adet patent tescil ettirdiği görülmüştür. Faydalı Modelde Karaman’ın 
yaptığı 40 başvurudan 31 tanesi tescil olurken, marka başvurularında yapılan 2387 
başvurudan ise 1598 tanesinin tescil olmuştur. 

 Üniversitelerde yapılan araştırma geliştirme çalışmalarının düzeyi yenilik faaliyetlerini 
etkilemektedir. Bu çerçevede, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde 6 yıllık dönemde 
toplam bütçesi 2 milyonu aşan 173 BAP projesinin yürürlüğe girdiği ve bunların %69 gibi çok 
büyük bölümünün akademisyenlerin münferit araştırma projelerinden oluştuğu, yine 
projelerin %81 gibi çok büyük bölümünün Fen bilimleri alanında yapıldığı tespit edilmiştir.  

 Teknokentler ve TTO’lar, kamu-üniversite-sanayi (KÜSİ) arasında işbirliği kurmayı amaçlar. Bu 
amaç doğrultusunda teknoparklar ülke sanayisinin gereksinim duyduğu teknolojileri yurt içi 
kaynaklar üzerinden karşılama hizmeti sunmaktadır. Teknoparkların verdiği bir başka hizmet 
ise, üniversitelerin mevcut eğitim faaliyetlerini daha da zenginleştirmek ve etkinleştirmektir. 
Bu noktada Karaman TGB resmi olarak kağıt üstünde kurulmuş fakat henüz faaliyete 
geçmemiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ne bağlı faaliyet yürütmekte olan PTTO 
ise firmalar ve üniversite arasında iş birliği ve yenilik çalışmaları yürütmektedir. Bu konuda 
aynı zamanda Selçuk Teknokent’ten de destek alınmakta ildeki yenilik ve ÜSİ çalışmaları 
desteklenmeye, artırılmaya çalışılmaktadır.  

 Üniversite sanayi iş birliği noktasında, Karaman’ın durumu çok iyi değildir. İlde genel olarak 
gıda sanayide yoğunlaşılması özellikle bisküvi ve türevlerinin üretiminin yapılması ve ihracatın 
genel olarak Ortadoğu’ya yapılması sonucunda firmalar Ar-Ge, inovasyon faaliyetleri 
konusunda yeterince ihtiyaç duymamaktadır. Bu çerçevede ÜSİ faaliyetleri de istenilen 
ölçüde değildir. Nitekim ilde kurulan üniversitenin yeni olması ve akademisyenlerin de 
sanayiye hedeflenen düzeyde gitmeyişi faaliyetlerin az oluşunda ve sanayi üniversite 
kopukluğunda en önemli etkenler arasındadır. 

Raporun üçüncü ve son bölümünde ise, bölgenin sanayi sektöründeki Ar-Ge yatırımları ile Ar-Ge 
alanında aldığı teşvik ve destekler analiz edilmektedir. Bu kapsamda SANTEZ ve TEYDEB projeleri 
aracılığıyla destek süreçlerinin incelenmesi, tarım ve gıda makinaları imalat sanayi yoluyla Ar-Ge yol 
haritasının ortaya konması ve sanayide Ar-Ge yatırımları araştırması ve Ar-Ge desteklerinin etki 
analizi yoluyla da kamunun firmalara sağladığı teşvik ve destekler analiz edilmiştir. Buna göre; 

 Ar-Ge alanında verilen destek süreçlerinin incelenmesi kapsamında San-Tez ve TEYDEB 
projesi yapan firmaların destek sürecinde yaşadığı zorlukları, desteklere başvurma amacı ve 
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mekanizmalarını firma özelinde tespit etmek ve verilen proje desteklerinin firma nezdinde 
etki analizini ortaya koymak için 5 San-Tez ve 9 TEYDEB projesi gerçekleştiren firma ile yarı-
yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Buna göre,Karaman’da 1 San-Tez projesi ve 2 tane de 
TEYDEB projesi incelenmiştir. San-Tez projeleri daha çok üniversite-sanayi işbirliğini 
kurumsallaştırarak firmaların akademisyenlerle ortak bir Ar-Ge projesi hazırlamasına yönelik 
daha çok bir ilk adım olarak görülebilirken, TEYDEB projeleri genellikle sanayide teknoloji 
tabanlı gelişimi, daha çeşitlenmiş ve özele indirgenmiş projelerle desteklemeye ve 
uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmaya odaklanmış daha ileri 
düzeydeki Ar-Ge projeleridir. San-Tez ve TEYDEB projelerinin etki analizi incelendiğinde ise, 
genel olarak her iki desteğin de firmaya olumlu katkı sağlamaktadır. Destek süreçlerinde 
yaşanan zorluklar açısından, her iki proje destek türünde de, bürokrasi ve prosedür engeli 
göze çarpmaktadır. Bunun yanında, San-Tez projelerinde, süreç sıkıntısının yanında, 
üniversite-sanayi işbirliği noktasında sorunlar belirmektedir. 

 Ar-Ge yol haritası kapsamında yerel tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat 
kapasitelerinin yükseltilerek dış piyasadaki etkinliklerinin artırılması için imalatçıların 
uluslararası teknolojiyi takip edebilmeleri ve yenilikçi teknolojileri transfer ederek 
geliştirebilmeleri amacıyla AR-GE ve ÜR-GE desteklerine yönelik ihtiyaç analizi yapılmıştır. 
Buna göre Karaman’da 2 tane tarım ve gıda makineleri imalatı yapan firma ile 
gerçekleştirilmiş yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. KOP bölgesinde faaliyet 
göstermekte olan gıda makine-ekipman imalatı yapan firmaların uluslararası teknolojileri 
takip etme yolları göz önüne alındığında tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayii için 
uluslararası pazarların önemi açık olmasına ve sanayicilerin uluslararası pazarlara ilgi 
gösterdikleri gerçeğine rağmen, rekabet koşulları sanayicileri zorlamaktadır.İller bazında 
firmaların etkinlik gösterdikleri pazarlar bazında ele alındığında Konya ilinde ihracat için 
devlet teşvik ve desteklerinin aslında oldukça tatmin edici olduğunu, ancak ihracatı arttırmak 
için üretim kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini, bunun için de arazi teminin önem taşıdığını, 
bunun yanı sıra kümelenme faaliyetinden de fayda sağlanacağı bilgileri saha çalışması 
sonucunda elde edilmiştir. Ayrıca Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat 
kapasitesini arttırmak için sanayiciler, devletten arsa desteği beklemektedir.Bölgenin en 
önemli dezavantajlarından birisi nitelikli işgücü sorunudur. Bununla beraber birçok firma 
yetkilisi, bölgedeki tarım ve gıda makine-ekipman sanayii firmalarının aile firmaları olması 
nedeniyle sıkıntılar yaşamaktadır. Yönetim süreçlerine dair bu sorunların aşılması için, 
özellikle firmanın erken dönemlerinde, danışmanlık desteği alınması gerektiği ifade 
edilmektedir. Bu anlamda, tarıma dayalı sanayide modern yönetim, üretim ve pazarlama 
uygulamaları geliştirilmeden üretimde kapasite artırımı gerçekleştirilemeyeceği gibi, 
uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak da çok mümkün olmayacaktır. Çünkü 
teknoloji transferi gibi yenilikçi bir faaliyet için, yukarıda da belirtildiği gibi, iş bölümü ve 
nitelikli eleman ihtiyacı birincil önemdedir. Bu sayede kapasite inşa edildikten sonra 
uluslararası teknolojileri takip etmek, teknoloji transferi ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için 
potansiyel inşa edilmiş olacaktır. Bunun için, nitelikli işgücünün bölgede kalmasını cazip hale 
getirecek teşvikler sağlanmalı, yönetsel yapının modernleştirilmesi için danışmanlık 
faaliyetleri özellikle erken dönemde sunulmalıdır. Bütün bunlar gerçekleştirilirken öncelikli 
olarak sanayiciler desteklerin imkanları konusunda bilgilendirilmelidir. 

 Sanayi Ar-Ge yatırımları ve Ar-Ge desteklerinin etki analizi kapsamında ise,Ar-Ge birimi olan 
14 Ar-Ge birimi olmayan 13 Karaman firması ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 
firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve yatırımlarına dair genel bir bakış sunmanın yanı sıra,  
kamu eliyle yürütülen Ar-Ge harcamalarının ve özel şirketler tarafından yapılan 
harcamalarının sanayi firmaları üzerindeki etkileri destek türlerine göre analizi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın birçok bölümünde firma yetkililerinin bölgenin dezavantajı olarak nitelikli 
eleman eksikliğine vurgu yaptıkları, hatta desteklerin kurgulanırken nitelikli eleman 
ihtiyacının aciliyetini gözeterek buna yönelik çözümler getirilmesini istedikleri 
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vurgulanmaktadır. Firmaların finans kurumlarından kredi ya da risk sermayesi yolu ile Ar-Ge 
yatırım finansmanı sağlamaları kayda değer oranda düşüktür. Bu davranışın sebebi, firma 
yetkililerinin Ar-Ge yatırımlarını riskli ve çıktıları belirsiz olarak tanımlamaları olabilir. 
Firmaların en çok ağırlık verdikleri Ar-Ge faaliyeti konusu ürün geliştirmedir.Yenilik 
faaliyetlerinde de ürün iyileştirme, firmaların en ağırlık verdikleri yenilik konusudur. 
Araştırma göstermiştir ki, KOP Bölgesi illeri firmalarınca firma içi süreçler (deneme yanılma ve 
Ar-Ge birimi etkinliği) ve ticari ilişkide bulunan ve sektördeki aktörlerle kurulan resmi ya da 
kurumsallaşmamış ilişkilere, diğer firmalarla ya da üniversitelerle kurulan ağ faaliyetlerinden 
çok daha fazla önem verilmektedir.Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmayan firmalar 
nitelikli iş gücünden yoksunluk ve finansal kısıtlardan bahsederken, bunların hafifletilmesi için 
desteklerin planlanabileceğini önermektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmayan 
firmalar nitelikli iş gücünden yoksunluk ve finansal kısıtlardan bahsederken, bunların 
hafifletilmesi için desteklerin planlanabileceğini önermektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
için çok yararlanılan destekler KOSGEB’in Ar-Ge ve Yenilik Desteği ile TÜBİTAK TEYDEB’dir. 
Karaman ilindeki analiz sonuçlarına göre Karaman’da nitelikli insan kaynağımız yeterli değil 
diyen firmaların oranı yaklaşık %63 civarındadır. Karaman’da firmalardan Ar-Ge ve yenilik 
yatırımları yapanların oranı ise %43’tür. Cirodan Ar-Ge için ayrılan payın illere göre 
dağılımlarını bakıldığında, ilk dikkat çeken şey, araştırmaya katılan ve Karaman ilindeki 
firmaların hiç birisinin cirosunun %4’ünden daha fazla bir oranı Ar-Ge faaliyetlerine ayırmıyor 
oluşudur.  
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AKSARAY İLİ İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ 

KOP bölgesinde “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi” çalışması/raporu kapsamında yapılan analizler 
ve değerlendirmeler sonucu Aksaray için aşağıdaki temel hususlar ve bulgular tespit edilmiştir: 

Raporun ilk bölümde bölgenin girişimcilik özellikleri, girişimcilik potansiyeli ve performansı, kadın, 
genç ve yenilikçi girişimciler ile hızlı büyüyen işletmeler gibi girişimcilik konuları çerçevesinde analiz 
edilmiştir. Buna göre;  

 2010-2015 yılları arasında KOP bölgesindeki en girişimci il Konya’dan sonra Aksaray’dır. 
Konya KOP bölgesinde yeni kurulan işyerlerinin %11’ine sahiptir. Buna göre Aksaray’da 2015 
yılında 182 şirket açılırken, 34 şirket kapanmıştır.Aksaray’ın Konya’dan sonra en girişimci il 
olarak gözükmesine karşın, ilin kapalı bir kültürel ortama sahip olması ise ilin girişimcilik 
potansiyeli açısından önemli bir dezavantajdır. Yine ilde işbirliği, güç birliği kültürünün 
bulunmaması il için önemli dezavantajlar arasında görülmektedir. Bu bağlamda ildeki kamu-
STK ve üniversite taraflarına önemli roller düşmektedir. 

 Girişimcilik açısından diğer önemli bir gösterge olan “İşveren ve kendi hesabına Çalışanlar’ın 
durumuna göre, Türkiye ortalamasının %21 olduğu bu göstergede, TR71 Aksaray-Niğde 
bölgesi %25 oran ile Türkiye ortalamasının üstünde yer almaktadır. KOP bölgesinin doğusunu 
oluşturan Aksaray-Niğde bölgesi girişimcilik açısından 19. sıradadır.  

 Türkiye’deki kadınların işveren ve kendi hesabına çalışma oranı ise toplamda 9,9 ikenTR71 
Bölgesi bu ortalamanın altında kalmaktadır. Bu durum Aksaray’ın kadın girişimciliği 
konusunda arka planda kaldığını göstermektedir. Genç girişimciliği noktasında ise TR71 
Bölgesi içerisinde yer alan Aksaray’da potansiyel genç girişimci bakımından işsizlik oranının 
yüksek, buna karşın iş gücüne katılım oranının da yüksek olduğu görülmektedir. 

 Kadın, genç ve yenilikçi girişimciler özelinde gerçekleştirilen saha araştırması sonucuna göre 
ise dezavantajlı grup olarak nitelendirebileceğimiz kadın, genç ve yenilikçi girişimciler için 
pozitif ayrımcılık özel bir destek kalemi bulunmamaktadır. Sadece KOSGEB tarafından yeni 
girişimci desteği kapsamında diğer girişimcilerden farklı olarak artı %10’luk bir destekleme 
farkı bulunmaktadır. Bu dezavantajlı grup için finans kaynağı, motivasyon önemli bir unsur 
olarak ön plana çıkmaktadır.  

 Hızlı büyüyen firmalar KOBİ ve girişimcilik alanında son dönemde en önemli ve öncelikli 
konulardan biridir. Bu çerçevede rapor kapsamında hızlı büyüyen yenilikçi girişimciler analiz 
edilmiştir. Buna göre Türkiye’de hızlı büyüyen işletmeler toplam istihdam artışının %30-38’ini 
ve yaratılan istihdamın da %67-69’unu oluşturmaktadırlar. Bu durum hızlı büyüyen 
işletmelerin istihdam ve büyüme bakımından önemini ortaya koymaktadır. Saha 
çalışmasından elde edilen analiz sonuçlarına göre, genel KOBİ ve girişimcilik politikaları yerine 
hızlı büyüyen firmaların/KOBİ’lerin girişimcilik politikasının merkezinde olması gerektiği ancak 
henüz Türkiye’de hızlı büyüyen firmalara özel ne bir ayrımın ne de bir kamusal destek 
mekanizmasının olmadığı görülmüştür. Aksaray ili, saha çıktılarına göre ise, hızlı büyüyen 
işletmeler için teşvik ve destekler ile SGK pirim desteğinin varlığı önemli bir husustur. 
Mülakatlar sırasında sıkça teşvik ve desteklerin tasarlanırken bölgenin ve her ilin ihtiyaçlarının 
da gözetilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Raporun ikinci bölümde bölgenin yenilikçilik özellikleri illerin Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi 
işbirliğine ilişkin göstergeler bağlamında Teknokentler, TTO’lar, ÜSİ/KÜSİ Faaliyetleri ile Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Haklar ve Ticarileştirme mekanizmaları üzerinden analiz edilmiştir. Buna göre; 

 Firmaların rekabet gücünü belirlemede en önemli etken olan Ar-Ge ve inovasyon gibi 
yenilikçilik faaliyetleri açısından incelendiğinde, Ar-Ge harcamalarının 2006-2015 yılları 
arasındaki gelişimi ildeki teknoloji grupları bazında değerlendirildiğinde, imalat sanayinde Ar-
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Ge harcamalarındaki yoğunluğun 2006’da düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerden 2009-
2014 yılları arası yoğun olarak orta yüksek düzey teknoloji kullanan sektörlere kaydığını 
söylemek mümkündür. Aksaray’da Ar-Ge yatırımlarından henüz istenilen düzeyde olmasa da, 
ülke geneline paralel bir artış trendine sahiptir. Nitekim Aksaray’daki Ar-Ge faaliyetleri 
incelendiğinde ise firmaların Ar-Ge birimlerinin kurulmasına teşvik edildiği ancak henüz tüm 
firmaların yenilikçiliğe hazır olmadığı görülmüştür. İlde Ar-Ge ve inovasyonun sanayiciler 
tarafından tam olarak anlaşılamaması ise Aksaray ili için önemli sorunların başında 
gelmektedir. Bu sorunları aşabilmek adına üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesi ilin Ar-Ge 
faaliyetleri konusunda önemli bir yol kat etmesini sağlayacaktır.  

 Yenilik faaliyetleri firmaların rekabet gücünü artıran en önemli etkendir. Aksaray’ın yenilik 
faaliyetlerine bakıldığında ise son on senelik dönemde yaptığı 39 patent tescil başvurusundan 
hiçbirisi kabul edilmemiştir. Yine son on senelik dönemde yapılan 39 faydalı model 
başvurusundan 26 tanesi olumlu karşılık görmüştür. Aynı dönemde 1133 marka 
başvurusunun 566 tanesi olumlu kabul görürken, 40 endüstriyel tasarımın 37 tanesi kabul 
edilmiştir.  Bunun yanı sıra Aksaray ilinin başvurusu yapılan ve tescilli tek coğrafi işareti 
bulunmaktadır.  

 Teknokentler ve TTO’lar, kamu-üniversite-sanayi (KÜSİ) arasında işbirliği kurmayı amaçlar. Bu 
amaç doğrultusunda teknoparklar ülke sanayisinin gereksinim duyduğu teknolojileri yurt içi 
kaynaklar üzerinden karşılama hizmeti sunmaktadır. Teknoparkların verdiği bir başka hizmet 
ise, üniversitelerin mevcut eğitim faaliyetlerini daha da zenginleştirmek ve etkinleştirmektir. 
Bu bağlamda Aksaray’da Teknokent bulunmadığı için il özelinde Teknokent ihtiyaç analizi 
saha araştırması kısmında gerçekleştirilmiştir. Buna göre ildeki ilgili aktörlerle yapılan 
mülakatta ortak fikir mevcut koşullarda ilde kurulacak bir TGB’nin verimli olmadığı, ancak 
üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmeye ihtiyaç olduğu yönündedir. Bu iş birliği geliştirme 
için çeşitli ara yüzler sunulurken bu fikirlerde iki temel mantık dikkati çekmektedir: bölgenin 
imkanlarından faydalanmak ve ilin mevcut imkanlarını gözden geçirerek farkındalık yaratmak. 
Ancak, Aksaray Üniversitesi ve sanayi geliştikçe bölgeden alınacak destek ya da mevcut 
altyapı Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilecektir. Mülakatlarda da belirtildiği 
üzere Aksaray il girişimcilik endeksinde 35 sıra birden atlamayı başarmıştır, bu gelişme 
sürdürülebilir bir hal aldığında ildeki aktörlerin TGB ihtiyacı üzerine fikir değiştirecekleri 
açıktır. Fakat mevcut durumda, özellikle Konya Selçuk Teknokent’in KOP bölgesindeki 
girişimcilik ekosistemine dönük olumlu bir etkisi olduğu ve bu etkinin daha da ileri 
taşınabileceği açıktır.TTO noktasında ise, ilde Aksaray Üniversitesi bünyesinde henüz yeni 
kurulan ancak faaliyet geçmemiş olan ve yetkililerce yapılandırılmaya çalışılan bir TTO 
mevcuttur. 

 İlin üniversite-sanayi iş birliği noktasında ise Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÜSAKMER) ve Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM) de 
Aksaray’ın potansiyel ÜSİ merkezi gibi işleyebilecek önemli yapılardır. Yine ilde sadece 
geleneksel mühendislik bölümlerinin değil, yeni teknolojileri ve bilimsel gelişmeleri izleyen 
çağın ihtiyaçlarına uygun bölümlerinde faaliyet gösterdiği görülmektedir. Nitekim enerji ve 
biyomedikal ile çevresel teknolojiye yönelik mühendislik bölümlerinin ilde kendini göstermesi 
önemlidir. Saha çıktılarına göre ise Aksaray’da Ar-Ge kültürünün olmadığını, üniversite ve 
sanayiciler arasında kopukluk olduğunu belirtmektedirler. Aksaray’daki sanayicilerin, Ar-
Ge’ye ihtiyacının olmamasının yanında üniversitede, sanayicilerin talebini karşılayacak 
hocaların olmaması bölgede iş birliğini azaltan sebepler arasında gösterilmektedir. Bunlara ek 
olarak, birimlerdeki personellerin başlardaki hizmet aşkının sonraki zamanlarda ölmeye 
başlaması ve kamu bakış açısıyla çalışılması da ilgili nedenler arasına girmektedir. Buna göre, 
üniversitede özellikle hocaların motivasyonunun artırılması çözüm yollarından biri olarak 
düşünülmektedir. Aynı zamanda OSB’de ziyaret yapan üst düzey müdürlerin sanayiciye soğuk 
geldiği düşünülmekte güven oluşturabilecek ara yüzlerin ihtiyacının olduğu belirtilmektedir. 
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Raporun üçüncü ve son bölümünde ise, bölgenin sanayi sektöründeki Ar-Ge yatırımları ile Ar-Ge 
alanında aldığı teşvik ve destekler analiz edilmektedir. Bu kapsamda SANTEZ ve TEYDEB projeleri 
aracılığıyla destek süreçlerinin incelenmesi, tarım ve gıda makinaları imalat sanayi yoluyla Ar-Ge yol 
haritasının ortaya konması ve sanayide Ar-Ge yatırımları araştırması ve Ar-Ge desteklerinin etki 
analizi yoluyla da kamunun firmalara sağladığı teşvik ve destekler analiz edilmiştir. Buna göre; 

 Ar-Ge alanında verilen destek süreçlerinin incelenmesi kapsamında San-Tez ve TEYDEB 
projesi yapan firmaların destek sürecinde yaşadığı zorlukları, desteklere başvurma amacı ve 
mekanizmalarını firma özelinde tespit etmek ve verilen proje desteklerinin firma nezdinde 
etki analizini ortaya koymak için 5 San-Tez ve 9 TEYDEB projesi gerçekleştiren firma ile yarı-
yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Buna göre,Aksaray’da 1 San-Tez projesi ve 2 tane de 
TEYDEB projesi incelenmiştir. San-Tez projeleri daha çok üniversite-sanayi işbirliğini 
kurumsallaştırarak firmaların akademisyenlerle ortak bir Ar-Ge projesi hazırlamasına yönelik 
daha çok bir ilk adım olarak görülebilirken, TEYDEB projeleri genellikle sanayide teknoloji 
tabanlı gelişimi, daha çeşitlenmiş ve özele indirgenmiş projelerle desteklemeye ve 
uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmaya odaklanmış daha ileri 
düzeydeki Ar-Ge projeleridir. San-Tez ve TEYDEB projelerinin etki analizi incelendiğinde ise, 
genel olarak her iki desteğin de firmaya olumlu katkı sağlamaktadır. Destek süreçlerinde 
yaşanan zorluklar açısından, her iki proje destek türünde de, bürokrasi ve prosedür engeli 
göze çarpmaktadır. Bunun yanında, San-Tez projelerinde, süreç sıkıntısının yanında, 
üniversite-sanayi işbirliği noktasında sorunlar belirmektedir. 

 Ar-Ge yol haritası kapsamında yerel tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat 
kapasitelerinin yükseltilerek dış piyasadaki etkinliklerinin artırılması için imalatçıların 
uluslararası teknolojiyi takip edebilmeleri ve yenilikçi teknolojileri transfer ederek 
geliştirebilmeleri amacıyla AR-GE ve ÜR-GE desteklerine yönelik ihtiyaç analizi yapılmıştır. 
Buna göre Aksaray’da 2 tane tarım ve gıda makineleri imalatı yapan firma ile gerçekleştirilmiş 
yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. KOP bölgesinde faaliyet göstermekte olan 
gıda makine-ekipman imalatı yapan firmaların uluslararası teknolojileri takip etme yolları göz 
önüne alındığında tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayii için uluslararası pazarların 
önemi açık olmasına ve sanayicilerin uluslararası pazarlara ilgi gösterdikleri gerçeğine 
rağmen, rekabet koşulları sanayicileri zorlamaktadır.İller bazında firmaların etkinlik 
gösterdikleri pazarlar bazında ele alındığında Konya ilinde ihracat için devlet teşvik ve 
desteklerinin aslında oldukça tatmin edici olduğunu, ancak ihracatı arttırmak için üretim 
kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini, bunun için de arazi teminin önem taşıdığını, bunun 
yanı sıra kümelenme faaliyetinden de fayda sağlanacağı bilgileri saha çalışması sonucunda 
elde edilmiştir. Ayrıca Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat kapasitesini 
arttırmak için sanayiciler, devletten arsa desteği beklemektedir.Bölgenin en önemli 
dezavantajlarından birisi nitelikli işgücü sorunudur. Bununla beraber birçok firma yetkilisi, 
bölgedeki tarım ve gıda makine-ekipman sanayii firmalarının aile firmaları olması nedeniyle 
sıkıntılar yaşamaktadır. Yönetim süreçlerine dair bu sorunların aşılması için, özellikle firmanın 
erken dönemlerinde, danışmanlık desteği alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu anlamda, 
tarıma dayalı sanayide modern yönetim, üretim ve pazarlama uygulamaları geliştirilmeden 
üretimde kapasite artırımı gerçekleştirilemeyeceği gibi, uluslararası piyasada rekabet gücünü 
arttırmak da çok mümkün olmayacaktır. Çünkü teknoloji transferi gibi yenilikçi bir faaliyet 
için, yukarıda da belirtildiği gibi, iş bölümü ve nitelikli eleman ihtiyacı birincil önemdedir. Bu 
sayede kapasite inşa edildikten sonra uluslararası teknolojileri takip etmek, teknoloji transferi 
ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için potansiyel inşa edilmiş olacaktır. Bunun için, nitelikli 
işgücünün bölgede kalmasını cazip hale getirecek teşvikler sağlanmalı, yönetsel yapının 
modernleştirilmesi için danışmanlık faaliyetleri özellikle erken dönemde sunulmalıdır. Bütün 
bunlar gerçekleştirilirken öncelikli olarak sanayiciler desteklerin imkanları konusunda 
bilgilendirilmelidir. 
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 Sanayi Ar-Ge yatırımları ve Ar-Ge desteklerinin etki analizi kapsamında ise,Ar-Ge birimi olan 
14 Ar-Ge birimi olmayan 5 Aksaray firması ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 
firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve yatırımlarına dair genel bir bakış sunmanın yanı sıra,  
kamu eliyle yürütülen Ar-Ge harcamalarının ve özel şirketler tarafından yapılan 
harcamalarının sanayi firmaları üzerindeki etkileri destek türlerine göre analizi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın birçok bölümünde firma yetkililerinin bölgenin dezavantajı olarak nitelikli 
eleman eksikliğine vurgu yaptıkları, hatta desteklerin kurgulanırken nitelikli eleman 
ihtiyacının aciliyetini gözeterek buna yönelik çözümler getirilmesini istedikleri 
vurgulanmaktadır. Araştırmada Aksaray’da yer alan firmaların son 3 yılda gerçekleştirilen Ar-
Ge faaliyetlerinin finansman kaynakları incelendiğinde en yüksek oranın öz kaynağa ait 
olduğu görülmüştür. Firmaların finans kurumlarından kredi ya da risk sermayesi yolu ile Ar-Ge 
yatırım finansmanı sağlamaları kayda değer oranda düşüktür. Bu davranışın sebebi, firma 
yetkililerinin Ar-Ge yatırımlarını riskli ve çıktıları belirsiz olarak tanımlamaları olabilir. 
Firmaların en çok ağırlık verdikleri Ar-Ge faaliyeti konusu ürün geliştirmedir.Yenilik 
faaliyetlerinde de ürün iyileştirme, firmaların en ağırlık verdikleri yenilik konusudur. 
Araştırma göstermiştir ki, KOP Bölgesi illeri firmalarınca firma içi süreçler (deneme yanılma ve 
Ar-Ge birimi etkinliği) ve ticari ilişkide bulunan ve sektördeki aktörlerle kurulan resmi ya da 
kurumsallaşmamış ilişkilere, diğer firmalarla ya da üniversitelerle kurulan ağ faaliyetlerinden 
çok daha fazla önem verilmektedir.Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmayan firmalar 
nitelikli iş gücünden yoksunluk ve finansal kısıtlardan bahsederken, bunların hafifletilmesi için 
desteklerin planlanabileceğini önermektedir.Ar-Ge ve yenilik yatırımlarında en yüksek düzeyi 
yakalamış olan KOP Bölgesi ili Konya’yı, firmalarının %69’u Ar-Ge ve yenilik yatırımı yaptığını 
beyan eden Aksaray ili takip etmektedir. Aksaray ilinde Ar-Ge yatırımı yapmakta olan ve 
araştırma kapsamında incelenen firmaların %25 gibi kayda değer bir oranın cirolarının 
%10’undan fazlasını Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları görülmektedir. Aksaray ili için Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetleri gerçekleştirmenin önündeki en büyük engel ise Ar-Ge faaliyetleri için 
firmada Ar-Ge personelinin olmaması, yenilik faaliyetleri için riskin çok yüksek olması olarak 
görülmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için çok yararlanılan destekler KOSGEB’in Ar-Ge ve 
Yenilik Desteği ile TÜBİTAK TEYDEB’dir. Aksaray’da en çok vergi indirimi, hibe ve geri ödemeli 
hibe desteklerinden yararlanılmaktadır.  
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NİĞDE İLİ İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ 

KOP bölgesinde “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi” çalışması/raporu kapsamında yapılan analizler 
ve değerlendirmeler sonucu Niğde için aşağıdaki temel hususlar ve bulgular tespit edilmiştir: 

Raporun ilk bölümde bölgenin girişimcilik özellikleri, girişimcilik potansiyeli ve performansı, kadın, 
genç ve yenilikçi girişimciler ile hızlı büyüyen işletmeler gibi girişimcilik konuları çerçevesinde analiz 
edilmiştir. Buna göre;  

 Bir yerin girişimcilik kapasitesini ve performansını ortaya koymada en temel gösterge olan 
kurulan ve kapanan şirket sayıları açısından, 2010-2015 yılları arasında Niğde’nin kapanan ve 
açılan şirket oranları ve bölge içindeki payıyla KOP bölgesinde girişimciliğin en düşük olduğu 
iller arasındadır. Niğde kapanan-açılan şirketler parametresinde durgun ve yatay seyir izleyen 
bir girişimcilik düzeyine sahiptir. Bu çerçevede, Niğde’nin girişimcilik potansiyelinin ve 
performansının düşük olduğunu söylemek mümkündür. Girişimcilik açısından önemli bir 
gösterge olan “İşveren ve kendi hesabına Çalışanlar”ın açısından Türkiye ortalamasının %21 
olduğu, TR71 Aksaray-Niğde bölgesi %25 oran ile Türkiye ortalamasının üstünde yer 
almaktadır. KOP bölgesinin doğusunu oluşturan Aksaray-Niğde bölgesi girişimcilik açısından 
19. Sıradadır.  

 Türkiye’deki kadınların işveren ve kendi hesabına çalışma oranı ise toplamda 9,9 iken TR71 
Bölgesi bu ortalamanın altında kalmaktadır. Bu durum Niğde’nin kadın girişimciliği konusunda 
arka planda kaldığını göstermektedir. Genç girişimciliği noktasında ise TR71 Bölgesi içerisinde 
yer alan Niğde’de potansiyel genç girişimci bakımından işsizlik oranının yüksek, buna karşın iş 
gücüne katılım oranının da yüksek olduğu görülmektedir.Niğde ilini kültürel yapı girişimciliğe 
uygun bir ortam sağlamaktadır. Üniversite bünyesindeki 30 bine yakın öğrenci ve 
akademisyen alt yapısı ve TTO gibi girişimciliği besleyen kurumlarının bulunması Niğde 
ilindeki girişimciliğin gelişmesi için önemlidir.  

 Hızlı büyüyen firmalar KOBİ ve girişimcilik alanında son dönemde en önemli ve öncelikli 
konulardan biridir. Bu çerçevede rapor kapsamında hızlı büyüyen yenilikçi girişimciler analiz 
edilmiştir. Buna göre Türkiye’de hızlı büyüyen işletmeler toplam istihdam artışının %30-38’ini 
ve yaratılan istihdamın da %67-69’unu oluşturmaktadırlar. Bu durum hızlı büyüyen 
işletmelerin istihdam ve büyüme bakımından önemini ortaya koymaktadır. Saha 
çalışmasından elde edilen analiz sonuçlarına göre, genel KOBİ ve girişimcilik politikaları yerine 
hızlı büyüyen firmaların/KOBİ’lerin girişimcilik politikasının merkezinde olması gerektiği ancak 
henüz Türkiye’de hızlı büyüyen firmalara özel ne bir ayrımın ne de bir kamusal destek 
mekanizmasının olmadığı görülmüştür. Niğde ili, saha çıktılarına göre ise, hızlı büyüyen 
şirketler için teşvik ve destekler hızlı büyüme performansı göstermelerin birincil 
nedenlerinden olduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle hızlı büyüyen firmaların yararlanmakta 
olduğu SGK Prim Desteğinin istihdama olumlu etkisi büyük önem taşımaktadır. İlin iş gücü 
olanaklarının kısıtlılıkları göz önüne alındığında KOSGEB’in Nitelikli Eleman Desteğinin, bölge 
açısından çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Raporun ikinci bölümde bölgenin yenilikçilik özellikleri illerin Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi 
işbirliğine ilişkin göstergeler bağlamında Teknokentler, TTO’lar, ÜSİ/KÜSİ Faaliyetleri ile Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Haklar ve Ticarileştirme mekanizmaları üzerinden analiz edilmiştir. Buna göre; 

 Firmaların rekabet gücünü belirlemede en önemli etken olan Ar-Ge ve inovasyon gibi 
yenilikçilik faaliyetleri açısından incelendiğinde, Ar-Ge harcamalarının 2006-2015 yılları 
arasındaki gelişimi İl ve teknoloji grupları bazında değerlendirildiğinde, Niğde imalat 
sanayinde Ar-Ge harcamaları imalat sanayinde Ar-Ge harcamalarının düşük düzey teknoloji 
kullanan sektörlerden orta yüksek düzey teknoloji kullanan sektörlere kaydığı görülürken 
2007-2012 yılları arasında ise orta düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde de Ar-Ge 
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harcamalarının yoğunlaştığı görülmektedir. Buna karşın ilde önemli bir Ar-Ge kültürü 
bulunmakta ancak üretimin yapısı ve hedefleri genel olarak bu kültürün gelişmesi için elverişli 
değildir. Bir başka deyişle, uluslararası ölçekte üretim yapan firmalar, kendi ürünlerini test 
etmek için yeterli oranda Ar-Ge girişiminde bulunsalar da, nihayetinde Türkiye piyasasına 
küresel ölçekte Ar-Ge kültürüne güçlü biçimde sahip olan firmaların malları giriş yapmaktadır. 

 Yenilik faaliyetleri firmaların rekabet gücünü artıran en önemli etkendir. Niğde’nin patent, 
faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret gibi yenilik göstergelerindeki 
parametreleri incelendiğinde, son on senelik dönemde yaptığı 59 patent tescil 
başvurusundan 15 tanesi kabul edilmiştir. Yine son on senelik dönemde yapılan 15 faydalı 
model başvurusundan 11 tanesi olumlu karşılık görmüştür. Aynı dönemde 635 marka 
başvurusunun 375 tanesi olumlu kabul görürken, 75 endüstriyel tasarımın 74 tanesi kabul 
edilmiştir. Bunun yanı sıra Niğde’de henüz coğrafi işaret başvurusunda bulunulmamıştır. 

 Teknokentler ve TTO’lar, kamu-üniversite-sanayi (KÜSİ) arasında işbirliği kurmayı amaçlar. Bu 
amaç doğrultusunda teknoparklar ülke sanayisinin gereksinim duyduğu teknolojileri yurt içi 
kaynaklar üzerinden karşılama hizmeti sunmaktadır. Teknoparkların verdiği bir başka hizmet 
ise, üniversitelerin mevcut eğitim faaliyetlerini daha da zenginleştirmek ve etkinleştirmektir. 
Bu bağlamda Niğde’de Teknopark yapılaşma sürecinde olup henüz faaliyete 
geçmemiştir.Teknopark ildeki üniversitenin laboratuar ve insan kaynağı açısından geliştirdiği 
potansiyelin sanayiye aktarılması, üniversite öğrencilerin ekosistemden etkilenerek 
girişimcilik kültürüne entegre olmaları ve yüksek teknolojili ürünler üreterek bölgeye ve 
ülkeye katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Üniversite, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi” sıralamasında 2012 yılında 42. Sırada, 2013 yılında 38. Sırada, 2014 yılında 49. 
Sırada yer almıştır. 2015 yılında ise sıralamaya çok az fark ile girememiştir. Niğde özelinde 
bakıldığında, Aksaray ve Karaman’a kıyasla yenilik faaliyetlerinde ve üniversite-sanayi iş birliği 
konusunda daha ileride bir potansiyel tespit edilmektedir. Buna ek olarak, Teknoparkın yeni 
kurulmuş olması, TTO’nun bütçesinin az olması bununla kaynaklanan nitelikli personel 
gereksinimi Niğde TTO’nun en önde ihtiyaçları arasında sayılabilmektedir. 

 Üniversite sanayi işbirliği noktasında, ilde üniversite ve sanayi arasında süre giden iletişimsel 
kopukluk, şehrin potansiyel olarak sahip olduğu hammadde kaynaklarının yeterli seviyede 
kullanılmaması ve Ar-Ge araştırmalarından yeterli düzeyde faydalanılamamasına neden 
olmuştur. Bununla birlikte ilde kalifiye eleman sorunu da dikkat çekmektedir. Bu noktada ÜSİ 
bağlamında ilde faaliyet gösteren araştırma merkezleri, mühendislik, teknik ve teknoloji 
fakültelerinin varlığı ile üniversitenin öğrenci potansiyeli, kalifiye eleman sorununa ilerleyen 
süreçlerde çözüm olacaktır. Üniversite bünyesindeki 30 bine yakın öğrenci ve akademisyen 
alt yapısı ve TTO gibi girişimciliği besleyen kurumlarının bulunması ise Niğde ilindeki 
girişimciliğin gelişmesi için önemlidir.Saha çıktılarına göre Niğde araştırma ve geliştirme ile 
ilişki kurslar düzenlenmektedir. Ar-Ge ile ilgili faaliyetlerin arttırılması adına ciddi çabalar 
harcanmaktadır. Ancak üretim, yatırım ve ihracat hedeflerinin doğru koyulması sayesinde Ar-
Ge ile ilgili ciddi bir gelişim gösterilebilir. Fiili olarak belirli kurumsal düzenlemeler mevcuttur, 
ancak kapsamı ve hedefleri yanlış tespit edilmektedir. Üniversite hocalarının projelerin ya da 
yeniliklerin sanayide uygulanması aşamasında pek etkin olmadığı anlaşılmaktadır. Üniversite-
sanayi arasında ciddi bir kopukluk söz konusudur.  

Raporun üçüncü ve son bölümünde ise, bölgenin sanayi sektöründeki Ar-Ge yatırımları ile Ar-Ge 
alanında aldığı teşvik ve destekler analiz edilmektedir. Bu kapsamda SANTEZ ve TEYDEB projeleri 
aracılığıyla destek süreçlerinin incelenmesi, tarım ve gıda makinaları imalat sanayi yoluyla Ar-Ge yol 
haritasının ortaya konması ve sanayide Ar-Ge yatırımları araştırması ve Ar-Ge desteklerinin etki 
analizi yoluyla da kamunun firmalara sağladığı teşvik ve destekler analiz edilmiştir. Buna göre; 

 Ar-Ge alanında verilen destek süreçlerinin incelenmesi kapsamında San-Tez ve TEYDEB 
projesi yapan firmaların destek sürecinde yaşadığı zorlukları, desteklere başvurma amacı ve 
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mekanizmalarını firma özelinde tespit etmek ve verilen proje desteklerinin firma nezdinde 
etki analizini ortaya koymak için 5 San-Tez ve 9 TEYDEB projesi gerçekleştiren firma ile yarı-
yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Buna göre,Niğde’de 1 San-Tez projesi ve 1 tane de 
TEYDEB projesi incelenmiştir. San-Tez projeleri daha çok üniversite-sanayi işbirliğini 
kurumsallaştırarak firmaların akademisyenlerle ortak bir Ar-Ge projesi hazırlamasına yönelik 
daha çok bir ilk adım olarak görülebilirken, TEYDEB projeleri genellikle sanayide teknoloji 
tabanlı gelişimi, daha çeşitlenmiş ve özele indirgenmiş projelerle desteklemeye ve 
uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmaya odaklanmış daha ileri 
düzeydeki Ar-Ge projeleridir. San-Tez ve TEYDEB projelerinin etki analizi incelendiğinde ise, 
genel olarak her iki desteğin de firmaya olumlu katkı sağlamaktadır. Destek süreçlerinde 
yaşanan zorluklar açısından, her iki proje destek türünde de, bürokrasi ve prosedür engeli 
göze çarpmaktadır. Bunun yanında, San-Tez projelerinde, süreç sıkıntısının yanında, 
üniversite-sanayi işbirliği noktasında sorunlar belirmektedir. 

 Ar-Ge yol haritası kapsamında yerel tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat 
kapasitelerinin yükseltilerek dış piyasadaki etkinliklerinin artırılması için imalatçıların 
uluslararası teknolojiyi takip edebilmeleri ve yenilikçi teknolojileri transfer ederek 
geliştirebilmeleri amacıyla AR-GE ve ÜR-GE desteklerine yönelik ihtiyaç analizi yapılmıştır. 
Buna göre Niğde’de 1 tane tarım ve gıda makineleri imalatı yapan firma ile gerçekleştirilmiş 
yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. KOP bölgesinde faaliyet göstermekte olan 
gıda makine-ekipman imalatı yapan firmaların uluslararası teknolojileri takip etme yolları göz 
önüne alındığında tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayii için uluslararası pazarların 
önemi açık olmasına ve sanayicilerin uluslararası pazarlara ilgi gösterdikleri gerçeğine 
rağmen, rekabet koşulları sanayicileri zorlamaktadır.İller bazında firmaların etkinlik 
gösterdikleri pazarlar bazında ele alındığında Konya ilinde ihracat için devlet teşvik ve 
desteklerinin aslında oldukça tatmin edici olduğunu, ancak ihracatı arttırmak için üretim 
kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini, bunun için de arazi teminin önem taşıdığını, bunun 
yanı sıra kümelenme faaliyetinden de fayda sağlanacağı bilgileri saha çalışması sonucunda 
elde edilmiştir. Ayrıca Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat kapasitesini 
arttırmak için sanayiciler, devletten arsa desteği beklemektedir.Bölgenin en önemli 
dezavantajlarından birisi nitelikli işgücü sorunudur. Bununla beraber birçok firma yetkilisi, 
bölgedeki tarım ve gıda makine-ekipman sanayii firmalarının aile firmaları olması nedeniyle 
sıkıntılar yaşamaktadır. Yönetim süreçlerine dair bu sorunların aşılması için, özellikle firmanın 
erken dönemlerinde, danışmanlık desteği alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu anlamda, 
tarıma dayalı sanayide modern yönetim, üretim ve pazarlama uygulamaları geliştirilmeden 
üretimde kapasite artırımı gerçekleştirilemeyeceği gibi, uluslararası piyasada rekabet gücünü 
arttırmak da çok mümkün olmayacaktır. Çünkü teknoloji transferi gibi yenilikçi bir faaliyet 
için, yukarıda da belirtildiği gibi, iş bölümü ve nitelikli eleman ihtiyacı birincil önemdedir. Bu 
sayede kapasite inşa edildikten sonra uluslararası teknolojileri takip etmek, teknoloji transferi 
ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için potansiyel inşa edilmiş olacaktır. Bunun için, nitelikli 
işgücünün bölgede kalmasını cazip hale getirecek teşvikler sağlanmalı, yönetsel yapının 
modernleştirilmesi için danışmanlık faaliyetleri özellikle erken dönemde sunulmalıdır. Bütün 
bunlar gerçekleştirilirken öncelikli olarak sanayiciler desteklerin imkanları konusunda 
bilgilendirilmelidir. 

 Sanayi Ar-Ge yatırımları ve Ar-Ge desteklerinin etki analizi kapsamında ise,Ar-Ge birimi olan 
14 Ar-Ge birimi olmayan 6 Niğde firması ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 
firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve yatırımlarına dair genel bir bakış sunmanın yanı sıra,  
kamu eliyle yürütülen Ar-Ge harcamalarının ve özel şirketler tarafından yapılan 
harcamalarının sanayi firmaları üzerindeki etkileri destek türlerine göre analizi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın birçok bölümünde firma yetkililerinin bölgenin dezavantajı olarak nitelikli 
eleman eksikliğine vurgu yaptıkları, hatta desteklerin kurgulanırken nitelikli eleman 
ihtiyacının aciliyetini gözeterek buna yönelik çözümler getirilmesini istedikleri 
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vurgulanmaktadır. Niğde firmalarından %60’ı nitelikli insan kaynaklarına sahip olmadıklarını 
belirtmiştir.  Ar-Ge ve Yenilik yatırımları olduğunu ifade eden firmaların oranlarının Niğde 
ilinde analiz sonuçlarına göre %40 civarında olduğu görülmüştür.Araştırmaya katılan ve Niğde 
ilinde bulunan firmaların da %92’si cirosunun en fazla %4’ünü Ar-Ge faaliyetlerine 
ayırmaktadır. Araştırmanın birçok bölümünde firma yetkililerinin bölgenin dezavantajı olarak 
nitelikli eleman eksikliğine vurgu yaptıkları, hatta desteklerin kurgulanırken nitelikli eleman 
ihtiyacının aciliyetini gözeterek buna yönelik çözümler getirilmesini istedikleri 
vurgulanmaktadır. Niğde firmalarından %60’ı nitelikli insan kaynaklarına sahip olmadıklarını 
belirtmiştir. Nitelikli iş gücünü firmaya ve bölgeye getirmek için firmaların kurumsallaşması, 
insan kaynakları yönetimlerinin ve iş bölümlerinin gelişmesi, bölgeyi cazibe merkezi haline 
getirmek kadar önemli görünmektedir. Öte yandan, üniversiteler ile işbirliklerinin 
güçlendirilmesi ve bölge üniversitelerinin geliştirilmesi, nitelikli iş gücüne erişimi olumlu 
yönde etkileyecektir. Firmaların Ar-Ge yatırımları için finansman kaynakları ağırlıklı olarak öz 
kaynaklarıdır. Araştırmada Niğde’de yer alan firmaların son 3 yılda gerçekleştirilen Ar-Ge 
faaliyetlerinin finansman kaynakları incelendiğinde en yüksek oranın öz kaynağa ait olduğu 
görülmüştür.Firmaların finans kurumlarından kredi ya da risk sermayesi yolu ile Ar-GE yatırım 
finansmanı sağlamaları kayda değer oranda düşüktür. Bu davranışın sebebi, firma 
yetkililerinin Ar-Ge yatırımlarını riskli ve çıktıları belirsiz olarak tanımlamaları olabilir. 
Firmaların en çok ağırlık verdikleri Ar-Ge faaliyeti konusu ürün geliştirmedir.Yenilik 
faaliyetlerinde de ürün iyileştirme, firmaların en ağırlık verdikleri yenilik konusudur. Niğde’de 
araştırmaya katılan firmalar, %60 civarında son 3 yıl içinde Ar-Ge faaliyeti sonucu yeni bir 
ürün geliştirmiştir. Son 3 yılda yenilik faaliyeti yürüten firmaların oranı incelendiğinde Niğde 
ili Aksaray ve Konya’dan sonra bölgede 3. Sırada gelmektedir. Araştırma göstermiştir ki, KOP 
Bölgesi illeri firmalarınca firma içi süreçler (deneme yanılma ve Ar-Ge birimi etkinliği) ve ticari 
ilişkide bulunan ve sektördeki aktörlerle kurulan resmi ya da kurumsallaşmamış ilişkilere, 
diğer firmalarla ya da üniversitelerle kurulan ağ faaliyetlerinden çok daha fazla önem 
verilmektedir.Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmayan firmalar nitelikli iş gücünden 
yoksunluk ve finansal kısıtlardan bahsederken, bunların hafifletilmesi için desteklerin 
planlanabileceğini önermektedir. Niğde ili için Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirmenin 
önündeki en büyük engel ise Ar-Ge faaliyeti için finansal kaynak yokluğu, yenilik faaliyeti için 
ise maliyetlerin çok yüksek olması olarak görülmektedir. Niğde’de en çok teknik destek, 
eğitim ve kredi faizi desteklerinden yararlanılmaktadır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için çok 
yararlanılan destekler KOSGEB’in Ar-Ge ve Yenilik Desteği ile TÜBİTAK TEYDEB’dir. 
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1.  GİRİŞ 

Ekonomik büyüme konusunda yapılan birçok teorik ve ampirik çalışmada girişimcilik ve yenilikçiliğin 
ekonomik kalkınmanın en önemli itici bir güçlerinden biri olduğu ortaya konmuştur. Gerçekten de 
girişimcilik süreci beraberinde inovasyonu getirmekte, bu da ekonomik büyümeyi sağlayarak 
kalkınma sürecini hızlandırmaktadır. Girişimcilik ve inovasyon, hem ülkeler hem de firmalar için ulusal 
ve uluslararası alanda rekabet gücü kazanmanın, verimlilik artışı sağlamanın, ekonomik büyüme ve 
gelişmenin, dolayısıyla da refah ve yaşam kalitesi artışının en temel unsurlarından biri olarak kabul 
edilmekte ve bu yönde politikalar geliştirilmektedir. OECD’nin (2015) saptamalarına göre, son 20 yılda 
gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümesinde inovasyonun katkısı %50 civarındadır. Bu durum girişimcilik 
ve inovasyonun yerel, bölgesel ve küresel rekabet gücünün artırılmasını sağlamada ülkeler, bölgeler 
ve firmalar için ne denli hayati bir önem arz etmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik/inovasyon konusu Türkiye’nin gündemindeki en önemli politikaların 
başında gelmektedir. Nitekim gerek Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu kapsamında ortaya koyduğu kişi başı 
25 bin dolar gelir ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ile dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına 
girme amacı çerçevesinde hazırlanan 10. Kalkınma Planı’nda (Kalkınma Bakanlığı, 2013), gerekse 
kalkınmanın yerel ve bölgesel düzeyde sağlanması ve bölgelerarası dengesizliklerin azaltılıp bölgelerin 
rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 (BGUS) 
belgesinde (Kalkınma Bakanlığı, 2014a) ve de gerekse TÜBİTAK tarafından hazırlanana Ulusal Bilim 
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 belgesinde (TÜBİTAK, 2010), temel vurgu, ulusal ve bölgesel 
rekabet gücü için Ar-Ge, yenilik ve girişimciliğin desteklenmesi ve tüm bölgelere bu faaliyetlerin 
yayılması; ülke için stratejik olan sektör ve teknolojik alanlarda gerekli nitelikli işgücünün yetiştirilmesi 
ve bilimsel araştırmaların yapılması, Ar-Ge’ye kaynak ayrılması ve ihracatın ve sanayinin orta ve 
yüksek teknolojiye dönüştürülmesidir. Dolayısıyla inovasyon, Ar-Ge, bilim ve teknoloji konusu 
Türkiye’nin öncelik verdiği temel amaç, hedef ve politikalarından biridir.  

Türkiye’nin ortaya koyduğu bu hedeflere istinaden Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Bölgesi'nde “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi 
Araştırma Projesi” konulu bir çalışma/proje başlatılmıştır. KOP İdaresi tarafından yürütülen 
“Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi”nin amacı, KOP Bölgesinde yer alan Konya, 
Karaman, Niğde ve Aksaray illerinin sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik ile üniversite-sanayi 
işbirliği alanlarındaki mevcut durumunu ve sorunlarını tespit etmek ve önümüzdeki dönemde KOP 
Bölgesi illerinin daha rekabetçi, yaratıcı, yüksek katma değer üreten, yenilikçi bir ekonomik yapıya 
kavuşabilmesini sağlamak için bölge illerindeki sanayileşmenin, girişimciliğin ve yenilikçilik 
ekosisteminin hızla gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda bölge illerindeki sanayi, girişimcilik, 
yenilik, Ar-Ge ve üniversite-sanayi işbirlikleri alanındaki potansiyelin belirlenmesi, yaşanan sorunların 
giderilmesine yönelik çözümlerin üretilmesi ve aynı zamanda bunlarla ilgili stratejiler ve yol 
haritasının oluşturulması ile politika tedbirlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

1.1 RAPORUN AMACI VE KAPSAMI 

Daha öncede vurgulandığı gibi "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi" 3 temel 
aşama/ayaktan oluşmaktadır. Bunlar; (1) Mevcut Durum Analizi, (2) Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç 
Analizi ve (3) Sonuç ve Değerlendirme aşamasıdır. Bir önceki raporda 3 bölümden oluşan Mevcut 
Durum Analizinin iki bölümü olan “Sanayinin Mevcut Durum Analizi” ile “Teşvik ve Desteklerin 
Mevcut Durum Analizi” incelenerek söz konusu çalışmalar raporlanmıştı. Mevcut Durum Analizinin 
son basamağı olan “Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevcut Durum Analizi” bölümü ise bu raporda ele 
alınmaktadır. Bu çerçevede "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi"nin ikinci 
aşamasını oluşturan bu raporda bir yandan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan KOP 
bölgesinin girişimcilik ve yenilikçilik konusundaki mevcut durumu analiz edilirken, öbür yandan bu 
dört ilin Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve üniversite-sanayi işbirlikleri alanındaki varolan sorunları ve 
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ihtiyaçları bizzat saha çalışması ile yerinde tespit edilerek bunlara yönelik çözüm önerileri ve 
stratejilerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu temel hedef doğrultusunda ortaya konulan bu 
raporun ikisi temel, birisi yan olmak üzere üç amacı bulunmaktadır. Buna göre çalışmanın ilk ana 
amacı, KOP bölgesi illerinin girişimcilik ve yenilikçilik düzeyini, kapasitesini ve performansını 
incelemektir. Raporun ikinci temel amacı; bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini ortaya 
koyarak, ekosistemin işleyişinde aksayan unsurları, ihtiyaç duyulan bileşenleri ve eksik aktörleri 
yapılan saha çalışması yoluyla açığa çıkarmak ve boşlukları tespit etmektir. Çalışmanın diğer amacı 
ise, bir yandan bölgedeki sanayinin Ar-Ge ve inovasyon konusundaki yatırımlarını incelemek iken, 
öbür yandan Ar-Ge ve yeniliğe yönelik verilen teşvik ve desteklerin süreçlerini ve etkilerini analiz 
etmektir. 

Bu bağlamda, söz konusu rapor temel üçana bölümden oluşmaktadır. Raporun ilk bölümünde 
öncelikle olarak girişimcilik ekosisteminin kuramsal temelleri ve farklı ekosistem modelleri ortaya 
konulmaktadır. Proje boyunca kullanılan ve projenin temel çerçevesini oluşturan OECD çalışmasına 
dayalı girişimcilik ekosisteminin6 unsuru veya belirleyicisi yaklaşımı bu bölümde detaylı şekilde 
açıklanmakta ve böylece girişimcilik konusuna projenin yaklaşımı hem girişimci/firma perspektifinden 
hem de bölge/ekosistem perspektifinden ortaya konulmaktadır. Burada ayrıca günümüzde dünyada 
ve Türkiye’deki izlenen girişimcilik politika ve uygulamaları da kısaca ele alınmaktadır. Takiben, KOP 
Bölgesi illerinin girişimcilik potansiyeli ve performansı analiz edilerek, bölgedeki girişimciliğin mevcut 
durumu ve günümüzdeki girişimcilik faaliyetleri incelenmektedir. Daha sonra, girişimcilik analizi 
çerçevesinde girişimciliği geliştirmek için tasarlanmış bir araç/model olan “İŞGEM ve ABİGEM’ler” ile 
girişimcilik açısından genellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanan “kadın, genç ve yenilikçi 
girişimciler” ve büyüme, istihdam yaratma ve yenilikçilik olma hususunda son yıllarda KOBİ ve 
girişimcilik alanında en fazla ön plana çıkan “hızlı büyüyen işletmeler” konusu girişimcilik 
ekosisteminin unsurları perspektifinden, önce kuramsal düzeyde, sonra ampirik olarak istatistiksel 
verilerle ve saha araştırması yoluyla sırasıyla analiz edilmektedir. Dolayısıyla tüm çalışma boyunca ele 
alınan her temel konu ya da bir başka deyişle iş paketi, mesela “kadın girişimci” veya “teknokent” 3 
farklı ölçekte yani kuramsal düzeyde, ampirik istatistiksel düzeyde ve saha çalışması düzeyinde analiz 
edilmektedir. 

Raporun ikinci bölümünde KOP bölgesindeki yenilikçilik faaliyetleri analiz edilmektedir. Bu kapsamda 
yenilikçilik faaliyeti üç alt bölüm halinde, “Ar-Ge”, “İnovasyon” ve “Üniversite-Sanayi İşbirliği” 
konularında ortaya konulmaktadır. Bu bölümde de öncelikle kuramsal düzeyde yenilik sistemi ve 
bölgesel yenilik sistemi yaklaşımının unsurları tartışılmakta, bunu takiben Türkiye’nin izlediği Ar-Ge ve 
yenilik politikaları ele alınmaktadır. Daha sonra sırasıyla Ar-Ge harcamaları, inovasyon göstergeleri ve 
üniversite-sanayi işbirliği mekanizmaları tıpkı girişimcilik konusunda olduğu gibi, 
girişimcilik/yenilikçilik (eko) sistemi perspektifinden, önce kuramsal düzeyde, sonra ampirik olarak 
istatistiksel göstergeler ışığında ve en son olarak da saha araştırması yoluyla sırasıyla analiz 
edilmektedir. Böylece KOP bölgesinde Ar-Ge,inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliğinin durumu farklı 
göstergeler yoluyla incelenmekte ve bölgenin yenilikçilik potansiyeli, sahip olduğu Ar-Ge altyapısı ve 
göstermiş olduğu performans ortaya konulmaktadır.Ayrıca her bir parametre saha araştırması yoluyla 
derinlemesine incelenerek Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliği alanındaki ihtiyaçlar ve 
sorunlar bizzat yerinde belirlenmekte ve çözüm önerileri öne sürülmektedir. Öte yandan yenilikçilik 
analizi içerisinde üniversite-sanayi işbirliğinde öne çıkan 3 kurumsal mekanizma/arayüz olan 
“teknoparklar” ve “TTO’lar” ile bunların uzantısı “fikri-sınai mülkiyet hakları ve ticarileştirme 
süreçleri”ne özel bir yer verilmektedir. Bu kapsamda projenin temel hedeflerden biri olan ve Ar-Ge, 
inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliğinin mekanını oluşturan söz konusu üç yapı, hem kuramsal hem 
de ampirik olarak, detaylı şekilde aktörlerin ve firmaların perspektifinden analiz edilmektedir.   

Bu raporun üçüncü bölümünde ise, KOP illerinde sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile 
devletten Ar-Ge ve yenilik alanında teşvik-destek alan KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon konusundaki 
yatırımları, faaliyetleri ve aldıkları desteklerin etkileri analiz edilmektedir. Bu kapsamda öncelikle KOP 
illerinde San-Tez ve TEYDEB projesi yürüten 14 firma ile yapılan mülakatlar yoluyla firmaların 
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desteklerden yararlanma süreçleri ile destek alma süreçlerinde yaşanan zorluklar ve alınan 
desteklerin firmalara olan etkileri analiz edilmektedir.  Daha sonra bölgede özel bir yere ve öneme 
sahip olan tarım ve gıda makinaları imalat sanayi hem girişimcilik ekosistemi çerçevesinde hem de 
sektöre verilen Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkileri bağlamında analiz edilerek bölgenin Ar-Ge 
desteklerine yönelik yol ve ihtiyaç haritası oluşturulmaktadır. Son bölümde ise, KOP Bölgesinde 
sanayi sektöründe faaliyet gösteren Ar-Ge birimi bulunan 100 firma ile Ar-Ge birimi bulunmayan 50 
firmayla yapılan saha araştırması hem girişimcilik ekosistemi çerçevesinde hem de kamudan alınan 
Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etki analizi bağlamında incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
çalışmanın ilk bölümünde Ar-Ge birimi bulunan ve bulunmayan firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
ve harcamaları girişimcilik ekosistemi unsurlarına göre ortaya konulmakta iken, ikinci bölümünde Ar-
Ge ve yenilik çalışmaları için yapılan harcamaların çıktıları ve bu çıktıların firmaların farklı göstergeleri 
üzerindeki etkileri analiz edilmektedir. 

1.2 VERİ KAYNAKLARI VE YÖNTEM 

KOP bölgesinin girişimcilik ve yenilikçilik ihtiyaç analizi çalışması yöntemsel olarak üç farklı aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede ilk aşamada, ülkenin ve KOP bölgesinin girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik 
durumunu farklı boyutlarda ele alan kuramsal ve ampirik bilimsel çalışmalar ile çeşitli yerel ve 
bölgesel kuruluşların hazırlamış olduğu raporlardan yararlanmak için bir literatür taraması yapılmış ve 
elde edilen kitap, makale, bildiri, tez, bölge planı, sektör raporları ve muhtelif araştırma rapor ve 
bültenleri değerlendirilerek her bir konunun arka plan bilgisi hazırlanmıştır.  

İkinci safha olan veri toplama aşamasında iki yol izlenmiştir. Birinci yol, KOP bölgesi illerinin 
girişimcilik ve yenilikçilik mevcut durum analizi için masa başında ikincil istatistiksel verilerin 
toplanması sürecidir. Bu kapsamda çok çeşitli kurumlardan bir bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik 
düzeyini ölçmede kullanılan bir takım istatistiksel göstergeler elde edilmiştir. Tablo 1.1 literatürde 
kabul edilen ölçütler ve verinin mevcudiyeti çerçevesinde KOP bölgesi illerinin girişimcilik ve 
yenilikçilik performansının analiz etmede kullanılan 4 temel kategorideki (Girişimcilik, Ar-Ge, 
İnovasyon ve Üniversite-Sanayi İşbirliği) bir çok farklı göstergeyi ortaya koymaktadır. Tablo 1.1’de yer 
alan İkincil istatistik veriler ilgili kurumlardan ya resmi yazıyla iletişime geçilerek talep edilmiş ya da 
varsa bu kurumların internete dayalı istatistik veri tabanlarından elde edilerek toplanmıştır. Derlenen 
istatistiksel verilerin tercih edilen mekansal ölçeği il olmakla birlikte, il düzeyinde verinin olmadığı 
durumlarda düzey 2 bölgesi, onun da olmadığı bazı ender durumlarda ise düzey 1 bölgesi analiz birimi 
olarak esas alınmıştır. Verilerin analizinde esas mekânsal analiz birimi KOP bölgesi illeri (Konya, 
Karaman, Aksaray ve Niğde) olmakla beraber, aynı zamanda söz konusu iller Konya için Kayseri, 
Karaman için Kırşehir, Aksaray için Yozgat ve Niğde için de Nevşehir illeriyle de kıyaslanmış, il 
düzeyinde verinin olmadığı durumlarda ise KOP Bölgesi TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) düzey 2 bölgesi 
ve Türkiye ortalamaları ile karşılaştırılmıştır. 

Veri toplamada kullanılan ikinci yol ise, KOP bölgesi illerinin girişimcilik ve yenilikçilik ihtiyaç analizi 
için saha çalışması yapılarak alanda birincil verilerin toplanması sürecidir. Bu kapsamda Şubat-Mart-
Nisan 2017 arasındaki 3 aylık zaman diliminde Ankara’da, Mersin’de, Denizli’de ve çalışmanın 
uygulama sahası olan KOP Bölgesi illerinden Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’de saha çalışmaları 
yapılmıştır. Yapılan saha çalışmaları ile toplam 358 katılımcı ile yüz yüze “yarı yapılandırılmış 
mülakatlar” (görüşmeler) yapılmıştır (Tablo 1.2). Mülakatların 293 tanesi (%82’si) özel sektör firmaları 
ile yapılırken, 34 tanesi üniversitedeki akademisyen ve uzmanlarla, 25 tanesi oda ve girişimci 
dernekleri gibi STK’larla yapılmış, geri kalan 6 tanesi de kamu bürokratları ile gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmelerin yapılmasında bazı durumlar tek, bazı durumlar da ise farklı mülakat formları kullanılmış 
ve bunlardan her bir görüşmeciye ortak yani genel sorular ile spesifik yani o görüşmeciye has/özel 
sorular sorulmuştur. Genel ve ortak sorularda “Girişimcilik Ekosisteminin Unsurları” kuramsal 
çerçevesi başlığı altında verilen 6ana eksen altında hazırlanan sorular sorulurken, özel hususlarda 
konunun niteliği ve çalışmanın içeriğini göre spesifik sorular sorulmuştur.  
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Tablo 1.1 KOP Bölgesinin Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevcut Durumunu Analiz Etmede Kullanılan Göstergeler 

KAYNAK MEKANSAL 
ÖLÇEK 

GÖSTERGE/DEĞİŞKEN 

1. GİRİŞİMCİLİK 
GEM’in 
GirişimcilikAraştırması 

Düzey 2 Potansiyel Girişimcilik Oranı 
Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler Endeksi 
Yeni Bir İşin Sahibi Girişimciler Endeksi 
Erken Dönem Girişimcilik Endeksi 
Fırsata ve İhtiyaca Dayalı Girişimcilik oranları 

TOBB İl Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısı 

TOBB İl  ABİGEM verileri 

TÜİK Düzey 2 İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan Sayısı 

TÜİK Düzey 2  İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları 

KOSGEB İl İŞGEM verileri 

2. YENİLİKÇİLİK  
AR-GE 

TÜİK Düzey 1 Ar-Ge Harcaması 

BSTB İl Ar-Ge Harcaması 

TÜİK Düzey 1 Ar-Ge İşgücü 

BSTB İl  Ar-Ge Merkezi 

İNOVASYON 

TPE İl Patent 

TPE İl Faydalı Model 

TPE İl Endüstriyel Tasarım 

TPE İl Marka 

TPE İl Coğrafi İşaret 

TPE İl  Patent ve Marka vekili sayısı 

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 

URAP Üniversite  Üniversitelerin Genel Puan Tablosu ve Sıralaması 

TÜBİTAK Üniversite  Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi  

ULAKBİM Üniversite  Üniversitelerinin Bilimsel Yayın Sayısı 

YÖK Üniversite Üniversite, Fakülte, Bölüm, Bilim Dalı ve Araştırma Merkezi Sayısı  

YÖK Üniversite Akademisyen ve Lisans-Lisansüstü Öğrenci Sayısı 

BSTB İl Teknokent sayısı 

BSTB Teknokent Teknokent Performans Endeksi 

TÜBİTAK İl  Teknoloji Transfer Ofisi sayısı 

ÜNİVERSİTELER Üniversite BAP Proje Sayıları 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bu mülakatların temel amacı, (a) bölgede saha da bizzat faaliyeti yürüten farklı aktörlerin (KOP 
illerindeki firmalar başta olmak üzere, kamu kurumları, odalar, STK’lar, ve üniversite bünyesindeki 
akademisyenler ile teknokent, TTO, İŞGEM ve Araştırma Merkezleri gibi birimler) deneyim, görüş ve 
önerilerini almak ve böylece sanayi, girişimcilik ve yenilikçilik sektörlerinin durumunu ve sorunlarını 
derinlemesine kavrayarak, bölge ve iller için gerçekçi bir yol haritası oluşturmaktır. Bu bağlamda 
sadece araştırmanın yapıldığı KOP bölgesinde değil aynı zamanda ilgili sektörde çalışmalar yapan ve 
sektörün önde gelen firma veya kurumlarını temsil eden birimlerle de Ankara, Mersin ve Denizli’de 
görüşmeler yapılmış ve böylece küresel ve ulusal ölçekte sektörün karşılaştığı yeni trend ve 
yaklaşımları öğrenmek, sektöre yönelik yürütülen politika ve uygulamalardan haberdar olmak 
mümkün olmuştur.Mülakatlara ait detaylı bilgiler ve yöntemsel açıklamalar ilgili bölümde yer 
almaktadır. 
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Tablo 1.2 Saha Çalışması Kapsamında Gerçekleştirilen Yarı Yapılandırılmış Mülakat Görüşmeleri 

 
Yarı Yapılandırılmış Mülakat 

Yapılan Konular 

 
Yapılan 

 İl 

 
Yapılan 
 Tarih 

Katılımcı Sayısı 

Kamu 
Kurumu 

Firma/ 
Girişimci 

STK  
(Oda ve İş 
Dernekleri) 

Üniversite 
(Teknopark, 
TTO, İŞGEM) 

Toplam 

GİRİŞİMCİLİK 

İşgem Mersin, 
Karaman 

2.9.2017-
30.3.2017 

- 4 -   2 6 

Abigem Denizli, 
Konya 

15.2.2017-
7.4.2017 

- 4 5 - 9 

Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler  Ankara, 
4 KOP İLİ 

15.3.2017-
6.4.2017 

- 6 13 - 19 

Hızlı Büyüyen İşletmeler 4 KOP İLİ 31.3.2017-
14.4.2017 

- 8 - - 8 

YENİLİKÇİLİK 
Teknopark-Kurumsal Analiz Ankara, 

4 KOP İLİ 
8.3.2017-
7.4.2017 

1 - 2 9 12 

Teknopark-Firma Analizi Konya 4.4.2017-
26.4.2017 

- 88 - - 88 

TTO’lar Ankara, 
4 KOP İLİ 

8.3.2017-
7.4.2017 

- - - 12 12 

FSMH ve Ticarileştirme Ankara, 
Konya  

8.3.2017-
4.4.2017 

- 5 1 - 6 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ankara, 
4 KOP İLİ 

8.3.2017-
7.4.2017 

5 - 4 11 20 

SANTEZ-TEYDEB Proje Destek Süreçleri 4 KOP İLİ 30.3.2017-
14.04.2017 

- 14 - - 14 

Ar-Ge Yol Haritası: Tarım ve Gıda 
Makinaları 

4 KOP İLİ 30.3.2017-
6.4.2017 

- 14 - - 14 

Sanayi Ar-Ge Araştırması ve Ar-Ge 
Destekleri 

4 KOP İLİ 3.4.2017-
26.4.2017 

- 150 - - 150 

TOPLAM 6 293 25 34 358 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Çalışmanın üçüncü aşamasında veri analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ikincil verilere dayalı 
elde edilen istatistiksel göstergeler mevcut durumu en iyi yansıtacak şekilde seçilmiş değişken ve 
göstergeler kullanılarak analitik şekilde sınıflandırılmış ve verinin daha kolay ve anlamlı şekilde 
anlaşılabilmesi için tablo, grafik, şekil ve haritalar ile görselleştirilerek analiz edilmiştir.Mülakatlardan 
elde edilen nitel veriler ise (ses kayıtları ve notlar) çalışmanın amaca uygun olarak daha önceden 
belirlenen temalar çerçevesinde nitel verilerinin çözümlenmesinde kullanılan “betimsel analiz” 
tekniğine kullanılarak analiz edilmiştir. Saha çalışmaları kapsamında yapılan mülakatlara ait detaylı 
bilgiler ve yöntemsel açıklamalar her bir konunun ele alındığı ilgili bölümde yer almakla birlikte, tüm 
çalışma boyunca kullanılan Yarı Yapılandırılmış Mülakat Yöntemi ve Uygulaması hakkında kısaca 
aşağıdaki hususları belirmek gerekir: 

Yarı yapılandırılmış mülakat ya da görüşme tekniği, nitel araştırmalarda en çok başvurulan ve en 
temel veri toplama tekniklerinden biridir. Katılımcının bir konu hakkındaki kişisel deneyimlerini, bakış 
açısını, tutum ve davranışlarını kendi ifadeleri ile derinlemesine anlatmasına olanak tanıyan bu 
yöntemde, araştırmacı, konuyla ilgili önceden hazırladığı belli konu başlıkları ya da sorularla 
görüşmeyi gerçekleştirir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler esnek bir veri toplama tekniği olduğu için, 
görüşme sırasında soruların sırasında ve soruların soruluş biçiminde değişiklikler yapılabileceği gibi, 
görüşme konusu bağlamında araştırmacı tarafından sorular eklenebilir ya da çıkarılabilir. Yarı 
yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler, grup ortamında detayına girilemeyecek kişisel ya da hassas 
bilgilerin alınmasında, odak gruplara katılması mümkün olmayan ya da iş yoğunluğunun fazlalığı 
nedeniyle katılamayan kişilere/uzmanlara erişilmesinde kullanılan ideal bir yöntemdir. 

a) Hazırlık-Veri Toplama Aracı: Yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmadan önce öncelikle bir 
görüşme (mülakat) formu oluşturulmuş ve söz konusu formda yer alan sorular, konu başlıkları ve 
içerik proje grubundan enine-boyuna tartışılmıştır. Bu tartışmalardan sonra son hali verilen 
mülakat formları KOP idarenin onayına sunularak İdarenin görüş ve önerleri alınmış ve daha 
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sonrasında da sahada uygulanacak mülakat formaları hazır hale getirilmiştir. Görüşme 
formalarının finalize edilmesinde sonra Şubat ve Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da mülakatı saha 
uygulayacak görüşmecilere teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir.  

b) Sahada uygulama-Veri Toplama: Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Şubat-Mart-Nisan 2017 
tarihleri arasında Ankara ve Konya başta olmak üzere Karaman, Aksaray ve Niğde illeri ile İŞGEM 
için Mersin ve ABİGEM içinde Denizli’de 358 farklı katılımcı ile yüz yüze yarı yapılandırılmış 
mülakatlar (görüşmeler) yapılmıştır. Söz konusu görüşmelere ait özet bilgiler Tablo 1.2’de, detaylı 
bilgiler ise her bir bölümde yer alan tablolarda görülmektedir. Sahada uygulama sırasında yani 
görüşmeler esnasında ses kayıtları yapılmış, kayıt yaptırmak istemeyen kişilerin mülakatlarında 
ise notlar alınarak mülakatlar tamamlanmıştır.  

c) Analiz ve raporlama-Verilerin Analizi: Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler 
(ses kayıtları, notlar) çalışmanın amaca uygun olarak daha önceden belirlenen temalara göre 
analiz edilmiştir. Bu çalışmada nitel verilerinin çözümlenmesinde “betimsel analiz” tekniği 
kullanılmıştır. Betimsel analiz; elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre 
özetlenip yorumlandığı, görüşülen bireylerin görüşlerinin çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla 
sık sık doğrudan alıntıların kullanıldığı ve elde edilen sonuçların neden sonuç ilişkileri 
çerçevesinde yorumlandığı analiz tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Dolayısıyla betimsel 
analize dayalı yüz yüze görüşmeler şeklinde gerçekleşen yarı yapılandırılmış 
görüşme/mülakatların analizi ve raporlanması son derece yorucu ve zor bir çalışmadır. Genellikle 
nitel verilerin raporlanması iki tür raporlama yöntemi kullanılır. İlk yaklaşım ve en sık kullanılan 
yöntem, “bilgi veren-mevcut durumu ortaya koyan raporlar”. Bu çalışmalarda amaç sadece 
durum tespiti yapmaktır. Bilgi veren bu raporlama türünde, mevcut durum olduğu gibi 
betimlenir, açıklanır ancak yazarın kendi görüş ve önerilerini içeren yorum ve görüşler raporda 
belirtilmez. İkinci raporlama türü olan “Analiz eden raporlama yaklaşımı” ise durumu toplanan 
verilere göre ortaya koyan ama yazarın görüş, eleştiri ve önerilerine de yer veren raporlardır. Bu 
tür raporlar kuşkusuz mevcut durumu tespiti etmenin yanında -ki bu mülakatların temel 
amaçlarının başında gelmektedir- geleceğe dönük bir takım çıkarım ve önerileri de bir araya 
getirmektir. Bu anlamda bu çalışmada mümkün olduğunca Sonuç ve Değerlendirme bölümünde 
mevcut durumda ve uygulamada tespit edilen problemler ve bu problemlerin nedenleri ve çözüm 
yolları ortaya konmuştur. 
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2.  GİRİŞİMCİLİK 

2.1 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI,ÖNEMİ VE ÖLÇÜLMESİ 

Girişimcilik son yıllarda, ülkelerin ve bölgelerin ekonomik kalkınmasını ve büyümesini sağlayan en 
önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde küreselleşme ile birlikte 
entegrasyonun artması, rekabetin kızışması, yeni teknolojilerin gündeme gelmesi ve bununla birlikte 
giderek işsizliğin, yoksulluğun ve mekansal eşitsizliğin daha bariz bir biçimde görünür hale gelmesi, 
kalkınmaya ilişkin stratejiler içerisinde girişimcilik meselesinin giderek daha önemli hale gelmesini 
sağlamıştır. Gerçekten de girişimcilik son yıllarda tüm dünyada en çok tartışılan ve üzerine araştırma 
yapılan konuların başında gelmektedir. Özellikle ekonomik büyüme üzerine yapılan birçok teorik ve 
çalışmada girişimciliğin ekonomik kalkınmanın en önemli itici güçlerinden biri olduğu ve girişimcilik 
ile; ekonomik büyüme, teknolojik gelişme, yenilikçi faaliyetlerin, rekabet edebilirliğin ve istihdamın 
artışı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu yaygın bir biçimde ortaya konulmuştur. Acs ve Audretsch 
(1988)’in belirttiği gibi yüksek sayıda girişimcilik, yüksek sayıda yeni firma anlamına gelmektedir; bu 
da yeni istihdam olanaklarını ve birçok yenilikçi faaliyeti ortaya çıkararak ekonomik kalkınmayı 
sağlamaktadır. 

Girişimcilik gündelik yaşamda ve dilde çoğu zaman yeni bir iş açma veya şirket kurma faaliyeti olarak 
görülse de, Schumpeter’e (1961) göre girişimci; esasında yenilik yapan, yenilikçi fikir ve yaklaşımları 
kullanarak yaratıcı şekilde girişimde bulunmayı ifade eder. Dolayısıyla Schumpeter’yen anlamda 
girişimcinin temel özelliği yenilik yapması, yenilikçi/buluşçu faaliyetlerinde bulunmasıdır. Gerek 
Schumpeter gerekse ondan esinlenen girişimcilik teorisi ve literatürünün büyük bir bölümü 
girişimcinin yenilik yapma özelliğinin olması gerektiğini ısrarla vurgulanmasına rağmen, birçok 
bilimsel çalışma ve kamu politikalarında herhangi bir yenilik yapmayan, sadece risk alarak ve mevcut 
fırsatları kullanarak yeni bir dükkan açan, yeni bir yatırım yapan veya şirket kuran kişileri girişimci 
olarak tanımlamaktadır (TÜSİAD, 2002).  

Bu bağlamda hem yenilik yapmadan şirket kuran kişi, hem de yenilik yaparak şirket açan kişinin 
girişimci olduğunu ve girişimcilik faaliyetinde bulunduğunu söyleyebiliriz ki buna göre 
girişimci;fırsatları kovalayarak risk alan, kaynak bulan ve böylece yeni bir iş kurarak hayata geçiren, 
aynı zamanda yenilik yapan, denenmemiş yöntem ve tekniklerle mevcut ürünleri, teknolojileri 
geliştiren yaratıcı kimse olarak tanımlanabilir (Cansız, 2013; TÜSİAD, 2002). Öte yandan dünya 
çapında girişimciliğin ekonomik büyüme sürecindeki önemini araştırmak amacıyla kurulan bir 
platform olan Küresel Girişimcilik Monitörü'ne (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) göre 
girişimcilik; "kendi hesabına çalışan, yeni bir iş kuran veya var olan bir işletmeyi büyüten kişi/kişilerin 
veya mevcut işletmelerin yaptığı her türlü yeni iş kurma faaliyeti”dir (Karadeniz, 2014:16). Görüldüğü 
gibi GEM araştırması girişimciliği daha klasik ve oldukça geniş bir çerçevede tanımlamaktadır. OECD 
(2012:23) ise Girişimcilik Göstergeleri Programı (GGP) çerçevesinde, girişimciyi şu şekilde 
tanımlamaktadır: “Girişimci; yeni ürün, süreç veya pazarları tespit edip bunları kullanmak vasıtasıyla 
yeni bir ekonomik faaliyet başlatarak veya var olan bir ekonomik faaliyeti büyüterek değer yaratan 
kişidir”. OECD GGP çerçevesinin bu tanımına göre girişimci sadece eylemleriyle değil, eylemlerinin 
sonuçlarına göre de değerlendirilmektedir. Girişimci; zaman, fikir ve diğer kaynakları kullanarak 
yatırım yapar, risk ve belirsizlik içeren bir faaliyet başlatır. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesiyle “yeni, 
yani öncekilerin yok olmasına yol açacak sonuçlar ortaya çıkmalı ve ekonomik ve/veya sosyal bir 
değer oluşmalıdır. Görüldüğü gibi OECD girişimciliği oldukça kapsamlı ancak aynı zamanda yenilikçi 
bir çerçeve içinde tanımlamaktadır. 
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2.1.1 Girişimcilik Faaliyetinin Ölçülmesi ve Girişimcilik Göstergeleri 

Girişimcilik oldukça kapsamlı bir politika alanıdır. Bu yüzden girişimcilik ekosisteminin niteliğini ve 
girişimcilik performansını ölçmek her zaman için o kadar kolay değildir. Bu konu özelinde yakın 
zamana kadar yürütülen çalışmaların evrensel olarak kabul görmüş olan bir sistematikten çok, bu 
husustaki çalışmayı yürüten kişi ya da kurumların önceliklerini ve beklentilerini göz önünde 
bulundurduklarını söylemek gerekir. Ancak 2000’li yılların ortalarından itibaren girişimciliğin artan 
önemi ve girişimcilik performansını uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir bir şekilde ölçme isteği 3 
önemli girişimin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlardan ilki, 1999 yılından itibaren yayınlanan 
“Küresel Girişimcilik Monitörü-GEM” Araştırması iken, diğerleri 2006 yılında OECD-Eurostat 
tarafından başlatılan “Girişimcilik Göstergeleri Programı” ile ilk kez 2011 yılında GEDI tarafından 
yayınlanan “Küresel Girişimcilik Endeksi” çalışmasıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014b:7).  

Küresel Girişimcilik Endeksi: Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM)’nün Küresel Girişimcilik Endeksi: 
GEM projesi; uluslararası ölçekte ülkelerin girişimcilik düzeyini belirlemek amacıyla 1997 yılında 
London Business School ve Babson College tarafından başlatılan bir girişimdir. 1999 yılında 10 
katılımcı ülke ile ilk kez yayınlanmaya başlanmıştır. 2016 yılında 66 ülkeyi kapsayan, girişimcilik 
alanında dünya çapında en uzun süreli veri toplayan bir platforma dönüşmüştür. GEM Projesi’nin dört 
amacı olduğu ifade edilmektedir: (1) Ülkelerin girişimcilik faaliyetlerini ölçmek ve ülkeler arası 
karşılaştırmak, (2) Girişimcilik faaliyetinin ülkelerin ekonomik büyümesini ne ölçüde etkilediğini 
belirlemek, (3) Girişimcilik faaliyetini teşvik eden ve/veya engelleyen unsurları tespit etmek, (4) 
Girişimciliği teşvik amaçlı etkin ve hedefe yönelik politikaların oluşturulmasında rehberlik etmektir 
(Karadeniz, 2014:13; Global Entrepreneurship Monitor, 2017:14). 

GEM modeli girişimcilik faaliyetinin ölçülmesi açısından iki noktada diğer endekslerden (OECD ve 
GEDI modellerinden) çok daha önemli bir yaklaşım sunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014b; 
Karadeniz, 2014).  Bunlardan ilki; GEM araştırmasının resmi istatistikleri ile ulaşılamayacak 
derinlikteki bilgiyi toplamasıdır. Örneğin; sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel düzeyde de veriler 
barındırması, resmi girişimcilik istatistiklerinde bulunmayan kapsamlı soruları olması. İkinci olarak; 
resmi istatistikler kayda giren kurulmuş işletmelerdeki girişimciyi hesaba alarak girişimcilik 
faaliyetlerini ölçmektedir. Oysa GEM araştırması, henüz işletme kurmamış ancak buna niyeti olan 
veya olmayan potansiyel girişimcileri (yetişkin nüfusu) hesaba katmaktadır ki bu durum özellikle 
erken evre girişimcilik faaliyetleri hakkında hiçbir yerde bulunmayan bilgiyi içermektedir. Son olarak 
GEM araştırması girişimciliğe bir süreç olarak yaklaşmakta ve böylece girişimcilik sürecinde hem 
bireylerin oynadığı rollerle ilgilenmekte hem de bireylerin girişimcilik tutum, davranış ve beklentilerini 
ortaya koymaktadır. 

Küresel Girişimcilik Endeksi: Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü (GEDI, the Global 
Entrepreneurship and Development Institute) tarafından 2008 yılından bu yana yürütülmekte olan bu 
küresel girişimcilik endeksi çalışması, ülkelerin girişimcilik performansını ölçmede kullanılan bir diğer 
önemli çalışmadır. Küresel Girişimcilik Endeksi (GEDI), ilk olarak 2011 yılında yayımlanmış olup, söz 
konusu yılda 71 ülkeyi kapsayan bir endeks iken, 2017 yılında 137 ülkeyi kapsayan bu anlamda en 
geniş coğrafi kapsama sahip endekstir.  

GEDI endeksi;bir ülkenin girişimcilik ekosistemini fırsatları görme, risk alma vb. bireysel düzeydeki 
veriler ile kentleşme, eğitim ve ekonomik özgürlükler gibi kurumsal düzeydeki ölçütleri birleştirerek 
ölçer. Yani endeks, bireysel düzeyde yerel halkın “girişimcilik tutumları”, “girişimcilik yetenekleri” ve 
girişimcilik tutkuları”nı içeren 3 ana bileşen ve 14 boyut ile bunların genel sosyal ve ekonomik 
göstergelerini içeren unsurları ağırlıklandırma yoluyla ölçülür. Böylece GEDI girişimcilik endeksi, kendi 
işini kuran girişimci ve var olan bir işi tekrarlayan girişimcilik ile gerçek ekonomik büyümeyi sağlayan 
yenilikçi, üretken ve hızla büyüyen girişimciliği birbirinden ayırmaya yardımcı olur (GEDI, 2017). 

OECD Girişimcilik Göstergeleri Programı: OECD-Eurostat Girişimcilik Göstergeleri Programı, 
girişimciliğin performansının ölçülmesinde evrensel olarak kabul edilen bir göstergeler kümesi 
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oluşturması nedeniyle en sık kullanılan gösterge setidir. “Girişimcilik ekosisteminin ardındaki temel 
fikirler, girişimcilik çalışmalarında bireysel ve kişi-temelli araştırmalardan; sosyal, kültürel ve 
ekonomik güç rollerini girişimcilik sürecine dâhil eden daha geniş bir perspektife doğru bir değişimin 
bir parçası olarak 1980 ve 90’larda geliştirilmiştir” (Stam ve Spigel, 2016: 1). Ancak bu alanda esas 
gelişme 2006 yılında OECD-EUROSTAT tarafından girişimcilik performansını uluslararası düzeyde 
kabul görmüş göstergeler seti çerçevesinde ölçmeyi amaçlayan GGP çerçevesinin (OECD-Eurostat 
Entrepreneurship Indicators Programme) ortaya konulması ile başlamıştır (OECD, 2011:7). Bu 
bağlamda GGP çerçevesinde girişimciliği belirleyen ve böylece söz konusu ekosistemin oluşumunu 
sağlayan altı ana belirleyici etmen etrafında değerlendirilmektedir. Bu etmenler sırasıyla şöyledir: 
Düzenleyici çerçeve, pazar koşulları, finansa erişim, bilgi birikiminin oluşumu ve yayılımı, girişimcilik 
yetenekleri ve son olarak girişimcilik kültürüdür (Tablo 2.1). Tüm bu etmenler arasında sıkı bir 
etkileşim olduğu söylenebilir. Bu nedenle özellikle politika yapıcıların etkin müdahalede 
bulunabilmeleri için girişimci ekosistemlerini ve bunları etkileyen faktörleri anlamaları gerekir ki bu 
da, girişimci ekosistemlerinin ölçülmesini gerektiren bir husustur (Mason ve Brown, 2014: 24). 

2.2 GİRİŞİMCİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ 

Yukarıda belirtildiği gibi OECD Girişimcilik Göstergeleri Programı tarafından geliştirilen ve girişimcilik 
ekosisteminin performansını belirleyen 6 önemli etmen/faktör bulunmaktadır (Ahmad ve Hoffman, 
2008:18-19; OECD, 2011 ve Kalkınma Bakanlığı, 2014b:8-12). Aşağıda söz konusu bu etmenler 
sırasıyla değerlendirilmektedir:  

Tablo 2.1 OECD Çalışmasına Göre Girişimciliği Belirleyen Unsurlar 

1-Düzenleyici Çerçeve 2-Pazar Koşulları 3-Finansa Erişim 
 İdari Yük (İş kurma/büyütme) 

 İcra ve İflas Mevzuatı 

 Sağlık ve Çevre Mevzuatı 

 Ürün ve Emek Piyasaları Mevzuatı 

 Adalet Sistemi 

 Vergi Sistemi 

 Sosyal Güvenlik Mevzuatı 

 Patent Sistemi ve Mevzuatı 

 Rekabet Mevzuatı 

 Dış Pazarlara Erişim 

 İç Pazara Erişim 

 Kamu İhaleleri 

 Kamunun Rolü 

 Pazarın Kalitesi 

 Kredi Piyasaları 

 Özel Sermaye 

 Girişim Sermayesi 

 Yatırım Melekleri 

 Sermaye Piyasaları 

4-Bilginin Oluşumu ve Yayılımı 5-Girişimcilik Kabiliyetleri 6-Girişimcilik Kültürü 
 Ar-Ge Yatırımları 

 Üniversite - Sanayi İşbirliği 

 Firmalar Arası Teknolojik İşbirlikleri 

 Teknolojinin yayılması 

 İnternete erişim 

 Girişimcilerin eğitim, öğretim ve 
Deneyimi 

 İşletme ve Girişimcilik Eğitimi 
(Becerileri) 

 Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri 

 Girişimcilik Altyapısı 

 İşgücü Hareketliliği ve Göç 

 Toplumdaki Risk Algısı 

 Girişimciliğe Yaklaşım 

 İş Sahibi Olma İsteği 

 Girişimcilik Eğitimi 
(Zihniyeti) 

 

Kaynak: OECD, 2011:9 ve 110-114’den yararlanarak oluşturulmuştur. 

2.2.1 Düzenleyici Çerçeve 

Girişimlerin kamu kesimi tarafından düzenlenen ve idare edilen bir sistem içerisinde faaliyet 
gösterdiği bir gerçektir. Bu sistemin girişimciler üzerinde etkide bulunan bütün dolaylı ya da dolaysız 
yasal ve idari düzenlemeleri içerdiği ifade edilmelidir. Ne var ki kamu kesimi dengeleyici bir rol 
oynarken salt girişimcilerin menfaatlerini hesaba katarak davranamaz. Kamu kesimi hem girişimciler 
ve kamu arasında hem de girişimciler arasında dengeyi kurabilecek bir ilişki türü benimsemelidir. Bu 
bağlamda; düzenleyici çerçeve ile girişimcilik performansı arasındaki ilişki, girişimcinin türüne göre 
değişiklik gösterecektir. Girişimcilik politikasını kendi başına bir alan olarak tanımlamak yetmez, diğer 
alanlarla etkileşimini hesaba katmak gerekir. 
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2.2.2 Pazar Koşulları 

Girişimcilerin tanımlanması söz konusu ise, bir biçimde kesinlikle pazar koşullarına atıf yapmak 
gerekir. Bunun nedeni ise; girişimcileri harekete geçiren etmenin piyasadaki fırsatlar olmasıdır. 
Gerçekten de girişimcilik performansı ile ilişkili olan tüm etmenler aslında piyasadaki fırsatların 
belirlenmesi ve bunlardan etkili bir biçimde istifade edilmesiyle ilgilidir. Pazar koşulları girişimcilik 
performansını yalnızca piyasa büyüklüğü ile değil; pazara giriş koşulları, rekabetin türü, devletin rolü 
gibi unsurlarla da etkilemektedir. Kamu girişimciliği harekete geçirecek pazar koşullarının oluşması 
hususunda önemli bir rol oynama işlevini yerine getirebilir. 

2.2.3 Finansa Erişim 

Girişimcilerin finansmana ulaştıkları zincir aileden, eşten ve dostlardan alınan mali destekle başlar ve 
hibeler, tohum sermayesi, girişimci sermayesi, KOBİ kredileri gibi geniş bir yelpazeye ulaşır. 
Girişimcilerin genel olarak kendi işlerini ya öz-sermayeleri ile ya da çevrelerinden edindikleri sermaye 
ile kurdukları söylenebilir. Bireysel Katılım Sermayedarı olarak isimlendirilen yatırımcılar ise, 
işletmelerin büyümesi için gerekli olan sermayeyi sağlayarak girişimcilere destek olmaktadırlar. 
Girişim sermayesi fonları daha sonraki bir evrede rol almaktadır. Bunlara ek olarak girişimciler en çok 
banka kredilerinden istifade etmektedirler. Öz-sermaye ne kadar mühim bir unsur olursa olsun, 
girişimi sürdürmek için çoğu zaman yeterli değildir. Dolayısıyla finansman ihtiyacı Şekil 2.1’de 
görüldüğü gibi girişimcilerin Ar-Ge aşamasından itibaren başlayan, şirketleşmenin doğma ve ilk ayakta 
kalma aşamalarından büyüme sürecine kadar her evrede farklı düzeylerde kendisini hissettiren bir 
konudur.  

Şekil 2.1 GirişimEvreleri ve Finansman İhtiyaçları 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014b:9’dan alınmıştır. 
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2.2.4 Bilginin Oluşumu ve Yayılımı 

Verilerin işlenerek bilgiye dönüştürülmesi işinin, girişimcilik performansı üzerinde çok önemli etkileri 
vardır. Bilgi hem üretim sürecinin bir girdisi olarak katkı sağlarken hem de özel olarak bu sürecin 
sonunda ulaşılan çıktı olarak çok önemli bir role sahiptir. Bu yüzden bir iktisadi sistem bünyesinde 
bilgi birikiminin mevcudiyeti ve yaygınlaşmasına ilişkin etmenlerin varlığı, girişimcilerin performansını 
derinden etkileyecektir. Bu çerçevede özellikle Ar-Ge yatırımları yeni bilgi ve icatların yaratılmasını 
sağlarken, girişimciler bu yeni bilgi ve icatı inovasyonlar yoluyla yeni ürün ve süreçlere dönüştürür. 
Açık yenilikçilik sistemleri, kümelenme faaliyetleri, yenilikçi işbirlikleri, üniversite ile sanayi arasındaki 
işbirliği vb. kavramlar bilgi ve teknolojinin firmalar arasında yayılmasını sağlayarak girişimcilerin 
performanslarına doğrudan etki yapan unsurlar olarak görülmektedir. 

2.2.5 Girişimcilik Yetenekleri 

Girişimcilerin yetenek ve hünerleri, hem örgün eğitim hem de örgün eğitimden sonra eğitim ile iş 
geliştirme hizmetlerinin alınması doğrultusunda geliştirilebilmektedir. Girişimcilik eğitimi son 
dönemlerde öğrenicilerin yaratıcılık, yenilikçilik, riske girme, plan yapma ve proje yönetme gibi birçok 
alanda kullanabilecekleri yeteneklerin kazandırıldığı bir süreçtir. Bu nedenle girişimcilik eğitimi, genel 
olarak; fırsatların belirlenmesini, bu fırsatların yeni fikirler ve gerekli kaynaklar vasıtasıyla 
gerçekleştirilmesini, yeni bir girişimin tesis edilmesini ve hem eleştirel hem de yaratıcı düşünme 
yeteneğinin arttırılmasını hedeflemektedir. Girişimcilik kapasitesinin artırılmasında sadece girişimcilik 
dersleri ve staj programları değil aynı zamanda üniversitelerin kurumsal ve araştırma altyapısı ile 
girişimciliği ve yenilikçiliği temel felsefe haline getiren girişimleri ve anlayışı da çok önemli bir 
durumdur. Zira girişimciliğin başarısı özellikle üniversitelerde yetenekli insan kaynağının yetiştirilmesi 
ve bunların yüksek beşeri-sosyal sermayelerinin olması gerekmektedir. 

2.2.6 Girişimcilik Kültürü 

Aslında kültür çok boyutlu bir kavramdır. İnsan aklı birçok unsuru bir araya getirerek bir kültürel 
ortamı var eder. Bu kültürel ortamda belirli değer sistemleri mevcuttur ve bireyler bu değerlerin 
içerisinden geçerek sosyalleşirler. Bu nedenle kültür; bir gurup insanın paylaştığı ve bir yaşama biçimi 
halini almış değer ve kurallar sistemine gönderme yapmaktadır. Bu bağlamda kültüre girişimciliğin 
başlamasında önemli bir yer verilmektedir. Mesela demokratik bir kültürel ortam kişilerin teşebbüse 
geçmesini ya da yenilik yapmasını teşvik edecektir. Böylesi kültürel ortamlarda yeni işlere girişme, risk 
alma ve teşebbüste bulunma gibi değerlerin varlığı, yeni girişimcilere önemli bir avantaj sağlar. Yine 
toplumda girişimciliğe ve kendi işini kurmaya yönelik karşı olan yaklaşımlar ve tutumlar ile 
girişimcilerin bu tür davranışları algılama biçimlerinin girişimcilik performansını etkileyen unsurlar 
olduğu görülmektedir.  

2.3 GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ: MODELLER VE BİLEŞENLERİ 

2.3.1 Girişimcilik Ekosistemi 

Girişimcilik ekosistemi kavramı ilk kez 1993 yılında Moore tarafından kullanılmıştır. Moore, firmaların 
bir “vakum” şeklindeki boşluk içinde gelişmediğini, aksine tedarikçilerle, müşterilerle ve finansörlerle 
ilişkisel olarak kurduğu ve içiçe geçtiği (gömüldüğü) etkileşimler sayesinde evrildiğini ileri sürmüştür. 
Buna göre dinamik bir ekosistemde yer alan yeni firmalar, diğer lokasyonlardaki firmalardan daha 
fazla büyüme, istihdam yaratma ve yenilikçi olma fırsatına sahip olmaktadırlar (Mason ve Brown, 
2014:5). Bu ilk yaklaşımda; ekosistem, küresel piyasalar içinde bir sektörün veya değer zincirinin 
oluşumu üzerine odaklanırken, “girişimcilik ekosistemi”nde odak coğrafi perspektif üzerinedir. Yani 
girişimcilik ekosistemi bir zaman boyunca belirli bir bölge içindeki inşa edilen kültürler, kurumlar ve 
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ağlara odaklanır (Stam ve Spigel, 2016:2). Bu bağlamda Stam ve Spigel (2016: 1) girişimcilik 
ekosistemini;belirli bir bölgede üretken girişimciliği sağlayacak şekilde koordine edilmiş, birbirine 
bağlı aktörler ve faktörlerden oluşan bir yapı/sistem olarak tanımlamaktadır. 

Girişimcilik ekosistemi, yerel girişimcilik atmosferi içindeki birbirine bağlı girişimci aktörleri 
(potansiyel ve var olan), girişimci organizasyonları (örneğin firmalar, risk/girişim sermayedarı, iş 
melekleri, bankalar), yerel kurumları (üniversiteler, kamu sektörü ajansları, mali kuruluşlar) ve 
girişimsel süreçleri (örneğin firma doğum oranı, yüksek hızlı büyüyen firma sayısı, seri girişimcilerin 
sayısı, firmayı satma/elden çıkarma zihniyetinin derecesi, girişimci hırs seviyeleri) formal ve informal 
şekilde;performansı yönetme, arabuluculuk etme, bir araya getirerek kaynaştırma ve bağlama 
sistemidir (Mason ve Brown, 2014:5). Mason ve Brown (2014:5-6)’a göre girişimcilik ekosistemi; bir 
sektöre özgü olabileceği gibi, birkaç sektöre özgü de olabilir. Sistem, coğrafi olarak sınırları olmakla 
birlikte spesifik bir coğrafya ölçeği değildir. Bu anlamda bir kampüs olabileceği gibi bir kent veya 
bölge olabilir. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemi coğrafi olarak bir kent veya il ile sınırlı olabileceği gibi 
birkaç ilin/şehrin bir araya geldiği bölgesel bir ekosistemde olabilir. Burada her bir ilin/şehrin kendi 
ekosistemini mi geliştirmesi yoksa birkaçının bir araya geldiği bölgesel bir ekosistem mi kurulmalı 
sorusu devam eden bir tartışmadır (Mason ve Brown, 2014; Stam, 2015; Stam ve Spiegel, 2016). 
Örneğin; 4 ilden (yaklaşık 10 civarındaki şehirden) ve 2,3 milyon nüfustan oluşan Kanada’nın Atlantik 
Bölgesinde ortaya çıkan bölgesel girişimcilik ekosisteminin, il/şehir bazlı mı yoksa bölgesel bazlı mı 
olması gerektiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır (Mason ve Brown, 2014:6). Benzer şekilde 
KOP bölgesi içinde girişimcilik ekosisteminin il düzeyinde mi yoksa bölgesel düzeyde mi kurulması 
gerektiği tartışılmaya değer bir konudur. Her bir KOP bölgesi ilinin kendi ekosistemini 
geliştirmesi/kurması mı gerektiği, yoksa bölgesel bir ekosistem geliştirilmesi/kurulması için birlikte 
çalışması mı gerektiği meselesinin yanıtlanması son derece önemli bir konudur.   

2.3.2 Girişimcilik Ekosistemi Modelleri 

Girişimcilik ekosistemi oldukça yeni bir konsept olmasına rağmen, literatürde ön plana çıkan birçok 
farklı modelden bahsetmek mümkündür (ASPEN, 2013; Stough, 2016). Bu modeller birbiriyle oldukça 
benzer yaklaşımlar içermekle birlikte, bu çalışmada 3 farklı grup tarafından geliştirilmiş ve görece 
sıkça kullanılmaya başlanan modellere çok kısaca bakılmakta, bunlardan son sırada yer alan model 
biraz daha detaylı incelenmektedir.  

2.3.2.1 Isenberg’in Girişimcilik Ekosistemi Modeli 

Bu model; 2011 yılında Babson College: Babson Entrepreneurship Ecosystem Project kapsamında 
Daniel Isenberg tarafından geliştirilen girişimcilik ekosistemi yaklaşımıdır. Isenberg'e göre bu 
yaklaşım; kümelenme stratejileri, inovasyon sistemleri, bilgi ekonomisi ve ulusal rekabet edebilirlik 
politikaları gibi başarıyla uygulanması olan farklı yaklaşımların ya da kavramsal çerçevelerin 
uygulanmasında ya 'ön koşul' haline geline gelmekte ya da bunların 'yerini alma' potansiyelindedir 
(Isenberg, 2011). 

Bu yaklaşım, girişimcilik ekosisteminin içinde altı alan belirlemektedir: politikalar ve liderlik, uygun 
finansmanın bulunması, kaliteli insan sermayesi, ürünlere yönelik girişim dostu pazarlar ve çeşitli 
kurumsal destek sağlayan elverişli bir kültür (Şekil 2.2). Ekosistemi oluşturan bu 6 genel alan veya 
bileşen, yüzlerce farklı unsurun oldukça karmaşık ve kendine has bir etkileşimle birlikte biraraya 
gelmesinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, aslında ekosistemi oluşturan ve etkileyen yüzlerce parametre 
olduğu belirtilmektedir. Bunlardan hangisinin ekosistemde girişimciliğin nedeni olduğu, hangi 
bileşenin nasıl ve ne tür mekanizmalar tarafından belirlendiği belli değildir. Zira Isenberg’e göre; bu 
faktörlerin belirlenmesinin çok da değeri yoktur. Çünkü Isenberg; her girişimcilik ekosisteminin eşsiz, 
benzersiz olduğunu ileri sürmektedir ki bu nedenle “bağlamın” önemine özellikle vurgu yapmaktadır. 
Yazara göre her ekosistemin diğerinden benzersiz şartlar ve koşullar altında ortaya çıkmaktadır. 
Isenberg’e göre; girişimcilik ekosistemleri (nispeten) kendi kendini idame ettirir. Yani başarı başarıyı 
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besler, bu da geri beslemeler yoluyla girişimcilik ekosisteminin altı alanını besler, böylece döngü 
devam eder. Altı alan yeterince güçlü olduktan sonra, karşılıklı olarak birbirini güçlendirir ve beslerler. 
Isenberg (2010)'e göre; devlet girişimcilik destek programları yoluyla sisteme müdahale edebilir 
ancak bu müdahale sistemin kendi sürdürülebilirliğini yaratmasına odaklanmalı, piyasanın görünmez 
el mekanizmasını bozmayacak aşırı müdahaleci olmamalı, akıllı şekilde kendi kendine evrilmesine izin 
verecek şekilde tasarlanmalıdır.  

Şekil 2.2 Isenberg’in Girişimcilik ekosistemi Yaklaşımı ve Sistemin Unsurları 

 

Kaynak: Isenberg, 2011:7’den alınmıştır. 

2.3.2.2 Koltai ve TEPAV’ın Girişimcilik Ekosistemi Modeli 

İkinci girişimcilik ekosistemi modeli, 2012 yılındaSteven Koltai tarafından geliştirilen “6+6 Girişimcilik 
Ekosistemi Modeli” (Six + Six Entrepreneurship Ecosystem Model) adı verilen kavramsal çerçevedir. 
Koltai’nin 6+6 modeli,girişimci bir ekosistemin güçlü ve zayıf yanlarını nicel ve nitel olarak tanımlamak 
için tasarlanmıştır (ASPEN, 2013). Bu model, girişimci bir ekosistemi destekleyen 6 unsur ile 
geleneksel olarak bu faaliyetleri yürüten altı katılımcıdan oluşmaktadır. Modele göre; girişimciler 
yaşadıkları toplumdaki eğitim, finans, ağlar, politikalar ve roller gibi unsurlar ile bu faaliyetlerin 
katılımcısı STK'lar, vakıflar, akademik kurumlar, yatırımcılar, devletler ve şirketlerden oluşan 
paydaşların birbiriyle etkileşimi ve karmaşık bir ağ oluşturması girişimciliğin ortaya çıkmasını ve 
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büyümesini sağlamaktadırlar. 6+6 modeli, sağlıklı bir girişimcilik ekosisteminin ancak böyle 6+6 
sisteminde bütüncül bir yaklaşımla ortaya çıkacağını ileri sürmektedir (Koltai, 2012).  

Şekil 2.3 Koltai ve TEPAV’ın Girişimcilik Ekosistemi Yaklaşımı 

 

Kaynak: İZKA ve TEPAV, 2012:38 ile TEPAV, 2016:125’den alınmıştır. 

Koltai tarafından geliştirilen 6+6 modeli, TEPAV tarafından yapılan katkı ile (İZKA ve TEPAV, 2012; 
TEPAV, 2016) daha kapsamlı ve kullanışlı bir çerçeveye kavuşmuştur. Geliştirilmiş bu yeni girişimcilik 
ekosistemi modeli Şekil 2.3’de görülmektedir. Buna göre; Koltai-TEPAV girişimcilik ekosistemi modeli 
6 unsurdan, bunları etkileyen 6 paydaş aktörden ve bu unsurlar ile paydaşları destekleyen 4 çerçeve 
koşulundan oluşmaktadır. Modele göre; Yerel Girişimcilik Ekosistemi “çerçeve koşullar”ın üzerine 
oturan “girişimcilik ekosistemi”nin çalışması sonucu “hızlı büyüyen girişimler”in kurulmasına ve/veya 
büyümesine zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla modelde gösterilen unsurlar ve aktörler ile çerçeve 
koşullar birbirileriyle etkileşim halinde karmaşık bir ağ oluşturarak ekosistemin işlemesini 
sağlamaktadır (İZKA ve TEPAV, 2012; TEPAV, 2016).  

Yukarıda da belirtildiği gibi “Yerel Girişimcilik Ekosistemi Modeli”nin çıktı hariç 3 temel bileşeni 
bulunmaktadır: (1) Çerçeve koşullar, (2) Unsurlar ve (3) Paydaşlar.1 

(1) Çerçeve koşullar: Girişimcilik ekosistemi, ekosistem unsurlarının işlerliğini güçlendiren 4 temel 
çerçeve koşul üzerine oturmaktadır. Ekosistem ve girişimcilik için gerekli ön şartları oluşturan çerçeve 
koşulları, insan kaynağı, inovasyon, ekonomik aktivite ile coğrafi ve kültürel koşullardan meydana 
gelmektedir. Çerçeve koşulların ekosistemin etkin işlemesini sağlayacak ve girişimciliği destekleyecek 
faktörlerden oluşmasına karşın, girişimcilik ekosisteminin işlemesi tümüyle çerçeve koşullara bağlı 
değildir. Çerçeve koşullar tam ve mükemmel şekilde bir araya gelmeden de ekosistemin çalışması 
mümkündür (TEPAV, 2016:129). 

                                                           
1
 Her bir unsurun, paydaşın ve çerçeve koşulunun detaylı açıklaması için şu iki kaynağa başvurulabilir: Bkz. İZKA ve TEPAV 

(2012) ve TEPAV (2016). 
2
 Yukarıda da belirtildiği üzere girişimcilik ekosistemi yaklaşımının coğrafi düzeyde en iyi uygulanabileceği mekansal ölçeğin 
(Firma veya girişimci, kampüs veya organize sanayi bölgesi, yerellik (il-ilçe) ya da kent, bölge, ülke gibi) ne olduğu konusu 
henüz cevaplandırılmamış, tartışmaya ve geliştirilmeye açık bir konudur.  
3
 Girişimcilik ekosistemi özünde yerele ve bölgeye odaklanmakla birlikte, yalnızca yerel etkileşimleri mümkün kılan, dışa 
kapalı, yerelleşmiş bir "konteyner" olarak görülmemelidir. Ekosistem oluşumunun ilk aşamalarında, özellikle yerel olarak 
kritik bir kütlenin bulunmamasından önce, pazarlara, kaynaklara ve bilgilere erişim sağlamak için, ulusal ve küresel 
bağlantıların hatta küresel bilgi hatlarının (global pipeline) (Bathelt vd., 2004) kurulması ekosistemin geliştirilmesinde çok 
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(2) Unsurlar: Girişimcilik ekosistemi modeli, altı temel unsurdan meydana gelmektedir. "Bu unsurlar; 
yüksek potansiyel vaat eden girişimcilerin “tespit”i, girişimcilik için gerekli vasıfların kazandırıldığı 
girişimcilik “eğitim”leri, girişimcilik fırsatlarını artıran “bağlantılar ve ağlar”, girişimcilere kaynak 
sağlayan “fonlar”, girişimciliğe elverişli bir yasal ortam oluşturacak “politikalar” ve girişimcileri “rol 
model”i haline getirerek girişimciliğin kutlanmasıdır." (TEPAV, 2016:130). Modeldeki 6 unsurun 
girişimcilik üzerindeki etkisinin bir bölgeden diğer bölgeye farklılık gösterebilmekte olup, bazı 
bölgelerde söz konusu unsurlardan biri diğerlerine göre daha baskın olabilirken, diğer bölgelerde 
öbür unsurlar hakim olabilmekte ve böylelikle unsurların durumu ile girişimcilik faaliyetlerinin türü ve 
etkisi arasından sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir (TEPAV, 2016). 

(3) Paydaşlar: Girişimcilik ekosisteminde ekosistemin farklı unsurlarını çeşitli şekillerde etkileyen 6 
ana aktörün bulunduğu görülmektedir. Buna göre büyük şirketler, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler, yatırımcılar, kamu kurumları ve yerel medya ekosistemi etkilemede öne çıkan önemli 
paydaşlardır. Bu paydaşların yerel ekosistemdeki konumu, her bir paydaşın ekosistem üzerindeki 
etkisi ve oynadığı roller yerel ve bölgesel girişimcilik ekosisteminin işlemesi açısından kritik öneme 
sahiptir (TEPAV, 2016).  

2.3.2.3 Stam’ın Girişimcilik Ekosistemi Modeli 

Stam (2015) tarafından ortaya konulan girişimcilik ekosistemi modeli, daha önceki modellerin sahip 
olduğu sorunların ortaya konulması, söz konusu modellerin kritiklerinden hareket ederek daha 
gelişmiş yeni bir model önerisi olarak geliştirilmiştir. Bu model, girişimcilik ekosisteminin en önemli 
olarak addedilen boyutlarını içermesi yanında, diğer modellerden farklı olarak neden-sonuç ilişkisini 
ortaya koyan 4 ontolojik kategoriyi (çerçeve koşulları, sistematik koşullar, çıktılar ve sonuçlar) 
içermesi ve bu kategoriler arasındaki içsel ve dışsal nedensel ilişkileri de dahil etmesi yönünden yeni 
bir modeldir. Model, ekosistem içinde hem sondan başa ve baştan sona doğru hem de kendi içinde 
koşulların ve bileşenlerin nasıl ve hangi yönde bir etkileşim ve nedensellik barındırdığını ortaya 
koymaktadır. Şekil 2.4. Stam’ın girişimcilik ekosisteminin kilit unsurlarını, çıktılarını ve sonuçlarını 
göstermektedir.  

Şekil 2.4 Stam’ın Girişimcilik Ekosistemi Yaklaşımı 

 

Kaynak: Stam, 2015:1765’den yararlanılarak yazar tarafından yapılmıştır. 

4 tabakalı veya kategorili modelin girişimcilik ekosistemi bileşenleri boyutu şekilde de görüldüğü gibi 
çerçeve koşulları ve sistematik koşullar olmak üzere farklı tabakadan meydana gelmektedir. (1) 
Çerçeve koşullar, 4 unsurdan oluşmaktadır. Bunlar insan etkileşimini mümkün kılan veya kısıtlayan 
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formal ve informal kurumlar ile fiziksel altyapı unsurlarından oluşmaktadır. Ayrıca mal ve hizmetlere 
yönelik talep şartları da söz konusu ekosistemin önemli bir çerçeve koşuludur. Çerçeve koşullarını 
oluşturan bu dört temel unsur girişimcilik ekosisteminin nihai sonucu olan değer yaratma sürecinin 
de temel nedenidir. (2) Sistematik koşullar,ekosistemin kalbinde yer alan girişimcilerin ağları, liderlik, 
finans, yetenek, bilgi ve destek hizmetleri gibi unsurlardır. Bu unsurların varlığı ve birbirleri arasındaki 
etkileşim ekosistemin başarısındaki kilit unsurdur. Gerçekten de sistematik koşullardan ilki olan ağlar, 
girişimciler için emek ve sermayenin etkili bir şekilde dağılımını sağlayan bilgi akışını sağlar. İkincisi 
olan liderlik; girişimci ekosistem için yön ve rol modelleri sağlayarak sağlıklı bir ekosistem inşa 
etmede ve sürdürmede kritik önem taşır. Finansmana erişim; bir diğer unsur olarak uzun vadeli bir 
ufukla belirsiz girişimci projelere yapılan yatırımlar için çok önemlidir. Ancak etkili bir girişimci 
ekosistemin belki de en önemli (dördüncü) unsuru, çeşitli ve hünerli bir grup yetenekli insanın 
varlığıdır. Girişimcilik fırsatlarının varlığından haberdar olmada hem kamudan hem de özel 
kuruluşlardan gelen bilgi beşinci önemli unsurdur. Son olarak çeşitli aracılar tarafından sağlanan 
destek hizmetlerinin varlığı, yeni girişimci projeleri için giriş engellerini büyük ölçüde düşürebileceği 
gibi yeniliklerin piyasaya sürülme süresini de azaltabilir (Stam, 2015:1766). 

Sonuç olarak, girişimcilik ekosistemin yaklaşımı son derece yeni bir kavram olup ancak son beş yıl 
içinde kavramsallaştırılmıştır (Stam, 2015). Kavramın veya kavramsal modelin henüz yaygın ortak bir 
tanımı bulunmamaktadır. Öte yandan kavram temelde son 15-20 yılda girişimcilik ve bölgesel 
kalkınma yazınında geliştirilen araştırmalara dayalı olarak ortaya konmuştur ki bu anlamda daha 
önceki bölgesel gelişme modellerinden farklılıkları olsa da kavram başlı başına yepyeni bilinmeyen bir 
bilgi ve kavrayış getirmemektedir. Ancak bu demek değildir ki sorun ve sınırlılıklarına rağmen, 
girişimcilik ekosistemi yaklaşımının hiçbir yeni tarafı yoktur. Her şeyden önce girişimcilik ekosistemi, 
temelde kentsel/yerel ve bölgesel bağlama odaklanır.2 Kentlerin ve bölgelerin içindeki girişimci 
aktörlerin performansı ve başarısının faktörlerini coğrafi bağlamda arar, esas olarak sıradan ortalama 
girişimciyi değil, hırslı ve üretken girişimciliğin (ambitious entrepreneurship) ekonomik büyümenin 
kaynağı olduğunu ileri sürer. Girişimcilik ekosistemi araştırmaları, girişimciliği kişisel ve bireysel 
çabanın ürünü veya Schumpeteryan ‘ekonomik insan’ın karını maksimize etme isteği bir girişimcilik 
türünden, girişimciliğin toplumsal ilişkilere gömülü sosyo-kültürel bir süreç olarak geniş bir bağlamda 
tanımlandığı/görüldüğü bir çerçeveye işaret eder. Bu yaklaşımda özellikle girişimciliğin meydana 
geldiği “yer veya mekan”3, tüm girişimcilik sürecini etkileyen hayati bir faktör/unsur olarak merkezi 
öneme sahiptir (Isenberg, 2010, 2011). Bu bağlamda girişimcilik ekosistemi kavramı, girişimcilik 
sürecini etkileyen mekansal/bölgesel ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlerin açıklanmasında 
kullanılan bir kavram olarak doğmuştur. Girişimcilik araştırmalarında lokasyon gibi “bağlam”ı hesaba 
katan yaklaşımların sayısı son dönemlerde artmış olsa da, lokasyona çoğu zaman verili bir koşul gibi 
veya basit bir gösterge olarak dikkate alınarak değeri azımsanmıştır. Bir yer/mekanla ilişkili ekonomik, 
sosyal, kültürel, politik yapılar ve süreçler derinlemesine analize konu olmamış, çoğu araştırma ya 
girişimcilik faaliyetlerinin genelleştirilmiş modellerine ya da bireysel girişimcilerin başarılarının 
modellenmesine odaklanmıştır (Stam ve Spiegel, 2016). Bu çerçevede girişimcilik ekosistemi 
yaklaşımı, bölgesel girişimcilik üzerine olan akademik literatürdeki anlayışların bir araya getirilmesi 
için bir çerçeve sunmaktadır. Bu yaklaşım, girişimcilik sürecini ve bölgesel ekonomik kalkınma 
üzerindeki etkisini anlamak için çeşitli değerli yeni katkılar içermektedir. Ayrıca yaklaşım girişimcilik 
bağlamında ekosistem içindeki karşılıklı bağımlılıkları vurgulamakta ve bölgesel ekonomilerin 
performansı bireysel girişimcilere fikse olmadan aşağıdan yukarıya doğru bir analiz etmektedir.  

                                                           
2
 Yukarıda da belirtildiği üzere girişimcilik ekosistemi yaklaşımının coğrafi düzeyde en iyi uygulanabileceği mekansal ölçeğin 
(Firma veya girişimci, kampüs veya organize sanayi bölgesi, yerellik (il-ilçe) ya da kent, bölge, ülke gibi) ne olduğu konusu 
henüz cevaplandırılmamış, tartışmaya ve geliştirilmeye açık bir konudur.  
3
 Girişimcilik ekosistemi özünde yerele ve bölgeye odaklanmakla birlikte, yalnızca yerel etkileşimleri mümkün kılan, dışa 
kapalı, yerelleşmiş bir "konteyner" olarak görülmemelidir. Ekosistem oluşumunun ilk aşamalarında, özellikle yerel olarak 
kritik bir kütlenin bulunmamasından önce, pazarlara, kaynaklara ve bilgilere erişim sağlamak için, ulusal ve küresel 
bağlantıların hatta küresel bilgi hatlarının (global pipeline) (Bathelt vd., 2004) kurulması ekosistemin geliştirilmesinde çok 
önemli rol oynayabilir. 
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2.4 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE GİRİŞİMCİLİK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI 

2.4.1 Dünyada Girişimcilik Politikaları ve Bazı Yeni Eğilimler 

Girişimcilik, sosyal refahın yaratılmasında ve adaletin tesis edilmesinde çok önemli bir unsurdur ve bu 
durum bütün dünyada yaygın bir biçimde kabul görmektedir. Girişimcilik faaliyetleri sayesinde yeni 
işler oluşmaktadır, üretkenlik artmaktadır ve ekonomik büyümede ciddi bir ivme yakalamaktadır. 
Tüm bunlar iktisadi yaşama ciddi katkılar sunmaktadır. Bu sebeple, çoğu hükümet, girişimciliğin 
desteklenip teşvik edilmesine öncelik vermektedir. Bu doğrultuda, rekabet politikası, vergi politikası, 
düzenleyici çerçeve vb. gibi makro kategorilerle; eğitim, bilgilendirme, değişim programları vb. gibi 
mikro kategoriler bir arada kullanılarak politikalar üretilmektedir. Gerçekten de, ülkelerin hem 
girişimcilik hem de KOBİ politikaların biçimlendirilmesi hususunda, yetkili birimlerin bu iki farklı temel 
perspektiften hareketle faaliyet yürüttüklerini söylemek mümkündür. Bir başka deyişle, dünyada 
KOBİ ve girişimcilik politikaları farklılık göstermektedir. Bu iki farklı perspektiften ilki olan mikro 
politikalar genel olarak girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesine odaklanırken, ikincisini oluşturan 
makro politikalar ise, daha çok girişimciliğe ve KOBİ’lere engel teşkil eden durumların ortadan 
kaldırılmasına odaklanmaktadır (GİSEP, 2015). 

Girişimcilik konusu birçok politikanın belirlenmesinde dolaylı ve dolaysız olarak çok ciddi etkileri olan 
bir alandır. Geçmişe dönüp bakıldığı zaman; KOBİ’lere ilişkin siyasetlerin bir bileşeni olarak düşünülen 
girişimcilik konusu ve politikası, günümüzde artık bağımsız bir araştırma ve politika alanı olarak 
görülmektedir (Tablo 2.2). Kuşkusuz öteden beri girişimcilik ve KOBİ faaliyetleri arasında çok sıkı bir 
ilişki bulunmakla birlikte, son dönemlerde, girişimcilik ve KOBİ politikalarının farklı olması gerektiğine 
ilişkin ciddi adımlar atılmıştır. Bu durumun esas sebebi, kalkınmanın itici gücü olarak gündeme 
yerleşen KOBİ’lerle girişimcilerin kalkınmada yerine getirdiği rollerin ve hissettikleri ihtiyaçların 
birbirinden ayrı olmasıdır. “Kobi Politikası, ekonomide önemli yer tutan KOBİ’lerin büyümesi ve 
hayatta kalmasına odaklanırken, girişimcilik politikası yeni girişimlerin ortaya çıkması, girişimlerini 
kurmaları ve geliştirmelerine odaklanmaktadır” (İZKA ve TEPAV, 2012:20). Nitekim girişimcilik ve KOBİ 
politikaları arasında önemli bir farklılaşmanın bulunması gerektiğini gündemine alan Avrupa Birliği 
İlerleme Raporu, Küresel Girişimcilik Endeksi ve bunlara benzer uluslararası kuruluşların araştırma 
sonuçları, girişimcilikle ilgili birtakım yeni stratejilere gönderme yapmaktadır.  

Tablo 2.2 KOBİ ve Girişimcilik Politika Alanlarının Özellikleri 

KOBİ Politikası Girişimcilik Politikası 

Bürokrasi ve engellerin azaltılması Bürokrasi ve engellerin azaltılması 

Sermayeye/finansmana erişim Mikro krediler ve çekirdek sermayeye erişim 

Bilgi hizmetleri sunumu İş kurma konusunda bilgilendirme 

İhracat ve pazarlama hizmetleri sunumu Girişimcilerin rol modeli olarak sunulması 

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunumu Girişimcilik eğitimi 

Teknoloji transferi Ağ oluşturma hizmetleri 
Kaynak: GİSEP, 2015:10’dan alınmıştır. 

2.4.2 Türkiye’de Girişimcilik Politikaları ve Uygulamaları 

Türkiye’de uygulanan girişimcilik politikaları son yıllarda eskiye nazaran ciddi denilebilecek bir 
değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda ilk defa Türkiye devleti Onuncu Kalkınma Planı’nın hazırlık 
aşamasında girişimcilik meselesini KOBİ’lerden ayrı bir başlık altında değerlendirmiş ve girişimcilik 
hususuna özel olarak odaklanan bir strateji ve eylem planı ile hareket etmeye başlamıştır. 2012 
yılından itibaren başlayan bu süreçte, Türkiye’deki girişimcilik politikası bu sayede KOBİ politikalarına 
ek olarak yürütülen bir strateji olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle Kobi Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) 
ayrı bir çalışma olan (KSEP, 2015), Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planında (GİSEP) ele 
alınmıştır. Bir başka deyişle bundan böyle KOBİ’lere ilişkin politikalar KSEP çerçevesinde, girişimciliğe 
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ilişkin politikalar ise GİSEP’e göre takip edilmektedir. Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda 
ifade edildiği gibi, “KOBİ ve Girişimcilik Politikası arasında net bir ayırım çizgisi gösterilmekle birlikte, 
“bürokrasi ve engellerin azaltılması” gibi her iki politika alanında birlikte yer alan konular da 
bulunmaktadır (GİSEP, 2015:10).  Ancak her ne kadar Türkiye’de son dönemde girişimcilik ve KOBİ 
politikası alanında bir farklılaşma ve ayrım konusu gündeme gelse de, Türkiye’deki mevcut 
girişimcilerin/işletmelerin sayısal bakımdan % 99’u gibi çok ezici bir bölümü KOBİ’lerden meydana 
gelmektedir. Gerçekten de KOBİ’ler Türkiye’de toplam istihdamın %76’sını,katma değerin %55’ini ve 
ihracatın da %59’unu oluşturmaktadır ki (KOSGEB, 2015) bu durum Türk girişimcisinin KOBİ ağırlıklı 
bir yapıya sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Dolayısıyla özellikle Türkiye’de girişimcilik konusunu 
ela alınırken onu KOBİ meselesinden ayırmak neredeyse imkansızdır. 

Yeni koyulmuş 2023 hedefleri doğrultusunda, Türkiye’de girişim politikaları artık GİSEP çerçevesinde 
yürütülmektedir. “Türkiye’nin 2023 stratejisi ve 10. Kalkınma Planı Onuncu girişimcilik hedefleri 
çerçevesinde, GİSEP’te yenilik tabanlı potansiyel ve yeni girişimcilere odaklanılmış olup, bu yaklaşım 
destek türleri ve oranlarına yansıtılmıştır” (GİSEP, 2014: 19). Onuncu kalkınma planında “Girişimcilik 
ve KOBİ’ler” isimli bölümde belirtilen temel amaç; KOBİ’lerin sahip olduğu mevcut rekabet güçlerinin 
yükseltilmesi ve bu sayede ekonomik büyümeye katkılarının arttırılmasıdır. Bu bağlamda ilk olarak 
hızlı büyüyen ya da büyüme potansiyeli taşıyan girişimci; ürün, hizmet ve iş modeli bakımından 
yenilikçi olan KOBİ’lerin desteklenmesi esas teşkil etmektedir. “KOSGEB ve KOSGEB ile işbirliğinde 
İŞKUR, belediyeler ve meslek kuruluşlarınca ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlenerek 
yeni girişimcilerin iş planı hazırlamalarına ve bu plana dayalı yeni iş kurmalarına yardımcı 
olunmaktadır. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), girişimcilerin en kırılgan dönemi olan başlangıç 
evresinde işlik tahsisi, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri, iş planı hazırlama, danışmanlık ve 
yönlendirme gibi hizmetlerle girişimcilere destek olmaktadır” (KSEP, 2011: 59).  

Bu bağlamda bir dizi politika belirlenmiştir. Bu politikalardan ilki, kayda değer bir girişimcilik 
kültürünün oluşturulmasıdır. Eğitim hayatının her bir basamağına girişimciliğe dönük örgün ve yaygın 
eğitim programları koyulması planlanmıştır. Verilen girişimcilik eğitimlerinin nitelik bakımından 
yetkinleştirilmesi, girişimci rol modellerinin tanıtılması ve girişimcilik faaliyetlerinin ödüllendirilmesine 
dönük uygulamalar bu kültürün güçlendirilmesi için hayata geçirilecektir.  

Bunlardan başka, girişimcilik ekosistemi bünyesinde destek sağlamakta olan bütün kurum ve 
kuruluşların hem kurumsal potansiyelleri hem de işbirliği düzeyleri yükseltilecektir. Kamu tüzel 
kişiliğine sahip olan meslek kuruluşlarının iktisadi yaşama olan katkılarının arttırılması ve girişimciliğin 
desteklenmesi için yeniden yapılandırılması yoluna gidilecektir. “Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve 
hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu 
kapsamda kamu, STK’lar ve özel sektör işbirliğiyle destek modelleri geliştirilecektir” (GİSEP, 2014: 23).  

Girişimcilere ve KOBİ’lere destek sağlanması hususunda, yenilik, verimlilik, istihdamın artması, 
büyüme ve ortak iş yapma benzeri kıstaslara ek olarak, kadın ve genç girişimcilik ile sosyal 
girişimciliğe de öncelik verilmektedir. Uygulamaların izleme ve değerlendirme süreçleri 
iyileştirilecektir. Etki analizleri yapılacak ve sonuçların ekonomiye katkısı belirlenecektir. Bireysel 
katılım sermayesi, girişim sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye 
piyasasının sahip olduğu imkânlar geliştirilerek, hem yeni girişimlerin hem de KOBİ’lerin finansmana 
erişiminin önü açılacaktır. 

Türkiye’de, yukarıda bahsettiğimiz dünyada görülen eğilimlerin aksine, yeni kurulan işletmelerin ne 
kadar süre hayatta kalabildiklerine dair herhangi bir istatistiki veri bulmak söz konusu değildir. Ne var 
ki girişimciliğin geliştirilmesine dair somut adımların atılması ve rasyonel kararların alınabilmesi için, 
hem sektör hem de ölçek istatistiklerinde şirketlerin hayatta kalma sürelerine dair istatistiklerin 
tutulması gerekmektedir. Ayrıca yeni stratejiye göre, yeni kurulmuş olan bu işletmelerin başarı 
şansının arttırılması için, can alıcı önemde olan başlangıç evresinde birtakım desteklerin sağlanması 
gerekmektedir. 
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2.4.2.1 Türkiye’de Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Temel Hedef ve Müdahale Alanları 

Yukarıda anlattığımız hedeflerin hayata geçirilebilmesi için Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem 
Planı (2015-2018)’nda belirli müdahale alanları belirlenmiştir. Bir başka deyişle, girişimciliğin 
geliştirilmesi için 6 temel müdahale alanı belirlenmiştir. Bunları sırasıyla şöyledir (GİSEP, 2015): 
“düzenleyici çerçeve”, “yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi”, “tematik ve genel destekler”, 
“girişimcilik kültürü”, “eğitim ve danışmanlık hizmetleri” ve “finansmana erişim”. 

Düzenleyici Çerçeve: Bu çerçevenin birden fazla içerimi vardır. İlk olarak girişimcilere dönük 
desteklerde ön ödeme yapılması imkânını getirmektedir. İkincisi ise yeni girişimci olmak isteyen 
kişilerin ve firmaların bağlı bulunduğu mevzuatlar engellerinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktır. 
Üçüncü olarak şirketlerin tasfiye süreçlerinin hızlandırılmasına çalışılacaktır. Dördüncü olarak iflas 
eden girişimcilerin ikinci bir şansa kavuşması mümkün kılınmaktadır. Beşinci olarak işletmelerin devir 
işlemlerinde kolaylıklar sağlanması hedeflenmiştir. Altıncı olarak girişimcilik politikalarının mevcut 
durumunu tespit eden araştırmalar yapılması gerekli görülmüştür. Kuluçka merkezleri için düzenleyici 
bir çerçeve oluşturulması, hem hızlandırıcı merkezler ağı ve hem de kuluçka merkezleri ağı tesis 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Bir girişimcilik portalı kurulması, düzenleyici çerçevenin kadın girişimciliği 
doğrultusunda oluşturulması ve girişimcilikle ilgili düzenlemelerin ilgili tarafların görüşleri alındıktan 
sonra bir istişare rehberi hazırlanması uygun görülmüştür. 

Yenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesi: Bu bağlamda atılacak ilk adım, genç girişimcilere özel bir 
kuluçka merkezinin kurulmasıdır. Daha sonra ise, hızlı büyüyen ve küresel doğan şirketlerin 
desteklenmesi adımları atılacaktır. Yenilikçi girişimciler kadar teknogirişimcilerin desteklenmesi 
atılacak diğer adımlar arasında sayılmıştır. Üniversiteler bünyesinde tematik kuluçka merkezleri ve 
hızlandırıcıların açıklanması teşvik edilmektedir. Akademisyenlerin girişimciliğine ek olarak internet 
girişimciliği de desteklenmektedir. Öncelikli sektörlerde, girişimciliğin desteklenmesi için, kuluçka 
merkezleri ve hızlandırıcıların tesis edilmesi teşvik edilecektir. Yeni girişimcilik desteklerinin 
sağlanmasında hâlihazırda işleyen hızlandırıcılarla yapılması mümkün olan işbirliklerine dönük bir 
analiz çalışması gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Ve son olarak, TGB’lerde hızlandırıcılar için, 
OSB’lerde ise hem hızlandırıcı hem de kuluçka merkezleri için yer tahsisi yapılarak girişimcilik 
geliştirilecektir.  

Tematik ve Genel Destekler: Bu bağlamda ilk olarak, sosyal girişimciliğin tanımının ve kapsamının 
tespit edilmesine ilişkin bir çalışmanın yapılması hedeflenmiştir. Üniversiteler bünyesinde yürütülen 
girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi adına proje yarışmaları düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 
Girişimciliğin desteklenmesi maksadıyla özel sektör ve kamu arasındaki işbirliğinin arttırılması 
düşünülmektedir. Sorumlu girişimciliğe ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır ve “kadın 
girişimci elçileri” projesinin yaygınlık kazanmasına çalışılacaktır. Bu doğrultuda, kadın girişimcilere 
dönük eğitim-ihtiyaç analizi yapılması hedeflenmiştir. Girişimcilere dönük mentörlük çalışmaları 
yapılmasına ve AB genç girişimci programlarına katılım sağlanmasına çalışılacaktır. Eko girişimcilik 
desteklenip özendirilecektir ve buna ek olarak yeşil etiket uygulaması hayata geçirilecektir. 
Girişimcilerin yabancı yatırımcılarla temaslarının arttırılması, engellilerin girişimciliği önündeki 
bariyerlerin kaldırılması ve destek izleme sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Girişimcilik Kültürü: Bu başlık altında ilk olarak, iller ve bölgeler bazında girişimcilik endeksi 
belirlenecektir ve girişimciliği anlatan kamu spotları hazırlanacaktır. Girişimcilik konusunda 
farkındalığın arttırılmasına çalışılacak ve girişimcilik kültürünü arttıracak etkileri olan yayınlar 
yapılacaktır. Avrupa düzeyince girişimcilik farkındalığının arttırılmasına dönük faaliyetlerde 
bulunulacaktır. Gençlere dönük girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması kadar, çocuklar özelinde de 
girişimcilik algısının arttırılmasına dönük faaliyetler hayata geçirilecektir. Başarılı olmuş iş planlarının 
ödüllendirilmesi, başarılı girişimci yarışmalarının düzenlenmesi ve üniversitelerdeki girişimcilik 
kulüplerinin geliştirilmesi diğer hedeflerdendir. 



  

49 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: İlk olarak girişimcilik meselesi ilk, ortaokul ve üniversite eğitim 
müfredatına konulacaktır. Hem ilk hem de ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin girişimcilik 
hususundaki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına çalışılacaktır. Bilhassa eğitim fakültelerinde okutulan 
müfredata girişimcilik eğitimi meselesi ilave edilecektir. İlk ve ortaokullarda girişimcilik projeleri 
hayata geçirilecektir. Girişimci okul kavramının yerleştirilmesi için çalışılacaktır. KOSGEB tarafından 
verilen eğitimlerin yaygınlık kazanması sağlanacaktır. Danışmanlık sistemi tesis edilecektir. Hayat 
boyu öğrenimde girişimcilik eğitimi yaygınlaştırılacaktır. 

Finansmana Erişim: Bireysel katılım sermayesine dönük farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. 
Girişim sermayesi sistemine ilişkin üst fonlar kamu tarafından verilecektir. Finansman eksikliğinin en 
çok hissedildiği girişimciliğin erken aşamasına dönük en az bir adet üst fon kurulması 
amaçlanmaktadır. Alternatif yeni finansal araçların yaratılması hususunda araştırmalar yapılacaktır. 
Yenilikçi girişimlerin ticarileştirme projelerine destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizması 
oluşturulacaktır. Gelişen işletmelerin piyasası mevzuatında girişim sermayesi fonlarına ve bireysel 
katılım sermayesine çıkış kolaylığı sağlanacaktır. Girişimciler raporlama standartları ve uluslararası 
kredi kriterleri konusunda bilgilendirilecektir. Bankacılık sisteminde girişimci bankacılığı kavramı 
geliştirilecek ve uygulanacaktır. Son olarak değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına ilişkin ikincil 
mevzuat tamamlanacaktır. 

2.4.3 Dünyada Girişimcilik ve Yenilikçilik Alanındaki Bazı İyi Uygulama Örnekleri 

Günümüz kalkınma anlayışında girişimcilik ve yenilikçilik konusu ülkelerin/bölgelerin ekonomik 

kalkınmasını, büyümesini sağlayan en önemli faktörlerin başında kabul edilmektedir. Bu minvalde 

uluslararası kuruluşlar, OECD ve AB girişimcilik ve yenilikçilik konusuna büyük bir önem atfederek bu 

alanda araştırmalar yapmakta, eylem planları hazırlamakta ve bu gelişmeler ışığında hem potansiyel 

girişimcilere hem de bölgelere başarılı olmuş iyi uygulama örnekleri sunarak, yeni politika ve 

stratejilerin bu yönde gelişmesine hizmet etmektedir. Özellikle 2008 Küresel Krizi sonrasında AB ve 

OECD ülkelerinde bölgesel kalkınma politikaları yeniden ciddi biçimde tartışılmış ve girişimcilik ve 

yenilikçiliği merkeze alan Mekana Dayalı (place-based) Yeni Bir Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı tüm 

OECD ülkeleri tarafından benimsenerek AB tarafından yürürlüğe konmuştur (Yavan, 2013). 

Bu çerçevede girişimcilik ve yenilikçilik alanında yapılan tüm çalışmalarda bazı başarılı bölgelerin öne 

çıktığı ve en tipik örnekler olarak literatürde gösterildiği görülmektedir. Bu bağlamda Amerika’da 

Silikon Vadisi, İtalya’da “Üçüncü İtalya” olarak da tanımlanan Emilia-Romagna Bölgesi ile Almanya’da 

Baden-Württemberg bölgesi başta olmak üzere, Fransa’da Rhone-Alpes, Danimarka’da Batı Jutland, 

Belçika’da Güneybatı Flanders, Brezilya’da Sinos Vadisi ve Güney Kore’de de Kumi-Ansan gibi sanayi 

bölgeleri dünyanın farklı ülkelerinde başarılı olmuş, yerel ve bölgesel kalkınmanın motoru olarak 

tanımlanan “yeni sanayi odakları” olarak uluslararası literatürde gündeme gelmişlerdir(Eraydın, 

2002). 

Bu bölgeler 1970’li yıllarda ABD, Avrupa ve Japonya’da krize giren, gerileyen ve çok sayıda sorunla 

karşılaşan Fordist kitlesel seri üretime dayalı geleneksel metropolitan sanayi bölgelerinin aksine, yerel 

KOBİ’lerin ağ tarzında esnek uzmanlaşmaya dayalı olarak örgütlendiği, firmalar arası yoğun işbirliği ve 

işgücü hareketliliği ile ortak/toplumsal ruh sayesinde krizden başarı ile çıkmayı başaran ve refah 

yaratan sanayi bölgeleridir. “Yeni üretim mekanları” olarak da adlandırılan bu sanayi 

odakları/kümeleri/bölgeleri, 1980’lerden sonra yüksek büyüme performansı sergilemiş, ileri teknoloji 

rekabet gücünü yakalamış, istihdam ve refah yaratmış yerel kalkınmanın başarı hikayeleri haline 

gelmişlerdir.  

Yerel ve bölgesel kalkınma anlayışı temelinde ortaya çıkan bu başarılı yeni sanayi odaklarından Silikon 

vadisi gibi bazı örnekler, daha çok yüksek teknolojili sektörlere dayalı bölgeler iken, çoğu odak 

geleneksel sektörlerde uzmanlaşan sanayilerin oluşturduğu üretim bölgeleridir. Bu sanayi bölgelerinin 
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başarısının altında yatan temel faktörler, söz konusu sanayi odaklarının post-fordist esnek 

uzmanlaşma sistemine göre belirli sektörlerde uzmanlaşan küçük ölçekli işletmeler şeklinde üretim 

yapması, coğrafi olarak belirli bir mekansal alanda kümelenmiş olması, firmalar arasında yoğun bir 

işbirliği, bilgi paylaşımı, dayanışma ve güven ağlarının kurulması, nitelikli ve esnek yerel işgücünün 

bulunması, girişimcilik ve yenilikçilik aktivitelerini destekleyici ortak kurumların ve bölgesel kültürün 

olması gibi özellikler bulunmaktadır (Eraydın, 2002).  

Tüm başarılı örneklerin (Silikon Vadisi, , Emilia-Romanga ve Baden-Württemberg gibi) sergiledikleri 

ortak özelliklere bakıldığında, bu tip sanayi odaklarının sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve 

kurumsal potansiyel ile kendine özgü tarzda geliştirilmiş, ortak ve yerel bir girişimcilik kültürünün, 

sosyo-kültürel dil, değer ve davranışların, yerelleşmiş bir bilgi birikimi ile bunun yayılmasının, tüm bu 

ilişkilerin yaratıcı bir şekilde gelişmesini sağlayan, bu ilişkileri kuran ve birbirine bağlayan yoğun yüz 

yüze ilişki ve güven ağlarının olduğu içsel faktörlerin rol oynadığı görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen yaklaşım çerçevesinde dünyada girişimcilik ve yenilikçiliğin bir araya geldiği, en öne 

çıkan üç iyi uygulama örneğini tartışmak mümkündür (Harita 2.1). Aşağıda seçilen üç başarılı bölge 

örneği, hem geleneksel ve yüksek teknolojili sektörlerini kapsaması açısından hem de söz konusu 

bölgelerin Türkiye ve KOP bölgesi ile olan yakınlığı ve bazı olası benzerlikleri dikkate alınarak 

incelenmektedir. 

Harita 2.1 Girişimcilik ve Yenilikçilik Konusunda Dünyada Ön Planı Çıkan Üç Bölge Örneği 

(a) Emilia-Romagna (İtalya) (b) Baden-Wür emberg (Almanya) (c)Katalonya (İspanya) 

 

Kaynak: Wikimedia, 2017 

2.4.3.1 Geleneksel ve Modern Sektörlerde Girişimcilik ve Yenilikçilik Örneği: Emilia-

Romagna (Üçüncü İtalya) 

İtalya’nın Üçüncü İtalya olarak adlandırılan Emilia-Romagna bölgesindeki (Şekil 2.5.a) işletme yapısı, 

kuzey ve güneyde farklılık göstermektedir. Kuzey (Birinci İtalya) ve Güney İtalya’da (İkinci İtalya) 

büyük ölçekli firmalar faaliyet göstermekteyken, Üçüncü İtalya mevcut üretim süreçleri üzerinde 

yenilikler geliştirilmesine dayanan geleneksel ve modern sektörlerde faaliyet gösteren küçük ölçekli 

firmaları barındırmaktadır.  

Emilia-Romagna’nın bir başka karakteristik özelliği de çok aktörlü ve güçlü ağ ilişkilerinin varlığıdır. 

İşletmelerin kendi aralarında ve yerel toplumla kurdukları, ekonomik ve kurumsal iş birliği kültürü çok 

güçlüdür. Yerel üretim sistemleri, Üçüncü İtalya’nın başarısının anahtar kavramıdır. Yerel üretim 

sistemleri sadece bir ürünün üretilmesinde, bölgesel kaynaklara dayanan, bölgedeki ortak değerleri 

dikkate alan belirli bir iş grubudur (Çetin, 2006: 79). 
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Bölgede, üniversite ve teknik okulların gelişmesi, teknolojik bilginin gelişmesi yoluyla girişimcilerin 

yenilikçi eğilimini desteklemektedir (Vertova, 1998: 6). Belgede mevcut olan işbirliği kültürünü 

bölgesel kalkınma kurumları da desteklemektedir (Çetin, 2006:79). Bölgesel kalkınma kurumları, 

özellikle bölge girişimcilerinin finansa erişimini kolaylaştırmak ve mevcut ağ ilişkilerini desteklemek 

amaçları doğrultusunda faaliyet göstermektedir.  

Üçüncü İtalya bölgesi, ağ ilişkilerinin ve üniversitelerin desteklediği yenilikçi küçük ölçekte üretim 

fırsatları ile 1970’lerden bu yana girişimciler ve işgücü tarafından tercih edilmektedir. Emilia-

Romagna’da 2014 verilerine göre 420.000 üzerinde aktif firma mevcuttur ve bu firmaların ortalama 

çalışan sayısı 4’tür. Aktif firmaların %90’ı 10’un altında çalışana sahiptir. Firmaların çoğu birbirlerini 

tamamlayan üretim zincirleri oluşturmaktadır. Sektörel olarak bakıldığında istihdama göre ana üretim 

sektörleri şu şekildedir: Metal ürünleri; makine, elektrik ve elektronik aletler (toplamda tüm üretim 

faaliyetlerinin %52’sini oluşturmaktadır), inşaat sektörü (%22.2), gıda sektörü (%13), tekstil ve giyim 

sektörü (%9.4). Mekanik endüstrinin ağırlığı, bölgedeki yenilikçilik faaliyetlerini de teşvik 

etmektedir.Bölgede oldukça özelleşmiş teknik bilgi ihtiyacı uygulamalı araştırmaları ve nitelikli iş 

gücünü de bölgeye çekmektedir. 

Bölgedeki ekonomik faaliyetlerin dağılımı incelendiğinde yoğun bir kümelenmenin mevcudiyeti dikkat 
çeker. Üretim faaliyetleri birkaç sanayi bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Bu sanayi bölgelerinde firmalar 
arası iletişimin varlığı, sosyo-kültürel yapı ve endüstriyel atmosfer süreğen yenilikçiliği 
desteklemektedir (Asheim ve Isaksen, 2002). Nitekim 2010 verisine göre; aktif nüfus içinde Ar-Ge 
personeli oranı Emilia-Romagna’da %1.88’dir. Bu rakam yine aynı yıl verisine göre %1.58 olan AB 
ortalamasının üzerindedir. Şekil 2.5’te de gösterildiği gibi bölgede teknolojik ve teknolojik olmayan 
yenilikçilik faaliyetler gösteren KOBİ’lerin oranı AB-27 ortalamasının çok üzerindedir. 

Şekil 2.5 Yenilikçi KOBİ’lerin tüm KOBİ’ler içinde yüzdesi 

 

Kaynak: Muscio, 2014:11’de alınmıştır. 

2.4.3.2 Avrupa’nın En Yenilikçi Bölgesi: Baden- ür emberg (Güney Almanya) 

Baden-Wür emberg(Harita 2.1.b) başarılı bölgesel yenilik sistemleri konusunda dünyada en öne 
çıkan örneklerdendir. Avrupa yenilikçi bölgeler sıralamasında da yıllardır birinci sırada yer almaktadır 
(European Union, 2016 ve Harita 2.2). Bölgedeki üretim faaliyetleri mühendislik odaklı sektörlerde, 
özellikle de otomotiv, mekanik ve elektronik alanlarında yoğunlaşmıştır. Bölge için üretim sektörü 
kritik önemdedir. 2014 verilerine göre istihdamdaki tüm bireyler içinde üretim sektöründe istihdam 
edilen kişi oranı %30.3’tür. 
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Baden-Wür emberg bölgesi, tüm AB28 ülkeleri içindeki 214 bölge içinde yenilikçilik performansı en 
yüksek olan bölgedir (Harita 2.2). Bölgenin bu pozisyonunu korumak için bütüncül bir yenilikçilik 
politikası yaklaşımı sergilenmektedir. Bu yenilikçilik politikasında bilim ve teknoloji politikaları, 
araştırma politikası ayrıca KOBİ destekleri ile yenilikçilik ortamı oluşturulması gibi bileşenler 
mevcuttur.  

Baden-Wür emberg’in yapısı önemli ölçüde KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren 
500.000 firma içinde %99.6’sı 250’den az çalışana, %90.8’i ise 10’dan az çalışana sahiptir (Muscio, 
2014). Buna karşın Ar-Ge faaliyetleri önemli oranda büyük bölgesel firmalar tara ndan 
sürdürülmektedir. Bu KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin düşük olduğu anlamına gelmemektedir. 
Almanya’nın Ar-Ge harcamalarının %20’si Baden-Wür emberg KOBİ’leri tara ndan 
gerçekleştirilmektedir. KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini özellikle ağ faaliyetlerini kümelenme yoluyla 
destekleyerek, teknoloji transferini ve sanayi odaklı araştırmaları desteklemeye dönük önlemler 
alınmaktadır(Zenker ve Schnabl, 2016). 

Harita 2.2 Avrupa Birliği Ülkelerinin Düzey 2 Bazında Bölgesel İnovasyon Performansı 

 

Kaynak: European Union, 2016:4’den alınmıştır. 

2013 verilerine göre, bölgedeki tüm çalışanların %2.47’si Ar-GE alanında çalışmaktadır. Bu oran ülke 
oranının (%1.49) ve AB28 oranının (%1.26) üzerindedir. Bölgedeki her 100.000 kişiye düşen patent 
başvuru sayısı "137" ile ulusal sayının (60) üzerindedir (Muscio, 2014).   

Bölgedeki ağ faaliyetleri yoluyla kurulan iş birlikleri ve kümelenme faaliyetleri, bölgenin başarısının 
temel nedeni olarak ifade edilmektedir. Bölgesel kümelenme faaliyetleri devlet tarafından 
kümelerdeki yenilikçilik faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi, kümelerin 
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uluslararasılaşmasının desteklenmesi, kümelenme yönetiminin nitelikli hale getirilmesi için önlemler 
alınması ve yayınlar yoluyla desteklenmektedir. Bölgedeki Kümelenme Ajansı (ClusterAgentur) tüm 
bu devlet destekleri kalemlerinde Ekonomi ve Finans Bakanlığı’nı destekleyen bölgesel aktördür. 
Bölgenin kümelenme atlasına göre; bölgede 118 bölgesel küme, ağ ve kamu kurumu bulunmaktadır. 

Bölgenin yenilikçilik potansiyelini besleyen önemli faktörlerden birisi de ağ faaliyetleri içinde 
araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin de aktif bir şekilde yer almasıdır. Devlet hem 
üniversitelerdeki sanayi odaklı araştırmaları ve disiplinleri, hem de üniversite dışındaki kurumların 
yürüttüğü yenilikçilik odaklı faaliyetleri desteklemektedir. Bölgede 9 üniversite, 22 uygulamalı bilimler 
bölümünün yanı sıra birçok araştırma enstitüsü ve merkezi bulunmaktadır. 

Devlet ayrıca bölgedeki KOBİ’lerin yenilikçilik faaliyetlerini 2008 yılında uygulanmaya başlayan 
‘yenilikçilik fişleri’ yoluyla da desteklemektedir. Bu fişler KOBİ’ler tarafından ulusal ve uluslararası 
üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından ya da özel ARGE departmanlarından araştırma hizmeti 
satın almak için kullanılmaktadır.  

2.4.3.3 Hızla büyüyen Bölgesel bir Sektör Örneği: Katalonya (Kuzeydoğu İspanya) 

İspanya’nın Katalonya bölgesi (Harita 2.1.c), biyoteknoloji sektöründe öne çıkan ancak oldukça genç 
olan bir örnektir. Araştırma merkezleri ve firmaların çoğu 2000 yılından sonra kurulduysa da yerel ve 
merkezi hükümetin desteğiyle hızlı bir büyüme performansı göstermiştir. Bu firmaların sayısı 2015’de 
221’e ulaştığında 1200 personel istihdam etmekteydi ki bu da İspanya’da biyoteknoloji alanında 
çalışan toplam nüfusun %28.3’üne tekabül etmekteydi. Ayrıca bölgedeki biyoteknoloji firmalarından 
%70’i 50’den az çalışanı bulunan küçük firmalar, bunların da %60’ı 10’dan az çalışanı bulunan mikro 
firmalardır (BioCat, 2015).  

Firmaların çoğu Katalonya’nın başkenti olan Barselona’da toplanmış olsa da Giorna ve Reus 
kentlerinde de kayda değer sayıda biyoteknoloji firmaları bulunmaktadır. Katalonya’nın biyoteknoloji 
firmalarının büyük çoğunluğu 2006 yılında kurulmuş olan merkezi küme kuruluşu BioCat tarafından 
koordine edilmektedir. Bu kuruluş kalkınma ajansı ve sektörel bir yönetim olarak faaliyet göstermekte 
ve yerel hükümet tarafından desteklenmektedir (BioCat, 2015). 

Beşten daha az çalışanı olan firmalarda her bir personele karşılık 0.95 personel Ar-Ge çalışması 
yapmaktadır (BioCat 2015). Yani mikro firmalarda neredeyse her çalışan Ar-Ge çalışanı olarak yer 
almaktadır. 20 ile 100 arasında çalışanı olan firmalarda bu oran, her 1 personele 0.5 ile 0.95 arasında 
değişmekteyken, 100’den fazla çalışanı olan firmalarda her 1 personele 0.5 Ar-Ge çalışanı karşılık 
gelmektedir. Buradan hareketle küçük firmaların daha Ar-Ge odaklı olduklarını söyleyebiliriz. 
Bölgedeki biyoteknoloji sektörüne, 2015 verilerine göre yaklaşık 4.000 kişi çalışmaktadır (sektördeki 
istihdamın %10’u, Şekil 2.6). 

Şekil 2.6 Katalonya Bölgesi Biyoteknoloji Firmalarının Çalışan ve Patent Sayılarının Dağılımı 

 

Kaynak: CIDEM, 2007 
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Bölgedeki biyoteknoloji faaliyetleri büyük oranda yeni ürün geliştirmeye odaklanmıştır. Fakat bu 
firmaların tek yenilikçi faaliyetleri ürün geliştirmek değildir, yönetim alanında da yenilikçi uygulamalar 
mevcuttur. Çoğu durumda ticarileşmeye elverişli sonuçlara ulaşmak için araştırmacı grubunun 
uluslararası ölçekte verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlama becerilerinde de yenilikçi 
yaklaşımlar gözlenmiştir. Yani, sektörün gelişmesinde bilimsel becerilerin bilgi tabanlı iş yönetim 
becerileriyle ve doğru finansal desteğin sağlanmasıyla bir araya gelmiş olması önem taşımaktadır.   

Katalan biyoteknoloji firmaları, özellikle hızlı büyüyen işletmelerin coğrafi olarak kümelenmesi örneği 
son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu büyümeyi açıklamada yukarıda bahsedilen yenilikçilik 
niteliğinin yanı sıra piyasa olanaklarının önünü açan istikrarlı bilim ve teknoloji politikalarının varlığı ve 
mevcut imkanlara dair bilgiye ulaşmada endüstri yapısının sunduğu fırsatların varlığı da sıkça 
vurgulanmaktadır.  

Bölgede hızlı büyüyen biyoteknoloji firmalarının ortaya çıkmasının sebeplerinden birisi de bölgenin 
sunduğu işbirliği fırsatlarıdır. Güçlü ilaç sanayisi sektörünün varlığı ve biyoteknoloji alanındaki 
araştırma merkezlerinin varlığı, firmaların hızlı büyümelerinin önünü açmaktadır. Bunun yanı sıra 
kamu ve akademi kurumları son yıllarda bölgede bilim parkları kurmaya başlayarak, bilginin üretimi 
ve yayılması sürecini hızlandırmaktadırlar. 

2.4.3.4 Sonuç 

Dünyada öne çıkan girişimcilik ve yenilikçiliğin bir araya geldiği iyi uygulamalara baktığımızda, öne 
çıkan niteliklerinin ağ faaliyetleri, Ar-Ge’ye verilen önem ve kamu politikaları üzerinde odaklandığı 
görülmektedir. 

Emilia-Romagna örneği, halkın iş birliği kültürünün bilginin paylaşılması sürecini besleyerek ve yatay 
örgütlenmeyi destekleyerek sürdürülebilir bir bölgesel girişimcilik ve yenilikçiliğe, geleneksel 
sektörleri geliştirerek önayak olduğunu göstermektedir. Bölgesel işbirliği kültürünün iş kültürüne de 
yansıtılması KOP bölgesi illeri için de bir imkan olarak görülmektedir. 

Baden-Wür emberg örneği, yine ağ faaliyetlerinin önemini vurgulamakla birlikte, uzun vadeli kamu 
politikalarının ve desteğinin kümelenme yoluyla bölgesel girişimcilik ve yenilikçilik üzerinde çok 
büyük olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. KOP Bölgesi için de kamu desteklerinin özellikle 
kümelenme faaliye  yoluyla bölgesel girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemedeki imkan ve kısıtları 
araş rılırken, Baden- ür emberg örneği bir iyi uygulama olarak akılda bulundurulabilir. 

Son olarak, Katalonya bölgesindeki hızlı büyüyen genç biyoteknoloji sektörü ise; tek bir sektörü ele 
alarak, bir bölgenin hangi imkanlarının geliştirilmesi ile kısıtlı sürede yoğun yenilikçilik faaliyetlerini 
gerçekleştirerek bölgesel girişimciliği destekleyebileceği üzerine bir örnek oluşturmaktadır. Burada 
hem ürüne dönük hem de yönetimsel anlamda yenilikçiliğin kısa sürede sıçrama yaratmaktaki önemi 
görülmektedir. KOP bölgesi illerinin girişimcilik ve yenilikçilik analizi yapılırken, Katalonya’nın 
biyoteknoloji sektörü, bölgede kümelenme yoluyla girişimcilik ve yenilikçilik potansiyeli taşıyan 
sektörlerin tespit edilmesinde, bölgenin sahip olduğu imkanların önemini gösteren bir örnek olarak 
önem taşımaktadır. 

Her üç örnekte de bilginin üretimi ve paylaşımında üniversite sanayi iş birliklerinin önemi ve kamu 
desteğinin rolü açıktır. Bu sebeple, KOP bölgesi için girişimcilik ve yenilikçilik alanlarını desteklemek 
için üniversitelerle iş birliklerinin vurgulanmasının önemli olduğu açıktır. 

2.5 KOP BÖLGESİ İLLERİNİNGİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ VE PERFORMANSI 

Yukarıda da belirtildiği gibi girişimcilik konusu hem ulusal ekonomik kalkınma göstergelerindeki yeri 
hem de yerel ve bölgesel kalkınma ile bölgesel rekabet edebilirlik açısından dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de çok büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu önemine rağmen, bilhassa ölçüm zorlukları 
nedeniyle girişimcilik konusunda gerek dünyada gerekse Türkiye’de oldukça kısıtlı veri bulanmaktadır. 
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Bu nedenlerden ötürü, özellikle Türkiye’deki girişimciliğin düzeyini ölçmede gerek ülke düzeyinde 
gerekse bölgesel düzeyde yapılan çalışmaların hemen hepsinde “yeni kurulan şirketlerin sayısı” veya 
“girişimci sayısı” bir gösterge olarak kullanılmaktadırlar. Bu göstergenin dışında ayrıca şirketlerin 
hayatta kalma süresi, tüm şirketler arasında hızla büyüyen şirketlerin payı ve yüksek teknolojili 
sanayilerin ekonomi içindeki büyüklüğü gibi parametrelerde kullanılabilir (TÜSİAD, 2002:135-
136).Ancak bu göstergelere ilişkin bölgesel düzeyde veri bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada KOP bölgesi illerinin girişimcilik potansiyeli ve performansı 3 farklı gösterge kullanılarak 
incelenmektedir (Tablo 2.3): 

 GEM Araştırması 

 Şirketleşme Oranı: Açılan/Kurulan ve kapanan şirket sayısı 

 Girişimci Sayısı: (1) İşveren ve Kendi hesabına çalışan sayısı, (2) İş kayıtlarına göre girişim 
sayısı 
 

Tablo 2.3 KOP Bölgesinin Girişimcilik Performansını Analiz Etmede Kullanılan Girişimcilik Göstergeleri 

GÖSTERGE / DEĞİŞKEN KAYNAĞI VE DEĞİŞKENİN AÇIKLAMASI 

Girişimcilik Potansiyeli GEM Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik Araştırmasına dayalı 

 Potansiyel Girişimcilik Oranı 

 Erken Dönem Girişimcilik Düzeyi 

 Fırsata ve İhtiyaca Dayalı Girişimcilik oranları 

Şirketleşme Oranı TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısı 

Girişimci Sayısı (1) TÜİK İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan Sayısı 

Girişimci Sayısı (2) TÜİK Sanayi ve Hizmet Sektöründeki Girişimlerin Sayısı 

İŞGEM ve ABİGEM İŞGEM ve ABİGEM sayısı 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP bölgesinde girişimciliğin mevcut durumunu yukarıda belirtilen 3 göstergeye göre analiz etmeden 
önce, Türkiye’nin ve bölgelerin girişimcilik potansiyelini saha çalışmasına dayalı olarak ortaya 
çıkarmak üzere ülke çapında Türk Ekonomi Bankası (TEB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Küresel Girişimcilik Monitörü (Global Entrepreneurship 
Monitor-GEM) tarafından ilk kez yapılan “Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik Araştırması”(kısaca 
GEM Araştırması)’ndan yararlanılmıştır (Karadeniz, 2014).  

2.5.1 KOP Bölgesinin Girişimcilik Potansiyeli 

GEM Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik Araştırması Raporu’na göre (Karadeniz, 2014); Türkiye’nin 
ve bölgelerin girişimcilik performansı 5 temel gösterge yoluyla ölçülmüştür. Bunlar Potansiyel 
Girişimcilik Oranı, Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler Endeksi, Yeni Bir İşin Sahibi Girişimciler Endeksi, 
Erken Dönem Girişimcilik Endeksi, Fırsata ve İhtiyaca Dayalı Girişimcilik oranlarıdır. 31 bin kişi ile 
yapılan bu anket araştırması kapsamında 18-64 yaş aralığındaki yetişkin nüfusun girişimcilik 
konusundaki algı ve görüşleri ile girişimsel faaliyetleri, tutumları ve beklentileri,girişimcilerin 
demografik özellikleri (cinsiyet, yaş ve eğitim olarak) dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda GEM Araştırması raporunda KOP bölgesinin içinde bulunduğu TR5 Batı Anadolu ve TR7 
Orta Anadolu Düzey 1 bölgeleri, “TR 52 Konya-Karaman Bölgesi” (Raporda Konya alt bölgesi olarak 
anılmaktadır)  ile “TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir Bölgesi” (Raporda Kırıkkale alt 
bölgesi olarak anılmaktadır) hakkında yapılan değerlendirmeler kullanılarak 2014 yılında KOP 
bölgesinin girişimcilik faaliyetlerinin ne düzeyde olduğu ortaya konulmuştur.   

2.5.1.1 Girişimci olmaya niyetli kişiler: Potansiyel girişimciler 

GEM Araştırmasında “potansiyel girişimciler”,bulundukları çevrede yeni bir iş için fırsatları görebilen, 
yeni bir iş kurmada yeterli donanıma sahip olduklarını düşünen ve kendine güvenen, başarısız olmayı 
sorun olarak görmeyen kişilerdir. Bu araştırmaya göre;  gelecek 6 ay içerisinde yaşadığı bölgede yeni 
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iş kurmak için fırsatları görebilen 18-64 yaş arası yetişkin nüfusun oranı,  Türkiye’de %39,8’ iken, KOP 
bölgesinin içinde yer aldığı Batı Anadolu ve Orta Anadolu bölgeleri Türkiye ortalamasının altında 
kalmıştır (Tablo 2.2). Yani Türkiye’de yaşayan 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun %39,8’i gelecek 6 
ay içinde yeni bir işe başlamak için fırsat oluşacağına inanmaktayken, bu oran KOP bölgesini kapsayan 
TR 52 Konya-Karaman Bölgesi ile TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir Bölgelerinde ve 
KOP’un komşusu durumundaki TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesinde Türkiye ortalamasının altında 
kalmaktadır. Her ne kadar Konya-Karaman Bölgesindeki bireyler, yaşadığı çevredeki iş fırsatlarını 
görme konusunda TR71 Aksaray, Niğde Bölgesi’ne göre daha önde bulunsa da, bölge potansiyel 
girişimcilik bakımında beklenenin aksine ülke ortalamasının gerisindedir. Cinsiyet temelinde 
baktığımızda ise, bölgede girişimci niyeti olan hem erkek hem de kadın nüfusun fırsat algısı Türkiye 
ortalamasının altında kalmaktadır (Tablo 2.4). 

GEM araştırmasında bireylerin “yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma durumu” 
girişimcilik kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, Türkiye’de 2014 yılında yaşayan yetişkin 
nüfusun %56,1’i yeni bir işe başlamak için yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olduklarını belirtirken, bu 
oran KOP bölgesinde yaklaşık %52 civarındadır. Bölge bu oran ile hem Türkiye ortalamasının altında, 
hem de TR72 bölgesinin altında kalmaktadır. Tabloda esas dikkati çeken husus, yeni bir iş kurmada 
yeterli donanıma sahip olduğunu düşünen erkekler oranının kadınlara göre çok fazla olmasıdır ki bu 
durum erkeklerin kadınlara göre girişimcilik konusunda kendilerine olan güvenlerinin çok daha fazla 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Potansiyel girişimcileri yeni bir iş kurmada etkileyen önemli faktörlerden biri de, başarısız olma 
korkusudur. Başarısız olma korkusu bakımından 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun %36’sı yeni bir 
iş kurarken başarısızlıktan çekindikleri ifade ederken, bu oran KOP bölgesinde %40 civarındadır (Tablo 
2.4). Oysa KOP bölgesinin komşusu ve “rakibi” TR72 bölgesinde başarısızlık korkusuz hem KOP 
bölgesinde hem de Türkiye ortalamasından çok daha düşüktür. Girişimcilikte başarısız olma 
korkusunu cinsiyete göre değerlendirdiğimizde ise, kadınların erkeklerden %13 daha fazla başarısızlık 
korkusu yaşadığı görülmektedir.  

Tablo 2.4 Potansiyel Girişimcilerin 18-64 Yaş Arası Yetişkin Nüfusa Oranı (%)(2014) 

Yıl Potansiyel Girişimciler  Erkek 

(%) 

Kadın 

(%) 

Ortalama 

(%) 

 
2014 

Gelecek 6 ay içinde, yaşadığı bölgede 
yeni bir iş kurmak için fırsatı gören 
kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin nüfusa 
oranı (%)  

TR52 Konya Karaman Bölgesi 40,5 32,6 37,1 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve 
Kırşehir Bölgesi 

42,0 29,7 35,9 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesi 40,1 35,4 37,9 

Batı Anadolu 40,3 30,7 35,8 

Orta Anadolu 40,8 33,2 37,2 

Türkiye 43,8 34,6 39,8 

 
2014 

Yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve 
beceriye sahip kişilerin 18-64 yaş arası 
yetişkin nüfusa oranı (%)  

TR52 Konya Karaman Bölgesi 64,7  36,2 51,7 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve 
Kırşehir Bölgesi 

66,2 37,8 51,9 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesi 69,4 40,7 55,6 

Orta Anadolu 68,2 39,6 54,1 

Batı Anadolu 64,5  40,6 52,9 

Türkiye 67,0  44,0 56,1 

 
2014 
 
 
 

 
Başarısız olma korkusundan dolayı yeni 
bir iş kurmaktan çekinen kişilerin 18-64 
yaş arası yetişkin nüfusa oranı (%)  
 

TR 52 Konya Karaman Bölgesi 33,8  47,2 39,9 

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve 
Kırşehir Bölgesi 

33,7 46,6 40,2 

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesi 28,7 37,4 32,9 

Orta Anadolu 30,7 41,1 35,8 

Batı Anadolu 37,2  43,6 40,3 

Türkiye 32,2  41,0 36,4 

Kaynak: Karadeniz, 2014:70-71 ve 89-90’dan faydalanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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2.5.1.2 Kariyer seçeneği olarak girişimcilik 

GEM araştırmasında girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen kişilerin yetişkin nüfus içindeki 
payı da incelenmiştir. Buna göre; Türkiye genelinde 2014 yılında 18-64 yaş arası kişilerden girişimciliği 
bir kariyer seçeneği olarak düşünenlerin payı ile KOP bölgesinin payı paralellik göstermektedir (Şekil 
2.7).  

Şekil 2.7 Yeni Bir Girişimcilik Faaliyetine Başlamanın İyi Bir Kariyer Seçimi Olduğunu Düşünen Kişilerin 18-64yaş 
Arası Yetişkin Nüfusa Oranı (%) (2014) 

 

Kaynak: Karadeniz, 2014:71 ve 90’dan faydalanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2.5.1.3 Girişimci olmaya niyetli kişiler 

GEM araştırmasında cevabı aranılan girişimcilik parametrelerden biri de,  girişimci olmaya niyetli 
kişiler oranıdır. Türkiye'de yaşayan ve girişimci olmaya niyetli kişilerin 18-64 yaş arasındaki yetişkin 
nüfus içindeki oranı %35 iken, bölgede girişimci olma niyeti olan kişilerin oranı ülke ortalamasının 
biraz altındadır. Diğer göstergelerde olduğu gibi TR52 Konya Karaman Bölgesindeki bireyler, TR71 
bölgesindekilerden daha fazla girişimcilik eğilimi taşımaktadırlar (Şekil 2.8). Dolayısıyla bölgede 
yaşayan her 100 kişiden 31’inin önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak 
istemektedirler.  

Şekil 2.8 Girişimci Olmaya Niyetli Kişilerin 18-64 Yaş Arası Yetişkin Nüfusa Oranı (%) 

 
Kaynak: Karadeniz, 2014:72 ve 91’den faydalanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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2.5.1.4 Erken dönem girişimcilik faaliyetleri endeksi: Erken dönem girişimciler 

“Erken dönem girişimcilik faaliyetleri endeksi, kuruluş aşamasında ve yeni kurulmuş bir işin/şirketin 
sahibi ve yöneticisi olan, kendisine ve/veya çalıştırdığı kişilere 3,5 yıldan fazla ücret ödememiş 
kişilerin, 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusa oranını gösterir”(Karadeniz, 2014:72). Erken dönem 
girişimcilik endeksine göre; Türkiye’de her 100 kişiden 19 kişi girişimcilik faaliyetinde bulunurken, bu 
oranTR52 ve TR71 KOP bölgesi için Türkiye ortalamasının altındayken, TR72 bölgesi için %21 oranıyla 
ülke ortalamasının üstündedir. Yukarıda değinilen göstergeler ile bu gösterge genel olarak 
değerlendirildiğinde, KOP bölgesinin girişimcilik potansiyeli bakımından hem ülke ortalamasının 
altında kaldığı hem de komşusu TR72 Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinin altında kaldığı 
görülmektedir. Bununla birlikte, KOP içinde Konya-Karaman alt bölgesi daha girişimci iken Niğde-
Aksaray alt bölgesinin ondan daha az girişimci olduğunu söyleyebiliriz.  

Şekil 2.9 Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetleri Endeksi (%) 

 

Kaynak: Karadeniz, 2014:73 ve 92’den faydalanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2.5.1.5 Fırsata ve ihtiyaca dayalı girişimciler 

GEM Araştırmasında kişilerin girişimci olma motivasyonu, tamamen fırsat motivasyonuyla hareket 
edenler ya da tamamen ihtiyaç motivasyonuyla hareket edenler ve kısmen fırsat motivasyonu ile 
girişimci olanlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Karadeniz, 2014). Yani bireyler fırsata ve ihtiyaca 
bağlı olarak içinde bulundukları koşullar temelinde belli motivasyonlara göre girişimci 
olabilmektedirler.  

Buna göre; Türkiye’de bireylerin 1/3’ü tamamen fırsatları değerlendirmek amacıyla yani daha fazla 
para kazanmak, şartları değerlendirmek ve başarılı olmak vb. nedenlerle girişimcilik faaliyetinde 
bulunurken, %23’ü koşulların zorlaması sonucu ihtiyaçtan veya mecburiyetten dolayı girişimci olmak 
durumunda kalmaktadır. En yüksek motivasyon ilginç bir şekilde kısmen fırsat motivasyonunun 
ortalamasıdır (%42.5) ki bu durum bireylerin hem zaruretten hem de mevcut şartları ve imkanları 
değerlendirmek istemesinden dolayı girişimci olmayı istediğini göstermektedir. Şekil 2.9'daki tüm 
bölgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tüm motivasyon kategorilerinde bölgelerin ülke 
ortalaması ile paralellik gösterdiği aşikardır. Her 3 bölgedeki bireyler için de, ihtiyaç motivasyonu en 
düşük oranı alırken, kısmen fırsat motivasyonunun en yüksek olduğu görülmektedir. KOP bölgesi 
içinde, KOP içinde Konya-Karaman alt bölgesinde bireyler fırsatların bolluğu yüzünden girişimci 
olurken, Niğde-Aksaray alt bölgesinde şartların zorlaması yüzünden girişimci olmaktadırlar. Bölge 
içindeki bu farklılaşma, girişimcilik bakımından KOP bölgesinin batısında fırsatların daha bol, 
doğusunda ise daha kıt olduğunu ortaya koymaktadır (Şekil 2.10). 
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Şekil 2.10 Fırsata ve İhtiyaca Dayalı Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetinde Bulunan Kişilerin Oranı,  2014 (%) 

 

Kaynak: Karadeniz, 2014:73 ve 92’den faydalanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2.5.1.6 Girişimcilerin yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyine göre durumları 

Girişimcilerin yaş, cinsiyet ve eğitim gibi demografik özellikleri de girişimci olup olmamada önem 
taşımaktadır (Tablo 2.5). Girişimcilerin cinsiyetinin Türkiye ve değerlendirilen bölgelerde çok büyük 
oranda erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Ancak TR52 Konya Karaman bölgesinde erkek 
girişimcilerin oranı %90,1 ile ülke ortalamasının 12 puan üzerindedir. Bunun anlamı söz konusu alt 
bölgede 10 girişimciden sadece 1 tanesi kadındır. Niğde-Aksaray alt bölgesi kadın girişimci açısından 
Konya-Karaman bölgesine göre biraz daha iyi olmakla birlikte, her iki bölgede % 24,3’lük oranıyla 
TR72 bölgesinin çok gerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla KOP bölgesinde komşularına göre erkek 
egemen yapının aşırı hakimiyeti kadın girişimciliğin önünde en önemli engellerden biri olarak 
gözükmektedir. Öte yandan gelecekte girişimci olma niyeti bakımından da, TR52 bölgesinde 
kadınların oranı ülke ortalamasına ve diğer bölgelere kıyasla en düşük düzeye sahiptir.  Bu oranlar 
KOP bölgesinin doğusunun batısına nazaran bir çok göstergenin tersine kadın girişimcilik 
potansiyelinin daha yüksek olduğunu ortaya koyarken, Konya-Karaman bölgesinin özellikle kadın 
girişimciliğinde mevcut değer yargılarının da etkisiyle zayıf kaldığını ve bu yönde söz konusu bölgede 
özellikle kadın girişimciliğinin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğine işaret etmektedir.  
Öte yandan bölgede gelecekte girişimci olma niyeti olan erkeklerin oranı hem ülke hem de bölge 
ortalamasının oldukça üzerindedir.  

Girişimcilerin yaş durumu değerlendirildiğinde; Türkiye genelinde girişimcilerin %55’i 25-44 yaş 
aralığında yoğunlaşmaktadır. Konya Karaman bölgesinde 18-24 yaş aralığını temsil eden genç 
girişimcilerin oranı ile 45-64 yaş arasını temsil eden olgun girişimcilerin oranı Türkiye ortalamasının 
üzerinde bulunmaktadır. Girişimci genç nüfusun fazla olması bölge için potansiyel bir avantaj iken, 
olgun girişimcilerin bölgedeki yüksekliği ileri yaşlardaki bireylerin risk alma ve fırsat kovalama 
faaliyetlerinde düşüş yarattığı için dezavantaj olma durumu da vardır.   
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Tablo 2.5 Girişimcilerin Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumları (%) 

Özellik  Değişkenler Bölgeler 18-24 25-44 45-64 

 
 
 
Yaş 

Girişimcilerin yaş dağılımı (%) TR 52 Konya, Karaman Bölgesi 24,1 48,1 27,8 

TR 71 Kırıkkale Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir 
Bölgesi 

22,4 56,1 21,4 

TR 72  Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesi 26,4 50,5 23,1 

Batı Anadolu Bölgesi 22,2 53,0 24,8 

Orta Anadolu Bölgesi 25,1 52,7 22,2 

Türkiye 22,6 54,7 22,6 

   Erkek  
(%) 

Kadın 
(%) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cinsiyet 

Girişimcilerin cinsiyete göre 
oranı(%) 

TR 52 Konya, Karaman Bölgesi 90,1 9,9  

TR 71 Kırıkkale Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir 
Bölgesi 

86,3 13,7  

TR 72  Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesi 76,8 23,2  

Batı Anadolu Bölgesi 75,7 24,3  

Orta Anadolu Bölgesi 80,1 19,9  

Türkiye 77,8 22,2  

     

Gelecekte girişimci olma 
niyetleri olan kişilerin cinsiyete 
göre oranları(%)  

TR 52 Konya, Karaman Bölgesi 75,7 24,3  

TR 71 Kırıkkale Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir 
Bölgesi 

71,5 28,5  

TR 72 Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesi 72,1 27,9  

Batı Anadolu Bölgesi 69,7 30,3  

Orta Anadolu Bölgesi 71,8 28,2  

Türkiye 69,0 31,0  

   Lise 
öncesi 

Lise Lisans/ 
Y.Lisans 

 
 
 
Eğitim 

Girişimcilerin eğitim düzeyi (%) TR 52 Konya, Karaman Bölgesi 44,0 28,3 27,7 

TR 71 Kırıkkale Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir 
Bölgesi 

37,4 33,3 29,3 

TR 72  Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesi 32,6 35,8 31,6 

Batı Anadolu Bölgesi 34,3 30,2 35,5 

Orta Anadolu Bölgesi 34,4 35,1 30,6 

Türkiye 33,5 32,2 34,3 

Kaynak: Karadeniz, 2014:75-77 ve 94-96’dan faydalanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Son olarak, girişimcilerin eğitim durumlarına bakıldığında, KOP bölgesindeki girişimcilerin tüm eğitim 
düzeylerinde ülke ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Yani bölgede az eğitimli kişiler 
girişimcilik faaliyetine katılımı daha fazla iken, eğitimli kişilerin özellikle de lisans ve lisans üstü 
eğitime sahip olan girişimcilerin oranı ülke ortalamasının epeyce altındadır. Nitekim TR52 
bölgesindeki girişimcilerin yaklaşık yarısı lise öncesi eğitim düzeyine sahipken, TR72 bölgesinde bu 
oran ancak 1/3 düzeyindedir. Yine TR72 bölgesi eğitimli girişimci açısından da TR52 ve TR71 
bölgesinden daha üstündür. Yani genel olarak "Kayserili girişimci Konyalı’dan daha eğitimli ve bilinçli, 
dolayısıyla görece daha fazla yenilikçi ve yüksek teknolojili girişim kurma ve üretim yapma eğilimine 
sahiptir." denilebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde; TR52 Konya Karaman bölgesinin 
girişimcilerinin eğitim niteliği ve cinsiyet eşitliği bakımından gerek Niğde-Aksaray bölgesinden gerekse 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesinde epeyce geri kaldığı ve önemli sorunlar yaşadığı görülmektedir. 
Bunun dışındaki diğer girişimcilik göstergelerinde de KOP bölgesinin hem Türkiye ortalamasının hem 
de komşu ve rakibi TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Bölgesinin arkasında kaldığı dikkati çekmektedir. 
Bununla birlikte KOP bölgesinin kendi içinde Konya Karaman alt bölgesinin eğitim niteliği ve cinsiyet 
eşitliği hariç diğer girişimcilik parametrelerinde daha üstün bir potansiyele sahip olduğu 
belirtilmelidir. 
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2.5.2 KOP Bölgesinin Girişimcilik Potansiyeli 

2.5.2.1 Şirketleşme oranı: Kurulan ve kapanan şirket sayısı 

Bir yerde girişimciliğin kapasitesini ve potansiyelini değerlendirmek açısından en yaygın şekilde 
kullanılan gösterge, o bölgede açılan/kurulan ve kapanan firma/şirket sayılarını incelemektir. Bir 
bölgede yeni şirketlerin kurulması o bölge ekonomisindeki dinamizmin ve girişimciliğin bir göstergesi 
olarak ele alınabilir. Dolayısıyla şirketleşme oranı girişimcilik düzeyinin yüksekliğinin işareti olduğu 
gibi, yeni şirketlerin açılması istihdam yaratma potansiyelinin de ayrıca bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Öte yandan bir bölgede firmaların veya işyerlerinin kapanması ise, başarısızlığın bir 
göstergesi olup söz konusu bölgede şirketlerin hayatta kalamadığını, girişimciliğin ve ekonomik 
dinamizmin zayıf olduğunu işaret edebilir.  

Bu bağlamda KOP bölgesindeki girişimciliği incelemek için 2010-2015 yılları arasında açılan ve 
kapanan şirket sayıları incelenmiş ve KOP bölgesinin girişimciliği Türkiye, İstanbul, İzmir, Ankara ve 
bölgesinin komşu illeri içerisinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 2010-2015 döneminde Türkiye’de 
ve KOP bölgesinde girişimciliğin, açılan şirket sayısı bakımından ülke geneline paralel bir gelişme 
gösterdiği görülmektedir (Şekil 2.11). 2008 küresel ekonomik krizinin etkisiyle tüm ülkede azalmaya 
başlayan açılan firma sayıları, 2010’dan itibaren artmaya başlamıştır. 2012 yılındaki inişi bir tarafa 
bırakırsak, hem ülkenin hem de bölgenin son 6 yılda girişimcilik açısından pozitif bir performans 
gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de açılan-kapanan şirketler açısından değerlendirilen iller arasında 
en girişimci iller sırasıyla İstanbul (%42,3), Ankara (%12,5) ve İzmir (%6,7)’dir. Girişimcilik eğilimlerinin 
yüksek olduğu bu üç büyük metropolün toplam şirketleşme oranının %62’sini oluştururken, şirket 
kapanma oranlarında da başı çeken bu 3büyük metropollerin en büyük ağırlığa sahip olduğu 
görülmektedir.  

Şekil 2.11 Türkiye’de ve KOP bölgesinde Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısı (2010-2015) 

 

Kaynak: TOBB, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye genelinde KOP bölgesi toplam açılan şirketlerin %2.6’nı oluştururken, kapanan şirketlerin 
oranı %2,1’dir. 2010-2015 yılları arasında KOP bölgesindeki en girişimci il Türkiye’de açılan şirketlerin 
%2’sini oluşturması nedeniyle Konya’dır (Tablo 2.6).  Konya KOP bölgesinde yeni kurulan işyerlerinin 
%75’ine sahiptir. Yıllar içinde bölgede en fazla açılan ve kapanan firmanın Konya’da olduğu 
görülmektedir. Konya’yı yaklaşık 1000 şirket kurulumu ile Aksaray, yaklaşık 500’er şirketin açılmasıyla 
Karaman ve Niğde izlemektedir.  
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Tablo 2.6 2010-2015 Yılları Arasında Türkiye’nin Üç büyük İli, KOP Bölgesi ve Komşu İllerinde Açılan Kapanan 
Şirket Sayıları

4
 

İller Açılan Oran
5
 (%) Kapanan Oran (%) 

Konya 6306 1,5 1217 1,5 

Aksaray 927 0,3 233 0,3 

Niğde 559 0,2 125 0,2 

Karaman 585 0,2 116 0,1 

KOP Bölgesi toplamı 8377 2,6 1691 2,1 

Kayseri 4513 1,4 1037 1,3 

Yozgat 622 0,2 115 0,1 

Nevşehir 960 0,3 120 0,1 

Kırşehir 259 0,1 152 0,2 

Komşu iller toplamı 6354 2 1424 1,8 

İstanbul 133.607 42,3 44.274 55,1 

Ankara 39.558 12,5 8.848 11 

İzmir 21.241 6,7 6395 8 

3 büyük il toplamı 194.406 61,5 59.517 74,1 

Türkiye toplamı 316169 100 80316 100 

Kaynak: TOBB, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Şekil 2.12 KOP İllerinde 2010-2015 Yılları Arasında Toplam Açılan ve Kapanan Şirket Sayıları 

 

Kaynak: TOBB, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP bölgesindeki iller komşu illerle karşılaştırıldığında Konya’nın, Kayseri’ye göre daha girişimci 
olduğu görülmektedir. Konya’da söz konusu 6 yılda 6.306 şirket açılırken, Kayseri’de bu sayı 4.513 
şirkettir. Aksaray, Karaman ve Niğde illeri karşılaştırıldıkları illere göre değerlendirildiğinde, Aksaray’ın 
Yozgat’tan, Karaman’ın da Kırşehir’den daha girişimci olduğu görülürken; Niğde, açılan şirket 
bakımından Nevşehir’in oldukça gerisinde kalmaktadır. KOP bölgesi ve komşu iller toplam olarak 
alındığında KOP bölgesinin Türkiye içinde %2,6 oranına sahipken, Komşu illerin toplamı %2’dir (Tablo 
2.6). 

Sonuç olarak; KOP bölgesinde Konya girişimcilik bakımından bölgenin lideri ve en büyük ağırlık 
merkezidir (Şekil 2.12). Bazı yıllarda düşüş eğilimi olsa da, bölge illeri arasında Konya ile diğerleri 
arasında çok belirgin bir fark ortaya çıkmaktadır. Aksaray Konya’dan sonra en girişimci diğer KOP 
ilidir. Her iki ilin bölgede girişimci iller arasında ön planda olması ve birbirine paralel bir eğilim 
göstererek bölge illerine göre daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. Karaman ve Niğde ise, 

                                                           
4
Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri 3 veri şeklinde verilmiştir. Bunlar; kurulan, tasfiye ve kapanan şirket sayılarıdır. 

Bunlardan kurulan şirket sayıları da şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticaret işletmesi olarak 3 başlığa ayrılmıştır. Tasfiye şirket 
ve kooperatif olmak üzere 2 başlığa, kapanan ise şirket, kooperatif ve gerçek kişi olarak 3 başlığa ayrılmıştır. Tabloda 
kullanılan veriler sadece kurulan ve kapanan şirket sayılarına aittir (TOBB, 2016).Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında açılan 
kapanan şirketlerin toplamı temelinde illere ait oranlar hesaplanmıştır. 
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KOP bölgesinde girişimciliğin en düşük olduğu iller iken, Karaman Niğde’den daha dinamik iken Niğde 
görece durgun ve yatay seyir izleyen bir girişimcilik düzeyine sahiptir.  

2.5.2.2 Girişimci sayısı 

Bir bölgede girişimciliğin durumunu ölçmede kullanılan ikinci gösterge, “girişimci sayısı”dır. Bir yerde 
girişimci sayısı ne denli fazla ise o bölgenin daha fazla girişimcilik potansiyeline sahip olması beklenir. 
Girişimci sayısı genellikle iki şekilde ölçülmektedir. İlki ve daha yaygın olanı; kendini "işveren" veya 
"kendi hesabına çalışan" diye tanımlayan kişilerin toplam istihdam içindeki oranına bakmaktır 
(TÜSİAD, 2002:140). İkincisi ise;iş kayıtlarına göre girişim sayısına bakmaktır. Ancak bu gösterge ciddi 
sınırlılıkları nedeniyle pek tercih edilmemektedir. Bu çalışmada KOP bölgesinin girişimcilik düzeyini 
girişimci sayısına göre değerlendirmede, hem TÜİK’in işgücü istatistiklerinde yer verdiği “İstihdam 
edilenlerin işteki durumu”nu gösteren “İşveren ve kendi hesabına Çalışan” değişkeni, hem deiş 
kayıtlarına göre girişim sayısı göstergesi kullanılmıştır. 

İstihdamın işteki durumuna göre girişimcilik:KOP bölgesinde istihdamın işteki durumu 
incelendiğinde; 2015 yılında bölgede ücretli, maaşlı ve yevmiyeli çalışanların sayısının %60 ile 
istihdamın en büyük grubunu oluşturduğu görülmektedir (Şekil 2.13,  Harita 2.3). Bu durum Türkiye 
geneli ile paralellik göstermekle birlikte, TR52 Konya-Karaman Bölgesinde bu grubun istihdam 
içindeki oranı ülke ortalamasına göre (%67) daha azdır. TR71 bölgesi Aksaray-Niğde bölgesinde ise 
ücretli istihdam TR52 bölgesine göre 6 puan daha düşüktür. Ücretsiz aile işçisi olarak istihdam 
edilenler bakımından ise, KOP bölgesi %15-20’lik payla Türkiye ortalamasının (%12) oldukça üzerinde 
olup önemli bir paya sahiptir. 

Harita 2.3 Düzey 2 bölgelerine göre istihdam edilenlerin işteki durumu (2015) 

 
Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından yapılmıştır. 

Bu çalışma ve girişimcilik açısından asıl önemli olan istihdam grubu, “İşveren ve kendi hesabına 
Çalışan”ların durumudur. Türkiye ortalamasının %21 olduğu bu grupta, gerek TR52 Konya-Karaman 
bölgesi gerekse TR71 Aksaray-Niğde bölgesi %25 oran ile Türkiye ortalamasının üstünde yer 
almaktadır (Harita 2.3, Şekil 2.13). Bu duruma göre; KOP bölgesi girişimcilikte ülke içinde önemli bir 
role sahiptir. Nitekim KOP bölgesinin batısını oluşturan Konya-Karaman bölgesi yer alan girişimcilik 
açısından (işveren ve kendi hesabına çalışanlar bakımından) düzey2 bölgeleri arasında 12. Sırada yer 
alırken, bölgenin doğusunu oluşturan Aksaray-Niğde bölgesi 19. Sıradadır. Bu haliyle TR52 bölgesi 
komşusu olan, 15. Sırada yer alan TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinden daha iyi durumdadır.  
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Şekil 2.13 KOP Bölgesinde istihdam edilenlerin işteki durumunun komşu bölge ile kıyaslanması (2015) 

 
Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

İş kayıtlarına göre göre girişimcilik: Girişimciliğin durumunu ölçmede kullanılan ikinci gösterge olan 
“girişimci sayısı”, yukarıda da belirtildiği gibi iş kayıtlarına göre girişim sayısı esas alınarak da 
ölçülebilir. Bu göstergenin belli sınırlılıkları olsa da, sektörel düzeyde girişimci sayısını ortaya koyması 
bakımından üstünlüğü bulunmaktadır ve bu da bir bölgenin girişimcilik potansiyelini sektörler 
düzeyinde ortaya koymaktadır. Buna göre; bu çalışmada KOP bölgesinin girişimcilik düzeyini girişimci 
sayısına göre değerlendirmede, TÜİK’in2015 Yılı İş Kayıtları verisi esas alınmış ve ana sektörlere (NACE 
Rev.2) göre girişimci sayısı analiz edilmiştir. 

Türkiye’de 2015 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine göre; 3,5 milyon faal girişim bulunmaktadır 
(Tablo 2.8). Bu girişimlerin %40’ı toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu 
sektörden sonra %15,6 ile ulaştırma ve depolama, %12,6 ile imalat sanayi sektörlerinde girişimciler 
yoğunlaşmaktadır (Tablo 2.7 ve Şekil 2.14). Girişim sayısı bakımından imalat sanayi üçüncü sırada yer 
almakla birlikte, ülkedeki toplam istihdam (%27,1)  ve katma değer (%34,8) yaratılmasında ilk sırada 
yer almaktadır (Tablo 2.7). 

KOP bölgesinde girişim (işyeri) sayısının sektörel dağılımı incelendiğinde, TR52 Konya-Karaman 
bölgesinin 105 bin girişim ile ilk sırada yer aldığı, TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ) 
bölgesinin ise 63 girişime sahip olduğu, buna karşın TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinin 91 bin 
girişim ile Konya-Karaman bölgesinden geri kaldığı görülmektedir (Tablo 2.8). Bölgede en çok girişim 
toptan ve perakende ticaret sektöründedir. Bunu sırasıyla ulaştırma ve depolama sektörü ile imalat 
sanayi izlemektedir (Şekil 2.15). Bu duruma göre; KOP bölgesindeki girişimlerin sektörel dağılımı ile 
Türkiye geneli birbirine büyük bir paralellik göstermektedir. Özellikle Konya-Karaman bölgesinin sahip 
olduğu 16.000 imalat sanayi girişimcisi ve %15 pay ile hem Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinden (%13) 
hem de ülke ortalamasından (%12) daha yüksek paya sahiptir. Buradan çıkarımla; Konya-Karaman 
ilinin hem Türkiye ortalamasından, hem de Kayseri, Sivas ve Yozgat illerine göre imalat sanayi 
alanında bu anlamda daha girişimci olduğu pekala söylenebilir.  
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Tablo 2.7 Sektöre Göre Girişim Sayısı, Çalışanlar Sayısı ve Katma Değerin Oransal (%) Dağılımı, 2015 

Kod Ana Sektörler (NACE Rev.2) Girişim sayısı Çalışan sayısı Katma 
değer  

B - Madencilik ve taşocakçılığı 0,1 1,1 2,6 

C - İmalat 12,6 27,1 34,8 

D - Elektrik, gaz, buhar üretimi ve dağıtımı 0,0 0,6 3,7 

E - Su, kanalizasyon, atık yönetimi  0,1 0,8 1,5 

F - İnşaat 5,8 10,3 7,0 

G - Toptan ve perakende ticaret 39,9 24,3 19,8 

H - Ulaştırma ve depolama 15,6 8,4 7,8 

I - Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 8,6 7,2 3,9 

J - Bilgi ve iletişim 1,2 1,4 4,2 

L - Gayrimenkul faaliyetleri 0,9 0,4 0,5 

M - Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 5,7 3,9 4,4 

N - İdari ve destek hizmet faaliyetleri 1,1 7,7 4,6 

P - Eğitim 0,5 2,1 1,7 

Q - İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 1,2 2,3 2,5 

R - Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 0,7 0,4 0,6 

S - Diğer hizmet faaliyetleri 5,7 1,9 0,4 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 
 
 

Şekil 2.14 Türkiye’de Ana Sektöre Göre Girişim Sayısı, 2015 

 

Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

39,9 

15,6 

12,6 

8,6 

5,8 

5,7 

5,7 

1,2 

1,2 

1,1 

0,9 

0,7 

0,5 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 

Toptan ve perakende ticaret 

Ulaştırma ve depolama 

İmalat 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 

İnşaat 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 

Diğer hizmet faaliyetleri 

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 

Bilgi ve iletişim 

İdari ve destek hizmet faaliyetleri 

Gayrimenkul faaliyetleri 

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 

Eğitim 

Madencilik ve taşocakçılığı 

Su, kanalizasyon, atık yönetimi  

Elektrik, gaz, buhar üretimi ve dağıtımı 

Oran (%) 

A
n
a 
Se

kt
ö
rl
er

 



  

66 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Tablo 2.8 KOP bölgesi ve Komşu bölgelerde Ana Sektöre Göre Girişim Sayısı, 2015 

Kod Ana Sektörler (NACE Rev.2) TR52 (Konya, 
Karaman) 

TR71 (Kırıkkale, 
Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir) 

TR72 (Kayseri, 
Sivas, Yozgat) 

TR 
Türkiye 

A- Tarım, ormancılık ve balıkçılık 2784 1544 1032 31877 

B - Madencilik ve taşocakçılığı 184 164 277 7115 

C - İmalat 15994 6150 11549 434285 

D - Elektrik, gaz, buhar üretimi ve dağıtımı 326 107 209 8971 

E - Su, kanalizasyon, atık yönetimi 119 110 108 4907 

F - İnşaat 6812 3819 6589 263081 

G - Toptan ve perakende ticaret 38884 23250 34093 1241766 

H - Ulaştırma ve depolama 14838 11472 14837 539416 

I - Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 7758 6068 6052 313542 

J - Bilgi ve iletişim 667 457 650 43942 

K- Finans ve sigorta faaliyetleri 465 328 568 23792 

L - Gayrimenkul faaliyetleri 1538 612 1018 59655 

M - Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 5232 2513 4545 211171 

N - İdari ve destek hizmet faaliyetleri 1047 782 975 59333 

P - Eğitim 721 531 704 33208 

Q - İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 818 483 932 44229 

R - Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 535 452 606 35661 

S - Diğer hizmet faaliyetleri 6502 3796 5879 228881 

Toplam 105224 62638 90623 3584832 

Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 
 

 

Şekil 2.15 KOP bölgesinde Ana Sektöre Göre Girişim Sayısı, 2015 

 

Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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2.6 BİR GİRİŞİMCİLİK GELİŞTİRME MODELİ OLARAK İŞGEM VE ABİGEM’LER 

KOP bölgesinde girişimcilikle ilgili mevcut durumu ortaya koyabilmek için girişimcilikle ilişkili olarak 
bölgede faaliyette bulunan kurum, kuruluş ve modellerin de incelenmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda girişimciliği desteklemek için tasarlanmış bir yapı/model olan İş Geliştirme Merkezleri 
(İŞGEM) ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) KOP bölgesinde faaliyette bulunmasından 
ötürü bu çalışma kapsamında bir girişimcilik geliştirme modeli olarak incelenmektedir. KOP Bölgesi 
içinde yer alan Karaman’da kurulum aşamasında olan İŞGEM ile Konya’da faaliyet gösteren ABİGEM 
bu bağlamda bölgede örnek olan iki önemli girişimcilik yapısıdır.  

2.6.1 İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) 

Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmanın sürdürülebilir şekilde sağlanması için “girişimcilik” çok önemli 
bir parametredir. Girişimcilikle istihdam doğru orantılıdır. Bir bölgede/yerelde girişimcilik arttıkça yeni 
istihdam kapıları açılmaktadır. Bu bağlamda girişimci firmaları desteklemek, ilk yıllarda karşılaşacağı 
sorunları en aza indirgemek, istihdamı arttırıp, girişimciliğe destek olmak amacıyla İş Geliştirme 
Merkezleri (İŞGEM) tasarlanmıştır. 

Uluslararası literatürde “Business Incubator” yani İşletme Kuluçkaları” ya da “Kobi Fidanlığı” olarak 
adlandırılan İŞGEM’lerin (Sungur ve Dulupçu, 2013) temel amacı, küçük girişimcilerin ve KOBİ’lerin iş 
kurmasını ve geliştirmesini desteklemek, özellikle işletmelerin ilk kuruldukları dönemlerde hayatta 
kalma, büyüme imkanlarını kolaylaştırmak, böylece girişimcileri ve dolayısıyla onların kurmuş 
oldukları firmalar yoluyla istihdamı artırmayıve yeni iş kurmayı mümkün kılan bir iş kurma ve girişimci 
destekleme modelidir (Güner ve Korkmaz, 2011). 

Türkiye’de ilk defa 1997 yılında gündeme gelerek kurulan İŞGEM’ler, 2010 yılından bu yana KOSGEB 
tarafından desteklenmektedir. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde desteklenen 
İŞGEM’ler, sözkonusu programda şöyle tanımlanmaktadır: “Bünyesinde barındırdığı işletmelere, 
işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun 
koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en 
kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan 
ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezler”dir (KOSGEB, 
2015:57). Bu tanıma göre; İŞGEMler yeni girişimcilere destek sağlayıp büyüme performansına etki 
etmek, yeni kurulan ve girişimci firmaların başarı oranlarını arttırmak amacıyla; yönetim, ofis, 
finansman, fiziki altyapıya ulaşım, danışmanlık desteği vermesi amacına hizmet etmekte ve böylece 
işletmelerin giderlerine ortak olarak karşılaştığı mali sorunları da en aza indirgemekte ve işletmenin 
hayatta kalma süresini de uzatmış olmaktadır.  

İŞGEM’ler istihdam sağlamakta dolayısıyla da işsizliğin önüne geçmekte, yeni girişimcilere iş imkânı 
sunmaktadır. Yeni girişimciler piyasaya ilk atıldıklarında, serbest piyasa ekonomisinin de getirdiği 
şartlarla hem maddi olarak sıkıntı yaşamakta hem de rekabet edebilirlikleri ilk aşamada düşük 
kaldığından piyasaya tutunmakta sıkıntı yaşamaktadır. İŞGEM çatısı altındaki yeni girişimcilerin 
başarısız olma olasılığı %10 iken, tek başına olduklarında bu oran %80’lere çıkmaktadır (Kadın 
Girişimcilik Rehberi,2010). Projeye uygun bir mekânın bilabedel tahsis edilmiş olması, İŞGEM 
yöneticisinin KOBİ’yi ve girişimciyi çok iyi bilmesi aynı zamanda sektörden gelmesi, İŞGEM’i 
üstlenecek hizmet sağlayıcı ve bunun önderliğinde kamu ve özel sektörden oluşan yerel aktörlerin 
desteğinin sağlanması, İŞGEM’lerin kurulacağı bölgedeki girişimcilik potansiyeli ve potansiyelin 
harekete geçirilmesi, İŞGEM’lerin başarısına katkı sağlayan etmenlerdir.  

İŞGEM’lerin genel amaçları arasında; Küçük işletmelere bina konusunda ve yeni iş kurmada destek 
vermek ve yardım etmek, başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak, işletmenin büyüme ve hayatta 
kalma fırsatlarını artırmak,yeni iş ve istihdam olanakları yaratmak, yerel kaynakları yeni ve/veya farklı 
işletmelere yöneltmek, girişimciliği özendirmek, güvenli bir iş ortamı sağlamak, rekabetçi ortamı 
sağlamak,  bölgesel ve yerel gelişimi hızlandırmak ve bu konulara katkıda bulunmak, yerel ekonomiyi 
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desteklemek bulunmaktadır. İşletmelere sağlamış olduğu imkânlar ise genel olarak; belirli sürede iş 
yeri tahsisi etmek, sekreterlik ve ortak destek (muhasebe, güvenlik vb.) hizmetleri sağlamak, telefon, 
servis aracı, büro malzemeleri sağlamak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak, mali destek 
mekanizmalarına ve bilgi kaynaklarına erişimi sağlamak, yönetim ve pazarlama desteği sağlamak 
olarak sayılabilir. 

Tablo 2.9 Türkiye’dekiİŞGEM'ler ve Bazı Temel Göstergeleri, 2015 

İŞGEM Kuruluş Şekli Kuruluş 
Yılı 

Mevcut 
İşlik 
Sayısı 

Dolu 
İşlik 
Sayısı 

Mevcut 
İşletme 
Sayısı 

2015 
Yılında 
Yer 
Verilen 
Yeni 
İşletme 
Sayısı 

2015 
Yılında 
Mezun 
Olan 
İşletme 
Sayısı 

İstihdam 
Sayısı 

Adana İŞGEM Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi 

2004 30 28 28 11 7 255 

Ceyhan İŞGEM KOSGEB İş Geliştirme 
Merkezi Desteği 

2012 34 17 7 7 0 13 

Elazığ İŞGEM Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi - II 

2006 33 31 25 10 1 87 

Erzincan İŞGEM KOSGEB İş Geliştirme 
Merkezi Desteği 

2013 20 18 18 4 0 18 

Eskişehir İŞGEM Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi 

2004 20 20 16 7 4 59 

Isparta/Yalvaç 
İŞGEM 

KOSGEB İş Geliştirme 
Merkezi Desteği 

2013 53 47 32 2 0 33 

Pendik KİŞGEM Kadın Girişimciliğin 
Desteklenmesi Projesi 

2008 25 16 16 5 1 4 

Kütahya KİŞGEM Kadın Girişimciliğin 
Desteklenmesi Projesi 

2007 46 24 14 5 2 25 

Malatya İŞGEM IPA İŞGEM Projesi 2014 38 25 21 17 - 50 

Malatya/Yeşilyurt 
İŞGEM 

KOSGEB İş Geliştirme 
Merkezi Desteği 

2012 26 26 24 - - 1000 

Mersin/Tarsus 
İŞGEM 

Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi 

2003 146 141 119 33 22 1312 

SABEK İŞGEM Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi - II 

2006 26 26 21 7 6 150 

Tokat İŞGEM IPA İŞGEM Projesi 2015 38 13 6 6 - 13 

Van İŞGEM Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi 

2005 28 28 28 5 6 150 

Zonguldak İŞGEM İşgücü Uyum Projesi 1998 20 16 9 - 1 69 

Kdz. Ereğli İŞGEM Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi 

2004 13 13 13 - - 38 

       Toplam 596 489 397 119 50 3.276 

Kaynak:KOSGEB, 2015:57-58’den yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Dünyada 1960’larda kurulmaya başlayan İŞGEM Türkiye’de 1995-1999 yılları arasında uygulanan 
İşgücü Uyum Programı kapsamında, 1997 yılında faaliyete geçmiş ve böylece ilk İŞGEM, 1998 yılında 
Zonguldak da İş Gücü Uyum Projesi Kapsamında kurulmuştur (Güner ve Korkmaz, 
2011:51).Zonguldak’da kurulanilk İŞGEM'in başarılı olması üzerine diğer illerde de İŞGEM’ler hayata 
geçirilmiştir. Bugün Türkiye’de hâlihazırda 16 İŞGEM bulunmaktadır ki (Şekil 2.19) bunlardan iki tanesi 
Pendik ve Kütahya Kadın İş Geliştirme Merkezleri (K-İŞGEM), kadın girişimcileri destekleyerek 
kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve girişimciliklerini desteklemeye yönelik çalışmalar 
amacıyla kurulmuştur. KİŞGEM’lerdeki mevcut işlik sayısı 71, dolu işlik sayısı 30 olup, KİŞGEM'lerin 
doluluk oranı %42'dir. Ayrıca İŞGEM içerisinde kadın girişimcilerin oranı %20 olmakla birlikte 397 
işletme içerisinde 84 işletmeyi kadın girişimciler oluşturmaktadır(KOSGEB, 2015:58). İŞGEM’lerin 
istihdam oranına bakıldığında Mersin ve Malatya İŞGEM, mevcut işletme sayısına bakıldığında ise 
Mersin ve Isparta/Yalvaç İŞGEM ön plana çıkmaktadır. Gerçekten de Mersin İŞGEM gerek toplam 
içindeki istihdam ve işletme oranı, gerekse dolu işlik oranları bakımından en ön planda gelmektedir. 
İŞGEM toplamları içerisinde en az mevcut işlik oranına Kdz.Ereğli İŞGEM, en az dolu işlik oranına ise 
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Tokat İŞGEM’in sahip olduğu görülmektedir.Ayrıca İŞGEMlerde toplam yer verilen işletme sayısı ve 
mezun olan sayısına bakıldığında da yarı yarıya bir başarı olduğu gözlemlenmektedir ki, bu bağlamda 
İŞGEM’ler 3.276 kişilik istihdam yaratarak ve 397 yeni girişim çıkararak önemli bir başarı sağlamıştır. 

Türkiye’de faal olan 16 İŞGEM’in coğrafi dağılımı (Harita 2.4) ile İŞGEM’lerdeki mevcut işyeri ve 
istihdamın payı incelendiğinde; Van, Malatya/ Yeşilyurt ve Mersin/Tarsus İŞGEM’lerinin, İŞGEM’ler 
içinde en yüksek mevcut işletmeye sahip olduğu görülmektedir.  Ceyhan, Tokat ve Kdz.Ereğli 
İŞGEM’lerin ise; İŞGEM’ler içerisinde en az işletme payına sahip olduğu görülmektedir. İŞGEM’lerin 
istihdam payı incelendiğinde Malatya/Yeşilyurt ve Mersin/Tarsus İŞGEM'lerin en yüksek paya sahip 
olduğu, Pendik İŞGEM’in ise en az paya sahip olduğu görülmektedir. 

Harita 2.4 Türkiye’deki İŞGEM’lerin Coğrafi Dağılımı, 2015 

 

Kaynak: KOSGEB, 2015:58’den yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak; 1998 yılından bu yana faaliyette olan İŞGEM’ler giderek başka illerde de kurularak 
yaygınlaşmakta ve hem girişimciliği desteklemek hem de istihdam yaratmak amacıyla varlığını 
sürdürmeye devam etmektedir. Bu bağlamda mevcut İŞGEM'lerin yanında hala kurulma aşamasında 
olan yeni İŞGEM’lerin bulunduğu görülmektedir. Nitekim Şekil2.19’da henüz bulunmasa da, KOP 
Bölgesi içinde yer alan Karaman’da bir İŞGEM kurulum aşamasında olup 2016 yılı sonunda faaliyete 
geçmesi planlanmaktadır. 

2.6.1.1 Karaman İŞGEM 

5.11.2014 tarihinde Karaman İşletme Merkezi A.Ş şirketi kurularak, Karaman İŞGEM’in kurulması için 
ilk olarak KOSGEB’e 16.12.2015 tarihinde başvuru yapılmıştır. KOSGEB, Karaman İŞGEM’in kurulması 
başvurusunu resmen 24.06.2016 tarihinde kabul etmiştir. İŞGEM başvurusu ve İŞGEM adı kullanım 
hakkı kabul edilerek, KOSGEB tarafından gönderilen sözleşme 01.08.2016 tarihinde İŞGEM AŞ. olarak 
yönetici ve ortaklar tarafından imzalanıp KOSGEB’e gönderilmiştir. Karaman İŞGEM’in fiili olarak 
kurulup faaliyete geçmesi için KOSBEG tarafından sözleşmenin nihai onay ile imzalanması 
beklenmektedir ki Karaman İŞGEM yetkilileri tarafımıza 2016 yılı sonu itibariyle bu kurulumun 
tamamlanacağını ifade etmişlerdir (Sözlü Görüşme, Ağustos 2016).  

Karaman İŞGEM, Karaman OSB ve Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesi ortaklığıyla kurulmuş bir 
İŞGEM’dir. Karaman İŞGEM, bünyesinde 21 adet işlik (yeni girişimcilerin farklı sektörde kendilerini 
geliştirebildikleri işyeri) bulundurmaktadır. Halen tadilat ve kurulum süreci devam eden Karaman 
İŞGEM’e bölge de oldukça çok talep olduğu ifade edilmektedir. 
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2.6.2 Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) 

Avrupa Birliği Komisyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından KOBİ'lerin öncelikli 
sorunlarına çözüm geliştirmek amacıyla kurulan AB’nin MEDA (Mediterranean Ecomomic 
Development Area) programı kapsamında finanse edilen Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri 
(ABİGEM), TOBB öncülüğünde Sanayi ve Ticaret Odalarının ev sahipliğinde, 2002 yılında Gaziantep, 
Kocaeli ve İzmir’de kurulmuştur. İlk 3 ABİGEM’in başarısı üzerine “Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme 
Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılarak AB Fonlarıyla, Mayıs 2008 tarihinde 12 
ABİGEM daha kurularak ABİGEM sayısı 15’e çıkarılmıştır. Daha sonra ABİGEM-3 PROJESİ TOBB’un 
önderliğinde Hatay, Sivas, Batman ve Van Sanayi ve Ticaret Odalarının ev sahipliğiyle, AB’nin 8,5 
milyon Avro katkısı ile Temmuz 2011’de hayata geçirilmiştir. Proje ABİGEM ağlarının genişletilmesi ve 
kurulan ABİGEM’lerin AB katkısı olmadan kendi başlarına ayakta durmaları hedef alınarak 
oluşturulmuş ve kurulum aşaması sona ermiştir (TOBB, 2016). 

AB tarafından 50 milyon Avro mali destek verilen ABİGEM’lerin temel amacı, profesyonel danışmanlık 
ve eğitim hizmeti vererek KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliğini arttırmak, 
girişimcilerin yeni yatırımları doğru ve sağlıklı yapılandırmasına destek sağlamak ve böylece KOBİ’lerin 
rekabet edebilirliğini arttırarak bölgesel ekonomik kalkınmayı sağlamaktadır. Esas olarak KOBİ’lere ve 
girişimcilere danışmanlık, eğitim ve teknik destek veren ABİGEM’ler bölgenin yerel ihtiyaçlarına ve 
koşullarına göre farklı uzmanlık hizmetleri ve sektörel hizmetler de sunabilmektedir. Bünyesinde bir 
direktör ve en az üç iş geliştirme uzmanı bulunan ABİGEM’lerözellikle KOBİ ve özel sektör deneyimine 
sahip profesyonelleri de istihdam etmektedir.  

Harita 2.5 Türkiye’de faaliyet gösteren ABİGEM Ofisleri, 2016 

 

Kaynak: TOBB, 2016 verileri baz alınarak yazar tarafından yapılmıştır. 

Türkiye’de 2016 itibariyle 19 ABİGEM Ofisi bulunmaktadır (Harita 2.5). Ancak ABİGEM’ler faaliyette 
oldukları ille sınırlı değildir. Örneğin; Trakya ABİGEM merkezi Tekirdağ da olmakla birlikte, tüm Trakya 
illerine hizmet verirken, Doğu Marmara ABİGEM ofisi Kocaeli merkez olmak üzere çevresindeki 6 ili 
kapsamaktadır. KOP bölgesinde ise sadece Konya’da ABİGEM bulunmakta olup, 2007 yılından bu 
yana bölgeye hizmet vermektedir. 
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2.6.2.1 Konya ABİGEM 

KOP Bölgesinde yer alan Konya ABİGEM 2007 yılında kurulmuş ve 2010 yılına kadar da AB-TOBB 
bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. Haziran 2010’dan sonra A.Ş olarak faaliyetlerine devam 
eden Konya ABİGEM, Konya’nın ekonomik hayatının önemli rolü olan TOBB, KTO, KSO, Konya OSB ve 
KTO Karatay Üniversitesi Eğitim ve Sağlık Vakfı ortaklığında faaliyetlerine devam etmektedir (Konya 
ABİGEM, 2016). 

Konya ABİGEM;Konya’daki KOBİ’leri danışmanlık, eğitim, bilgi, teknik destek hizmetleri ile 
destekleyerek, KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırıp, 
potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bölgedeki KOBİ‟lerin ihtiyaç duydukları tüm İş 
geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir yapı olan Konya ABİGEM, bünyesinde danışmanlık, eğitim, 
girişimcilik, bilgi servisleri, insan kaynakları, proje hazırlama/geliştirme ve yönetme ile stratejik 
projeler, uluslararası bağlantılar ve işbirlikleri ile tahribatsız muayene laboratuarı (NDT-Radyografik) 
gibi hizmetler sunmaktadır. 

2.7 KADIN, GENÇ VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLER 

2.7.1 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 

Kadın istihdamı ve kadın girişimciliği ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli kriterlerden biri 
olarak kabul edilmektedir. Kadınlar; bir toplamda nüfusun ve işgücünün yarısını oluşturmakla birlikte, 
kendi işene sahip olup işveren durumda olan veya kendi hesabına serbest olarak çalışan kadın sayısı 
gelişmiş ülkelerde bile erkeklere nazaran oldukça düşüktür. Gerçekten de her anlamda dünyanın 
yarısını oluşturan kadınlar, dünyadaki tüm girişimcilerin ancak 1/3’ünü oluşturmaktadır (Atalay ve 
Varol, 2016). Her ne kadar son yıllarda kadınlar giderek artan oranda ücretli işçi olarak çalışma yoluyla 
istihdama katılımı artmakta ve ayrıca yeni bir iş kurarak veya kendi işinin sahibi olarak girişimciliğe 
yönelmekte olsa da, kadınlar halen gerek emek piyasasında gerekse girişimcilik alanında dezavantajlı 
durumdadırlar. 

1980’li yıllarla birlikte girişimcilik olgusu özellikle üçüncü dünya ülkeleri için ekonomik sorunların 
giderilmesi açısından önemli bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda girişimciliğin desteklenmesi, 
geliştirilmesi ve devamında yaygınlaştırılması bu olgunun içerisinde kadınların da yer alması için 
politikalar ve destekler üretilmeye başlanmıştır (Soysal, 2010). Özellikle üretimdeki post-fordist 
değişimlerle birlikte kas gücüne olan ihtiyacın azalması, teknolojik gelişmelerle birlikte sektördeki 
yapısal değişimlerle kadınların iş hayatına daha kolay adapte olmasına ve girebilmesine yol açmıştır. 
Ancak kadınların toplumsal cinsiyet rolleri gereğince iş hayatına atılmaları erkeklere oranla daha zor 
olmaktadır. Sektörel yapıdaki dönüşüm teknolojik ilerlemeyle birlikte yeni bir yapılanma olan “esnek 
çalışma” modeli ile birlikte kadınlar iş hayatına daha kolay adapte olabilmişlerdir. Artık kadın emeği 
geleneksel sektörlerin gerektirdiği standart üretim sürecinde kullanılan becerisiz işgücü olarak değil, 
bilgi teknolojilerini kullanabilen, esnek ve becerili işgücü olarak emek piyasasında yer almaya 
başlamıştır (Atalay ve Varol, 2016:183-184). Toplumsal yapıdaki değişim (kadının çalışma hayatına 
katılımına karşı olumlu tutum), evlenme oranında azalma ve boşanma oranında artış, kadınları 
destekleyici ve koruyucu yasaların artması, kentleşmedeki artış, eğitim ve demografideki gelişmeler 
kadınların iş hayatına aktif bir şekilde katılmalarında etkili olmuştur (Soysal, 2010). 

Bu çerçevede Kadın girişimciliği kavramı, “Ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, 
bir işletmede tek başına veya çalıştırdığı diğer kişilerle birlikte çalışan veya sahibi olması sıfatıyla 
ortaklık kuran, iş ile ilgili olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla temaslara geçen, işletmenin geleceği 
ile ilgili planlar yapan, işletmeden elde ettiği kazancı, yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi 
olan, işletmesi adına tüm riski üstlenen kadındır” (Soysal, 2010:90) olarak tanımlanmaktadır. 
Literatürde kadın girişimci tipleri incelendiğinde, 4 farklı kadın girişimci türünün olduğu 
görülmektedir. İlk olarak geleneksel kadın girişimci tipinde, kadın cinsiyet rollerini yerine getirirken 
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aynı zamanda girişimcilik hedeflerini yerine getirmektedir. Yenilikçi girişimci türünde kadın, 
girişimcilik hedeflerini geleneksel cinsiyet rollerinin üzerinde tutmaktadır. Evcimen girişimci kadın tipi, 
cinsiyet rollerini girişimcilik hedeflerinin üzerinde tutmaktadır. Köktenci girişimciler ise, kadınların 
arka planda olmaması için çalışan girişimci kadınlardır (Özkaya, 2009). Kadın girişimcilerin temel 
özellikleri arasında dinamik, bağımsız, özgüvenli, kendi işini kontrol edebilen, rekabetçi, risk alabilen, 
hırslı bir yapıya sahip olmalarının yanı sıra, yenilikçi, fırsatları değerlendirebilen, iş birliğine yatkın, 
sosyo-kültürel ilişkileri güçlü, iyi iletişim kuran, problemleri kolaylıkla çözebilen, hoşgörülü, özverili ve 
duygusal, koruyan bir yapıya sahip oldukları görülmektedir (Soysal, 2010).  

2.7.1.1 Kadın Girişimciliğini Destekleri 

Kadın girişimciliğini özendirmek, desteklemek ve sürdürülebilirliğini sağlayarak yaygınlaştırmak ve 
ayrıca kadınların istihdam ve işgücüne katılımını artırmak için kadınlara özel bazı kamu ve özel 
kuruluşlar tarafından destekler verilmektedir. Bu desteklerin önemli bir bölümü geri ödemesi görece 
daha kolay olan düşük faizli krediler ve ücretsiz mesleki eğim şeklinde iken, bazıları da geri ödemesiz 
parasal hibeler şeklindedir.  

Türkiye’de Kadın girişimciliğine desteklemek için teşvik veren en önemli kurumların başında KOSGEB 
ve Kredi Garanti Fonu gelmektedir. Bu kurumların yanı sıra TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Kadın 
Girişimciler Derneği (KAGİDER) gibi STK’lar da kadın girişimciliğini öteden beri desteklemektedirler. Bu 
kurumların dışında birçok banka ve finans kuruluşu kadın girişimcilere yönelik kredi destek 
programları yürütmektedir. Ziraat Bankası, Finansbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, TEB, 
Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi ve Denizbank gibi bankalar söz konusu bu desteği veren kuruluşlar 
arasındadır. 

Kadın girişimciliğinin desteklenmesinde belki de en önemli program KOSGEB tarafından 
yürütülmektedir. KOSGEB, 2010 yılından bu yana yürütmekte olduğu “Girişimcilik Destek Programı” 
kapsamında tüm girişimcilere destekler vermektedir. Ancak bu program içerisinde KOSGEB özel 
olarak sanayi ve hizmet sektöründe girişimcilik faaliyeti yürütmek isteyen kadın girişimcilere pozitif 
ayrımcılık yapmakta ve bu çerçevede verdiği desteklerin miktarında erkeklere nazaran kadın 
girişimcilere biraz daha “ayrıcalıklı” olarak faydalanma imkanı tanımaktadır (Bkz. Tablo 2.8). Tabloda 
görüldüğü üzere, KOSGEB söz konusu program ile tüm girişimcilere geri ödemesiz 50 bin TL hibe 
desteği verirken, geri ödemeli olarak 100 bin TL faizsiz kredi desteği sunmaktadır. Ancak kadın 
girişimciler bu destekleri almada yaşadığı bölgeye göre diğer girişimcilere oranla %30-40’a varan 
avantajları sahiptir. Örneğin; aynı bölgede (mesela Konya’da) bir erkek girişimci 50 bin TL hibe 
imkanından faydalanmak için başvurduğunda bunun sadece 30 TL’sini hibe olarak alırken, bölgedeki 
kadın girişimci 40 bin TL’sini hibe olarak alabilmektedir. 

Tablo 2.10 KOSGEB tarafından yürütülmekte olan “Girişimcilik Destek Programı”nda Kadın Girişimcilerin Yeri 

DESTEK UNSURU TÜRÜ ÜST 
LİMİTİ 
(TL) 

DESTEK ORANI (%) 
(1. ve 2.Bölge) 

DESTEK ORANI (%) 
(3., 4., 5. ve 6. 
Bölge) 

İşletme Kuruluş Desteği Geri 
Ödemesiz 

2.000 - 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis 
Donanım ve Yazılım Desteği 

18.000 60 70 

Kadın Girişimci, 
Gazi, şehit yakını 

veya Engelli 
Girişimciye %80 

uygulanır. 

Kadın Girişimci, 
Gazi, şehit yakını 

veya Engelli 
Girişimciye %90 

uygulanır. 

İşletme Giderleri Desteği 30.000 

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000 

Sabit Yatırım Desteği Geri 
Ödemeli 

100.000 

Kaynak: KOSGEB, 2017’den alınmıştır. 

Bilindiği gibi Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve 
KOBİ dışı işletmelere kefil olarak söz konusu işletmelerin finansmana erişimine destek olan bir 
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kuruluştur. KFG, faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan kadın girişimcilerin kullanacakları kredilere kefalet 
sağlayarak kadın girişimcilere destek sağlamaktadır (Kredi Garanti Fonu, 2017). KGF’nin bu destek 
programı 2 yaşını doldurmamış ve 55 yaşını geçmemiş girişimci kadınların işletmelerinin işletme veya 
yatırım kredilerine kefil olmak şeklinde yürümektedir. 

TOBB (2008) bünyesinde oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu, 2009 yılından itibaren kadın 
girişimcilerin desteklemesi çerçevesinde "Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin 
Desteklenmesi" programını kabul ederek kadın girişimcilerin ürettikleri mal ve hizmetleri tanıtmak ve 
işbirliği imkanlarını geliştirmek için ücretsiz fuar katılım desteği sağlanması yönünde bir proje hayata 
geçirmiştir. Öte yandan bir diğer sivil toplum kuruluşu olan Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 
“İşimi Kuruyorum” projesi/programı başta olmak üzere “Kadın Girişimci Yarışması” vb. diğer proje ve 
etkinliklerle ücretsiz eğitim ve danışmanlık gibi destekler sunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen kamu kurumları ile STK’ların dışında Ziraat Bankası, Finansbank, Halkbank, 
Vakıfbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi ve Denizbank gibi banka ve finans 
kuruluşları da kadın girişimcilere yönelik çeşitli kredi destek programları yürütmektedir. Bu bağlamda 
Ziraat Bankası, Finansbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi 
ve Denizbank kadın girişimcilere yönelik finans danışmanlığı, İşletme Merceği ve Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi kapsamında pazarlama, risk yönetimi, satış vb. konularında eğitim, teminatsız 
kredi desteği, düşük faiz oranları, 84 aya varan vadeler ile kadın işletmelerine yönelik birçok 
bankacılık ürün ve hizmetinde özel avantajlar sağlanmaktadır. 

2.7.1.2 Türkiye’de Kadınların Konumu ve İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Durumları 

TUİK tarafından her yıl kadınlar günü vesilesiyle yayınlanan İstatistiklerle Kadın2016 bülteni 
Türkiye’de kadınların toplumsal konumu ve yerine ilişkin çok anlamlı değerlendirmeler içermektedir. 
Bu istatistiklere göre; Türkiye nüfusunun %50,2’sini erkekler oluştururken, %49,8’ini ise kadın 
nüfusun oluşturduğu görülmektedir. Kadınlar toplumun yarısını oluşturmakla birlikte, ortalama 
yaşam süresi ve üniversiteyi bitirme oranı dışında kadınların hemen hemen tüm göstergelerde geri 
planda kaldığı görülmektedir (TÜİK, 2016). Örneğin; okuma yazma bilmeyen nüfus oranı 
incelendiğinde erkeklerin okuma yazma oranının kadınlardan 5 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu 
örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen, kadınların 
toplumdaki yeri, çalışma yaşamındaki durumu ve statüsü yavaş ve istenilen düzeyin çok gerisinde de 
olsa tedricen artmaktadır. 

Çalışma hayatı ve emel piyasasına ilişkin en önemli gösterge hiç kuşkusuz kadınların işgücü, istihdam 
ve işsizlik durumlarıdır. Tablo 1’de 2015 yılında kadın ve erkek istihdamının işgücüne katılım oranı, 
istihdam oranı ve işsizlik oranı eğitim düzeylerine göre gösterilmektedir. Bu 3 temel emek 
parametresi incelendiğinde, kadınlarda işgücüne katılım oranı %32 iken, erkeklerde %72’dir. Ancak 
eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılım oranı artmaktadır ki üniversiteli kadınların %72’si 
işgücüne katılmaktadır. Bir diğer gösterge olan istihdam oranı erkeklerde %65 iken kadınlarda %27,5 
düzeyindedir (Tablo 2.11). Çalışan erkekler her kademede ve eğitim düzeyinde çalışan kadınlardan 
daha fazla gelir elde etmektedir. Mesela çalışan bir üniversite mezunu kadın yıllık ortalama 29 bin TL 
kazanırken, aynı düzeydeki erkek 38 bin TL kazanmaktadır (Tablo 2.12). Ancak hem kadınların hem de 
erkeklerde eğitim düzeyi arttıkça gelir düzeyi de artmaktadır. Benzer bir durum eğitim düzeyine göre 
işgücüne katılım ve istihdam oranları içinde geçerlidir. Kadınlar, eğitim düzeyi arttıkça sadece daha 
fazla gelir elde etmiyor aynı zamanda daha fazla çalışma imkanı ve istihdam edilme şansını elde 
etmektedirler. Bu durumun tek istisnası işsizlik konusudur. Erkeklerin tersine kadınların eğitim düzeyi 
arttıkça işsizlik oranları azalmamakta hemen hemen aynı kalmaktadır. Sonuç olarak kadınların eğitim 
seviyesinin artışıyla iş gücüne katılımı, istihdamı ve gelir durumu arasında pozitif bir ilişki olduğu 
açıktır. Bu durum kadınlar için eğitimin hayati önemine işaret etmektedir.  
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Tablo 2.11 Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu, 2015 (15+yaş) 

 Okuryazar 
olmayanlar 

Lise altı 
eğitimliler 

Lise Mesleki veya 
teknik lise 

Yükseköğretim Toplam 

 İşgücüne katılım oranı 

Erkek 30,9 68,8 71,3 81,1 86,2 71,6 

Kadın 16,1 26,6 32,7 40,8 71,6 31,5 

Toplam 18,6 48,1 54,1 65,4 79,8 51,3 

 İstihdam oranı 

Erkek 27,4 61,9 64,5 74,9 79,6 65 

Kadın 15,6 23,9 26 33,4 59,9 27,5 

Toplam 17,6 43,3 47,3 58,7 71 46 

 İşsizlik oranı 

Erkek 11,3 10 9,5 7,7 7,6 9,2 

Kadın 2,9 10,1 20,3 18,1 16,3 12,6 

Toplam 5,3 10 12,4 10,2 11 10,3 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2014, 2015 

Tablo 2.12 Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre Yıllık Ortalama Esas İş Gelirleri, 2015 (TL) 

Eğitim Durumu Erkek Kadın Toplam 

Okuryazar olmayan 9.988 6.844 8.410 

Bir okul bitirmedi 12.564 8.528 11.463 

Lise altı eğitimliler 17.518 9.857 16.164 

Lise 23.521 16.124 21.870 

Yükseköğretim 38.097 29.238 34.801 

Toplam 22.673 17.956 21.514 

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014, 2015 

2.7.1.3 Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Kadın Girişimciliği 

Türkiye’de farklı mekansal ölçeklerde ve bölgesel düzeylerde veri elde etmek oldukça zor bir 
durumdur. Ancak özellikle cinsiyete göre detaylı mekansal veri bulmak neredeyse imkansız 
düzeyindedir. Kadın girişimciliğine yönelik özel bir veri bulunmadığı için, kadın girişimciliğini bölgesel 
düzeyde ölçebileceğimiz tek veri,  TÜİK tarafından Hane halkı İşgücü Anketleri çerçevesinde toplanan 
cinsiyete göre istihdamın iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı verisidir. Buna göre; bir yerde kadın 
girişimciliğinin ölçülmesinde kullanılan temel gösterge kendini "işveren" veya "kendi hesabına 
çalışan" diye tanımlayan kişilerin toplam istihdam içindeki oranına bakmaktır (TÜSİAD, 2002:140). 

Buna göre;Tablo 2.13’te Türkiye’de istihdamın cinsiyete göre ücretli/yevmiyeli, işveren, kendi 
hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçisi olarak dağılımı gösterilmektedir. Parametreler incelendiğinde 
toplam istihdam içerisinde en çok ücretli,/yevmiyeli çalışan sayısı bulunurken, en az ise doğal olarak 
işveren nüfusu olduğu görülmektedir. Erkek nüfus içerisinde ise en çok ücretli/yevmiyeli çalışan 
bulunurken en az ise ücretsiz aile işçisi bulunmaktadır. Kadın istihdamı incelendiğinde ise yine en çok 
ücretli/yevmiyeli çalışan bulunurken en az işveren bulunmaktadır. Kadın ve erkek istihdamı 
karşılaştırıldığında ise en çarpıcı sonuç; girişimciliğin göstergesi olan işveren ve kendi hesabına çalışan 
oranlarında kadınların payının erkeklere nazaran çok düşük kalırken, ücretsiz aile işçiliği 
parametresinde, kadınların muazzam bir farkla ön plana çıkmasıdır. Bu durum, iş hayatından olan, 
çalışan kadınların %90’ının ücretli veya ücretsiz işçi olduğunu göstermekte, kadınların ancak %10’u 
girişimci durumdadır. Oysa erkeklerde bu oran %26-27 civarındadır.  
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Tablo 2.13 İşteki Durumuna Göre Istihdam Edilenler ve Cinsiyet Oranı (%), 2014-2015 

 Ücretli/Yevmiyeli İşveren Kendi hesabına Ücretsiz aile işçisi Toplam 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Erkek 68,5 69,3 5,9 5,8 20,7 20,3 4,9 4,7 100 100 

Kadın 60,2 61,7 1,2 1,2 9,1 8,8 29,5 28,4 100 100 

Toplam 66 67 4,5 4,4 17,3 16,8 12,2 11,8 100 100 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi 

Görüldüğü gibi Türkiye genelinde toplam istihdam içinde 2015 yılında işveren olarak çalışanların payı 
%4,4 olmasına karşın, bu oranlar cinsiyete göre işveren olarak çalışanların dağılımına göre 
yapıldığında, kadınların oranı %8 iken, erkeklerin %92 düzeyindedir. 

Harita 2.6'da Düzey 2 bölgeleri bazında kadınların girişimcilik düzeyini gösteren işveren ve kendi 
hesabına çalışan kadın girişimcilerin dağılımı gösterilmektedir. Bu çerçevede en çok işveren ve kendi 
hesabına çalışan kadın girişimci TR10 İstanbul bölgesinde bulunmaktadır. Bunu Doğu Karadeniz kıyı 
kuşağı izlerken, Ege ve Akdeniz kıyı bölgeleri de kadın girişimcilerin yoğunlaştığı bölgelerdir. Ankara’yı 
bir tarafa bırakırsak İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kadın girişimciliğinde geri planda 
kaldığı rahatlıkla söylenebilir. KOP Bölgesindeki TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ) ve 
TR52 (Konya, Karaman) karşılaştırıldığında ise TR52 Bölgesinin işveren ve kendi hesabına çalışan kadın 
girişimciliğinde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Öte yandan harita sektörel bakımdan 
değerlendirildiğinde, Karadeniz ile doğu ve güneydoğu bölgelerindeki kadın girişimciliğinin altında 
tarımsal faaliyetlerin yattığı, ülkenin batısında ise tarım dışı sanayi ve hizmet sektörünün ön plana 
çıktı çarpıcı bir şekilde görülmektedir. 

Harita 2.6 Düzey 2 Bölgeleri Bazında İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan Kadın (Bin), 2015 

 

Kaynak: TÜİK, 2017 baz alınarak yazar tarafından yapılmıştır. 

Tablo 2.14’te TR52 ve TR71 KOP Bölgesindeki tarım ve tarım dışı işveren ve kendi hesabına çalışma 
oranları gösterilmiştir. TR 52 Bölgesi incelendiğinde kadınların kendi hesabına çalışma oranı toplamda 
11,7 iken, tarım sektöründe bu oran 4,5 tarım dışı sektörde ise 16,4 olarak görülmektedir. TR 71 
Bölgesi incelendiğinde ise kadınların kendi hesabına çalışma oranı toplamda 5,8 iken, tarım 
sektöründe bu oran 3,8 tarım dışı sektörde ise 7,7 olarak görülmektedir. Türkiye’deki kadınların 
işveren ve kendi hesabına çalışma oranı ise toplamda 9,9 iken, tarım sektöründe 10,3, tarım dışı 
sektörde ise 9,7 olarak görülmektedir. Bu çerçevede TR52 Bölgesi tarım dışı olan sanayi ve hizmet 
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sektörlerinde Türkiye ortalamasının üzerindeyken, TR71 Bölgesi bu ortalamanın altında kalmaktadır. 
Tarım sektöründe ise TR52 Bölgesi ve TR71 Bölgesi Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bunun 
anlamı, bölge tarımsal olarak büyük potansiyele sahip olmakla birlikte, kadınların tarımdan ziyade 
esas olarak sanayi ve hizmet alanlarında girişimciliğe yöneldiği görülmektedir. 

Tablo 2.14 TR52 ve TR71 Düzey 2 Bölgelerine Göreİstihdam Edilen Kadınların Cinsiyete Göre İşteki Durumu (15+ 
yaş, 2015) 

Sektör Tarım Tarım Dışı TOPLAM 
Bölgeler Toplam 

Kadın 
İstihdamı 
(Bin kişi) 

İşveren 
ve kendi 
hesabına 
çalışan 
kadın 
sayısı 

(Bin kişi) 

İşveren 
ve kendi 
hesabına 
çalışan 
kadın 

oranı (%) 

Toplam İşveren 
ve kendi 
hesabına 
çalışan 
kadın 
sayısı 

(Bin kişi) 

İşveren 
ve kendi 
hesabına 
çalışan 
kadın 

oranı (%) 

Toplam İşveren 
ve kendi 
hesabına 
çalışan 
kadın 
sayısı 

(Bin kişi) 

İşveren 
ve kendi 
hesabına 
çalışan 
kadın 

oranı (%) 

TR52 (Konya, 
Karaman) 

88 4 4,5 134 22 16,4 222 26 11,7 

TR71 (Kırıkkale, 
Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir) 

77 3 3,8 77 6 7,7 154 9 5,8 

Türkiye Kadın 
Toplamı 

2.527 261 10,3 5.531 542 9,7 8.058 802 9,9 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçlarına göre yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2.7.2 GENÇ GİRİŞİMCİLİGİ 

Günümüz toplumlarının karşılaştığı en önemli problemlerin başında, genç işsizliği gelmektedir. Dünya 
genelinde 1993-2003 arasında gençlerin işgücüne katılımı %59’dan %55’e düşerken, genç işsizliği 
%12’den %15’e yükselmiştir Gerçekten de dünyanın tüm bölgelerinde genç işsizlik oranları 
yetişkinlerden daha yüksektir. Gençlerin yetişkinlere nazaran işsizlik düzeyi 3,5 kat daha yüksektir 
(Schoof, 2006). 2014 yılı ILO Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu’na göre, küresel işsizlik en fazla 
gençleri etkilemekte olup, 2013 yılı itibariyle dünyada 75 milyon genç insanın işsiz olduğu tahmin 
edilmektedir (Işık, 2016). Dahası dünyanın en gelişmiş toplumları olan AB ve OECD ülkeleri arasında 
işsizlik özellikle gençler arasında zirveye çıkmış durumdadır. Örneğin; Avrupa Birliğinde her 10 kişiden 
1’i işsiz iken, her 10 genç insandan 2’si işsizdir. Dahası 2008 küresel krizinden sonra Yunanistan ve 
İspanya gibi ülkelerde gençlerin %40 işsiz durumdadır (OECD, 2013).  

İşsizlikten en fazla etkilenen dezavantajlı grubu oluşturan gençlerin, işgücü piyasasının dışında 
kalması hem ülkenin sahip oldukları dinamik insan potansiyelin atıl kalması ve böylece ekonomik 
büyüme için gerekli beşeri kaynakların boşa gitmesine neden olmakta hem de uzun dönemde bireysel 
düzeyde mutsuzluk, sağlık sorunları, sosyal dışlanma vb. sosyal maliyetlere yol açmaktadır. Bu 
sorunları aşmanın yollarından biri, hiç kuşkusuz gençlerin emek piyasasına katılımını sağlayacak 
şartları yaratmak ama özellikle de genç girişimciliğini artırmaktadır. Gençlerin girişimcilik yoluyla 
işveren olmasını sağlayarak istihdam yaratması veya serbest meslek erbabı olarak kendi işini 
kurmasını olarak tanımlanabilecek olan genç girişimciliği, bu bağlamda tüm devletlerin gündeminde 
olan en önemli meselelerden biridir.   

İşsizlik sorununun etkisi sadece işsizliğe maruz kalan bireyi değil, bu bireyin diğer bireyleri de 
etkilemektedir. Bununla birlikte işsizlikten en fazla etkilenen gruplar ise, özellikle dezavantajlı 
gruplara yönelik sosyal koruma ve sosyal politikaların yetersiz olduğu ülkelerde; kadınlar, gençler, 
uzun süreli işsizler ve iş bulma ümidini kaybeden işçiler olmaktadır. Girişimciliği risk alma davranışı, 
yenilikçi bir fikre sahip olma ve fark yaratan kişi olarak kabul edersek 15-24 yaş arası genç 
girişimcilerin yetişkinlerden daha fazla risk alma, yenilikçi düşünebilme ve dinamik bir yapıya sahip 
olması, bununla beraber iş tutkusu, öğrenme hevesi, şartlara uyumlu sağlayabilmek, para ve süreç 
yönetimi ile iletişim becerisinin kuvvetli olması gibi özelliklere sahip olması girişimcilik konusu 
açısından kilit noktalardan biridir. 
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Yukarıda da ifade edildiği gibi genç girişimciliği meselesi genç işsizliği meselesinden ayrı olarak ele 
alınmamaktadır. Gençler; tıpkı kadınlar, azınlıklar, göçmenler ve engeliler gibi dezavantajlı gruplar 
arasında yer aldığından yetişkinlere göre durgunluktan ve genel işsizlik artışından en çok etkilenen 
gruptur. Çünkü gençler, işgücü piyasasına yeni girdikleri için hizmet süreleri ya hiç yoktur ya da çok 
kısa olduğundan deneyimsizdirler. 

Bu çerçevede “genç”, “genç nüfus” ve “genç girişimci”lik gibi kavramlarının tanımlanması gerekir. 
Öncelikle uluslararası ölçekte “genç” teriminin tanımı konusunda kabul edilen bir ortaklık sözkonusu 
değildir (Schoof, 2006; OECD, 2013; GEM, 2017). Her ülke farklı sosyal, kültürel, ekonomik etkiler ve 
arkaplanı nedeniyle kendince bir genç tanımı yapma eğilimindedir. Örneğin Kore ve Japonya’da 35 
yaş altı kişiler “genç” olarak görülürken, Uganda’da 12-30 yaş aralığı, Nijerya’da ise 18-35 yal arası 
genç olarak tanımlanmaktadır (Schoof, 2006; OECD, 2013). Öte yandan farklı uluslararası kuruluşlar 
farklı tanım ve ölçütlerle genç nüfusu tanımlamaktadır. Buna göre; BM ve ILO, 15-24 yaş aralığındaki 
bireyleri “genç” olarak tanımlamaktadır. Buna karşın, GEM girişimcilik monitörü 18-24 veya 18-34 
aralığını genç girişimci olarak tanımlamakladır. AB ise, 15-29 yaşlarını genç olarak tanımlamaktadır. 
Görüldüğü gibi ortak bir tanım bulunmamaktadır. Ancak genel olarak “genç” nüfus/girişimci 
tanımında iki yaş aralığının ön plana çıktığını söyleyebiliriz: 15-24 yaş aralığı ile 25-34 yaş aralığı veya 
daha basit ve pratik kullanılan şekli ile 30 veya 35 yaş altı nüfus tanımı.  

Türkiye’de de resmi olarak TÜİK tanımına göre 15-24 yaş aralığı “genç” nüfus profilini 
oluşturmaktadır. Ancak pratik hayatta, farklı kurum ve kuruluşların uygulama ve kriterlerinde TÜİK’in 
kullandığı “dar” tanım kullanılmamaktadır. Nitekim KOSGEB, “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” programı 
kapsamında genç girişimciyi “işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş girişimci olarak 
tanımlamaktadır. TOBB Genç Girişimciler Kuruluna göre ise, 18 yaşından gün almış, 40 yaşından ise 
gün almamış olan kişiler genç girişimciler olarak tanımlanmaktadır. KGF, 18 yaşını doldurmuş, 30 
yaşını aşmamış kişileri, Halkbank ise 30 yaşını aşmamış olan bireyleri “genç girişimciler” olarak 
tanımlamakta ve genç girişimcilere yönelik tasarladıkları teşvik ve destek programından ancak bu yaş 
grubuna girenleri yararlanabilmektedir. Öte yandan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) programı 
45 yaşını aşmamış olanları “genç girişimci” olarak kabul etmektedir. Tüm bu tanım ve ölçütler, 
Türkiye’de TÜİK’in demografik yaklaşımını bir yana bırakırsak, 18-30 yaş aralığını veya 35-40 yaş altını 
genç ve/veya genç girişimci kabul ettiğini göstermektedir.  

2.7.2.1 Genç Girişimci Destekleri 

Türkiye’de girişimciliğin yaygınlaşmasını ve sürekliliğini sağlamak ve genç nüfusun işsizliğini gidermek 
adına genç girişimcilere çeşitli kamusal teşvik ve destekler verilmektedir. Bunlar içinde en öne çıkan 
genç girişimci destekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TUBİTAK ve KOSGEB’den gelmektedir. 
Öte yandan Kredi Garanti Fonu ve Halkbank gibi kimi kurumlar da genç girişimcilere kredi ve kefalat 
vermektedir. KFG, vereceği destek için Genç Girişimcinin 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını aşmamış 
olmasını koşul olarak kabul ederken, Halkbank 30 yaşını aşmamış olan genç girişimcilerin Genç 
Girişimci Kredisi'nden yararlanabileceği kriter olarak görmektedir. KOSGEB, ise “KOBİ ve Girişimcilik 
Ödülleri” programı kapsamında 35 yaşını geçmemiş girişimciyi “genç girişimci ödülü” kapsamında 
başvurma şartı olarak tanımlayarak destek/ödül vermektedir. Yine KOSGEB’in girişimcilere 
desteklemek için yürüttüğü “Girişimcilik Destek Programı” kapsamında verdiği “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimleri”nin temel hedefi 18 yaşını doldurmuş genç girişimcilerdir. Ancak bu programda 
üst yaş sınırı tanımlanmamıştır.  

Yukarıda da ifade edildiği gibi genç girişimciliğinde desteklenmesinde en önemli teşvik, daha önceleri 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, 2016 yılından itibaren ise TUBİTAK 
tarafından verilen eski adıyla “Teknogirişim Sermayesi Desteği”, yeni adıyla TUBİTAK “1512 
Teknogirişim Sermaye Destek Programı” ya da daha çok bilinen ve kullanılan adıyla Bireysel Genç 
Girişim-BİGG Programı’dır.  Programın temel amacı; genç girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
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dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, yenilikçi, 
teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasıdır. Bu 
kapsamda BİGG Teknogirişimci Sermayesi Desteği programının bir devamı olan “genç girişimci” dostu 
bir programdır. Söz konusu programın temel ölçütü, üniversitelerin herhangi bir lisans, yüksek lisans 
veya doktora programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora 
programına kayıtlı öğrenciler ile en son üniversite mezuniyet tarihi üzerinden 10 yıldan fazla süre 
geçmemiş teknoloji ve yenilik odaklı genç girişimciler. TUBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği 
BİGG programı ile genç girişimcilere proje desteği olarak 110.000 TL ve sermaye desteği olarak da 
40.000) TL hibe verilmektedir. Öte yandan TÜBİTAK, bir diğer programı olan 2238-Girişimcilik ve 
Yenilikçilik Yarışmaları Programıyla da üniversite düzeyindeki genç girişimcileri girişimcilik ve 
yenilikçilik alanlarında iş fikri ve iş planı yarışmaları düzenleyerek ödüller vermekte ve böylece genç 
girişimciliği deste vermektedir (TUBİTAK, 2017).  

2.7.2.2 Genç Girişimciliği 

TÜİK verilerine göre; Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki yaklaşık 13 milyon genç bulunmaktadır. 
Türkiye’de genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı %16’dır. Bu nüfusu aynı zamanda potansiyel 
genç girişimci nüfusu olarak da değerlendirebiliriz. Türkiye’de genç girişimciliğe dair elde başka hiçbir 
veri olmadığından TÜİK’in genç nüfus verisi aynı zamanda “genç girişimcileri” temsil etmektedir 
denebilir. Kuşkusuz 15-24 yaş sınırına, 25-34 yaş arasını veya 35-39 yaşları da pekala ekleyebiliriz. 
Bunlar mümkün olmakla birlikte bu söz konusu potansiyel genç nüfusun ne kadarının girişimci olduğu 
veya olmaya niyetli olduğuna dair veyahut söz konusu genç girişimcilerin demografik ve ekonomik 
özelliklerine dair hiçbir resmi istatistik söz konusu değildir6. Dolayısıyla 15-24 yaş genç nüfus oranı 
elde olan tek göstergedir diyebiliriz. Buna göre, Tablo 2.15 incelendiğinde KOP Bölgesi illerinden 
Aksaray ve Karaman’ın genç nüfus oranı Türkiye ortalamasıyla benzerlik gösterirken, Konya ve 
Niğde’nin ise ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2.15 KOP Bölgesi İlleri Bazında 15-24 Yaş Arası Genç Nüfus Bilgileri 

İl Toplam nüfus                                 15-24 yaş Genç nüfusun toplam 
nüfus içindeki oranı                                      

Toplam Erkek Kadın (%) 

Aksaray 386.514 65.288 33.184 32.104 16,89 

Karaman 242.196 40.731 19.978 20.753 16,82 

Konya 2.130.544 370.091 183.880 186.211 17,37 

Niğde 346.114 60.981 29.910 31.071 17,62 

KOP Toplamı 3.105.368 537.091 266.952 270.139 - 

Türkiye Toplamı 78.741.053 12.899.667 6.606.531 6.293.136 16,38 

Kaynak: TÜİK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

                                                           
6
 Türkiye’de girişimcilik ve genç girişimciliği konusunda örnekleme yöntemiyle yapılan en geniş kapsamlı tek araştırma 
Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) ile KOSGEB’in ortaklaşa yürüttüğü GEM 2014 çalışmasıdır (Bkz. Karadeniz, 2014). Bu 
çalışmaya göre, Türkiye’de yetişkin (15+yaş) nüfusunun %53’ü girişimci olmaya niyetlidir. Yani her 100 kişiden 53’ü 
potansiyel girişimcidir. 18-24 yaş grubunu oluşturan genç girişimcilerin oranı ise 2013 yılında %15,52 iken 2014yılında 
%22,62 seviyesine yükselmiştir. Bu araştırmaya göre ülkenin en önemli potansiyel gücünü oluşturan gençlerin girişimcilik 
düzeyinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, KOP bölgesi hesaba alındığında ise, genç 
girişimcilerin (18-24) girişimcilik faaliyetlerine katılımının ülke ortalamasının üzerinde olduğu dikkati çektedir. Ayrıca 2013 
yılına göre 2014 yılında genç nüfusun girişimcilik faaliyetlerine katılımda önemli bir artış meydana gelmiştir. GEM 
araştırması, genelde KOP bölgesinin özellikle de Konya ve Karaman illerinin genç girişimciliğinde önemli bir potansiyel 
taşıdığını göstermektedir. 

 Genç Girişimcilerin (18-24 Yaş) Yaş Dağılımı (%) 2013 2014 

TR52-Konya, Karaman 19,2 24,1 

TR71-Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 20,4 22,4 

Türkiye Geneli  15,5 22,6 

Kaynak: Karadeniz, 2014: 76 ve 95. 



  

79 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Şekil 2.16 Türkiye’de Genç Nüfusun İşsizlik Oranı (%) 

 

Kaynak: TÜİK, 2017 

Türkiye’nin genç işgücü oranı oldukça yüksek bir ülke olmasına karşın, genç nüfusun işsizlik oranı 
genel işsizlik oranını yaklaşık 2 katıdır. Şekil 2.16’da görüldüğü gibi, 2016 yılında Türkiye’de %10,9 
olan genel işsizlik oranı, gençlerde %19,6 civarındadır. Buna işsiz olup artık iş aramaktan vazgeçen 
dolayısıyla işgücüne dahil olmayan gençlerde eklendiğinde oran çok daha fazla olmaktadır. Dolayısıyla 
iş aramadığı halde çalışmaya hazır olan gençler işsizlere eklendiğinde gerçek genç işsizlik oranının 
%25’i geçtiği görülmektedir.  

KOP bölgesinin içinde yer aldığı TR52 (Konya, Karaman) ve TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir) 
Bölgeleri genç nüfus ya da potansiyel genç girişimci bakımından incelendiğinde, genç istihdam oranı 
TR 52 Bölgesinde yüksekken, işsizlik oranının TR 71 Bölgesinde yüksek olduğu görülmektedir. İş 
gücüne katılma oranı incelendiğinde ise TR 71’in az bir farkla TR 52 Bölgesinden önde olduğu 
görülmektedir. TR52 ve TR71 bölgelerinin işgücüne katılım ve istihdam bakımından aralarından 
anlamlı bir fark olmasa da, işsizlik oranında çok büyük bir farklılık söz konusudur. Genel olarak KOP 
bölgesinde gençlerin işgücüne katılımı ve istihdam oranı ülke ortalamasının üzerinde iken, işsizlikte 
TR52 bölgesi için ülke ortalamasının çok altında, TR71 bölgesi içinse aynı derecede olduğu 
görülmektedir. Öte yandan genç nüfusun 3 temel işgücü parametresinde de doğal olarak yetişkin 
nüfusa göre ülke ortalamasının altında kaldığı görülmektedir (Tablo 2.16). 

Tablo 2.16 TR52 ve TR71 Bölgesi Bazında 15-24 Yaş Arası Genç Nüfusun İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Göstergeleri 

Bölgeler Toplam 
Nüfus 

15 ve daha 
yukarı 
yaştaki 
nüfus 

15-24 yaş arası genç nüfus 

15-24 yaş 
genç nüfus 

İşgücü 
(kişi) 

İstihdam 
(kişi) 

İşsiz (Kişi) İşgücüne 
Dahil 

Olmayanlar 
(Kişi) 

İşgücüne 
Katılma 
Oranı 
(%) 

İstihdam 
Oranı 
(%) 

İşsizlik 
Oranı 
(%) 

TR52-Konya, 
Karaman 

2.373.000 1.690.000 411.000 155.000 135.000 20.000 202.000 44 39 12 

TR71-Kırıkkale, 
Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, 
Kırşehir 

1.515.000 1.110.000 257.000 99.000 80.000 20.000 127.000 45 36 19 

Türkiye 
Geneli - Genç 
Nüfus 

78.741.000 57.854.000 12.900.000 4.957.000 4.039.000 919.000 6.843.000 42 34  
19 

Türkiye 
Geneli - 
Yetişkin 
Nüfus 

78.741.000 57.854.000 12.900.000 29.678.000 26.621.000 3.057.000 28.176.000 51 46 10 

Kaynak: TÜİK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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2.7.3 YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK 

Yenilikçi Girişimcilik (innovative entrepreneurship) kavramına ilişkin literatürde net bir tanım bulmak 
pek mümkün değildir. Genel olarak faaliyetlerinde yenilik yapan girişimciler “yenilikçi girişimci” olarak 
tanımlanabilir ki (Cansız, 2013:16) bu bağlamda yenilik kavramı girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerinin tamamını kapsayan geniş bir çerçevede kullanılmaktadır. Bu geniş tanımın dışında 
neyin tam olarak “yenilik” olduğu, nelerin “yenilikçi” olarak sayılabileceği en net şekilde Oslo 
Kılavuzunda tanımlanmıştır, fakat kılavuzun yenilikçi girişimcilikten daha ziyade esas olarak “Yenilikçi 
Firmayı” (innovative firm)tarif ettiğini belirtmek gerekir.  

Yenilikçi girişimci veya firmanın ne olduğunu tam olarak tarif etmeden önce, “yenilik” veya diğer 
adıyla “inovasyon” kavramının kısaca tanımlanması gerekir. Bilindiği gibi “yenilik/inovasyon”, işletme 
içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş 
bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel 
yöntemin gerçekleştirilmesidir (OECD, 2005:50). Tanımda görüldüğü gibi yenilik herkesin ilk akla 
getirdiği gibi tek bir çeşit olan ürün yeniliği değil, 4 farklı yenilik türünden (ürün, süreç, pazarlama, 
organizasyonel) biri de olabilir.Yenilik her ne şekilde olursa olsun, bir yenilik için asgari koşul, ürün, 
süreç, pazarlama veya organizasyonel yeniliklerinden en azından “birinin” olması ve bunun en 
azından firma için yeni (veya önemli derecede iyileştirilmiş)olmasıdır. Bir başka deyişle yeniliklerin 
yeni olması için şu üç koşuldan birini yerine getirmesi gereklidir: firma için yeni, pazar için yeni ve 
dünya için yeni. Dolayısıyla bir yenilik için minimum giriş düzeyi, firma için yeni olmasıdır. (OECD, 
2005:61).  

Görüldüğü gibi tanım gereği, tüm yenilikler belli bir derece yeni olma durumu içermelidir. Yukarıda da 
belirtildiği gibi yeniliklerin “yeni olmalarına” ilişkin üç kavram bulunmaktadır(OECD, 2005:61-62): 

 Firma/İşletme için Yeni: Bu tip yenilik genellikle adımsal yenilik ile sonuçlanır ve ortalama olarak 
6,5 ay sürer. Bir yenilik için minimum giriş düzeyi, firma için yeni olmasıdır. Bir ürün; süreç, 
pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntem zaten diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmiş 
olabilir, fakat söz konusu yöntem firma için yeni ise (ya da ürün ve süreçler durumunda: önemli 
derecede iyileştirilmiş ise) bu o firma için bir yeniliktir. 

 Pazar/Sanayi için Yeni: Bu tür yenilik adımsal ve radikal yeniliğin karışımıdır. İşletmeler bu yenilik 
türünü ancak yeni ürünlerinin pazarda fırsat yaratacağını düşünürlerse hedeflerler. Bu yenilik 
ortalama olarak 14 ay sürer. Pazar için yeni ve dünya için yeni kavramları, belli bir yeniliğin zaten 
diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olup olmadığı ya da firmanın söz konusu yeniliği 
pazarda veya endüstride ya da dünya genelinde ilk defa gerçekleştiren firma olup olmadığı ile 
ilgilidir. Yenilikleri ilk defa geliştiren firmalar, yenilik sürecinin itici güçleri olarak 
değerlendirilebilir. 

 Dünya için Yeni:  Bu yenilik türü kendine özgü ve radikal yeniliktir. Pazarda buna benzer hiçbir 
ürün yoktur ve ortalama olarak 24 ay sürer.  

Yukarıdaki tanımlar göz önüne alındığında, genel olarak incelendiği dönem içinde yeni veya önemli 
derecede iyileştirilmiş en az bir ürün veya süreç gerçekleştirmiş olan firmaya “yenilikçi firma” denir. 
Görüldüğü gibi Oslo Kılavuzuna göre;yenilikçi firma, incelenen dönem süresince en az bir yenilik 
gerçekleştirmiş olan firmadır.“Bir yenilikçi firma inceleme dönemi süresince devam eden ve vazgeçilen 
faaliyetler dâhil yenilik faaliyetlerinde bulunmuş olan firmadır. Dolayısıyla yenilik başarılı ile 
sonuçlandırılmış olabilir, sürüyor olabilir veya faaliyette başlanmış ancak vazgeçilmiş olabilir, bu 3 
durumdan hangisi geçerli olursa olsun inceleme dönemi suresince yenilik faaliyetlerinde 
bulunmuş/girişmiş olan firmalar “yenilikçi firma” kategorisindedirler” (OECD, 2005:63). 

Oslo Kılavuzu, yenilik faaliyetlerini oldukça geniş ölçekte tanımlamaktadır. Kılavuza göre; “Firmalar, 
gerçekte bir yenilik gerçekleştirmemiş olmalarına rağmen ilgili dönem için yenilik faaliyetlerinde 
bulunmuş olabilirler. Gelecekte gerçekleştirilmesi planlananlar dâhil, yeniliklerin geliştirilmesi veya 
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gerçekleştirilmesine dâhil olan tüm faaliyetler birer yenilik faaliyetidir. Belli bir dönem süresince, 
yenilik faaliyetleri üç çeşit olabilir: 

• Başarılı: Yeni bir yeniliğin gerçekleştirilmesi başarıyla sonuçlandırılmıştır (mutlaka ticari açıdan 
başarılı olması gerekmez). 

• Sürüyor: Çalışma süreci devam ediyor, ancak henüz bir yeniliğin gerçekleştirilmesi süreci 
sonuçlandırılmamıştır. 

• Vazgeçilmiş: Bir yenilik gerçekleştirilmeden önce faaliyetten vazgeçilmiştir” (OECD, 2005: 62-63). 

Sonuç olarak; Oslo Kılavuzunda yenilikçi firmanın temel tanımı,4 tür yenilik faaliyetinden en az bir 
yenilik gerçekleştirmiş olan firma olmakla birlikte, yenilik faaliyetlerinde bulunmuş olan firma, sadece 
“gerçekleştirilmiş” olması değil aynı zamanda “devam eden” veya “vazgeçilen” yenilik faaliyetlerini de 
kapsamaktadır. Görüldüğü gibi Oslo Kılavuzu yenilikçiliği oldukça geniş olsa da, temelde “inovasyon” 
yapma temelinde tanımlamaktadır. Ancak bu çalışmada Cansız’ın (2013:16) belirttiği şekilde “yenilikçi 
girişimci”, inovasyonun yanında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde 
faaliyetlerinde yenilik yapan girişimciler/firmalar şeklinde daha da geniş tanımlanmıştır. Buna göre; 
yenilikçi girişimcilerin/firmaların tanımlanmasında sadece inovasyon göstergeleri (3 yıl içindeki yeni 
ya da geliştirilmiş ürün sayısı gibi) değil, söz konusu yenilikçi ürünlerin toplam ciro/katma değerdeki 
payı, Ar-Ge çalışanı sayısı, Ar-Ge birimi bulunması, patent sayısı, ulusal ve uluslararası Ar-Ge 
projelerinin sayısı gibi kriterlerde esas alınmıştır.  

Son olarak Türkiye’de yenilikçiliğe ve yenilikçi firmalara yönelik çok sayıda teşvik ve destek olmasına 
rağmen, spesifik olarak “yenilikçi girişimciliğe” yönelik çok az sayıda destek olduğunu belirtmek 
gerekir. Yukarıda genç girişimciliğinde de ifade edildiği gibi “yenilikçi girişimciliğin” desteklenmesinde 
en önemli teşvik (Cansız, 2013:39), daha önceleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülen, 2016 yılından itibaren ise TUBİTAK tarafından verilen eski adıyla “Teknogirişim Sermayesi 
Desteği”, yeni adıyla TUBİTAK “1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı” ya da daha çok bilinen 
ve kullanılan adıyla Bireysel Genç Girişim-BİGG Programı’dır.  Programın temel amacı; genç yenilikçi 
girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan 
faaliyetlerin desteklenmesi, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen 
başlangıç firmalarının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda BİGG Teknogirişimci Sermayesi Desteği 
programının bir devamı olan “genç yenilikçi girişimci” dostu bir programdır. Söz konusu programın 
temel ölçütü, üniversitelerin herhangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun ya 
da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler ile en son 
üniversite mezuniyet tarihi üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmemiş teknoloji ve yenilik odaklı genç 
yenilikçi girişimcilerdir. TUBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği BİGG programı ile bu genç 
yenilikçi girişimcilere proje desteği olarak 110.000 TL ve sermaye desteği olarak da 40.000) TL hibe 
verilmektedir (TÜBİTAK, 2017).  

2.8 HIZLI BÜYÜYEN İŞLETMELER 

Hızlı büyüyen işletmelere dair herkesin kabul ettiği ortak bir tanım bulunmamaktadır. Konunun çok 
boyutlu olması, kavramsallaştırma ve ölçme güçlüklerinin bulunması bu işletmelerin tanımlanmasını 
ve çalışılmasını zorlaştırsa da, hızlı büyüyen işletmelere ilişkin yaygın olarak OECD’nin yaptığı tanımın 
kabul edildiğini söylemek mümkündür. OECD’nin tanımladığı şekliyle, bir işletme için hızlı büyüyen 
sıfatının kullanılabilmesi, iki farklı koşula bağlıdır. Bunlardan birincisi, hem ciro hem de istihdam 
bakımından son üç sene içerisinde, ortalama olarak %20’den daha fazla bir büyüme oranı tutturmuş 
olmak iken, ikici koşul, bu işletmenin izlenmeye başladığı andan itibaren en az 10 çalışan istihdam 
etmesi gerekliliğidir (OECD, 2016: 98). Bir işletmenin yukarıda verilen ölçütlere ulaşması ilk 5 senesini 
kapsıyor ise bu durumda bu işletmelere ‘gazelle’ (ceylan) işletme adı verilmektedir. Ancak bazı 
durumlarda kıstaslar değişmektedir ki bir çalışmada işaret edildiği üzere, “Bazı yazarlar tanım 
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yaparken sadece işletmenin büyüme oranlarını göz önünde bulundururken, diğerleri işletmenin ölçek 
büyüklüğü ve yaşını da tanıma dâhil etmektedir” (Güzel ve Giray, 2014: 35).  

Bir çalışmadan işaret edildiği gibi, “Hızlı büyüyen işletmeler farklı işletme büyüklüklerinden 
oluşabilmekle beraber bunların %70’ini küçük işletmeler ve yeni girişimciler oluşturmaktadır” (Cansız, 
2013: 26). Ancak bu işletmelerin herhangi bir ülkenin sahip olduğu toplam işletme sayısı içindeki yeri 
ülkeler arasında farklılık arz etmektedir. Genel bir olgudan bahsetmek gerekirse, gelişmekte olan 
ülkelerdeki hızlı büyüyen işletme sayısı oranı, gelişmiş ülkelere göre çok daha yüksektir. Bu sıfatı hak 
eden işletmelerin faaliyette bulundukları sektörler de yine ülkelerin sahip oldukları iktisadi ve 
teknolojik koşullara göre farklılık arz etmektedir. Yine ülkeler arasında farklılık arz etmekle birlikte, 
hızlı büyüyen işletmeler arasında, kuruluş aşamasından itibaren ilk 5 sene içerisinde gazelle (ceylan) 
işletme olarak gösterilen kuruluşların oranı %5 ila 15 arasında değişmektedir.  

2.8.1 Hızlı Büyüyen İşletmelerin Özellikleri 

Hızlı büyüyen işletmelere ilişkin akademik literatürün tarihi 1980’lerin başına kadar geri gitmekle 
birlikte, bu işletmelerin son yıllarda sıklıkla gündeme gelmesi esas olarak 2010 yılında OECD (2010) 
tarafından yayınlanan ve politika yapıcıların temelde tüm işletmelerden ziyade en çok istihdam 
yaratan ve büyümede kritik rol oynayan “hızlı büyüyen firmalara” odaklanması gerektiğini savunan 
çalışmanın yayınlanmasıyla olmuştur. Hızlı büyüyen işletmeler alanında yapılan araştırmalara 
bakıldığında, bu tip işletmelerin, diğer işletmemelere kıyasla, Ar-Ge faaliyetlerine çok daha fazla 
yoğunlaştığı söylenebilir. Hızlı büyüyen işletmeler özelinde ortaya çıkan bir diğer özellik ise, 
personellerinin eğitilmesi konusunda önemli bir hassasiyet geliştirmiş olmalarıdır. Zira bilgiyoğun 
yürütülen bir üretim sürecinin beşeri sermayesi yüksek çalışanlar vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği su 
götürmez bir gerçektir. Gerçekten de, bir yazarın dile getirdiği gibi; “Hızlı büyüyen KOBİ’lerdeki 
yöneticilerin diğer KOBİ yöneticilerine göre akademik anlamda daha nitelikli olduğu görülmektedir” 
(Güzel ve Giray, 2014: 36). 

Hızlı büyüme oranlarını sürdürebilmeleri için bu firmaların piyasa ve teknoloji bağlantılarının gelişkin 
olması gerekir. Bu yüzden bu türden firmaların diğer tip firmalarla sıkı ilişkiler geliştirdiklerini 
söyleyebiliriz. Bir başka nitelikleri ise; müşteriye odaklanmış bir üretimi benimsemeleridir. Ürünlerin 
nitelikleri daimi olarak geliştirilmekte ve müşterilerin taleplerini tatmin etme hedefi, kazanç elde 
etme hedefine göre daha öncelikli tutulmaktadır. Genel olarak hızlı büyüyen işletmeler, organizasyon 
ve yönetim hususlarında başarılıdırlar ve “bu işletmelerde önemli kararların ve strateji seçimlerinin 
gerçekleştirilmesi demokratik tartışmalar sonucu varılan anlaşmalara dayanmaktadır” (Güzel ve 
Giray, 2014: 36).  

Hızlı büyüyen bir işletme, diğer işletmelerle mukayese edildiği vakit, ülke ekonomisi için çok daha 
ciddi bir istihdam artışı ve inovasyon potansiyeli sunmaktadır. Az sayıda bile olsalar, hızlı büyüyen 
işletmelerin çok fazla istihdam potansiyeli yarattığını söylemek mümkündür. AB bünyesinde yer alan 
ülkelerdeki hızlı büyüyen firmaların Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla katkı sundukları ifade edilebilir. 
Gerçekten de, son yıllarda hızlı büyüyen işletmeler kalkınma politikalarında önemli bir yer işgal 
etmektedirler. Son olarak, hızlı büyüyen firmaların diğer firmalarla kurdukları taşeronluk ilişkileri 
sayesinde bu firmaların üretimine olumlu katkıda bulunmaktadırlar. 

Hızlı büyüyen işletmeler, çoğu ülkede, tüm girişimlerin toplam oranının %2’si ila %6’sını 
oluşturmaktadır. Sayıları çok az olmasına rağmen, oldukça fazla sayıda kişiye iş imkânı 
sunmaktadırlar. Yüksek büyüme hızına sahip işletmelerin payı sektörler arasında farklılık gösterse 
bile, hızlı büyüyen işletmeler neredeyse tüm sektörlerde bulunmaktadır (OECD, 2016: 98). Ancak 
hangi sektörlerin hızlı büyüyen işletmelere ne oranda ev sahipliği yaptığı konusunda ülkeler arasında 
tutarlı bir örüntüden bahsetmek mümkün değildir. Ekonomik aktivitelerin büyük bir bölümünde var 
olsa bile, hızlı büyüyen firmalar özel olarak bilgisayar programcılığı ve danışmanlığı kadar bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde nispeten önemli bir payı ellerinde bulundurmaktadır.“Hızlı 
büyüyen işletmelerin sektörel dağılımlarına bakıldığında; %11,9 ile yiyecek-içecek ilk sırada gelirken, 
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tekstil ve hazır giyim sektörü %10,8 ile ikinci sırada gelmektedir. Bu sektörleri %10,7 ile otomotiv, 
%10,4 ile bilgi yoğun hizmetler, %9,6 ile biyoteknoloji ve %7,7 ile inşaat izlemektedir” (Cansız, 2013: 
17). Bir faaliyet dalında yüksek büyüme oranlarına sahip işletmelerin nispeten büyük bir paya sahip 
olduğu ülkeler, hızlı büyüme oranına sahip işletmelerin diğer iktisadi faaliyetlerinde de büyük bir paya 
sahip olma eğilimindedir. Hızlı büyüyen işletmelerin yüksek hisseleri ile ilgili öne çıkan ülkeler ise 
Letonya, Slovakya Cumhuriyeti ve Bulgaristan’dır. 

Makro düzeyde düşünüldüğü zaman; bir işletmenin büyüme göstermesi, o ülkenin iktisadi gelişimine 
önemli katkılar sunmaktadır. Bu firmalar hem istihdama hem de verimliliğe ve inovasyona katkı 
sunarlar ve iktisadi etkinliğin gidişatına tesir ederler. Gerçek şu ki, hızlı büyüyen firmalar yukarıda da 
ifade ettiğimiz yenilikçilik faaliyetleri, verimlilik artışını ve iktisadi performansı pozitif olarak etkilemek 
hususunda çok kilit bir noktada durmaktadırlar. Yapılan çalışmaların büyük bir bölümünde, hızlı 
büyüyen işletmelerin istihdam olanaklarının yaratılmasında çok ciddi bir paya sahip olduğu ileri 
sürülmüştür. Bir hızlı büyüyen firma güçlendiği ve kaynakları daha etkili kullanabildiği vakit, yenilikçi 
girişimlerini de arttırma eğiliminde olacaktır. Bu firmaların ulaştığı yaygınlık düzeyinin sektörlerde 
mevcut faaliyetlerini devam ettiren firmalara da özel olarak olumlu bir tesirde bulunacaktır. Örneğin; 
“Büyük Britanya’da 2002–2008 yıllarını kapsayan bir çalışmada ise yeni istihdamın yarısının tüm 
firmaların sayıca %6’sına denk gelen hızlı büyüyen işletmeler tarafından yaratıldığı vurgulanmaktadır” 
(Cansız, 2013: 16). 

2.8.2 OECD Ülkelerinde Hızlı Büyüyen İşletmeler 

Hızlı büyüyen işletmelere ilişkin veriler konunun dünyada görece yeni olması ve ölçme güçlükleri 
nedeniyle çok sınırlı miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle hızlı büyüyen işletmelere ilişkin en önemli 
kaynak, OECD-Eurostat verilerine dayanmaktadır ki örneğin; Türkiye 35 OECD üyesinden birisi 
olmasına rağmen söz konusu verileri üretmemektedir. Nitekim hem Şekil 2.17 hem de Şekil 2.18 hızlı 
büyüyen işletmeler hususunda Türkiye dışındaki mevcut 34 OECD ülkesine ait kimi istatistiki bilgiler 
sunmaktadır. Bu bağlamda, 2014 yılı sonu itibariyle Brezilya, Yeni Zelanda, Kanada, İsrail ve ABD’de 
bulunan firmalar %20’den daha fazla bir oranda istihdam büyümesi yaratırken, geriye kalan ülkeler 
için ise bu oran %10 ve biraz daha üstünde seyretmektedir. 

Şekil 2.17 Hızlı Büyüyen İşletmelerin Sayısı ve Yarattığı İstihdam, 2014 

 

Kaynak: OECD, 2016:99'den alınmıştır. 
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İlk şekilde istihdam ve işletmelerin büyüme hızı için söylenen şeyler, benzer biçimde, sektörlere göre 
yaratılan ortalama istihdam için de söylenebilir. Şekil 2.18’den de görüleceği üzere, % 20’den daha 
fazla bir oranda hızlı büyüyen Brezilya, Yeni Zelanda, Kanada, İsrail ve ABD’li firmaların ana sektörler 
bakımından yarattığı istihdamda hizmet sektörü daha yüksek bir ortalamaya sahipken, % 10 ve biraz 
daha üstünde büyüme sağlayan ülkelerin büyük bölümünde hizmet firmaları, bazılarında da sanayi 
firmaları daha yüksek ortalama büyüme yakalamışlardır. 

Şekil 2.18 Ana Sektöre Göre Hızlı Büyüyen İşletmelerde Ortalama İstihdam Oranları, 2014 

Kaynak: OECD, 2016:99'dan alınmıştır. 

2.8.3 Türkiye’de 2006-2013 Yılları Arasında Hızlı Büyüyen İşletmeler 

Yukarıda vurgulandığı gibi Türkiye’de hızlı büyüyen işletmelerin durumuna dair herhangi bir veri 
bulunmamaktadır. Hatta Türkiye’de hızlı büyüyen işletmelere ilişkin olarak literatürde yapılmış 
sadece üç çalışma (Cansız, 2013; Güzel ve Giray, 2014; Demirez, 2016) bulunmaktadır ki bunlar da son 
yıllarda yapılan çalışmalardır. Bu yüzden ülkedeki hızlı büyüyen firmaları diğer ülkeler ile kıyaslamak, 
kapsamlı analizler ve çıkarımlar yapmak mümkün değildir. Oysa 10. Kalkınma Planı’nında hızlı 
büyüyen firmalar ile büyüme ve yenilikçilik potansiyeli olan KOBİ’lerin desteklenmesi ve 
geliştirilmesinin Türkiye’nin KOBİ ve girişimcilik politikaları temel öncelik olduğu vurgulanmıştır 
(Kalkınma Bakanlığı, 2013). Bu çerçevede bu çalışmada en son yapılan7 ve en kapsamlı veri kullanan 
Demirez’in (2016) çalışmasından yararlanarak Türkiye’de 2006-2013 döneminde KOSGEB veri 
tabanına kayıtlı hızlı büyüyen firmalara ilişkin bazı bulgular ve veriler incelenmektedir.  

Türkiye’de 2006-2009 ve 2009-2013 dönemlerinde olmak üzere iki ayrı devrede hızlı büyüyen 
firmaları inceleyen söz konusu çalışmaya göre (Demirez, 2016); 2006-2009 döneminde 7950 firmadan 
2382 tanesinin hızlı büyüyen firma olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; söz konusu dönemde 
örneklem içinde yer alan firmaların %30’u hızlı büyümüştür. 2009-2013 döneminde ise 14372 
firmadan 5445 tanesinin hızlı büyüyen firma olduğu tespit edilmiştir. Buna göre söz konusu dönemde 
örneklem içinde yer alan firmaların %38’i hızlı büyümüştür. Oysa yurtdışındaki çalışmalarda bu oran % 
                                                           
7
 Cansız’ın (2013) teknoparklarda 32 hızlı büyüyen girişimci ile saha çalışmasına dayalı yaptığı araştırma konuyu ampirik 

olarak analiz eden ilk çalışma olmasına rağmen, Demirez’in çalışması ülke genelini kapsaması, geniş zaman dilimi ve 15 bine 
yakın firmayı analiz etmesi açısından burada analiz edilmiştir.  
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4-8 civarındadır. Bu durumun nedeni, 10 ve daha az çalışanı temsil eden mikro işletmelerin 
örneklemde hesaba katılmasıdır. Bu durum Türkiye’deki hızlı büyüyen işletmelerin çoğunun (%74-75) 
mikro işletme olduğunu göstermektedir. Nitekim mikro işletmeler istihdamın %46’sını ve satışlarında 
%50-54’ünü oluşturduğunu göstermektedir.  

Tablo 2.17 İstihdamdaki Büyüme Düzeylerine Göre Firma Gruplamaları ve Yarattıkları İstihdam (2006-2009) 

Firma 

Büyüklüğü 

(Çalışan 

sayısı) 

Negatif Büyüyen 

Firmalar 

İstikrarlı Büyüyen 

Firmalar 

Ilımlı Büyüyen 

Firmalar 

Hızlı Büyüyen 

Firmalar 

Toplam 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

1–9 532 −911 497 445 521 1,459 1,766 17,702 3,316 18,696 

10–19 508 −2,045 441 1,006 314 2,309 337 7,374 1,600 8,644 

20–49 1,009 −8,847 683 3,005 338 5,196 227 9,455 2,257 8,808 

50-249 444 −13,720 206 2,517 75 3,149 52 4,136 777 −3,918 

Toplam 2,493 −25,522 1,827 6,973 1,248 12,112 2,382 38,667 7,950 32,231 

Kaynak: Demirez, 2016:16. 

Tablo 2.18 İstihdamdaki Büyüme Düzeylerine Göre Firma Gruplamaları ve Yarattıkları İstihdam (2009-2013) 

Firma 

Büyüklüğü 

(Çalışan 

sayısı) 

Negatif Büyüyen 

Firmalar 

İstikrarlı Büyüyen 

Firmalar 

Ilımlı Büyüyen 

Firmalar 

Hızlı Büyüyen 

Firmalar 

Toplam 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

Firma 

Sayısı 

İstihdam 

Yaratımı 

1–9 1016 −1,583 1,084 795 915 2,407 4,016 46,832 7,031 48,450 

10–19 707 −2,900 699 1,650 606 4,445 689 16,885 2,701 20,080 

20–49 955 −7,582 1,133 5,532 668 10,423 578 25,934 3,334 34,308 

50–249 360 −10,190 484 7,674 300 12,625 162 13,169 1,306 23,277 

Toplam 3,038 −22,255 3,400 15,650 2,489 29,900 5,445 102,820 14,372 126,115 

Kaynak: Demirez, 2016:20 

Tablo 2.17 tüm firmaların 2006-2009 dönemindeki istihdam büyümesindeki artışlarını ortaya 
sermekte iken, Tablo 2.18 firmaların 2009-2013 dönemindeki istihdam artışlarını yansıtmaktadır. 
2006-2009 döneminde hızlı büyüyen 2382 firmadan sadece 1438’i satışta (ciroda) hızlı büyüme 
yakalarken, ikinci dönemde 5445 hızlı büyüyen firmadan 3607 tanesi satışta da (ciroda) hızlı büyüme 
sağlayan firma olmuştur. Bu durum tüm hızlı büyüyen firmaların aynı şekilde büyümediğini 
göstermektedir (Demirez, 2016:20). Öte yandan ilk dönemde 486, ikinci dönemde de 830 hızlı 
büyüyen firma hem istihdam hem de satış kriterleri bakımında hızlı büyüyen kategorisine girmiştir. 

Tablo 2.19Firma Büyüklüğüne Göre Hızlı Büyüyen İşletmelerin İstihdam ve Ciro Oranları 

Firma Ölçeği 

(Çalışan 

Sayısı) 

Firma Sayısı İş Yaratımı Ciro 

2006–2009 2010–2013 2006–

2009 

2010–

2013 

2006–2009 2010–

2013 

1–9 74% 74% 46% 46% 54% 50% 

10–19 14% 13% 19% 16% 20% 19% 

20–49 10% 11% 24% 25% 21% 22% 

50–249 2% 3% 11% 13% 5% 8% 

Toplam 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

Kaynak: Demirez, 2016:22 

Tablo 2.19 hızlı büyüyen işletmelerin ilk dönemde sahip oldukları paylara kıyasla ikinci dönemdeki 
büyüklüklerinin ve işbölümüne katkılarının oranlarını göstermektedir. Buna göre, büyüklük ve 
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istihdama katkı dağılımı, bir önceki dönem ile neredeyse benzer bir görünüm sunmaktadır. İlaveten, 
hem sayı hem de iş yaratma değeri açısından, 10 ila 19 çalışanı olan firmalar ve mikro ölçekli firmalar 
çoğunluğu teşkil etmektedir. Hızlı büyüyen firmaların cirolarındaki oransal dağılıma bakıldığında ise 
ikinci periyottaki boyut dağılımının, ilk periyoddaki dağılım ile hemen hemen benzer olduğudur. 

Şekil 2.19 İstihdam Büyümesi ve İstihdam Yaratılması Açısından Firma Gruplarının Kıyaslanması 

(a) İstihdam Büyümesi                                                         (b) İstihdam Yaratılması 

 

Kaynak: Demirez, 2016:21 

Sonuç olarak; Şekil 2.19'da görüldüğü gibi hızlı büyüyen işletmeler toplam istihdam artışının %30-
38’ini ve yaratılan istihdamın da %67-69’unu oluşturmaktadırlar. Bu durum hızlı büyüyen işletmelerin 
istihdam ve büyüme bakımından önemini ortaya koymaktadır. Demirez’in (2016) çalışmasının en 
çarpıcı sonucu ise, OECD-Eurostat’ın hızlı büyüyen işletme tanımının her ekonomi için çok iyi 
işlemediği ve pratik olmayabileceğidir. Nitekim Türkiye bağlamda mikro işletmeleri hızlı büyüyen 
tanımından dışlamak mümkün değildir çünkü istihdamın ve büyümenin çok büyük kısmı bu 
firmalardan gelmektedir. Ayrıca çalışma yıllık %20’lik büyüme oranının da yetersiz olduğunu ve en 
azından Türkiye bağlamında “hızlı büyüyen”i çok iyi tespit edemediğini ortaya koymuştur. Firmaların 
özellikle satış kriteri bakımından eşiği çok kolay aştıklarını göstermiştir. Son olarak çalışma genel KOBİ 
ve girişimcilik politikaları yerine hızlı büyüyen firmaların/KOBİ’lerin girişimcilik politikasının 
merkezinde olması gerektiğini ancak henüz Türkiye’de hızlı büyüyen firmalara özel ne böyle bir 
ayrımında ne de kamusal desteklerin olmadığını belirtmektedir.  
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3.  YENİLİKÇİLİK: ARGE,İNOVASYON VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 

3.1 ULUSAL VE BÖLGESEL YENİLİK SİSTEMİ 

3.1.1 Yenilikçilik Sistemi Yaklaşımı ve Ulusal Yenilik Sistemi 

Günümüz dünyasında bilgi, teknoloji ve yenilik (inovasyon) süreçleri, iktisadi büyümenin sağlanması, 
ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve toplumsal zenginliğin arttırılmasında en önemli etmenler 
olarak görülmektedir. Gelişmiş ülkeler özelinde, bilim ve teknoloji, diğer üretim faktörlerine göre 
ekonomik hayata çok daha fazla katkı sunmaktadır. Hem firmalar için hem de ülkelerin iktisadi 
durumu için, yenilik küresel rekabette avantajlı bir konuma gelmenin olmazsa olmaz bir koşuludur. 
Ancak yeniliklerin hayata geçirildiği süreçler karmaşık ve birbirinden bağımsız alanlarda iş gören 
aktörlerin işbirliği yapmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum yani yeniliğin doğrusal bir süreç olmayışı, 
bu sürecin sistematik bir biçimde ele alınması gerektiği görüşünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Bunun sonucunda “yenilik sistemleri” kavramı ortaya çıkmıştır (Sungur ve Keskin, 2011: 162). 

Yenilik sistemi kavrayışı, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve firmaların tek tek nasıl 
davrandıklarına değil, birlikte nasıl bir işbirliği geliştirdiklerine odaklanmaktadır. Buna göre “yenilik 
sistemi kavramı, firmaların yenilik sürecinde nadiren tek başlarına hareket ettikleri, yeniliğin aslında 
işbirliği ile ortaya çıkan kompleks bir fikir olduğu fikrinden hareket etmektedir. Doğrusal yenilik 
modelinin aksine gerçek hayatta firmalar, yenilik sürecinde tek başına hareket etmemekte; diğer 
firmalar, üniversiteler, araştırma enstitüleri gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmaktadır” (Sungur ve 
Keskin, 2011: 162). Bu sistem kavramının ortaya çıkmasının arkasında, geleneksel iktisadi modellerin 
yeniliğin doğasını açıklamakta başarısız olması yatmaktadır. 

Şekil 3.1 Ulusal İnovasyon Sisteminin Ana Aktörleri 

 

Kaynak: TÜSİAD, 2008:36'dan alınmıştır. 

Yenilik Sistemi yaklaşımı; yeniliğin ulusal, bölgesel ve sektörel ölçeklerde ele alınabildiğini 
belirtmektedir. Bu bağlamda yeniliğin sistem yaklaşımıyla analizi ilk kez 1990’lı yıllarda Lundvall’ın 
ulusal ölçekte geliştirdiği “Ulusal Yenilik Sistemi” kavramıyla başlamıştır. Lundvall’a göre, ulusal 
yenilik sistemi;“yasalar, toplumsal kurallar, kültürel normlar, rutinler, alışkanlıklar, teknik standartlar 
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gibi öğelerin oluşturduğu kurumsal bir yapıdır” ve “devlet ve özel sektör kuruluşları arasındaki 
finansal akışlar; ...üniversiteler, firmalar ve devlet laboratuarları arasındaki insan akışları, devlet 
kuruluşlarından inovasyon organizasyonlarına doğru yönelen regülasyon akışları ve kurumlar 
arasındaki bilgi akışları” nedeniyle dinamik bir nitelik taşır” (TÜSİAD 2008:35). Bu tanıma göre bir 
ülkenin ulusal yenilik sisteminin ana aktörleri Şekil 3.1’deki gibi gösterilebilir. 

Şekil 3.1’de de görüldüğü gibi ulusal ölçekte bir yenilik sistemi;birçok farklı aktör (kamu kurumları, 
özel sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları vb.) ve yapı arasında oluşan karşılıklı ilişki, 
etkileşim ve akışları içeren karmaşık bir ağ yapıdan oluşur. Yenilik sistemi, bu aktörlerin her birinin 
temel bir rol oynadıkları bir bütün olarak görülebilir. 

3.1.2 Bölgesel Yenilik Sistemi Yaklaşımı 

Yenilik sistemi önceleri “ulusal ölçekte” ele alınmış olsa da, daha sonraları bölgesel ölçeğe 
uyarlanarak “Bölgesel Yenilik Sistemi” yaklaşımı geliştirilmiştir. Gerçekten de inovasyon üzerine 
yapılan birçok uluslararası çalışmada, yeniliğin belli coğrafi mekanlarda yoğunlaştığı ve yenilikçi 
faaliyetlerin esas olarak “bölgesel ölçekte” ortaya çıktığı gerçeğinden hareketle, yenilik sisteminin 
“yerel” ve/veya “bölgesel” düzeyde ele alınması gerektiği vurgulanıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan 
“Bölgesel Yenilik Sistemi” yaklaşımı, 2000’li yılların başından itibaren başta Avrupa Birliği olmak üzere 
hemen hemen tüm dünyada yerel ve bölgesel düzeyde firmaların ve endüstrilerin inovasyon 
süreçlerinin açıklanmasında kullanılan öncü bir yaklaşım haline gelmiştir. Bölgesel düzeyde yerel 
aktörlerin etkileşimi ve işbirliği sonucu oluşan ağ yapı bağlantıları yoluyla bir yanda bilginin üretilmesi 
ve yaratılmasını, diğer yanda kullanılması ve yayılmasını içeren bir sistem olarak tanımlanan “Bölgesel 
Yenilik Sistemi” kavramı, bölgelerin kalkınması ve rekabet gücü kazanmasında temel alınan en önemli 
bir yaklaşımlardan biri olarak kabul edilmektedir.  

Şekil 3.2 Bölgesel Yenilik Sistemi 

 

Kaynak: Durgut, 2001:11, 2007:10’dan alınmıştır. 

Bölgesel Yenilik Sistemi, Durgut (2001, 2007) tarafından sisteminin arz ve talep tarafındaki aktörler ile 
bunların aralarındaki etkileşimleri ortaya koyacak şekilde Şekil 3.2’de şematize edilmiştir. Buna göre; 
bir bölgesel yenilik sisteminin ilk önemli boyutu, sistemin arz-talep-aracı taraflarının tanımlanmasıdır. 
Buna göre, sistem arz tarafı, talep tarafı ve aracı taraf olmak üzere üç farklı grup aktörden 
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oluşmaktadır: Sistemin arz tarafı, inovasyon için gerekli olan bilimsel bilgiyi yaratan araştırma 
kuruluşlarını, üniversiteleri ve diğer kamu otoritelerini oluştururken, talep tarafı esas olarak bilimsel 
ve teknolojik çıktıyı kullanan firmaları ve inovasyondan yararlanan pazarları kapsamaktadır. Aracı 
taraf ise, arz ve talep tarafları arasında köprü görevi gören, onları bir araya getirmeyi sağlayan 
destekleyici ve düzenleyici kuruluşlar ile finansman kurumlarından oluşmaktadır (Durgut, 2001:16).  

Bölgesel yenilik sisteminin ikinci önemli boyutunu, sistemin bölgesel “aktörler”inin tanımlanması 
oluşturur. Burada sisteminin aktörleri araştırma kurumları (çoğunlukla kamu sektöründen gelirler), 
firmalar (uzmanlar, danışmanlar, firma-içi araştırma vb. yollardan teknoloji edinirler) ve inovasyon 
destek kuruluşlarından (arz ve talep tarafları arasında teknoloji transferini kolaylayıcı rol oynayan 
teknoloji merkezleri, ticaret ve sanayi odaları, teknoparklar, üniversite-sanayi işbirliği arayüzleri, yerel 
yönetimler, araştırma ve inovasyon destek kurumları, risk sermayesi vb.) oluşmaktadır (Durgut, 
2001:16).  

Bölgesel yenilik sisteminin üçüncü önemli boyutunu, bölgesel yenilik sisteminin “çevresi” olarak 
tanımlanan unsurlar oluşturur. Buna göre bölgesel yenilik sisteminin çevresi, pazar (inovasyonun 
nihai alıcısı ve ana uyarıcısı), eğitim sistemi (hüner sahibi işgücünü sağlar), kamu otoriteleri 
(inovasyon sistemine destekleme, düzenleme ve yönlendirmelerle müdahale eder) ve yerel kültür 
(girişimcilik, ortak kimlik, güven ortamı, kollektif çalışma vb. tüm sistemi kapsayan ve etkileşmeyi 
kolaylaştıran özellikler) unsurlarından meydana gelir (Durgut, 2001:16). 

Bölgesel yenilik sisteminin dördüncü önemli boyutu; sistemin elemanları arasındaki ilişkilerin 
“ağyapı” özelliği göstermesidir. Buna göre; sistemin elemanları, sistem dışından benzer elemanlarla 
ilişki kurarlar (üniversite araştırma merkezleri arasındaki uluslararası işbirliği, firmalar arasındaki ulus-
aşırı ilişkiler, teknoloji merkezleri arasındaki bölgeler/uluslararası bilgi mübadelesi, eğitim kurumları 
arasındaki mübadele programları vb.) veya sistem dışından değişik elemanlarla işbirliği yaparlar 
(firmaların dış araştırma merkezleri ile yaptıkları sözleşmeli araştırmalar, firmalarla eğitim kurumları 
arasındaki ulus-aşırı araştırmacı ziyareti, teknoloji transfer kuruluşlarının bölgesel sistemin dışına 
çıkan faaliyetleri vb.) (Durgut, 2001:16-17). Dolayısıyla bölgesel yenilik sistemi, kendisini oluşturan 
çok sayıda aktör ve çevresi arasında oluşan ilişkiler, etkileşimler ve işbirliklerinden meydana gelen 
ağyapısistemi ile çalışan bir ortamdır. Bir bölgesel yenilik sisteminin etkinliği, bu aktörler arasındaki 
ilişkilerin kalitesi ve yoğunluğuna bağlıdır (TÜSİAD 2008:39). 

Bölgesel yenilik sisteminin beşinci ve en son boyutu ise bölgenin hizmet “altyapı”sı ve bu altyapının 
firmalara sağladığı destektir (iletişim ve ulaşım sistemleri, eğitimin teknolojik altyapısı, bilgi 
kaynaklarına erişebilirlik vb.) (Durgut, 2001:17). Şekil 3.2’de gösterilmeyen bu boyut, temel olarak 
bölgenin sahip olduğu sosyo-ekonomik altyapısı ve donatıları ile ulaşım-iletişimle ilgili teknolojik 
erişebilirlik altyapısıdır.  

Genel olarak iyi bir bölgesel yenilik sisteminin, eğitim ve bilgi aktarımını destekleyen süreçlere ve 
politikalara, inovasyon yönetimine, Ar-Ge’ye yapılan yatırım düzeyine, ağ yapılaşma, alt yüklenilicilik, 
tedarik zincirinin varlığı, müşteriler ve tedarikçiler bağlamında firmaların tipi ve aralarındaki 
bağlarının ve iletişimin düzeyi boyutlarına sahip olması beklenir (Durgut, 2001:11). Görüldüğü gibi 
bölgesel yenilik sistemi, aktörler arasında etkileşimli bir öğrenmenin olduğunun kabul edildiği ve 
yeniliğin bu karşılıklı öğrenme ve etkileşimlerle çok sayıda diğer unsurdan oluşan bir sosyal sürecin 
(kültürel normlar, alışkanlıklar, rutinler, toplumsal kurallar, tarihsel kazalar vb.) sonucu ortaya çıkan 
bir toplam olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır. 

Yukarıda çerçevesi çizilen bu bölgesel yenilik sistemi yaklaşımının başarıyla işlemesi ve politikaların 
etkin bir şekilde belirlenip uygulanması için sistemde yer alan üç ana aktör olan kamu, üniversite ve 
sanayinin yoğun işbirliği yapmasını gerekmektedir. Literatürde Üçlü Sarmal olarak ifade edilen bu 
işbirliği yaklaşımında;kamu, firmaların inovasyon faaliyetlerini destekleyen, üniversitelerin sanayi ile 
işbirliği yapmasına olanak sağlayan, inovasyona dayalı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik eden bir 
ortamın oluşturulmasına imkân sağlamaya çalışır. Kamu aynı zamanda bölgedeki firmaların ihtiyacına 
uygun olarak Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden destek mekanizmalarının tasarlanması ve 
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uygulanmasını da yürütür. Üniversite ise; en başta bölgedeki firmaların ihtiyaçları doğrultusunda 
insan gücü yetiştirirken, aynı zamanda bölgedeki işletmelerle işbirliği yaparak firmaların Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetlerini destekler. Öte yandan üniversiteler araştırmalar yoluyla bilgi üreterek, 
sonuçlarını bölgedeki farklı mekanizmalardan yararlanarak (firmalara transfer ederek, kuluçka 
merkezlerinde yeni şirketler kurarak, vb.) ticarileştirir. Son olarak sanayi yani bölgedeki firmalar yeni 
bilginin üretilmesi, yayılması ve inovasyon şeklinde somut bir çıktıya dönüşmesi sürecinde merkezi bir 
aktör konumundadır (TÜSİAD 2008:39-40). Ancak firmalar her ne kadar bölgesel yenilik sisteminin 
‘merkezi aktörü’ olsa da, bu rolünü devam ettirmesi, rekabet üstünlükleri kazanması ancak bölgede 
yenilikçi bir sistemin kurulmasına, dolayısıyla sanayinin en başta üniversiteler olmak üzere, diğer 
unsurlarla işbirliği ve bağlantılar kurmasına bağlıdır. Bu çerçevede firma/sanayi bölgede izole bir yapı 
şeklinde değil, bölgenin ekosistemi içindeki geniş bilimsel ve teknolojik sistemin bir parçası olarak 
hareket etmek durumundadır. Ancak gerek Üçlü sarmal modelinde, gerekse bölgesel yenilik 
sisteminde inovasyonun kaynağı esasında bilgi olduğu için özellikle bilginin üretilmesi, yayılması ve 
transfer edilmesi süreçlerinde ana rol hiç kuşkusuz üniversitelere aittir. 

Bilindiği gibi hem iktisadi büyüme hem de bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi, rekabet gücünün 
artmasına bağlıdır. Bölgesel düzeyde rekabet edebilirliğin artırılması ise ancak, bölgesel inovasyon 
sistemlerine işlerlik kazandırılması ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda bölgesel yenilik 
sistemlerinin etkin şekilde işlemesini engelleyen, sistemin çalışmasını “olumsuz etkileyen” üç temel 
faktör/problem bulunmaktadır (TÜSİAD 2008:40): 

 Organizasyonel zayıflık: Bölgesel düzeyde etkin sistemin kurulması için gereken aktörlerin 
eksikliği (örneğin, araştırma kurumlarının olmaması, inovasyon aracı kuruluşlarının 
bulunmaması gibi). 

 Kabuğunu kıramama: Bölgedeki sanayi kuruluşlarının yıllardır aynı teknolojiyle aynı pazarlar 
için çalışıyor olması ve uzun vadeli stratejik hedefler ortaya koyup yeniden yapılanamaması.  

 Sistemin aktörleri arasındaki parçalanmışlık: Bölgedeki kuruluşlar arasında iletişim, 
koordinasyon ve işbirliğinin olmaması durumudur ve temelde bölgedeki aktörler arasındaki 
güven ve ortak vizyon eksikliğinden kaynaklanır. 

3.1.2.1 Bölgesel Yenilikçilik Sisteminin Unsurları 

Yenilikçilik veya inovasyon sisteminin analiz edilmesi, bir bölgede mevcut bulunan bilginin ve bu 
bilginin kullanımının, teknolojik gelişmelerin ve yeniliğe dönük faaliyetlerin rekabet gücü temel 
alınarak incelenmesidir. Bu sayede bu etmenlerin rekabet gücüne nasıl etkide bulunduklarına dair bir 
bilgi örüntüsü sağlanabilecektir. Şu ya da bu bölge özelinde yenilikçilik faaliyetlerinin başlaması ve 
sürdürülmesi için birden fazla aktöre ve koşula gereksinim vardır. Bir başka deyişle, yenilikçilik 
faaliyetleri, ekonomik durumun genel niteliklerinin, siyasi yönetimin, beşeri sermayenin ve altyapının 
içerildiği çok-boyutlu bir süreçten etkilenmektedir. Bölgesel yenilik sistemine dönük bir mevcut 
durum analizinin bu unsurların ekosistem içindeki yerlerinin ne olduğunu ve birbirleriyle ne türden bir 
etkileşim ilişkisi kurduklarını ortaya sermesi gerekmektedir. Buna göre aşağıda kısaca bölgesel yenilik 
sisteminin unsurları ve sahip oldukları araçlar Şekil 3.3’de net bir biçimde görülmektedir (TEPAV, 
2016: 117.). 

(1) Yerel ve Ulusal Kurumlar: Hem yerel hem de uluslar yönetimler, sahip oldukları yetkiler 
çerçevesinde, yenilikçiliğin önünde engel oluşturan unsurları (bürokrasinin varlığı, tam rekabet 
eksikliği vb.) ortadan kaldırmakla görevlidirler. Bu engellerin azaltılması yenilikçi faaliyetlerin 
gelişebilmesi için önemlidir. 

(2) Talep Koşulları: Ekonominin genel özellikleri ile hem tüketicilerin hem de firmaların ne türden 
ürünler ve hizmetler talep etmekte oldukları, ekosistemin işleyişini belirleyen önemli etmenler 
arasındadır. Şayet firmaların Ar-Ge faaliyetleri piyasadaki talep dikkate alınarak biçimlendirilirse, bu 
durumda firmaların sosyo-ekonomik değişimlere ayak uydurması daha da kolaylaşacaktır. 
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(3) Yenilik Faaliyetleri: Üniversiteler bünyesinde sürdürülen araştırma faaliyetleri, firmaların Ar-Ge 
araştırmaları ve diğer yenilikçilik faaliyetleri, bölgesel yenilik sisteminin sağladığı makul koşullar 
altında yerine getirilebilir. 

Şekil 3.3 Bölgesel Yenilik Sistemi 

 

 

 

Kaynak: TEPAV, 2016: 117. 

(4) Finansman: Yenilikçiliğe ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, araştırmayı yürütecek aktörlere 
yeterli ölçülerde bir finansal destek sağlanması gerekmektedir. Yeni ürünlerin ve hizmetlerin 
ticarileşmesi için kayda değer bir süre geçmelidir. Bu nedenle, bu süreçlerde firmaların finansman 
bakımından sorun yaşamaması en önemli noktalardan birisidir. 

(5) Altyapı: Hem Ar-Ge ve kuluçka merkezlerine hem de teknolojik altyapı ve yenilikçi süreçlerin vuku 
bulması için olmazsa olmaz bir önem arz eden fiziki altyapı koşullarına ek olarak, beşeri sermayenin 
varlığı ve patent yasası benzeri maddi olmayan koşullarında varlığı da, inovasyon faaliyetleri için 
oldukça önemlidir. 

(6) Girişimciler: Hızlı büyüme özelliğine sahip olan ve teknoloji geliştirmeye yoğunlaşan şirketleri 
faaliyete geçiren girişimciler, inovasyon ekosisteminin en önemli unsurlarından birisidir. 

(7) Bölgesel Yenilikçilik Kültürü: Bu kültür, firmaların talep koşullarını, Ar-Ge yatırımlarını ve yenilikçi 
faaliyetlerini dolaysız bir biçimde etkilemektedir. 

3.1.2.2 Bölgesel Yenilik Sistemi Analizinin Adımları 

Bir bölgenin yenilik sistemini analiz etmede üç önemli aşama bulunmaktadır. Tablo 3.1, sistemin 
analizinde takip edilen adımları girdi faktörleri, çıktı faktörleri ve politika önceliklerinin belirlenmesi 
gibi üç farklı başlık altında ortaya koymaktadır (TEPAV, 2016:117). 

İlk aşama olarak girdi faktörleri analizine bakacak olursak; yeni bir ürün ya da hizmetin geliştirilmesi, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, farklı aktörlerin işbirliği yapmasını gerektiren karmaşık bir süreçtir. 
Teorik bakımdan gerekli kaynaklar kullanıldığı zaman ortaya çıkacak sonuçlar tahmin edilse bile, 
pratik süreçlerin sonucunda her daim yeniliğin ortaya çıkması ile karşılaşmak söz konusu 
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olmayabilmektedir. Bu yüzden, yenilikçilik sürecine ilişkin girdi ve çıktıların hem tek başına hem de 
birbirleriyle ilişkileri açısından analize tabi tutulması, süreç içerisinde karşılaşılacak sorunların tespit 
edilmesi için elzem bir durumdur. 

Bölgesel yenilik sisteminde girdileri oluşturan faktörlerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi için, 
birtakım göstergelerden istifade edilmektedir. Bu bağlamda kullanılan ilk gösterge; Ar-Ge 
faaliyetlerine ne kadar kaynak ayrıldığıdır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜİK firmaların, 
kamu kuruluşlarının ve üniversitelerin Ar-Ge faaliyetleri için ayırdığı kaynaklara ilişkin verilere 
sahiptir. Bölgelerin sahip oldukları yenilik kapasiteleri analiz edildiği zaman işe koşulan göstergelerin 
elde hazır bulunan veri kaynakları ile sınırlı kalması doğru değildir. Firmalara ve üniversitelere 
sağlanan desteklere de erişmek gerekmektedir. 

İktisadi gelişmişlik düzeyine ve yenilikçilik kapasitesine göre; hem yeniliğin tanımı hem de yeniliğe 
ilişkin stratejiler değişiklik gösterecektir. Bu yüzden girdi analizi için, sayısal verileri karşılaştırılabilen 
örnek bölgelerin seçilmesi mühim bir adım olarak ön plana çıkmaktadır. Yukarıda zikredildiği gibi, 
finansmana erişim, bölgesel yenilik sisteminin önemli elemanlarından birisidir ve yenilik sürecinin 
farklı adımlarında değişik finansman kaynakları kullanılabilir. Sayısal verilerin yanında, bölgesel 
yenilikçiliğin gelişmesi sürecinde rol alan bölgesel ve ulusal aktörlerle gerçekleştirilen toplantıların 
girdi analizlerine nitelikli veri sağladığı söylenebilir. İster mülakat ister odak grup toplantısı biçiminde 
olsun bu görüşmeler, yenilik sisteminde yer alan diğer paydaşlarla ilişkilerin ne durumda olduğunun 
anlaşılmasında ve bölgedeki yenilikçilik süreçlerinin temel sıkıntılarının görünür hale gelmesinde 
önemli bir işlev üstlenirler. 

Tablo 3.1 Bölgesel Yenilik Sistemi Analiz Adımları 

1. ADIM 2. ADIM 3. ADIM 

Bölgelerde yenilikçilikle ilgili girdi 
faktörlerinin analizi 

Bölgelerde yenilikçilikle ilgili çıktıların 
analizi 

Önceliklerin belirlenmesi ve 
program geliştirilmesi 

1. Sosyal verilerin 
değerlendirilmesi, girdi faktörü 

analizi ve benchmarking 

1. Yenilikçilik göstergelerinin 
konumlandırılması ve analiz edilmesi, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası 
benchmarking 

1. Bölge ekonomisi, üretim yapısı, 
yatırım ortamı ve yenilikçilik 

potansiyeli ile ilgili ortaya çıkan 
sonuçların bir arada 
değerlendirilmesi 

2. Yenilikçilik ekosistemi paydaş 
analizi 

2. Yenilikçilik faaliyetlerinin finansman 
yöntemlerinin incelenmesi 

2. Değerlendirme sonucu yenilik 
sisteminin geliştirilmesine yönelik 

tespitlerin yapılması 

3. Bölgesel yenilikçiliğin 
gelişmesinde rolü olan ulusal 
aktörler ile bölgedeki yenilik 

sisteminin parçası olan aktörlerle 
odak grup çalışmaları 

3. Mevcut yenilikçilerin belirlenmesi ve 
başarı hikâyelerinin incelenmesi (odak 
grup toplantıları, yüz yüze görüşmeler) 

 

Kaynak, TEPAV 2016: 117. 

Çıktı faktörlerinin analizine gelirsek; bu analizde, yenilikçilik hususunda yapılmış girişimlerin ne türden 
sonuçlar ortaya çıkardığı değerlendirilmektedir. “Bölgesel, ulusal ve uluslararası karşılaştırmalarla 
yenilikçiliğin en önemli çıktıları olarak kabul edilebilecek patent ve tescilli marka sayıları, milyon kişi 
başına düşen uluslararası bilimsel yayınlar, mevcut ürün ve hizmetlerini geliştiren firmaların oranları 
kıyaslanmaktadır” (TEPAV 2016: 117). Bu sayede, ister bölgesel ve ulusal ister uluslararası ölçeklerde 
karşılaştırma yapılması mümkün olmaktadır. Doğru sonuçların alınması ve buna göre siyasal 
tasarımların yapılabilmesi adına, çıktı faktörlerine ilişkin yapılacak analizlerin dosdoğru tasarlanması 
gerekmektedir. Yenilikçilik faktörlerinin incelenmesi bağlamında işe koşulan diğer göstergeler ise; 
patent ve tescilli marka başvuruları, yeni ürünlerden sağlanan cirolar, satışların toplam ciro ve 
satışların geneline oranı ve uluslararası yayın sayısıdır. Bölgeler özelinde yenilikçi faaliyetlerin 
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betimlenmesi ve başarılı olmuş firmalarla yürütülen bilgi alışverişinin, çıktı faktörleri analizine önemli 
nitel veri sağlayacağını söylemek gerekir. Bunlara ek olarak, başarılı firmalarla yapılacak olan odak 
grup toplantıları da, bölgenin sahip olduğu yenilik kapasitesine ve yenilik sisteminde baş gösteren 
sorunlara ilişkin girdi sağlamaktadır. 

Son olarak, yenilikçiliğin önünde engel teşkil eden durumların ortadan kaldırılması bağlamında hangi 
önceliklerin seçileceği ve bu doğrultuda hangi programların geliştirileceği meselesinden 
bahsedebiliriz. Hangi önceliklerin tercih edileceği bağlamında; girdi ve çıktı faktörleri analizinden elde 
edilecek sonuçlar ve bu sonuçların meydana çıkardığı sorunlar, atılacak ilk adımı oluşturmaktadır. 
Mesela, bir bölge yenilik sürecine ilişkin süreçlerde sahip olduğu elemanlar bakımından benzer bir 
bölgeden daha geride ise, bu durumda bu bölgenin önceliği bu alanda sağlanacak kaynakların 
arttırılmasıdır. Eğer girdiler yeterliyse ve istenilen sonuçlara ulaşılamamışsa, bu durumda kaynakların 
verimli bir biçimde kullanılmadığı düşünülecektir. “Yenilik sisteminde görev alan paydaşların 
etkileşimlerinin iyileştirilmesi ve yenilik sürecinin daha verimli hale gelmesi, programların öncelikleri 
arasında yer alabilmektedir” (TEPAV 2016: 121). 

Bölge ekonomisinin sahip olduğu zayıf ve güçlü yanlar ile bölgenin gelişmişlik seviyesi, yenilik 
sisteminin geliştirilmesine dönük tespitlerin biçimlendirilmesine katkı sunmaktadır. Bölgedeki rekabet 
gündemi ve bölgenin sahip olduğu yenilikçilik kapasitesinin bu gündemde işgal ettiği yer, göz önünde 
bulundurulması gereken bir diğer önemli husustur. Bölgeler arasındaki iktisadi gelişime ve rekabet 
gücüne göre hazırlanacak yenilikçilik programlarının, farklı yenilikçilik türlerini ve ölçeklerini dikkate 
alması gerekmektedir. 

3.2 TÜRKİYE’NİN ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ ve AR-GE VE YENİLİKÇİLİK POLİTİKALARI 

3.2.1 Türkiye’de Ar-Ge ve Yenilikçilik Politikalarının Gelişimi 

Osmanlı devleti, sanayileşmiş Avrupa devletlerinden farklı olarak, kendi teknolojisini üretip 
geliştirebilecek ve bu devletlerle rekabet edebilecek bir seviyede değildi. Ancak teknolojik bağımlılıkla 
baş edecek çeşitli alternatifler geliştirilmiştir. Yurtdışına öğrenci ve işçi gönderilmesi,  Teşvik-i Sanayi 
Kanunu sayesinde makine (teknoloji) ithalatına dönük gümrük muafiyetini kaldırmak ve ithal ürünleri 
yurtiçinde üretmek gibi alternatifler denenmiştir. Bu uygulamalar Cumhuriyet’in ilk yıllarında da 
sürdürülmüştür. Ne var ki bilim ve teknolojiye dönük kayda değer adımlar ancak 1960’lı yıllarda 
atılabilmiştir. Somut gelişmelerin gözlemlenmesi ise 1980’li yıllardan sonra mümkün olabilmiştir. 
“1960’ların başlarında bazı gelişmeler olsa da, aslında yakın döneme kadar bilim ve teknoloji 
politikaları planlı bir şekilde oluşturulamamıştır. Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında belirli bir 
politika izleme arayışı ve ilk politika formülasyonları “Planlı Dönem”le birlikte başlamıştır” (MÜSİAD, 
2012: 75). 

1960’lı yıllardan sonra Türkiye’deki teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi 3 ayrı dönem özelinde 
incelenebilir. 1963-1980 döneminde, ithal ikameci sanayileşme politikaları egemendir ve TÜBİTAK ile 
Marmara Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bu sayede, kamu ve üniversite kurumlarının temel 
araştırma faaliyetleri yürütmesi hedeflenmiştir. Ancak bu dönem bağlamında çok ciddi bir başarıya 
ulaşılamadığı söylenebilir. 1980-1989 yılları arası “ihracata dönük sanayileşme” dönemi olarak 
isimlendirilir ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) kurulması bu aralığa denk gelir. BTYK’nin 
1993 senesinde yaptığı bir toplantıda “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003” belgesi kabul 
edilmiştir. Yedinci kalkınma planında kendilerine yer bulan Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi ve 
Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası belgeleri de yine bu toplantıda kabul edilmiştir. 

Bilimsel faaliyetlerin koordine edilmesi için kurulan ilk kurum olan TÜBİTAK 1963 tarihinde hayata 
geçirilmiştir. 1960’lı ve 70’li yıllarda, bilim ve teknoloji bağlamında izlenen politikalar, herhangi bir 
ulusal öncelik gözetilmeksizin, doğa bilimlerinin yöntemleriyle yürütülen uygulamalı araştırmalar 
özelinde toplumsal fayda üretmeye dönük faaliyetlerdir. Bu durumda teknolojik durum pek 
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önemsenmeden de bu politikaların hayata geçirilmesi mümkün olmuştur. 1983’te Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’nun kurulması, hem özel sektörün hem de kamunun sahip olduğu kurum ve 
kuruluşların en üst düzeyde temsil edilmesine vesile olmuştur ve bir diğer önemli dönüm noktası 
olarak görülmelidir. “Türkiye’nin 1993 sonrasındaki, Bilim ve Teknoloji Politikası’nın temelini 
oluşturan bu tasarım, Yüksek Planlama Kurulu'nca VII. Beş Yıllık Plân Döneminde Öncelikle Ele 
Alınması Öngörülen Temel Yapısal Değişim Projeleri Kapsamındaki “Bilim ve Teknolojide Atılım 
Projesi” ile geliştirilerek somut bir zemine oturtulmuş ve yapılması gerekenler, ana hatlarıyla ortaya 
konmuştur. Bu proje, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1996-2000) ana başlıklarından birini 
oluşturmuştur” (Göker, 2002: 8). Türkiye’de yüksek teknolojinin kalkınma planlarında zikredilmesi ise 
1980’li yılların ikinci yarısına rastlamaktadır. 

Türkiye’de girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili politikaların evrimi incelendiği zaman, 1990’lara dek, 
bilimsel araştırmaların sadece üniversiteler bünyesinde yürütüldüğü ve sanayiye yönelik girişimlerin 
ithal ikamecilik politikaları kapsamında hayata geçirildiği görülmektedir. Kıbrıs Barış Harekâtı’nı takip 
eden ambargo sürecinde, savunma sanayi ve teknolojileri dışarıda bırakılırsa, sanayi kesiminin Ar-Ge 
ve yenilikçilik hususunda çok az etkin olduklarını söylemek mümkündür. “1990 yılında KOSGEB ve 
TTGV’nin kuruluşu ile birlikte özel sektörü Ar-Ge çalışmalarına yönlendirmek için ilk destek 
programları oluşturulduğu, 1994 yılından itibaren ise TÜBİTAK tarafından başlatılan Ar-Ge destek 
programı ile sürecin önemli bir ivme kazandığı görülmektedir” (MÜSİAD, 2012: 72). 

1990’lı senelerde verilen teşvik ve destekler, temel olarak Ar-Ge ve yenilikçilik hususlarında özbilinç 
kazanılmasına vesile olmuştur. Bu seneler özelinde, proje tabanlı destekler verilerek, özel sektörün 
proje yönetimi süreçlerini öğrenmesi sağlanmıştır. 1990’da KOSGEB’in, 1991’de TTGV ve TEKMER’in,  
1994’te Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) kurulması, bu seneler özelinde ön plana çıkan can alıcı 
gelişmeler olarak ifade edilmelidir. 1995 senesinde TÜBİTAK TEYDEP’in hayata geçirilmesiyle birlikte, 
özel sektöre ve sanayiye yönelik Ar-Ge ve inovasyon teşvik ve desteklerinin verilmesine başlanmıştır. 
1990’ların sonunda yenilikçilik alanında atılan bir diğer önemli husus 1997 yılında TÜBİTAK’a bağlı 
olarak Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP)’nın başlatılarak, ÜSAMP 
kapsamında, ülkenin farklı sanayi merkezlerinde Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezlerinin 
kurulmasıdır. 

2000’li yılların başına geldiğimizde ise, Ar-Ge ve yenilikçilik politikaları bağlamında bir dönüm 
noktasını teşkil eden husus olan, 2000 yılında 2003-2023 yılları arasında Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji 
Stratejilerini Oluşturacak Belge’nin hazırlanması kararının alınmasıdır. TÜBİTAK öncülüğünde 
yürütülen ve “Vizyon 2023 Çalışması” olarak adlandırılan, çok geniş kapsamlı katılımcıların uzun 
dönemli plan ve programlarını oluşturduğu, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgilenen bütün kamu kurumlarının 
destek, strateji ve eylem planlarını hayata geçirebilecekleri bir çerçeveden oluşan bu “2003-2023 
Strateji Belgesi”, 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu belgenin oluşturulması sürecinde bilim, teknoloji 
ve yenilikçilik alanında ilkin ileri teknoloji alanları olmak üzere, firmaların rekabet gücünü arttırmak 
için üniversiteler ile sanayinin işbirliği geliştirmesi amacıyla çeşitli gelişmeler da ortaya konmuştur. Bu 
bağlamda 2001 yılında Teknokent kanunu ile başlayan süreç, 2002 senesinde Avrupa Birliği çerçeve 
programlarının hayata geçirilmesi ile devam etmiştir. Bunu 2006 yılında TÜBİTAK’ın bütçesinde büyük 
bir artışa gidilmesi ve kaynakların bollaşması süreci izlemiştir. ARDEP destek programlarının kuruluşu 
da bu tarihe rastlamıştır. 2007’de SANTEZ Programı, 2008’de Ar-Ge Kanunu ve Ar-Ge merkezlerinin 
oluşturulması ile 2009 senesinde teknogirişim desteği hayata geçirilmiştir.  

3.2.2 Türkiye’nin Günümüzdeki Ar-Ge ve Yenilikçilik Sistemi ve Politikaları 

Türkiye’de günümüzde sahip olduğu Ar-Ge ve inovasyon sistemi ve politikalarının temeli hiç kuşkusuz 
yukarıda da belirtildiği gibi en yeni olarak 2000’lerin başına, esas olarak BTYK’nin 1993 Belgesine 
hatta TÜBİTAK’ın 1963 yılındaki kuruluşuna kadar geri götürülebilir. Ancak günümüzdeki ulusal yenilik 
sistemi ve bu sistemin kurulmasına dayalı politikaların esas olarak 2011 yılı sonrası geliştirildiği 
görülmektedir.  Dolaysıyla 2011 sonrasında başlayan ve halen devam eden dönemde 2000’lerden 
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beri gelen izlenen politika ve yaklaşımların revize edilmesi ve yenilerinin geliştirilmesinin bir 
sonucudur. Gerçekten de ulusal yenilik sistemi kavramının 2000’lerin başında (Taymaz, 2001; Akyos 
vd., 2003), bölgesel yenilik sistemi tartışmalarının ise 2005 sonrasında (Dulupçu ve Gövdere, 2005; 
Lenger, 2006; Durgut, 2007) Türkiye’nin gündemine girdiği düşünüldüğünde, günümüzde Türkiye’de 
ulusal yenilik sisteminin henüz yeni olgunlaşmaya başladığı, bölgesel yenilik sisteminde ise henüz 
halen yolun başında olduğumuz pekâlâ söylenebilir. Gerçekten de Türkiye’deki 26 bölgenin bölge 
planları olmasına rağmen, bölgelerin Bölgesel Yenilik Sistemini içeren inovasyon ya da yenilik 
stratejilerine ilişkin plan ve politika ve eylem planları ancak son birkaç yılda, özellikle de AB’nin 2014 
yılında benimsediği “Akıllı Uzmanlaşma” (smart specialization) yaklaşımını benimsemesinden sonra 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Halen Türkiye’deki bölgelerin büyük bir bölümün söz konusu yenilik 
stratejisi bulunmamaktadır.  

Bu çerçevede 2005-2010 seneleri arasında yürürlüğe koyulan “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 
Uygulama Planı” sayesinde bilimsel, teknolojik ve yenilikçi süreçlerde önemli bir ivme yakalanmıştır. 
Bu ivmenin sürdürülmesi hedefiyle, “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016” 
hayata geçirilmiştir. Bu strateji belgesine göre 2011-2016 döneminde izlenecek politikalar ve 
uygulamaların temel amacı, daha çok ülkenin 2023 Vizyonu doğrultusunda ulaşması hedeflenen 
amaçlar (Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını, 500 milyar dolarlık 
ihracat hacmine ulaşmasını ve kendi yerli otomobil, uçak, helikopter, gemi, uydusunu yapan ve 
bunları ihraç eden bir ülke haline dönüşmesi vb. hedefler) tarafından belirlenmiştir. Bu strateji 
bağlamında, anahtar önemde olan nokta, Ar-Ge ve yenilik sistemini oluşturan esas dinamiklerin 
işlevlerini arttıracak politikaların benimsenmesidir. Bu hedef doğrultusunda UBTYS’nin Stratejik 
Çerçevesi üç dikey eksen ve bunlara hizmet eden altı yatay eksenden oluşmaktadır. Bu 3 dikey 
eksenden ilki, Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik kapasitesi yüksek olan otomotiv, makine imalat ve BİT gibi 
alanlarda hedef-odaklı yaklaşımların, ivme kazanması gereken alanlarda (savunma, uzay, enerji, su, 
gıda) ihtiyaç-odaklı yaklaşımların ve yaratıcılığın teşvik edileceği diğer alanlarda da (temel, uygulamalı 
ve öncül araştırmalar) tabandan-yukarı yaklaşımların benimsenmesini hedeflemektedir (TÜBİTAK, 
2010:4).  

UBTYS 2011-2016 stratejik çerçevesindeki söz konusu 3 dikey eksenlere hizmet eden 6 yatay eksen 
ise şunlardan oluşmaktadır (Şekil 3.4): (1) “Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) insan kaynağının 
geliştirilmesi”, (2) “Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşvik Edilmesi”, (3) 
“Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması”, (4) “Ulusal Ar-Ge ve Yenilik 
Sistemi İçerisindeki KOBİ’lerin Rolünün Güçlendirilmesi, (5) “Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi 
Üretme Gücüne Katkısının Artırılması” ve (6) “Ülkemiz Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY 
İşbirliklerinin Etkinleştirilmesi” diğer yatay eksenler olarak belirlenmiştir (TÜBİTAK, 2010:4). Bu 
dönem özelinde koyulan hedefler arasında, bilimsel araştırmaların sonuçlarının ticari ürünlere ve 
hizmetlere dönüştürülmesi de vardır. Buna ek olarak, çok sayıda ortağın hazır bulunduğu ve çok-
disiplinli Ar-Ge işbirliği kültürünün yaygınlık kazanması da hedefler arasındadır. Ulusal Yenilik Sistemi 
içinde yer alan KOBİ’lerin daha da güçlü kılınmasına ek olarak, ulusal çıkarlar temel alınarak BTY 
(Bilim, Teknoloji, Yenilik) doğrultusunda uluslararası stratejilerinin, işbirliklerinin ve beşeri sermayenin 
yetiştirilmesi de bu dönemde koyulmuş hedefler arasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 



  

96 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Şekil 3.4 Türkiye’nin Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’nın Stratejik Çerçevesi 

 

Kaynak: TÜBİTAK 2013:13 

Türkiye’nin yürürlükte olan bu “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS)”ne göre, Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerini gerçekleştiren ve bu faaliyetlere kaynak sağlayan tüm kurum ve kuruluşların 
işbirliği ve stratejik odaklanma ile etkinlik gösterdiği “Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi”nin temel 
aktörleri ve bu aktörlerin işlevleri Şekil 3.5’te gösterilmektedir. 
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Şekil 3.5 Türkiye’nin Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sisteminin Temel Aktörleri 

 

Kaynak: TÜBİTAK 2013:8 

Sonuç olarak; Türkiye’nin 2023 yılında hedeflediği ilk 10 ekonomi arasına girebilmesi, 500 milyar dolar 
ihracata ulaşabilmesi, kişi başına 25 bin dolar gelire erişebilmesi ve stratejik olarak önemli gördüğü 
sektörlerde kendi yerli otomobil, uçak ve helikopter gibi ürünleri yapabilmesi gibi önemli hedeflere 
erişebilmesi için en temel araç hiç kuşkusuz Ar-Ge ve İnovasyona yatırım yapmasından geçmektedir ki 
bu bağlamda yukarıda tanımlanan “Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi”nin ve içerisindeki aktörlerin 
düzgün şekilde işlemesi gerekmektedir. Türkiye ancak bu şekilde ortaya koyduğu “Ulusal Yenilik 
Sistemi 2023 Yılı Hedefleri” olan Ar-Ge harcamasının GSYİH’ye oranını %3’e, özel sektörün Ar-Ge 
harcamalarının GSYİH’ye oranını %2’ye, şuan 90 bin olan araştırmacı sayısını 300 bine ve 42 bin olan 
özel sektör araştırmacı sayısını da 180 bine çıkarabilecek hedeflerine erişebilir.  
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3.3 AR-GE: AR-GE KAVRAMI VE AR-GE FAALİYETLERİ İLE KOP BÖLGESİNDE AR-GE 

HARCAMALARI 

3.3.1 Ar-Ge Kavramı ve Ar-Ge Faaliyetinin Bileşenleri 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kısaltması olan Ar-Ge, ülkelerin ekonomik 
büyümesinde büyük rol oynayan en önemli olan faaliyetlerin başında gelmektedir. Yapılan 
araştırmalar ekonomik gelişmenin uzun vadede ancak verimlilik artışını sağlayan teknolojik gelişme ile 
mümkün olduğunu, teknolojik gelişmenin altında yatan temel kaynağında Ar-Ge’ye yapılan 
yatırımlarda yattığı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla günümüz dünyasında Ar-Ge faaliyetleri 
sürdürülebilir bir büyüme ve başarılı bir kalkınma sağlamanın vazgeçilmez anahtarıdır.  

3.3.1.1 Ar-Ge ve Ar-Ge Türleri 

Genel olarak günlük dilde sıklıkla Ar-Ge faaliyetleri yenilik/inovasyon ile aynı anlamda veya onu da 
kapsayacak şekilde oldukça geniş ve esnek biçimde kullanılmakta ise de, teknik anlamda ve bilimsel 
literatürde Ar-Ge’nin inovasyon/yenilikle aynı anlama gelmediğini özellikle belirtmek gerekir. Ar-Ge 
yenilik için çoğu zaman gerekli çok önemli bir girdidir, ancak yenilik için “zorunlu” olmazsa olmaz bir 
girdi değildir. Birçok yenilik özellikle de organizasyonel ve pazarlama yeniliği Ar-Ge olmaksınız yani 
herhangi bir Ar-Ge faaliyeti yürütülmeksizin yapılmaktadır. Yine her Ar-Ge çalışması mutlaka yenilikle 
sonuçlanmak zorunda da değildir. Ar-Ge temelde yenilik için yürütülen bir faaliyet olmakla birlikte, bir 
çok durumda Ar-Ge çalışmaları sonucu herhangi bir ürün, süreç veya yöntem geliştirilememekte ve 
başarısızlıklar olabilmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge belirsizlikler içeren, çalışmaların ürünle 
sonuçlanacağının kesin olmadığı bir süreçtir. Ancak genel olarak Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda 
ortaya yeni bir ürün, süreç veya hizmet çıkmaktadır. Ayrıca Ar-Ge sadece yeni bir ürün üretmek veya 
var olan ürünü geliştirmek için yapılmaz. Ar-Ge aynı zamanda çoğu durumda hiç bilinmeyen 
şeyleri/bilgiyi keşfetmek ve var olan bilgiyi de geliştirmek, ilerletmek içinde yapılan bir faaliyettir. 
Çünkü Ar-Ge temel de hem bilgiyi üretme hem de üretilen bilginin kullanılarak teknolojiye 
dönüştürülmesi süreci ve faaliyetlerinin kendisidir.  

Tüm dünyada ve Türkiye’de Ar-Ge ile ile tanımlar, faaliyetler ve istatistikler OECD tarafından 
geliştirilen Frascati Kılavuzu (OECD, 2002) referans alınarak yapılır. OECD’nin Frascati Kılavuzuna göre, 
Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge);"insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi 
dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için 
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar"dır. Ar-Ge faaliyeti, temel araştırma, uygulamalı 
araştırma ve deneysel geliştirme olmak üzere üç farklı süreci bünyesinde barındırmaktadır. 

Temel araştırma; gerçek hayatta herhangi bir özel uygulama ya da kullanımı söz konusu olmayan ve 
bu yüzden olguların temellerine ait yeni bilgiler edinmek adına yapılan deneysel ya da kuramsal 
çalışmalardan meydana gelir. Bu araştırma türünde temel teori ve yasalar oluşturmak veya sunulan 
hipotezleri test etmek amacıyla yapıların ve ilişkilerin analiz edilmesi hedeflenmektedir. Bu tür 
araştırmanın sonuçları, genel olarak bilimsel dergilerde yayınlanır ya da ilgili meslektaşlara dağıtılır, 
ancak satılmazlar. Temel araştırmada bilim insanları kendi hedeflerini belirlemede kısmen özgürdür. 
Bu tür araştırmalar genellikle üniversitelerde ve kısmen de kamuya bağlı araştırma kurumlarında 
yürütülür. Uygulamalı araştırma, yeni ve pratik bir bilgi elde etme amacıyla yapılan araştırmadır. 
Bununla birlikte, uygulamalı araştırma öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. 
Uygulama sürecinde, temel araştırma bulgularının muhtemel kullanımları test edilmektedir.Önceden 
belirlenmiş birtakım hedeflere ulaşılması için yeni tekniklerin ve yöntemlerin bulunması da bu sürece 
aittir. Deneysel geliştirme ise; Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden 
yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye, yeni süreçler, sistemler ve 
hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye 
yönelmiş sistemli çalışmadır (OECD, 2002:30). 
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Yukarıda tanımlanan 3 Ar-Ge türünü birbirinden ayırt etmede bazı zorluklar bulunmaktadır. Bu 
bakımdan fen bilimleri ile sosyal bilimlerde yapılan temel, uygulamalı araştırma ve deneysel 
geliştirme örnekleri söz konusu Ar-ge türlerini ayırt etmede iyi bir ölçüt ortaya koyabilir. Bu çerçevede 
Frascati Kılavuzu tarafından verilen örnekler çok açıklayıcı görünmektedir: Buna göre Fen 
bilimlerinde; 

• “Çeşitli koşullar altında bilinen bir polimerleşme reaksiyonları sınıfının, ürünlerin veriminin, 
kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi, ”temel araştırma”dır. Belirli fiziksel veya 
mekanik özelliklere sahip (ve bu sayede özellikle çok yararlı hale gelen) polimerlerin üretimiyle 
ilgili olarak bu reaksiyonlardan birinin optimize edilmeye çalışılması, “uygulamalı 
araştırma”dır. Bu durumda “deneysel geliştirme”, laboratuar düzeyinde optimize edilen 
işlemin "ölçeğini büyütme" ile polimerin olası üretim yöntemlerinin araştırılmasını 
değerlendirilmesini ve bir olasılık bu polimerden elde edilen ürünleri kapsar”(OECD, 2002:79). 

Sosyal bilimler için ise, Frascati Kılavuzu şu örnekleri vermektedir: 

• “İktisadi büyümede bölgesel farklılıkları belirleyen etkenlerin teorik olarak araştırılması, 
“temel araştırma”dır; ancak devlet politikası geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğinde bu tür 
araştırmalar, “uygulamalı araştırma”dır. Araştırma sayesinde keşfedilen kanunlara dayanan 
ve bölgesel eşitsizlikleri değiştirmeyi amaçlayan işlemsel modellerinin geliştirilmesi, ”deneysel 
geliştirme”dir” (OECD, 2002:80). 

3.3.1.2 Ar-Ge Personeli ve Ar-Ge Harcamaları 

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında diğer iki önemli kavram da Ar-Ge personeli ve Ar-Ge harcamalarıdır. Bu 
iki kavram, Ar-Ge’nin en önemli girdisi olup, Ar-Ge'ye ayrılan kaynağın ne oranda yeterli olup 
olmadığının ölçülmesinde kullanılan yegane ölçümlerdir (OECD, 2002). Ar-Ge faaliyetlerinin 
tanımlanması ve ölçülmesinde kullanılan en temel göstergelerden biri Ar-Ge personelidir. Ar-Ge 
personeli üç kesimden meydana gelmektedir: i) Araştırmacılar, ii) Teknisyenler ve Dengi Personel ve 
iii) Diğer Destek Personeli. Araştırmacılar; yeni bilgilerin, ürünlerin, yöntemlerin ve sistemlerin 
tasarlanması veya meydana getirilmesi ve bunlarla ilişkili projelerle uğraşan uzmanlardırlar. 
Araştırmacıların yürüttüğü bu işlerin planlanması ve yöntemiyle ilgilenen müdürler ve yöneticiler de 
bu sınıfa dahil edilebilir. Teknisyenler ve dengi personel ise; sosyal ya da beşeri bilimlerde, fen 
bilimlerinde ya da mühendislik alanlarında bir veya birden fazla uzmanlığa sahip olan kimselerdir. 
Genel olarak bu kimseler, hem kavramların hem de teknik yöntemlerin uygulanmasını içeren teknik 
ve bilimsel faaliyetler yürütürler ve araştırmacılar gözetimi altında Ar-Ge faaliyetlerine iştirak ederler. 
Diğer destek personeli, Ar-Ge projelerinde yer alan ya da bu projelere doğrudan katılan vasıflı ya da 
vasıfsız zanaatkarlar, sekreterler ve memurlardan meydana gelmektedir. Ar-Ge projelerine doğrudan 
destek sundukları süreç içerisinde bu kimselerin görevleri genel olarak; finansal problemler, personel 
sorunları ve genel işleyiş ile ilgilidir. 

Ar-Ge faaliyetlerinin tanımlanması ve ölçülmesinde kullanılan diğer önemli gösterge “Ar-Ge 
harcamaları”dır. Ar-Ge harcamaları, cari maliyetler (harcamalar) ve sermaye harcamalarından 
meydana gelmektedir. Cari maliyetlerden ilki, Ar-Ge personelinin işçilik ücretleridir. Bunlar yıllık 
ücretleri, maaşları ve prim ödemelerini, tatil ödemelerini, bordro vergileri benzeri ödemeleri, sosyal 
güvenlik ödemelerini ve emeklilik fonuna yapılan katkıları içermektedir. İkinci maliyet türü ise, diğer 
cari maliyetlerdir. Bu maliyet türü, belirli bir sene içerisinde gerçekleştirilmiş Ar-Ge faaliyetlerine 
katkıda bulunmak adına, satın alınan malzemeleri, ekipmanı ve sarf malzemeleri içermektedir. Su, 
yakıt, kitaplar, dergiler vb. hep bu maliyet türüne dahil edilebilir. Üçüncü maliyet kalemi, dolaylı 
olarak ödenen cari maliyetlerdir. Araştırma tesislerinin kira bedelleri ve Ar-Ge personelinin sosyal 
güvenlik maliyetleri ile emeklilik paraları bu kalemi oluşturmaktadır. Son cari maliyet kalemi ise, 
katma değer vergisidir. 

Ar-Ge programlarında kullanılmakta olan sabit varlıklara ilişkin brüt harcamalar, sermaye 
harcamalarının ilk kalemini meydana getirir. Diğer kalem ise, amortisman unsurudur. Arsa ve binalara 
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yapılan harcamalar üçüncü kalemi oluşturmaktadır. Araç ve ekipmanlar dördüncü sermaye 
harcamasıdır. Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin edilen ekipmanlar ve araçlar kadar, 
içerilmiş yazılımı da içermektedir. Son sermaye harcaması kalemi ise bilgisayar yazılımıdır. Bilgisayar 
yazılımları Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınır ve bunlara ilişkin yıllık lisans maliyetleri 
de bu kaleme dahildir. 

3.3.1.3 Ar-Ge Kapsamına Girmeyen Faaliyetler 

Ar-Ge çalışmalarına dahil edilemeyecek faaliyetleri dört başlık altında inceleyebiliriz (OECD, 2002): i) 
Eğitim ve Öğretim, ii) İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler, iii) Diğer Sınai Faaliyetler ve iv) 
Yönetim ve Diğer Destek Faaliyetleri. Yüksekokul düzeyinde bütün özel eğitim kurumları ve 
üniversiteler bünyesinde öğrenim gören tüm personellerin eğitimine ve öğrenimine ilişkin giderler Ar-
Ge kapsamı dışında tutulur. Bilimsel ve teknik personelin, bibliyografik hizmetlerin, patent 
hizmetlerinin, bilimsel konferansların, bilimsel ve teknik bilgi, yardım ve danışmanlık hizmetlerinin, 
spesifik olarak Ar-Ge projesinin faaliyetleri doğrultusunda kullanılmayan durumları, Ar-Ge kapsamının 
dışında sayılmaktadır. Test ve standardizasyon, fizibilite çalışmaları, uzmanlaşmış sağlık hizmetleri, 
patent ve lisans çalışmaları, rutin yazılım geliştirme ve politikalara ilişkin araştırmalar da Ar-Ge 
kapsamı dışında tutulur. Diğer sınai faaliyetler içerisinde, Ar-Ge kapsamı dışında tutulan çalışmalar 
şunlardır: endüstri tasarımı ya da teknoloji edinimi gibi diğer yenilik faaliyetleri ve ürün ile hizmetlerin 
ön üretimi ya da piyasa araştırması gibi üretim ve üretimle ilgili teknik faaliyetler. Yönetim ve diğer 
destek faaliyetleri kapsamında ise, Ar-Ge dışında tutulan çalışmalar şunlardır: sadece Ar-Ge 
faaliyetlerini finansal olarak destekleyen, örneğin Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirenlere sağlanan 
fonlar gibi çalışmalar ve dolaylı destekleyici faaliyetler. 

3.3.1.4 Ar-Ge’yi Diğer Faaliyetlerden Ayırt Etmek 

Bir Ar-Ge projesi ilk olarak hedefleri/amaçları bakımından diğer faaliyetlerden ayırt edilebilir. Ar-Ge 
projesi ile ilgili olarak yenilikçi olanın ne olduğu sorusunun cevabı da bir diğer ayırt edici özelliğe 
gönderme yapmaktadır. Projede kullanılan personelin nitelikleri, hangi yöntemlerin işe koşulduğu, 
projeye hangi programların mali destek ya da fon sağladığı ve sonuçların ne kadar genel olduğu da, 
bir Ar-Ge projesini diğer faaliyetlerden ayırt etmek için kullanılacak ölçütlerdendir. Projenin başka 
türden bilimsel faaliyetlere uygun düşüp düşmediği de bir ölçüt olarak alınabilir. Bu bağlamda ABD 
Ulusal Bilim Kurumu (NSF) tarafından oluşturulan kural bu duruma iyiden iyiye açıklık kazandırabilir: 
NSF kuralına göre; “Temel amaç; ürün veya süreç üzerinde ek teknik iyileştirmeler yapmak 
olduğunda, yapılan iş, Ar-Ge tanımı içerisinde yer alır. Diğer taraftan ürün, süreç veya yaklaşım büyük 
ölçüde oluşturulmuşsa ve amaç, pazarın gelişmesini sağlamak, yeniden üretim planlaması yapmak 
veya bir üretim kontrol sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamak ise, bu iş Ar-Ge kapsamına girmez” 
(OECD, 2002:42). Bu kapsamda Ar-Ge'yi ilgili bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetlerden ayırmak için 
şöyle bir örnek verilebilir: “Hava sıcaklıklarının veya atmosfer basıncının günlük ölçümlerinin 
tutulması Ar-Ge değil, sadece bir hava tahmin hizmeti veya genel veri toplama işlemidir. Sıcaklığın 
ölçülmesi için yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar, tıpkı verilerin yorumlanması için 
yeni sistem ve tekniklerin geliştirilme çalışmaları gibi, Ar-Ge kapsamına girer.” (OECD, 2002:34). 

3.3.1.5 Ür-Ge ve Bileşenleri 

Ürün Geliştirme ya da kısaca Ür-Ge, genel olarak, bir ürünle ilgili soyut bir fikrin, somut bir nihai 
ürüne dönüşerek piyasaya sunulmasına kadarki süreci anlatmaktadır. İlk önce bir fikir bulunur, sonra 
bu fikre ilişkin bir kapsam belirlenir. Daha sonra iş kurgulanır ve ürünün geliştirilmesi evresine geçilir. 
Sınama ve doğrulaması yapılan ürün, nihai olarak pazara sunulur. “Bir Ür-Ge projesi; liderlik ve görev 
tanımları, yetki ve sorumlulukları ile kaynakları belirlenmiş bir çalışma takım tarafından yerine 
getirilir… Ür-Ge (proje) takımı katılımcıları açısından, ihtiyaca göre müşterilerden pazarlamacılara 
kadar farklı disiplinlerden gelen üyelerden oluşur. Takımın böyle oluşturulmasının gereği, Ür-Ge 
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aşamalarının eşzamanlı, çok fonksiyonlu, önceden doğrulanmış ve tasarlanmış adımlardan 
oluşmasıdır” (Banger, 2008: 1). 

Ür-Ge için yapılan hazırlık çalışması sürecinde, bu aşamalardan her biri için elde edilmesi planlanan 
çıktılar açık bir şekilde belirlenmektedir. Ar-Ge sürecinin başlangıcı ise daha deneysel ve teorik bir 
çalışmadır. Bir başka deyişle; açıkça hedeflenen şey, bir ürünün hayata geçirilip piyasa süreçlerine 
ilişkin değerlendirme yapmak değil, yapısal özelliklerin ve süreçlerin incelenmesidir. Belirli bir hedefe 
dönük süreç, Ar-Ge projeleri için uygulamalı araştırma evresinde başlamaktadır. Halbuki Ür-Ge 
faaliyetleri belirli bir amaca dönük ve kesin olarak tanımlanmış bir hedeften yola çıkmaktadır. Ar-Ge 
projelerinde böyle bir kesinlik yoktur.  

Ür-Ge projelerinde; her bir aşamanın sonunda yer alana kontrol noktasına ulaşıldığı vakit, sürecin 
devam edip etmeyeceğine ya da iyileştirme yoluna gidilip gidilmeyeceğine karar verilmesi 
gerekmektedir. Pazara ürünün sunulması aşamasına gelinse bile, Ür-Ge süreci nihayete ermeyecektir. 
Pazara ürün sunulduktan 1 ya da 1,5 sene sonra, ürün hakkında genel bir değerlendirme 
yapılmaktadır. Bu değerlendirmenin maksadı, beklentilerin ne ölçüde hayata geçirildiğidir. Bunlardan 
başka, projenin sonunda hangi derslerin alındığı ve proje ekibinin performansı da incelenir ve süreç 
nihayete erdirilir. 

3.3.2 Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Ar-Ge Faaliyetleri 

3.3.2.1 Ar-Ge harcamaları 

Türkiye’nin son 10 yılda ulusal gelirden Ar-Ge’ye ayırdığı pay ciddi oranda artış göstermiş olmasına 
rağmen, Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki oranı AB ve OECD ülkelerinin 
ortalamasının epeyce altındadır. Bilim ve teknoloji alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yoluyla 
yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi veya var olan bir ürün/hizmetin geliştirilmesi için Ar-Ge 
harcamalarının ve Ar-Ge’de çalışan insan gücünün artırılması, özellikle de özel sektörün Ar-Ge 
yatırımlarının payının artırılması çok önemlidir. Bu bağlamda Türkiye 2023 hedefi doğrultusunda milli 
gelirden Ar-Ge’ye ayırdığı payı 3%’lük düzeye çıkarmayı hedeflese de, henüz %1’i geçememiştir. 
Ancak 2004-2014 döneminde Ar-Ge harcamasının GSYİH içindeki payı 2004 yılında %0,52’den 2014 
yılında %1,01’e yükselmiştir. Dolayısıyla 2000’li yıllarda Türkiye’nin toplam Ar-Ge harcamaları sabit 
fiyatlarla yaklaşık 4 kat artış göstermiş ve 18.654 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Aynı dönemde kişi 
başına Ar-Ge harcaması 53 dolardan, 189 dolara çıkarken, Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden Ar-Ge 
personeli sayısı da 40 binden 115 bine sıçramıştır. Ayrıca aynı dönemde Ar-Ge harcamaları 
içerisindeki özel sektör payı ise %24 seviyesinden %50 düzeyine yükselmiştir, bunu %40 ile 
yükseköğretim kesimi ve %10 ile kamu kesimi takip etmektedir (Şekil 3.6; TÜBİTAK, 2016). Tüm bu 
göstergeler, istenilen düzeyde olmasa da, Türkiye’nin Ar-Ge konusunda son yıllarda büyük bir atılım 
gerçekleştirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri kapsamında detaylı veri bulunmamaktadır. Mekansal düzeyde bulunan 
tek resmi veri, 2010 yılından bu yana TÜİK tarafından üretilen ve sadece Düzey 1 (12 bölge) bölgesi 
bazında bulunan Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge personeli verisidir. Bu bağlamda KOP bölgesindeki Ar-Ge 
faaliyetleri 3 gösterge kullanılarak incelenmektedir: Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge işgücü ve Ar-Ge 
Merkezi Sayıları. 
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Şekil 3.6 Türkiye’de 2004-2014 Döneminde Gerçekleştirilen Ar-Ge Harcamalar 

               (a) Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı                                                     (b) Ar-Ge Harcamaları 

 

(c) Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan Kaynağı           (d) Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı

 

Kaynak: TÜBİTAK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Türkiye’nin 2010-2014 yılları arasında Ar-Ge harcamaları her yıl artarak toplamda 66 milyara 
ulaşmıştır. 12 Düzey 1 bölgesine göre, 2010-2014 yılları toplamında Ar-Ge harcamalarının en yüksek 
olduğu bölge %28 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu  
%21 ile Doğu Marmara (TR4) ve %20 ile İstanbul (TR1) bölgesi takip etmektedir (Şekil 3.7). Buna göre, 
KOP bölgesi, Ankara, Konya ve Karaman’ın bulunduğu TR5 Batı Anadolu Bölgesi ile Kırıkkale, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın bulunduğu TR7 Orta Anadolu Bölgesinin 
içerisinde yer almaktadır. Ancak düzey 1 bölgesinin çok sayıda ili kapsaması nedeniyle 4 ilden oluşan 
KOP bölgesinin Ar-Ge harcamaları bakımından nasıl bir paya sahip olduğunu ortaya koymak 
tahminden öteye geçmemektedir. Zira 2010-2014 yılları arasında Konya ve Karaman’ın bulunduğu 
TR5 bölgesi toplam Ar-Ge harcamalarının %28’ini (18 milyar 525 milyon TL) oluşturarak ülkenin en 
büyük payına sahipken, Aksaray ve Niğde’nin içinde yer aldığı TR7 bölgesi bu harcamaların ancak 
%3’nü (1 milyar 871 milyon TL) yapmıştır (Tablo 3.2). 
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Şekil 3.7 Düzey 1 Bölgelerine Göre Toplam Ar-Ge Harcamaları Oranı (2010-2014) 

 

Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Tablo 3.2 Ar-Ge Harcamalarında Türkiye ve İstanbul ile KOP Bölgesinin Durumu (1000 TL) 

Bölge 
Adı 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Toplam % 

Ar-Ge 
harcaması 

% Ar-Ge 
harcaması 

% Ar-Ge 
harcaması 

% Ar-Ge 
harcaması 

% Ar-Ge 
harcaması 

% (2010-
2015) 

TR5 Batı 
Anadolu 

2933551 31,6 3146725 28,2 3719933 28,4 4071282 27,4 4654385 26,4 18525876 28,1 

TR7 
Orta 

Anadolu 

249657 2,7 321402 2,9 388072 3,0 437047 2,9 474888 2,7 1871066 2,8 

TR1 
İstanbul 

1657431 17,9 2142403 19,2 2606773 20,0 3002173 20,0 3798048 21,5 13206828 20,0 

Diğer 
Bölgeler 

4426951 47,8 5543620 49,7 6347485 48,6 7296820 49,3 8670796 49,3 32285672 49,0 

TR 
Türkiye 

9267590 100 11154150 100 13062263 100 14807322 100 17598117 100 65889442 100 

Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.3.2.2 Ar-Ge İşgücü 

Bir ülkede toplam istihdam içerisinde Ar-Ge sektöründe çalışanların oranının yüksekliği, o ülkede 
bilim ve teknolojiye verilen önemin ve desteğin bir göstergesidir. 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 
(Ünal ve Seçilmiş, 2013). Bu bağlamda Türkiye’de Ar-Ge’ye katılan işgücünün 2014 yılı bölgesel 
düzeydeki paylarına bakıldığında, %23,6 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi 
%21,8 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve %14,3 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izlemektedir (Şekil 
3.8). Bu gösterge içinde KOP bölgesinin Ar-Ge harcamalarına benzer bir örüntü gösterdiği 
söylenebilir. 
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Şekil 3.8 Düzey 1 Bölgelerine Göre 2014 yılında Ar-Ge İnsan Gücü (Kişi) 

 

Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.3.2.3 KOP Bölgesinde Ar-Ge Faaliyeti 

KOP illerinde Ar-Ge faaliyetlerinin düzeyini ortaya koymak amacıyla TÜİK tarafından tarafımıza iletilen 
ve Şekil 3.9’da gösterilen veriye göre; bölgede Türkiye’nin genelindeki gelişmeye paralel şekilde (Bkz 
Şekil 3.6) hatta ondan biraz daha keskin biçimde 2003-2014 döneminde hem Ar-Ge harcamalarının 
hem de Ar-Ge insan gücünün muazzam bir artış gösterdiği görülmektedir. 2003 yılında KOP 
bölgesinde sadece 153 Ar-Ge personeli bulunurken, bu rakam 2014 yılında 1165’e çıkmıştır (Şekil 
3.9). Yaklaşık 10 katlık bir artışı ifade eden bu rakamların ülke ortalamasından 6 kat daha fazla olduğu 
ifade edilmelidir. Benzer şekilde aynı dönemde 2 milyon olan Ar-Ge harcaması 72 milyona çıkmıştır ki 
bu rakamlar cari fiyatlar da olsa sabit fiyatlara dönüştürüldüğünde bile muazzam bir artışa işaret 
ettiğine hiç şüphe yoktur.  Kuşkusuz bu haliyle bölgenin sahip olduğu Ar-Ge insan kaynağı ve 
harcaması ülkenin toplam Ar-Ge yatırımlarının çok küçük bir bölümünü kapsasa da, bölgede tıpkı 
aşağıda açıklanan patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka gibi inovasyon göstergelerinde 
olduğu şekilde büyük bir atılımın olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu noktada her ne kadar il bazında 
veri olmasa da, yukarıda belirtilen KOP bölgesi Ar-Ge harcamalarının çok büyük bir bölümünün 
Konya’ya ait olduğu açıktır. 
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Şekil 3.9 KOP İllerindeki
8
  Sanayi ve Hizmet Kuruluşlarında Ar-Ge Faaliyetleri 

 

Kaynak: TÜİK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.3.2.4 KOP İllerinde İmalat Sanayinde Ar-Ge Harcamaları 

Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri kapsamında detaylı mekansal ölçekte örneğin 
il bazında resmi veri bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından geliştirilen Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) sayesinde özellikle imalat sanayiye ilişkin il bazında 
detaylı verilere erişmek mümkündür. Fakat söz konusu GBS verilerinin henüz Resmi İstatistik 
Programı kapsamında olmadığından kullanılan yöntemlerden ve kapsamından kaynaklı nedenlerle 
resmi TÜİK verileriyle tam olarak uyuşmaması ve söz konusu verilerden farklılık gösterebilmesi 
mümkündür. Ayrıca Girişimci Bilgi Sisteminden alınan veriler firmaların sektörel bilanço tablosundaki 
“Araştırma ve Geliştirme Giderleri” kalemi verisine göre oluşturulduğundan firmanın yaptığı tüm Ar-
Ge harcamalarından ziyade ilgili Ar-Ge teşvik kanununun sağladığı Ar-Ge indirimlerinden faydalanılan 
kısmını kapsamaktadır. Bu bağlamda söz konusu veriler çok önemli bilgi sağlamakla birlikte 
girişimcilerin tüm Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını kapsamamakta, bu anlamda biraz eksik bir 
resim sunmaktadır. 

Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre; KOP illerinde il ve yıl bazında Ar-Ge harcamalarının dağılımına 
bakıldığında genel itibariyle imalat sanayi Ar-Ge harcamalarında düzensiz bir eğilim olduğu 
görülmektedir. KOP ili arasında en istikrarlı il Karaman olup, Karaman’ın yıllar içinde Ar-Ge 
yatırımlarını giderek artırdığı söylenebilir. Ancak diğer illerde karşımıza istikrarsız eğilimler 
çıkmaktadır. Konya’nın 2007 yılından sonra sert bir düşüş eğiliminde olduğu ancak ilerleyen yıllarda 
birtakım iniş çıkışlarla birlikte yükseliş eğilimine geçtiği söylenebilirken, Niğde’de 2008 yılından sonra 
görece yavaş bir yükseliş eğiliminin yaşandığı ancak sonrasında bu yükseliş eğiliminin istikrarlı 
olmadığı görülmektedir. Son olarak Aksaray’ın yaklaşık 20 milyon TL’lik harcama seviyesinden 50 bin 
TL seviyesinin altına sert bir şekilde düştüğü de görülmektedir (Tablo 3.3, Şekil 3.10). 

                                                           
8
Burada KOP illeri 4 ili değil, 6 ili kapsamaktadır. TÜİK’den bu çalışma için il bazında Ar-Ge verisi istenmesine rağmen, TÜİK 
gizlilik nedeniyle KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sorumluluk alanında yer alan Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, 
Niğde, Yozgat illerinin Ar-Ge verilerini toplulaştırılarak tarafımıza iletmiştir.  
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Tablo 3.3 KOP İllerinde İmalat Sanayinde Ar-Ge Harcamaları, TL 

YILLAR 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Konya 25.764.974 8.388.262 9.869.765 15.644.536 12.607.197 17.547.443 18.769.251 

TR Payı %1.58 %0.21 %0.20 %0.27 %0.18 %0.20 %0.18 

Karaman 302.766 890.721 1.318.096 1.669.919 1.539.905 2.191.539 3.328.196 

TR Payı %0.02 %0.02 %0.03 %0.03 %0.02 %0.03 %0.03 

Aksaray 47.982 19.092.174 25.786 40.282 90.550 44.168 349.408 

TR Payı %0.00 %0.48 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 

Niğde 40.727 703.877 652.843 145.759 1.999.967 1.797.226 728.946 

TR Payı %0.00 %0.02 %0.01 %0.00 %0.03 %0.02 %0.01 

KOP TOPLAM 26.156.449 29.075.034 11.866.490 17.500.496 16.237.619 21.580.376 23.175.801 

TR Payı %1.61 %0.74 %0.25 %0.30 %0.23 %0.25 %0.22 

TR TOPLAMI 727.401.870 1.025.251.304 1.217.588.972 1.481.708.732 1.812.028.198 1.904.986.555 2.136.219.861 

Kaynak: BSTB, 2017 

Konya, son on yıllık süreçte imalat sanayinde Ar-Ge harcamaları en yüksek il olarak KOP illeri arasında 
yer almaktadır. Konya imalat sanayinde Ar-Ge harcamalarına en fazla 2006 yılında kaynak ayrılmış 
olup bu harcamaların 2007’den 2012’ye kadar olan süreçte bir düşüş eğilimi sergilediği görülmektedir 
(Şekil 3.10). 2012’den sonra ise harcamaların tekrar yükseldiği ancak 2006 yılında elde edilen ülke 
içerisindeki pay oranına bir daha ulaşılamadığı görülmektedir. Karaman imalat sanayinin ise yıllar 
içerisinde birtakım düşüş eğilimleri göstermesine rağmen son on yılda genel olarak Ar-Ge 
harcamalarını artırdığı görülmektedir. Karaman imalat sanayindeki Ar-Ge harcamalarının ülke 
içerisindeki payı ise genellikle benzer seviyelerde seyretmiştir. Aksaray imalat sanayinde ise Ar-Ge 
harcamalarının tarihsel gelişimi oldukça istikrarsızdır. Çok düşük düzeyde seyreden harcamalar 2009 
ve 2010 yıllarında muazzam seviyelere ulaşarak Konya’yı bile geride bırakmış olsa da sonrasında 
tekrar harcamaların sert bir şekilde düştüğü görülmektedir. Son olarak Niğde imalat sanayinde Ar-Ge 
harcamalarının 2006-2009 yılları arasında oldukça düşük seviyede seyrederken 2009 sonrasında 
görece yükselip yıllık 100 bin TL’nin altına bir daha düşmediği görülmektedir. Buna göre KOP illerinin 
imalat sanayinde Ar-Ge harcamalarının en yüksek seviyeye 2010 yılında ulaştığı, harcamaların ülke 
içerisindeki payının ise en yüksek seviyeye 2006 yılında ulaştığı görülmektedir. KOP illerinin imalat 
sanayilerinde 2015 yılında 23 milyon TL’nin üzerinde Ar-Ge harcaması yapılmış olup bu harcamanın 
Türkiye geneli içerisindeki payı %0.22’lik bir orana tekabül etmektedir (Şekil 3.10). 

Şekil 3.10 KOP illerinde İmalat Sanayi Ar-Ge Harcamaları 

 

Kaynak: BSTB, 2017 
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3.3.2.5 KOP İllerinde İmalat Sanayinde Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı 

KOP bölgesinde imalat sanayi Ar-Ge harcamalarının 2006-2015 dönemindeki sektörel dağılımı Tablo 
3.4 ve Şekil 3.11’de gösterilmektedir. Buna göre, imalat sanayi içerisinde 23 alt sektörde girişimin 
bulunduğu KOP illerinde en fazla Ar-Ge harcamasının gıda sanayisinde yapıldığı, bunu otomotiv 
sanayinin izlediği, 3. sırada ise makine ve ekipman imalatının geldiği görülmektedir. Kauçuk ve plastik 
sanayi ile diğer imalat sanayinin bu 3 öncü sektörü oldukça geriden izlediği görülmektedir. Buna göre, 
2006-2015 arasında toplamda en fazla harcamayı 70 Milyon TL’lik tutarla gıda sanayi 
gerçekleştirmiştir. Bunu 45 milyon TL’lik harcama ile otomotiv sanayi ve 38 Milyon TL’lik tutarla 
makine ve ekipman sanayi takip etmiştir. Böylece bu 3 sektörde bölgedeki Ar-Ge harcamalarının 
%85’ini yapmıştır. Şekil 3.11’de görüldüğü üzere, İçeceklerin İmalatı ve diğer ulaşım araçları 
imalatında 10 yıllık dönemde hiç Ar-Ge harcaması yokken, 8 sektörde de 10 yıllık toplam harcama 
tutarı ortalama 230 bin TL civarında olup yok denecek mertebesindedir.  

Şekil 3.11 KOP İllerinde İmalat Sanayinde Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı, (2006-2015, TL) 

 

Kaynak: BSTB, 2017 

Konya imalat sanayi sektöründe 2006 yılında on sektörde Ar-Ge harcaması yapılmış olup en fazla 
harcama gıda ürünlerinin imalatı sektöründe yapılmıştır (Tablo 5.). 2015 yılında ise Ar-Ge harcaması 
yapılan on dört sektörden başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı harcamalar 
bakımından ilk sırada yer almıştır (Tablo 3.4). İkinci ve üçüncü sırada yer alan sektörler ise sırasıyla;  
kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ile motorlu kara taşıtı (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 
sektörleridir. 2006 ve 2015 yıllarında, her iki yılda da Ar-Ge harcaması yapılan sektörlere bakıldığında 
genel anlamda harcamaların artış gösterdiği görülmektedir.  
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Tablo 3.4 KOP İllerinde İmalat Sanayinde Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı, (TL) 

  Konya Karaman Aksaray Niğde 

SEKTÖRLER 2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015 

10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı 24.024.182   289.569 3.328.196 42.088 39.233 40.727   

11 - İçeceklerin İmalatı                 

13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı                 

14 - Giyim Eşyalarının İmalatı 5.745         289.180     

15 - Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı                 

16 - Ağaç, Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ürünleri İmalatı                 

17 - Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı   195.026             

18 - Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması   4.303             

19 - Kok Kömürü Ve Petrol Ürünleri İmalatı   1.885             

20 - Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 400 63.120       4.499   36.940 

22 - Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 92.530 1.783.471 577           

23 - Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı   8.779           392 

24 - Ana Metal Sanayii 1.365 121.584             

25 - Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı   2.357             

27 - Elektrikli Teçhizat İmalatı 19.766 387.038             

28 - Makine Ve Ekipman İmalatı 1.186.045 5.852.291 12.620           

29 - Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) İmalatı 166.797 1.106.440     16.496   691.614 

30 - Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı                 

31 - Mobilya İmalatı 226.916 9.894     5.894       

32 - Diğer İmalatlar 41.228 393.261             

33 - Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı   39.863             

Kaynak: BSTB, 2017 

Karaman imalat sanayinde 2006 yılında gıda ürünlerinin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ve 
motorlu kara taşıtı (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektörlerinde Ar-Ge harcamaları 
yapılmış ancak 2015 yılına gelindiğinde Ar-Ge harcamaları sadece gıda ürünlerinin imalatı sektörüyle 
sınırlı kalmıştır (Tablo 3.4). 

2006 yılında Aksaray imalat sanayinde Ar-Ge harcamalarının Gıda ürünlerinin imalatı ve mobilya 
imalatı sektörlerinde yapıldığı ve gıda ürünlerinin imalatının ilk sırada yer aldığı görülürken 2015 
yılında harcamalar, gıda ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı, kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtı (römork) ile yarı treyler (yarı römork) imalatı sektörlerinde 
yapılarak çeşitlenme eğilimi göstermiştir (Tablo 3.4). 2015 yılında giyim eşyalarının imalatı sektörü Ar-
Ge harcamalarında ilk sırada yer almıştır. Giyim eşyalarının imalatını sırasıyla gıda ürünlerinin imalatı, 
motorlu kara taşıtı (römork) ile yarı treyler (yarı römork) imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı izlemiştir.  

Niğde imalat sanayinde 2006 yılında sadece gıda ürünlerinin imalatında Ar-Ge harcamaları 
yapılmışken 2015 yılında kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı ve motorlu kara taşıtı (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektörlerinde Ar-
Ge harcaması yapılmıştır (Tablo 3.4). 2015 yılında en çok harcama yapılan sektör, motorlu kara taşıtı 
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektörü olurken onu kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı izlemiştir. 

3.3.2.6 KOP İllerinde Teknoloji Grupları Bazında Ar-Ge Harcamaları Dağılımı 

KOP illerinde 23 imalat sanayi sektöründeki Ar-Ge harcamalarının teknoloji düzeyine göre dağılımı 
sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji segmentinde hiçbir Ar-Ge yatırımının olmadığı hemen dikkati 
çekmektedir. ikinci olarak Karaman dışında bölgede en fazla Ar-Ge harcamasının orta-yüksek 
sektörlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Düşük teknolojili sanayilerde Konya ve Karaman Ar-Ge’ye 
önemli bir kaynak harcarken, Aksaray ve Niğde’de söz konusu sektörlerin hemen hiç Ar-Ge harcaması 
yapmadığı görülmektedir.  
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Şekil 3.12 KOP İllerinde Teknoloji Grupları Bazında Ar-Ge Harcamaları, (2006-2015) 

 

Kaynak: BSTB, 2017 

Genel olarak değerlendirildiğinde, Konya imalat sanayinde Ar-Ge harcamalarının hemen hemen yarı 
yarıya düşük ve orta yüksek düzey teknoloji kullanan sektörlerde yoğunlaştığı görülmektedir. 
Karaman güçlü gıda sanayisi, özellikle de bisküvi-çikolata-gofret sektöründeki uzmanlaşması 
sayesinde harcamaların neredeyse tamamını düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde 
yoğunlaştırmıştır. Aksaray ve Niğde’de ise Ar-Ge harcamaları orta yüksek düzey teknoloji kullanan 
sektörlerde yoğunlaşmıştır (Şekil 3.12). Ancak Karaman, Aksaray ve Niğde’de Ar-Ge harcamalarının 
sektörlere göre dağılımında Tablo 3.14’de görüldüğü üzere çok az sayıda sektörde yoğunlaştığı ve 
yıllar itibariyle de istikrarsız ve dengesiz bir dağılıma sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.  

Şekil 3.13 Konya Ar-Ge Harcamalarının Teknoloji Gruplarına Göre Tarihsel Gelişimi (2006-2015) 

 

Kaynak: BSTB, 2017 

Ar-Ge harcamalarının 2006-2015 yılları arasındaki gelişimi İller ve teknoloji grupları bazında 
değerlendirildiğinde, Konya imalat sanayinde Ar-Ge harcamaları 2006 yılında büyük ölçüde düşük 
düzey teknoloji kullanan sektörlerde yoğunlaşmışken yıllar içerisinde düşük düzey teknoloji kullanan 
sektörlerin harcamalardan aldığı payı kaybettiği, orta yüksek düzey teknoloji kullanan sektörlerde 
daha fazla Ar-Ge harcamaları yapıldığı görülmektedir. 2015 yılında ise orta düşük düzey teknoloji 
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kullanan sektörlerde yapılan Ar-Ge harcamalarının da düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde 
yapılan Ar-Ge harcamalarını geride bıraktığı görülmektedir (Şekil 3.13). 

Karaman imalat sanayinde Ar-Ge harcamalarının 2006-2015 yılları arasında düşük düzey teknoloji 
kullanan sektörlerde yoğunlaştığı görülmektedir. 2008 ve 2009 yılları arasında orta düşük düzey 
teknoloji kullanan sektörlerde de önemli Ar-Ge harcamalarının yapıldığını söylemek mümkünken Ar-
Ge harcamaları, özellikle 2010 yılı ve sonrasında düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde 
yoğunlaşmıştır (Şekil 3.14).  

Şekil 3.14 Karaman Ar-Ge Harcamalarının Teknoloji Gruplarına Göre Tarihsel Gelişimi (2006-2015) 

 

Kaynak: BSTB, 2017 

Aksaray’da Ar-Ge harcamalarının 2006-2015 yılları arasındaki gelişimine bakıldığında, imalat 
sanayinde Ar-Ge harcamalarındaki yoğunluğun 2006’da düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerden 
2009-2014 yılları arası yoğun olarak orta yüksek düzey teknoloji kullanan sektörlere kaydığını 
söylemek mümkündür. Ancak harcamalar 2015 yılında düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde 
yoğunlaşmıştır (Şekil 3.15). 

Şekil 3.15 Aksaray Ar-Ge Harcamalarının Teknoloji Gruplarına Göre Tarihsel Gelişimi (2006-2015) 

 

Kaynak: BSTB, 2017 

2006-2015 yılları arasında Niğde imalat sanayinde Ar-Ge harcamalarının düşük düzey teknoloji 
kullanan sektörlerden orta yüksek düzey teknoloji kullanan sektörlere kaydığı görülürken 2007-2012 
yılları arasında ise orta düşük düzey teknoloji kullanan sektörlerde de Ar-Ge harcamalarının 
yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 3.16). 
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Şekil 3.16 Niğde Ar-Ge Harcamalarının Teknoloji Gruplarına Göre Tarihsel Gelişimi (2006-2015) 

 

Kaynak: BSTB, 2017 

3.3.3 AR-GE MERKEZLERİ 

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinde personel sayısı ve bu alana yapılan harcamalar kadar Ar-Ge 
Merkezlerinin kurulması da yenilikçilik bakımından çok büyük önem taşımaktadır.  2008 yılında 
çıkarılan 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında özel sektörün yaptığı Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini 
desteklemek için en az 509 Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan 
şirketlere Ar-Ge merkezi kurma ve bunu destekleme imkanı verilmiştir. Türkiye’nin rekabet gücünü 
artırmak, nitelikli istihdam ve katma değeri yüksek ürün üretmek, yeni teknolojilerin geliştirilmesini 
sağlamak ve ayrıca hem yerli hem de yabancı firmaların Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye’de sürdürmesini 
tesis etmek için kurulan bu merkezlerden (Resmi Gazete, 2008) Temmuz 2016 sonu itibariyle 
Türkiye’de toplam 26610 tane bulunmaktadır.  

27.558 kişinin çalıştığı, 13 binden fazla projenin yürütüldüğü bu merkezlerde 5000’den fazla patent 
başvurusu olmuştur ki (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2016) bu son 5 yıldaki toplam patent 
başvurusunun %20’sini oluşturmaktadır. 27 farklı sektörde Ar-Ge merkezinin bulunduğu Türkiye’de 
en fazla merkez otomotiv yan sanayi sektöründe yer almaktadır. 59 Ar-Ge merkezinin bulunduğu bu 
sektörü, ikinci ve üçüncü sırada sırasıyla, bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma sanayi 
izlemektedir (Şekil 3.17). 

 

                                                           
9
Ar-Ge merkezi kurmak için en az 50 olan Ar-Ge personeli sayısı önce 30’a düşürülmüş, daha sonra da 15’e indirilmiştir. 
Ancak otomotiv ve havacılık gibi birkaç sektörde asgari istihdam halen 30’dur. 
10

Ar-Ge merkezlerinin sayısı yasal mevzuatta yapılan değişikliklerle (başta merkez kurmak için Ar-Ge personeli sayısının 
azaltılması vb değişikliler olmak üzere) hızla artmış, Nisan 2017 sonu itibariyle 453’e yükselmiştir. 
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Şekil 3.17 Türkiye’de Ar-Ge Merkezlerinin Sektörel Dağılımı (2016) 

 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Özel sektör Ar-Ge merkezlerinin coğrafi dağılımını gösteren Harita 3.1 incelendiğinde, Ar-Ge 
merkezlerinin büyük bir bölümünün İstanbul (73), Bursa (39), Kocaeli (32), Ankara (31) ve İzmir (26) 
başta olmak üzere ülkede büyük sanayinin yoğunlaştığı odaklarda özellikle de Marmara bölgesinde 
bulunduğu dikkati çekmektedir. Türkiye’de bulunan 266 Ar-Ge merkezi içerisinde KOP bölgesinde 
sadece Konya’da Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Konya sahip olduğu 411 Ar-Ge merkezi ile 
Anadolu’daki sanayi odakları içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Sektörel olarak ise; Konya’da gıda 
sanayi ağırlıkta olmak üzere, otomotiv yan sanayi, tarım ve ilaç sanayi Ar-Ge merkezi bulunmaktadır 
(Tablo 3.5). Bu durum Konya’nın yenilikçilik açısından son yıllarda oldukça önemli mesafe kat ettiğini 
göstermektedir. Sadece 1 Ar-Ge merkezinin yer aldığı Kayseri de ise gıda sanayi temelinde çalışan bir 
Ar-Ge merkezi bulunmaktadır.  

Tablo 3.5 Konya ve Kayseri’de Bulunan Ar-Ge Merkezlerinin Sektörel Yapısı, 2016 

İl Firma adı Ar Ge Merkezi Sektörleri 

Konya Aydınlar Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Yan Sanayi 

Konya Konya Şeker Sanayi Gıda Sanayi 

Konya Panagro Tarım, Hayvancılık, Gıda San. ve Tic. A.Ş Tarım 

Konya Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş İlaç sanayi 

Kayseri Kayseri Şeker Fabrikaları Gıda Sanayi 
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

                                                           
11

 Nisan 2017 sonu itibariyle Konya’daki Ar-Ge merkezi sayısı 7’ye yükselmiştir. Bunların 4 tanesi yukarıdaki tabloda 
gösterilmektedir. Diğer 3 tanesi ise makine ve teçhizat imalatı sektöründe faaliyet gösteren MPG Makine Prodüksiyon Grubu 
Makine İmalat San., Mepsan Petrol Cih. San. ve Tic. A.Ş. ve Çelik-El Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. adlı firmalardır. 
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Harita 3.1 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri (2016) 

 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.4 İNOVASYON: YENİLİK KAVRAMI VE GÖSTERGELERİ 

Bilgiye dayalı yeni ekonominin en önemli iki yapı taşından biri girişimcilik ise diğer hiç kuşkusuz 
yenilikçilik ya da inovasyondur. Girişimcilik ve yenilikçilik üzerine yapılan bir çok ampirik çalışmada, 
ekonomik büyüme ve istihdam artışının büyük bir bölümünün esasen “yenilikçi girişimler” tarafından 
sağlandığı belirtilmektedir (Cansız, 2013:1). Bu durum bize tek başına girişimciliğin değil, yenilikçi bir 
girişim faaliyetinin ülkelerin ve bölgelerin gelişmesinde hayati olduğunu göstermektedir. 

İnovasyon, hem ülkeler hem de firmalar için ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü kazanmanın, 
verimlilik artışı sağlamanın, ekonomik büyüme ve gelişmenin, dolayısıyla da refah ve yaşam kalitesi 
artışının en temel unsurlarından biri olarak kabul edilmekte ve bu yönde politikalar geliştirilmektedir. 
OECD’nin saptamalarına göre, son 20 yılda gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümesinde inovasyonun 
katkısı %50 civarındadır (OECD, 2015). Bu durum inovasyonun yerel, bölgesel ve küresel rekabet 
gücünün artırılmasını sağlamada ülkeler, bölgeler ve firmalar için ne denli hayati bir önem arz 
etmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

İnovasyon, günümüzde gerek ulusal ölçekte gerekse yerel ve bölgesel ölçekte kalkınmanın motoru 
olarak görülmektedir. İnovasyon etkileşimli ve birikimsel bir süreç olduğu için sadece firmaların Ar-Ge 
laboratuarlarında gerçekleşen bir şey değildir. Aksine Ar-Ge harcamalarının artırılması ve teknoloji 
transferinin sağlanması gibi yatırım ve teşvikler ile bugünden yarına inovasyon yapmak mümkün 
değildir, bunun yanı sıra özellikle yerel ölçekte inovasyonun alt yapısını oluşturan bilginin üretilmesi, 
yeni bilgi ve fikirlerin oluşturulması, bunların yayılması, çeşitli süreçlerle aktarılması ve öğrenmenin 
gerçekleşmesi ile ekonomik üretim sürecinde kullanılması süreçlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla 
inovasyon aslında hükümetlerin ve sıradan insanların hala “teknolojik yenilik” olarak algıladığı ve 
buna yönelik politikalar ürettiğinden çok daha geniş kapsamlı, ilişkisel ve etkileşimli bir süreçtir. 

Buna göre, inovasyon 2 şeyle doğrudan ilişkilidir.  

 Bilginin üretimi, yaratımı, yayılması, transferi vb. ki bu bizi üniversiteler ve araştırma 
merkezlerinin incelenmesine götürür. 



  

114 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

 Firmaların veya bireylerin Ar-Ge harcamaları/yatırımları, Ar-Ge işgücü ve Ar-Ge 
merkezleri/laboratuarları ile üretilen çıktılar yani yeni ürün, hizmet ve yöntemler. Bu bizi patent, 
faydalı model, marka ve tasarım gibi ürün inovasyonlarının incelenmesine götürür. 

Bir firmanın, bölgenin veya ülkenin yenilikçi kapasitesini ölçmek problemli bir konudur. Bu problemi 
aşmak için öncelikli olarak yeniliğin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Kelime anlamı olarak “yeni ve 
değişik bir şey yapmak” anlamına gelen “yenilik” ya da “inovasyon” OECD ve Avrupa Birliği tarafından 
hazırlanan Oslo Kılavuzuna göre;“işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış 
ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir 
pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleşmesi” olarak tanımlanmaktadır 
(OECD, 2005). Bu tanımlamaya göre yenilik (inovasyon) yapı itibari ile 4 türe ayrılmaktadır(OECD, 
2005:51-56): 

 Ürün Yeniliği: Ürünün özellikleri ve kullanım amacında yapılan iyileştirme veya geliştirme olarak 
tanımlanmaktadır. Ürün yeniliği daha çok üretilen malın fiziksel özelliklerinde bir değişimi işaret 
eder. Yenilik makine, teçhizat, donanım gibi işlevsel özelliklerinde gerçekleşmektedir.  

 Süreç Yeniliği: Süreç yeniliği, bir ürün veya hizmet oluşturulurken yeni veya büyük ölçüde 
değiştirilmiş üretim sistemi, dağıtım ve ara süreçlerde ki yöntemleri temsil etmektedir. Teknik 
işler, yazılım, zaman yönetimi gibi uygulamaları içerir. 

 Pazarlama Yeniliği: Ürünün paketlenmesinde, tasarlanmasında, yerleştirilmesinde, 
fiyatlandırılması ve promosyonlaştırılmasında yeni pazarlama metotlarının uygulanmasıdır.  

 Organizasyonel (Örgütsel) Yenilik: Bir firma veya bölgenin iş uygulamalarında, planlamalarında, 
eğitim yapılarında, iç ve dış ilişkilerde yeni bir örgütsel yapının kullanılmasıdır. Organizasyonel 
yenilik maddi ve beşeri unsurların bir araya getirilerek yeni bir yapı oluşturulması olarak da 
sunulur.   

Bu bağlamda süreç, pazarlama ve organizasyonel yenilik daha çok soyut düzeyde ele alınırken, ürün 
yeniliği somut bir çıktı verir. Süreç, pazarlama ve organizasyonel yenilik türlerini ölçmek için genel 
olarak anket yöntemi kullanılmaktadır. Ürün yeniliği daha çok imalat sanayinde, yeni ürün veya 
geliştirilen ürün düzeyinde ele alınarak kolay ve ölçülebilir bir parametre sunar. Bu nedenle bu tür 
yeniliğin kapasite ve büyüklüğünü ölçmek daha kolaydır. Bu ölçümde kullanılan parametreler ise 
genel anlamda literatürde kullanılan ve Sınai Mülkiyet Hakları olarak ifade edilen Patent, Faydalı 
Model, Marka ve Endüstriyel Tasarımdan meydana gelmektedir. Ayrıca son zamanlarda gündeme 
gelen Coğrafi İşareti de bunlar arasına katabiliriz.    

Ayrıca inovasyon çeşit bakımından da temelde iki türü bulunmaktadır: radikal ve artımsal (kademeli) 
inovasyon (OECD, 2005). Eğer inovasyon, radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ürün, hizmet 
veya yöntemlerin geliştirildiği büyük atılımlarla oluşuyorsa buna“radikal inovasyon” denilmekte ancak 
adım adım yapılan, bir dizi iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini içeren çalışmaların bir sonucu olarak 
ortaya çıkıyorsa da buna “artımsal inovasyon” denilmektedir. Radikal inovasyon, tamamen yeni ürün, 
hizmet ve yöntemlerin geliştirilmesine yol açarken, artımsal inovasyon, mevcut mal ve hizmetlerin ya 
da üretim ve dağıtım sistemlerinin geliştirilmesini içerir. 

3.4.1 KOP Bölgesinin Yenilik Performansı 

Bu bölümde KOP bölgesinin inovasyon performansı yeniliği somut anlamda ortaya koyabileceğimiz 5 
gösterge (patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret) yoluyla analiz 
edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye, 2000’li yılların ortalarından itibaren yenilik faaliyetlerinde dikkate 
değer düzeyde bir gelişme yaşamıştır. Özellikle son 10 yılda Türkiye genelinde yapılan patent, marka, 
faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır (Şekil 3.18). Nitekim 
2005-2015 döneminde patent başvuruları 960’dan 5.512’ye, faydalı model başvuruları 1.844'ten 
3.451’e, endüstriyel tasarım başvuru sayısı 4.925’ten 78.291’e ve marka başvuru sayısı da 48.917'den 
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95.962’ye yükselmiştir. Son 10 yıllık dönemde yaşanan muazzam artış bilhassa 2006 sonrası 
Türkiye’nin inovasyon alanında büyük bir yol kat ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte patent, 
faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka başvurularının 2/3’ü ülkenin en büyük üç metropolünde 
(İstanbul, Ankara, İzmir) yoğunlaşmış, ülkenin doğu yarısı veya diğer bir deyişle Zonguldak-Gaziantep 
hattının doğusunda kalan kesim düşük gelirli az gelişmiş bölgelerde yenilik faaliyetleri oldukça 
durağan bir görüntü sergilemektedir. Coğrafi işaret sayısı bakımından da 2000’li yılların ortalarından 
günümüze düzenli bir artış yaşanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014a). 

Şekil 3.18 Türkiye’de Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Başvurularının Gelişimi 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.4.1.1 Patent 

Patent; “sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, 
satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır” 
(TPE, 2016a:1). Patent ülkelerin yenilik kapasitesini en iyi yansıtan göstergelerden biridir. Bu 
bağlamda KOP bölgesi illerinin Türkiye ölçeğinde Patent başvuru sayıları ve tescil sayıları yenilik 
kapasiteleri bakımından önemli ipuçları vermektedir. Patent başvuru sayılarına baktığımız zaman KOP 
illeri içinde ön plana çıkan Konya 2005-2015 yıları arasında 2006 yılı hariç diğer yılların hepsinde 
Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere sahiptir (Şekil 3.19 ve 3.20, Tablo 3.6). Aynı şekilde Konya 
ili patent tescil sayısı ile yine 2005 yılı dışında diğer yıllarda Türkiye ortalamasının üzerindedir. KOP 
bölgesindeki diğer iller (Niğde-Aksaray-Karaman) patent başvuru ve tescil sayısında Türkiye 
ortalamasının altında bir değere sahip olduğu gibi, 11 yıllık periyotta Niğde 15, Karaman 2 adet 
patent tescil ettirirken, Aksaray’da bu periyotta 39 başvurunun hiçbiri tescil edilmemiştir (Tablo 3.7).   

Tablo 3.6 Patent Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Konya 13 11 39 69 97 133 135 144 153 199 163 1156 

Niğde 4 0 3 2 7 5 8 15 6 5 4 59 

Aksaray 1 0 3 4 0 6 3 3 7 1 11 39 

Karaman 0 0 1 0 2 2 2 4 7 4 7 29 

Toplam 18 11 46 75 106 146 148 166 173 209 185 1283 

Türkiye 960 1099 1844 2268 2588 3250 4087 4543 4528 4861 5512 32290 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tablo 3.7 Patent Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Konya 0 2 5 8 4 13 39 28 37 38 42 216 

Niğde 3 1 3 1 1 0 0 1 2 2 1 15 

Aksaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Toplam 3 3 8 9 5 13 39 29 39 41 44 233 

Türkiye 94 122 317 337 456 642 847 1025 1244 1251 1730 8065 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.19 Patent Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.20 Patent Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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KOP bölgesinde kişi başına düşen patent başvuru sayısı 2007-2015 yılları arasında Türkiye’de kişi 
başına düşen patent başvuru sayısı ile paralellik göstermektedir (Şekil 3.21). 2010 ve 2014, KOP 
bölgesinde kişi başına düşen patent başvuru sayısının Türkiye değerinin üstüne çıktığı yıllar olarak 
görülmektedir. 2007-2015 yılları arası kişi başına düşen patent tescil sayılarına baktığımız zaman hem 
KOP bölgesi hem de Türkiye geneli başvuru sayısının epey altında bir tescil değerine sahiptir. Kişi 
başına düşen tescil sayısında da KOP bölgesi ve Türkiye paralel bir akış göstermektedir. Buna karşın 
sadece 2011 yılında KOP bölgesi Türkiye ortalamasının üstüne çıkabilmiştir.     

Şekil 3.21 KOP bölgesinin Patent Başvuru ve Tescil Sayısında Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması (10 Bin kişi 
başına düşen patent başvuru ve tescil sayısı) 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP bölgesi illeri ile aynı teşvik bölgesinde yer alan ve aynı zamanda benzer nüfus büyüklüğüne sahip 
olan eşdeğer sayılabilecek iller karşılaştırıldığında (bu bağlamda Konya ile Kayseri, Aksaray ile Yozgat, 
Karaman ile Kırşehir ve Niğde ile Nevşehir karşılaştırılmaktadır) Konya ili hem patent başvuru 
sayısında hem de tescil sayısında Kayseri’ye gözle görülür bir üstünlük sağlamıştır (Şekil 3.22 ve 3.23). 
Konya ili 11 yıllık periyotta toplamda 216 patent tescil ettirirken Kayseri sadece 84 patent tescil 
ettirebilmiştir. Diğer illere baktığımız zaman Aksaray’ın 2005-2015 yılları arasında yaptığı 39 patent 
başvurusundan hiçbiri tescil olmazken, Yozgat’ın yaptığı 25 başvurudan sadece 2012 yılında bir tanesi 
tescil olmuştur. Karaman bu periyotta 29 başvuru da sadece 2 tane tescil alabilirken, Kırşehir ise 34 
patent başvurusundan 3 tanesinden tescil alabilmiştir. Niğde 2005-2015 yılları arasında yaptığı 59 
patent başvurusundan 15 tescil alırken, Nevşehir 53 başvurudan 15’inde tescil almıştır. Konya 
dışındaki diğer KOP bölgesi illerinin karşılaştırmalarına baktığımız zaman hemen hemen eşdeğer bir 
tablo karşımıza çıkarken Konya’nın Kayseri’ye gözle görülür bir üstünlüğü bulunmaktadır.  
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Şekil 3.22 Patent Başvuru sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.23 Patent tescil sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 3.24 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen 
patent başvuru sayısı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.25 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen 
patent tescil sayısı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP bölgesi illerini diğer bazı illerle daha objektif şekilde bir karşılaştırmaya tabi tutmak için kişi 
başına düşen patent başvuru sayısı analiz edilmiştir. Bu yapılan analiz sonucunda Şekil 3.24 ve 3.25’te 
görüldüğü gibi 2007-2015 yılları arasında Konya’da kişi başına düşen patent başvuru sayısı Kayseri 
iline göre yüksektir. 2007-2015 yılları arasında kişi başına düşen patent tescil sayısına baktığımız 
zaman Kayseri ili sadece 2007 yılında Konya ilinden yüksek değere sahiptir. 2007-2011 arası Kırşehir 
ilinde kişi başına düşen patent başvuru sayısı Karaman’a göre yüksek iken son yıllarda Karaman ili 
bunu kırmış ve Kırşehir’e göre kişi başına daha yüksek başvuru değerine sahip olmuştur. Fakat patent 
tescil sayısına baktığımız zaman 2 il de 2012 yılına kadar patent tescili alamamıştır. Son yıllarda hem 
Karaman hem de Kırşehir illerinin patent tescili aldığı görülmektedir. 2012 yılında Niğde kişi başına 
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düşen patent başvuru sayısında 0,43 gibi yüksek bir değerle karşılaştırılan 8 il arasında üçüncü 
konumdadır. Bunun dışında diğer yıllara baktığımız zaman Niğde ile Nevşehir benzer bir durum ortaya 
koymaktadır. 2011 yılına kadar yine Niğde ve Nevşehir illeri patent tescili alamamışlardır. Son yıllara 
baktığımız zaman 2013 ve 2014 yıllarında Nevşehir ilinden yüksek bir değere sahipken Nevşehir ili 
2011, 2012 ve 2015 yıllarında Niğde’nin üzerinde bir kişi başına düşen patent tescil sayısına sahiptir. 
Aksaray ile Yozgat illerine baktığımız zaman 2014 yılında Yozgat’ın bir çıkışı dışında diğer yıllarda 
Aksaray’ın Yozgat iline göre kişi başına düşen patent başvuru sayısı yüksektir. Patent tescil durumuna 
baktığımız zaman ise durum çok farklıdır. Aksaray ili 2007-2015 yılları arasında hiç patent tescili 
alamamıştır. Yozgat ili ise sadece 2012 yılında bir tescil alabilmiştir. 

3.4.1.2 Faydalı Model 

Faydalı model; Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 
belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır (Özçelik ve 
Özçelik, 2012:14). Yeniliğin bir göstergesi de Faydalı Modeldir. Süreç itibari ile her ne kadar patente 
benzese de zaman ve maliyet açısından daha avantajlıdır. Bu neden Küçük ve Orta Büyüklükte 
İşletmeler (KOBİ) için daha avantajlıdır. Bu bağlamda KOP illerini incelediğimiz zaman Konya ili 2005-
2015 yılları arasında Türkiye ortalamasının üstünde faydalı model başvuru ve tescil sayısına sahiptir 
(Şekil 3.26 ve 3.27). 11 yıllık dönemde Konya ilinin yaptığı 1761 faydalı model başvurusundan 1212 
tanesi tescil edilmiştir. Diğer KOP bölgesi illeri 2005-2015 yılları arasında Türkiye ortalamasının altında 
kalmışlardır. Niğde toplamda yaptığı 15 başvurunun 11’i, Aksaray’ın yaptığı 39 başvurudan 26 tanesi, 
Karaman’ın yaptığı 40 başvurudan ise 31 tanesi tescil olmuştur (Tablo 3.8 ve 3.9).  

Tablo 3.8 Faydalı Model Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Konya 93 116 153 179 158 130 125 216 204 205 182 1761 

Niğde 1 0 1 1 1 2 0 3 2 2 2 15 

Aksaray 0 2 1 4 0 7 2 2 5 8 8 39 

Karaman 1 8 2 2 4 1 4 5 2 6 5 40 

Toplam 95 126 157 186 163 140 131 226 213 221 197 1855 

Türkiye  1884 2423 2968 2942 2842 2994 3175 3725 3454 3474 3451  33332 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 3.9 Faydalı Model Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Konya 58 87 93 88 128 83 93 105 119 173 185 1212 

Niğde 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 11 

Aksaray 1 3 1 1 2 2 3 1 1 4 7 26 

Karaman 3 1 6 3 2 1 2 3 3 4 3 31 

Toplam 63 92 100 92 133 87 100 110 124 182 197 1280 

Türkiye  963 1659 2146 1833 2151 2022 1948 2245 1997 2471 2681  22116 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 3.26 Faydalı Model Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.27 Faydalı Model Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

2007-2015 yılları arası kişi başına düşen Faydalı Model başvuru sayısı ve tescil sayısına baktığımız 

zaman KOP bölgesi hem başvuru sayısında hem de tescil sayısında Türkiye ortalamasının üstünde bir 

değer almıştır (Şekil 3.28). Son yıllarda da arada ki fark açılmıştır. Diğer önemli bir nokta ise KOP 

bölgesinde 2015 yılında yapılan Faydalı Model başvurularının tamamına yakınının tescil almış 

olmasıdır. Kuşkusuz KOP’un böylesine yüksek bir performans göstermesinde aslan payı Konya’ya 

aittir. Nitekim Konya İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra 2052 başvuru ile Türkiye’de en fazla 

Faydalı Model başvurusu yapan il konumundadır.  
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Şekil 3.28 KOP bölgesinin Faydalı Model Başvuru ve Tescil Sayısında Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması (10 
Bin kişi başına düşen Faydalı Model başvuru ve tescil sayısı) 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.29 Faydalı model başvuru sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile 
karşılaştırılması 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP bölgesinde bulunan her bir il ile aynı teşvik bölgesinde yer alan eşdeğer bir ili karşılaştırdığımız 
zaman, Konya ili hem faydalı model başvuru sayısında hem de tescil sayısında Kayseri’den çok daha 
yüksek bir performans göstermiştir (Şekil 3.29 ve 3.30). Kayseri ilinin 2005-2015 yılları arasında 
faydalı model başvuru sayısı 1341 ve tescil sayısı 853 iken, Konya ilinde 1761 başvuruya 1212 tescil 
sayısı ile üstünlüğü göze çarpar. KOP bölgesinin diğer illeri ise, Aksaray’ın 2005-2015 yılları arasında 
yaptığı 39 faydalı model başvurusundan 26 tanesi tescil olurken, Yozgat’ın yaptığı 31 başvurudan 16 
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tanesi tescil olmuştur. Aksaray faydalı model tescil sayısında Yozgat iline karşı daha iyi durumdadır. 
Karaman ili bu periyotta 40 başvuruda 31 tane tescil alırken, Kırşehir ise 9 faydalı model 
başvurusunun 5 tanesinden tescil alabilmiştir. Karaman ili başvuru sayısı ve tescil sayısında Kırşehir’i 
geride bırakmıştır. Niğde 2005-2015 yılları arasında yaptığı 15 faydalı model başvurusundan 11 tescil 
alırken, Nevşehir 81 başvurunun 56’sından tescil almıştır. Niğde dışındaki diğer KOP bölgesi illeri 
komşularına göre daha üstün iken, Niğde Nevşehir ilinin çok gerisinde kalmıştır. 

Şekil 3.30 Faydalı model tescil sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile 
karşılaştırılması 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

KOP bölgesindeki illeri, benzer özellikteki diğer illerle kişi başına düşen Faydalı Model başvuru ve 
tescil sayısına göre karşılaştırdığımız zaman karşımıza biraz daha farklı bir tablo çıkar. Örneğin Kayseri 
ilinin 2007-2012 yılları arasında Konya iline göre kişi başına düşen Faydalı Model tescil sayısı 
yüksektir. Ancak son yıllarda Konya ili dengeyi sağlamış, 2014 ve 2015 yıllarında Kayseri ilinden daha 
yüksek bir değere ulaşmıştır (Şekil 3.31 ve 3.32). Karaman ili ise 2007-2015 yılları arası Kırşehir iline 
kişi başına düşen hem faydalı model başvuru hem de tescil sayısında üstünlük sağlamıştır. 2015 
yılında Aksaray ili Yozgat iline göre kişi başına düşen faydalı model başvuru ve tescil sayısında iki kat 
daha fazla bir değer elde etmiştir. KOP bölgesi illerinden olan Niğde ise Nevşehir ili ile kıyaslandığı 
zaman 2007-2015 yılları arası hem başvuru hem de tescil sayısında geri kalmıştır.  
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Şekil 3.31 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen 
Faydalı Model başvuru sayısı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.32 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen 
Faydalı Model tescil sayısı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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3.4.1.3 Marka 

Marka; bir firmanın mal veya hizmetlerini bir başka firmanın mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi 
sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle; sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve 
ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla 
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir (TPE, 2016c; Özçelik ve Özçelik, 2012:14). 
Ölçülebilir yenilik göstergelerinden bir tanesi de Marka’dır. KOP bölgesi illerini incelediğimiz zaman 
Konya ili 2005-2015 yılları arasında Türkiye ortalamasının üstünde marka başvuru ve tescil sayısına 
sahipken, diğer 3 il Türkiye ortalamasının epey altındadır (Şekil 3.33 ve 3.34). 11 yıllık dönemde Konya 
ili yaptığı 22612 marka başvurusundan 14938 tanesi tescil edilmiştir. Niğde toplamda yaptığı 635 
başvurunun 375’i, Aksaray’ın yaptığı 1133 başvurudan 566 tanesi, Karaman’ın yaptığı 2387 
başvurudan ise 1598 tanesinin tescil olması ile Konya’dan sonra en iyi değere sahiptir (Tablo 3.10 ve 
3.11).  

Tablo 3.10 Marka Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Konya 1567 1900 1460 1621 1554 1692 2683 2442 2747 2496 2450 22612 

Niğde 39 31 45 59 36 56 83 68 72 77 69 635 

Aksaray 82 72 74 88 79 79 167 122 132 115 123 1133 

Karaman 120 205 209 158 207 168 259 221 233 201 406 2387 

Toplam 1808 2208 1788 1926 1876 1995 3192 2853 3184 2889 3048 26767 

Türkiye 48917 54712 58596 60597 59838 73142 103747 97311 93305 97142 95962 843269 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 3.11 Marka Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Konya 866 1184 1309 1313 1170 950 845 1554 1761 2026 1960 14938 

Niğde 12 28 18 33 38 18 33 44 51 50 50 375 

Aksaray 26 41 40 35 54 32 30 72 92 71 73 566 

Karaman 115 103 167 149 147 113 118 139 142 185 220 1598 

Toplam 1019 1356 1534 1530 1409 1113 1026 1809 2046 2332 2303 17477 

Türkiye  26933 34509 40705 35543 41414 32397 35858 52386 68391 72326 70111  510573 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.33 Marka Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 3.34 Marka Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2007-2015 yılları arası kişi başına düşen Marka başvuru sayısı ve tescil sayısına baktığımız zaman KOP 
bölgesi hem başvuru sayısında hem de tescil sayısında Türkiye ortalamasının altında bir seyir 
izlemiştir. Fakat yıllara göre akış şemasına baktığımız zaman bir paralellik göze çarpar. Marka başvuru 
ve tescil eğrisinin 2007’den 2011’e bir düşüş gösterdiği, 2011’den sonra ise yükselişe geçtiği 
görülmektedir.  

Şekil 3.35 KOP Bölgesinin Marka Başvuruve Tescil Sayısında Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması (10 Bin kişi 
başına düşen Marka başvuruve tescil sayısı) 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP bölgesinde bulunan her bir il ile aynı teşvik bölgesinde yer alan eşdeğer bir ili karşılaştırdığımız 
zaman Konya ili hem marka başvuru sayısında hem de marka tescil sayısında Kayseri’nin hemen 
hemen iki katı oranında bir değere sahiptir (Şekil 3.36 ve 3.37). Kayseri ilinin 2005-2015 yılları 
arasında marka başvuru sayısı 12067 ve tescil sayısı 7501 iken, Konya ilinin 22612 başvuruya 14938 
tescil sayısı ile üstünlüğü göze çarpar. KOP bölgesinin diğer illeri ise; Aksaray’ın 2005-2015 yılları 
arasında yaptığı 1133 marka başvurusundan 566 tanesi tescil olurken, Yozgat’ın yaptığı 484 
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başvurudan 265 tanesi tescil olmuştur. Aksaray ili marka başvuru ve tescil sayısında Yozgat iline karşı 
daha iyi durumdadır. Karaman ili bu periyotta 2387 başvuruda 1598 tane tescil alırken, Kırşehir ise 
510 marka başvurusunun 292 tanesinden tescil alabilmiştir. Karaman ili başvuru sayısı ve tescil 
sayısında Kırşehir iline bariz bir üstünlük sağlamıştır. Niğde 2005-2015 yılları arasında yaptığı 635 
marka başvurusundan 375 tescil alırken, Nevşehir 1422 başvurunun 767’sinden tescil almıştır. Niğde 
dışındaki diğer KOP bölgesi illerinin karşılaştırıldıkları illere göre bir üstünlükleri söz konudur. Fakat 
Niğde ili her zamanki gibi Nevşehir ilinin gerisinde kalmıştır. 

Şekil 3.36 Marka başvuru sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3.37 Marka tescil sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırılması 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP bölgesindeki illeri, benzer özellikteki diğer illerle kişi başına düşen Marka başvuru ve tescil 
sayısına göre karşılaştırdığımız zaman Konya ili hem başvuru hem de tescil sayısında Kayseri ilinden 
daha yüksek bir değere sahiptir (Şekil 3.38 ve 3.39). 2007-2012 yılları arasında diğer bir göze çarpan 
nokta Karaman ilinin 2007-2010 yılları arasında kişi başına düşen Marka başvuru ve tescil sayısında 
kıyaslanan 8 il arasında en yüksek değere sahip olmasıdır. Gerçekten de Karaman çarpıcı biçimde kimi 
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yıllar Konya ve Kayseri kadar kimi yıllarda onlardan daha fazla Marka başvuru ve tescili yapmıştır. Son 
yıllarda biraz düşüş gösterse de halen Konya iline göre kişi başına düşen Marka tescil sayısı yüksektir. 
Ancak son yıllarda Konya ili dengeyi sağlamış ve en yüksek ikinci il konumuna çıkmıştır. Niğde ili, 
Nevşehir ili ile kıyaslandığı zaman 2007-2015 yılları arası dönemde geri kalmıştır. Özellikle son yıllarda 
Niğde ili Nevşehir ilinin yarısı kadar bir değere sahiptir. Diğer taraftan KOP bölgesi illerinden olan 
Aksaray ili Yozgat iline göre daha iyi bir durumdadır ve mevcut analiz edilen dönemde kişi başına 
düşen marka ve tescil sayısında bariz bir üstünlüğü göze çarpmaktadır.  

Şekil 3.38 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen 
Marka başvuru sayısı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3.39 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen 
Marka Tescil sayısı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.4.1.4 Endüstriyel Tasarım 

Endüstriyel Tasarım; bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, 
malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin 
oluşturduğu görünümdür(Özçelik ve Özçelik, 2012). Serbest rekabet piyasasında, aynı sektörde 
faaliyet gösteren firmalar için müşteri tercihlerinin kendi ürünlerinde yoğunlaşmasını sağlayan en 
önemli unsurlardan biri de tasarımdır. Özellikle kalite ve teknik açıdan müşterilere aynı faydayı 
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sağlayan ürünlerde tasarım, çoğu zaman en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa 
küçük ve orta ölçekli sanayiciler, tasarım yolu ile ürün yelpazesinde farklılaşarak bir adım öne çıkmayı 
hedeflemektedirler (TPE, 2016b).  

Yeniliğin bir başka parametresi olan endüstriyel tasarımı KOP bölgesi içinde değerlendirdiğimiz 
zaman; Konya ili 2005-2015 yılları arasında Türkiye ortalamasının üstünde endüstriyel tasarım 
başvuru ve tescil sayısına sahip olarak diğer üç parametrede olduğu gibi KOP bölgesinin en önemli ili 
konumundadır (Şekil 3.42 ve 3.43). Diğer 3 il ise Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. 11 yıllık 
dönemde Konya ilinin 2548 endüstriyel tasarım başvurusundan 2380 tanesi tescil edilmiştir. Niğde ili 
aynı dönemde yaptığı 75 başvurunun 74’ünü, Aksaray’ın yaptığı 40 başvurudan 37 tanesi, Karaman’ın 
yaptığı 398 başvurudan ise 368 tanesinin tescil olması ile Konya’dan sonra en iyi değere sahiptir 
(Tablo 3.41 ve 3.42). 

Şekil 3.40 Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Konya 115 154 169 184 151 158 226 274 382 369 366 2548 

Niğde 10 7 12 13 5 4 5 8 6 2 3 75 

Aksaray 1 2 1 6 1 1 3 5 5 7 8 40 

Karaman 32 28 24 12 22 21 18 38 79 46 78 398 

Toplam 158 190 206 215 179 184 252 325 472 424 455 3060 

Türkiye  4925 5511 5984 6093 5927 6567 7525 7864 8216 8395 8291  75298 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3.41 Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Konya 94 157 175 160 143 159 201 238 337 346 370 2380 

Niğde 7 8 11 14 6 4 4 8 8 2 3 74 

Aksaray 4 0 1 6 1 2 2 2 4 4 11 37 

Karaman 23 44 22 11 16 23 15 33 63 48 70 368 

Toplam 128 209 209 191 166 188 222 281 412 400 454 2860 

Türkiye  4388 5708 5856 5783 5378 6360 6915 7274 7816 7614 8574  71665 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3.42 Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 3.43 Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısının KOP Bölgesi İllerine Göre Dağılımı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

2007-2015 yılları arası kişi başına düşen Endüstriyel Tasarım başvuru sayısı ve tescil sayısına 
baktığımız zaman KOP bölgesi hem başvuru sayısında hem de tescil sayısında 2012 yılına kadar 
Türkiye ortalamasının altında bir seyir izlemiştir. Fakat 2012 yılında yaşanan bir kırılma ile KOP bölgesi 
hem başvuru sayısında hem de tescil sayısında Türkiye’de kişi başına düşen Endüstriyel Tasarım 
başvuru sayısı ve tescil sayılarından daha yüksek değer almıştır (Şekil 3.44). Diğer önemli bir husus 
KOP bölgesinde 2015 yılında neredeyse kişi başına düşen Endüstriyel Tasarım başvuru sayısı ile tescil 
sayısı aynıdır. Bunun anlamı Endüstriyel tasarımda yapılan başvuruların nerdeyse tamamına yakını 
tescil edilmiştir.   

Şekil 3.44 KOP Bölgesinin Endüstriyel Tasarım Başvuruve Tescil Sayısında Türkiye Ortalaması ile Karşılaştırılması 
(10 Bin kişi başına düşen Endüstriyel Tasarım başvuruve tescil sayısı) 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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KOP bölgesinde bulunan her bir il ile aynı teşvik bölgesinde yer alan eşdeğer bir ili karşılaştırdığımız 
zaman Konya ili diğer üç göstergeye (patent, faydalı model, marka) karşı hem endüstriyel tasarım 
başvuru sayısında hem de tescil sayısında Kayseri’nin altında bir değer göstermiştir (Şekil 3.45 ve 
3.46). Kayseri ilinin 2005-2015 yılları arasında endüstriyel tasarım başvuru sayısı 4329 ve tescil sayısı 
4145 iken, Konya ilinin 2548 başvuruya 2380 tescil sayısı ile hemen hemen Kayseri’nin %50 altında bir 
orana sahiptir. KOP bölgesinin diğer illeri ise; Aksaray’ın 2005-2015 yılları arasında yaptığı 40 
endüstriyel tasarım başvurusundan 37 tanesi tescil olurken, Yozgat’ın yaptığı 6 başvurudan 4 tanesi 
tescil olmuştur. Aksaray endüstriyel tasarım başvuru ve tescil sayısında Yozgat iline karşı daha iyi 
durumdadır. Karaman ili bu 11 yıllık periyotta 398 başvurudan 368 tane tescil alırken, Kırşehir ise 36 
endüstriyel tasarım başvurusunun 35 tanesinden tescil alabilmiştir. Karaman ili başvuru sayısı ve 
tescil sayısında Kırşehir iline bariz bir üstünlük sağlamıştır. Niğde 2005-2015 yılları arasında yaptığı 75 
endüstriyel tasarım başvurusundan 74 tescil alırken, Nevşehir 61 başvurunun 56’sından tescil almıştır. 
Konya dışındaki diğer KOP bölgesi illerinin karşılaştırıldıkları illere göre bir üstünlükleri söz konudur. 
Fakat Konya ili endüstriyel tasarım göstergesine göre Kayseri ilinin gerisinde kalmıştır. 

Şekil 3.45 Endüstriyel tasarım başvuru sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile 
karşılaştırılması 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3.46 Endüstriyel tasarım tescil sayısına göre KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile 
karşılaştırılması 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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KOP bölgesindeki illeri, benzer özellikteki diğer illerle 2007-2015 yılları arası kişi başına düşen 
Endüstriyel Tasarım başvuru ve tescil sayısına göre karşılaştırdığımız zaman Konya ili hem başvuru 
hem de tescil sayısında Kayseri ilinden daha düşük bir değere sahiptir (Şekil 3.47 ve 3.48). Endüstriyel 
tasarım başvuru  ve tescil sayısında Kayseri ilinin bariz bir üstünlüğü göze çarpmaktadır. Kayseri 
ilinden sonra kişi başına düşen Endüstriyel Tasarım başvuru ve tescil sayısına göre en yüksek değere 
sahip olan il Karaman ilidir. Diğer bir göze çarpan nokta Karaman ilinin 2008 ve2010 yılları hariç kişi 
başına düşen Endüstriyel Tasarım başvuru ve tescil sayısında KOP illeri arasında en yüksek değere 
sahip olmasıdır. Niğde ili, Nevşehir ili ile kıyaslandığı zaman 2007-2010 yılları arası dönemde kişi 
başına düşen Endüstriyel Tasarım başvuru ve tescil sayısında bir üstünlük sağlasa da, son yıllarda 
Nevşehir ilinin gerisinde kalmıştır. Diğer taraftan KOP bölgesi illerinden olan Aksaray ili Yozgat iline 
göre daha iyi bir durumdadır. Özellikle 2009 yılından sonra Yozgat ilinde Endüstriyel Tasarım 
başvurusu bile yapılmamıştır.  

Şekil 3.47 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen 
Endüstriyel Tasarım başvuru sayısı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3.48 KOP bölgesinde bulunan illerin eşdeğer diğer iller ile karşılaştırıldığında 10 Bin kişi başına düşen 
Endüstriyel Tasarım tescil sayısı 

 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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3.4.1.5 Coğrafi İşaret 

“Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya 
ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlere” Coğrafi İşaret denilmektedir (TPE, 2016d). Coğrafi 
işaret alan ürün ya “Menşe İşareti” (Designation of Origin) ya da “Mahreç İşareti” (Geographical 
Indication)” alırlar. Ürünler, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge 
sınırları içinde yapılması durumunda "menşe işareti" alırken, en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya 
bölge sınırları içinde yapılması durumunda "mahreç işareti" göstergesini alır (TPE, 2016d). Mahreç 
işaretini taşıyacak ürünler, ait oldukları coğrafi bölgenin dışında da üretilebilirler. Ancak bu üretimde 
ait oldukları coğrafi bölgeye ait ham madde ve üretim yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün 
kalitesinin aynı olması şarttır (Özçelik ve Özçelik, 2012:15). Temel amacı; özellikleri bir yöreden, bilgi 
ve beceriden kaynaklanan bir bölgenin doğal, tarihi ve kültürel olarak parçası olan “yöresel 
ürünlerin”, sahte ve taklitlerine karşı korunmasını hedefleyen Coğrafi İşaret uygulaması, hem kırsal 
kalkınmayı destekleyerek çiftçilerin özgün ürünler üreterek gelirlerini artırmayı hem de tüketicilerin 
özgün ve kökenini bildikleri ürünleri tüketmelerini sağlamak yerel değerlerin korunmasını sağlamak 
için yapılmış bir uygulamadır. 

Türkiye’de 1996-2015 döneminde toplam 443 ürün coğrafi işaret kapsamına alınmak için başvuru 
yapmış ancak bunlardan sadece 180 tanesi tescillenmiştir. Coğrafi işaret tescil sayısı bakımından 
2000’li yılların başından itibaren düzenli bir artış yaşanmış ve ülkenin hemen hemen tüm 
bölgelerinden coğrafi işaret alan ürünler tescil edilmiştir. Coğrafi Tescil İşareti alan 180 ürünün 81 
tanesi Menşe İşareti alırken, 99 tanesi de Mahreç İşareti almıştır (Tablo 3.12). Tescil alan ürünlerin 
%68’i gıda ürünleri ve yerel yemekler (123 adet) iken, %32’si de tarımsal ürünlerdir (57 adet).             

Tablo 3.12 Türkiye’de Coğrafi İşaret Alan Ürünlerin Tescil Sayılarının Sektörlere ve Tescil Tipine Göre Dağılımı 

  Ürün Grubu  Tescil Sayısı Tescil Tipi 

Sayı  % Menşe Mahreç 

Halı ve Kilimler  27 15,1 - 27 

Tarımsal Ürünler 45 25,1 45 - 

Gıda Ürünleri 75 41,3 15 60 

Alkollü İçkiler 8 4,5 8 - 

Canlı Hayvanlar 4 2,2 4 - 

El sanatları Ürünleri 17 9,5 5 12 

Diğer Ürünler 4 2,3 4 - 

Toplam 180 100 81 99 
Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP bölgesinin coğrafi işaret analizine baktığımız zaman ise, bölgenin toplamda 14 başvuru yaptığı ve 
bunların sadece 4 tanesinin tescil edildiği görülür (Tablo 3.13). 1996’dan bu yana belli bir bölgeye has 
coğrafi sembollerin, ürünlerin tescilleri yapılmaya başlandığı düşünüldüğünde, ilk tescillerden bir 
tanesi de KOP bölgesi illerinden olan Aksaray iline ait Taşpınar El Halısı coğrafi işaretidir. Bu aynı 
zamanda Aksaray ilinin tek tescilli coğrafi işaretidir (Tablo 3.14). Konya ili 1996’dan bu yana 11 adet 
başvuru yapmış bunun 3 tanesi tescil olmuştur. Karaman ilinin yaptığı 2 başvuru henüz 
tescillenmemiştir. Niğde ilinin henüz coğrafi işaret başvurusu bulunmamaktadır. KOP bölgesi Türkiye 
genel toplamı içinde %3,1 başvuru ve %2,2 tescil payına sahiptir.      

Tablo 3.13 KOP bölgesi illeri Coğrafi İşaretler Başvuru ve Tescil Sayısı Dağılımı 

Coğrafi İşaret  
Durumu 

Konya Karaman Niğde Aksaray KOP Toplam Türkiye 

Başvuru Sayısı 11 2 0 1 14 % 3,1 443 

Tescil Sayısı 3 0 0 1 4 % 2,2 180 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tablo 3.14 KOP bölgesi illeri Coğrafi İşaretler 

İller Coğrafi İşaret Başvuru Tarihi Tescil Tarihi 

Konya Akşehir Kirazı 2003 2004 

Konya Konya Etli Düğün Pilavı 2009 2010 

Konya Kadınhanı Tahinli Pidesi 2010 2010 

Konya Konya Etliekmek 2012  Henüz tescillenmemiş 

Konya Karapınar Kavurgası 2014  Henüz tescillenmemiş 

Konya Konya Peynir Şekeri (Mevlana Şekeri) 2014  Henüz tescillenmemiş 

Konya Ereğli Beyaz Kirazı 2014  Henüz tescillenmemiş 

Konya Ereğli Siyah Havucu 2014  Henüz tescillenmemiş 

Konya Akşehir Peynir Baklavası 2015  Henüz tescillenmemiş 

Konya Akşehir Hersesi 2015  Henüz tescillenmemiş 

Konya Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi 2016  Henüz tescillenmemiş 

Karaman Karaman Guymağı 2014  Henüz tescillenmemiş 

Karaman Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri 2015  Henüz tescillenmemiş 

Aksaray Taşpınar El Halısı 1996 1996 

Kaynak: TPE, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak; yeniliği somut anlamda ortaya koyabileceğimiz 4 gösterge (patent, faydalı model, 
marka, endüstriyel tasarı) başlığı altında KOP bölgesini analiz ettiğimiz zaman, bölgenin yenilik 
anlamında en büyük değere sahip ili Konya’dır. Konya ili bu 4 gösterge özelinde 2005-2015 yılları 
arasında Türkiye içinde önemli bir konumdadır. Konya ili patent tescil sayısında 81 il içinde 7. sırada, 
faydalı model tescil sayısında 5. sırada, marka tescil sayısında 5. sırada ve endüstriyel tasarım tescil 
sayısında da 6. sıradadır. Bu bağlamda Konya ilinin yenilikçi bir il olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten 
de tüm inovasyon göstergelerinde en başı çeken metropol kentler olan Ankara, İstanbul, İzmir ile 
Bursa’dan sonra, Konya Anadolu’da yer alıp en öne çıkan en yenilikçi il durumundadır.  KOP 
bölgesinde bulunan diğer üç ile Türkiye sıralamasına baktığımız zaman durum tam tersi bir 
konumdadır. Patent tescil sayılarına göre; Niğde 28, Karaman 58 ve Aksaray son sırada 
bulunmaktadır. Faydalı model tescil sayısına göre; Niğde 57, Karaman 35 ve Aksaray 39. sırada yer 
almaktadır. Marka tescil sayısına göre; Niğde 59, Karaman 29 ve Aksaray 52. sıradadır. Son olarak 
endüstriyel tasarım tescil sayısına göre; Niğde 35, Karaman 17 ve Aksaray 48. sırada yer almaktadır. 
Sonuç olarak bu dört göstergeye göre; Konya ili yenilikçi bir il olarak atfedilebilirken, Karaman için 
orta düzey yenilikçi olarak atfedilebilir. Aksaray ve Niğde ise düşük seviye bir yenilik kapasitesine 
sahip iller olarak karşımıza çıkmaktadır.     

3.5 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 

Gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı, yenilikçilik faaliyetlerini teşvik etmek, ulusal firmalarının 
rekabet gücünü arttırmak ve iktisadi büyümeye ivme kazandırmak amacıyla,Ar-Ge faaliyetleri için 
kamu yatırımlarından istifade etmekte ve bu doğrultuda günbegün yeni politikalar geliştirme yoluna 
gitmektedirler. Bu hedeflere ulaşmak adına uygulanan politikalardan birisi de, üniversiteler ile sanayi 
kesimi arasındaki bilgi transferini güçlendirmek ve bu kesimler arasında yeni ilişkilerin tesis 
edilmesine odaklanmaktır. İşbirliklerinin yoğunlaşmasında ve güçlenmesinde coğrafi yakınlıklar ciddi 
bir öneme sahiptir ve üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) yalnızca ulusal politikalar bağlamında değil, 
bölgesel yenilikçilik politikalarında da yer edinmesini sağlamaktadır. Ülkelerin büyük bir kesiminde, 
hem ulusal hem de bölgesel kalkınmanın hayata geçirilebilmesi adına, üniversite-sanayi işbirliği 
önemli bir etmen olarak görülmektedir. 

Üniversiteler bilimsel ilerlemenin temel birimidir. Sanayi kesimi ise yeni teknolojinin ve iktisadi 
gelişmenin esas itici gücüdür. Bu iki kesimin işbirliği bir ülkenin rekabetçi gücünü belirgin bir biçimde 
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belirlemektedir. Bir çalışmada ifade edildiği gibi, “Misyon ve değerleri birbiriyle tamamen zıt iki kesim 
arasındaki ilişkinin bu kadar önemli hale gelmesinin nedenlerinden biri de üniversite-sanayi 
işbirliğinin temel olarak ileri bir teknoloji transfer yöntemi olmasıdır” (Bilim, Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı, 2014: 12). 21. yüzyılla birlikte, üniversiteler kökten bir dönüşüm geçirmiştir ve tek disiplinli, 
sadece bilimsel temellere yaslanan kurumsal yapılar olmaktan sıyrılıp, küresel bilgi merkezleri olma 
yoluna girmişlerdir. Üniversiteler artık ürettikleri bilgileri ticari etkinliklerin konusu haline getirmeyi 
tercih etmektedirler. Bir çalışma özelinde gönderme yapıldığı gibi, “Disiplinler arasındaki sınırların 
yavaş yavaş ortadan kalkması ve üniversiteler arasında artık küresel düzeyde cereyan eden rekabet, 
üniversiteleri eğitim ve araştırma yapılarını yenilemeye zorlamaktadır” (Erdil vd., 2013: 97). 

Her iki kesimi işbirliğine teşvik eden birbirinden farklı nedenler, motivasyonlar söz konusudur. 
Örneğin; üniversiteler eğitim ve araştırma faaliyetleri adına mali destek sağlamak isterler. Buna ek 
olarak, kamu yararı için hizmet görevini yerine getirmeyi, hem öğrencilere hem de öğretim 
görevlilerine yeni deneyim sahaları açmayı, bölgesel iktisadi kalkınmaya katkı sunmayı ve mezun 
öğrencilerine istihdam olanakları yaratmayı amaçlarlar. Sanayi kesimi ise, üniversitelerin bünyesinde 
barındırdığı araştırma altyapılarına ulaşmaya, sahip olmadığı laboratuar hizmetlerine erişim 
sağlamaya, teknolojilerini yenileme ve geliştirme olanaklarına sahip olmaya, Ar-Ge kapasitesini 
yükseltmeye ve potansiyel elemanlarını seçebilmeye odaklanır.  

Bu söylediklerimizden, üretim süreçlerine dâhil olmayan, teknolojik gelişmeleri harekete geçirmeyen, 
rekabet üstünlüğü sağlamayan ve bölgesel ve sektörel gereksinimlere çözüm getirmeyen bilgilerin, 
sanayi kesiminin ilgi alanına girmeyeceği sonucu çıkarılabilir. Üniversite-sanayi işbirliği sonucu elde 
edilen çıktıların her iki tarafa avantaj sağlaması gerekmektedir. Bir çalışmada işaret edildiği gibi, 
“Üniversite sanayi işbirliği en genel anlamda, üniversitenin mevcut bilgi, personel ve ekipman 
kaynakları ile sanayinin mevcut deneyim, personel, finansal güç ve ekipman kaynaklarının sistemli 
biçimde birleştirilmesiyle yapılan eğitim, öğretim, Ar-Ge ve diğer faaliyetlerin tamamını ifade 
etmektedir” (Müftüoğlu ve Yardımcı, 2015: 819). 

Bir çalışma özelinde işaret edildiği gibi, “Aslında birçok ülkenin orta gelir seviyesini aşıp yüksek gelir 
seviyesine ulaşamamasının nedeni olarak da bugün bu ülkelerin yeni teknolojiler, yeni ürünler 
geliştirememesi gösterilmektedir” (Yalçıntaş 2014: 87). Dolayısıyla ekonomik kalkınma düzeyinde 
orta-gelir tuzağı olarak ifade edilen aşamayı geçmenin yolu teknoloji üreterek verimliliği sürekli 
artırmak ve böylece toplam refahı uzun vadede yükseltebilmektir. Bunun en önemli yollarından biri 
hiç kuşkusuz üniversite-sanayi işbirliğinden geçmektedir. Bir yandan yenilikçi yapılar olarak öne çıkan 
güçlü, bilimsel bilginin imal edildiği üniversiteler; öbür yanda üretilen bilgiyi ticarileştirip pazarlayan 
şirketler yani sanayi kesimi ile söz konusu sistemin kolaylıkla işlemesini sağlayan azımsanmayacak bir 
role sahip olan devletin yani kamu varlığı üçlü yapının temelini oluşturmaktadır. Bu üçlü yapının en 
yüksek uyum düzeyine ulaşması, ekonomik düzenin o kadar yüksek fayda üreterek çalışması anlamına 
gelecektir. Doğası gereği üniversitede üretilen ham bilimsel bilginin üniversitede dolaysız biçimde 
kullanılması mümkün değildir. Buna benzer biçimde, sanayi kuruluşlarının çok az bir bölümü yeni 
ürün geliştirme ya da daha ileri teknoloji üretme hünerine sahiptir. Bu problemin ortadan kalkması 
için devletin müdahalesine ihtiyaç vardır. 

3.5.1 Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelleri 

Bilginin üretildiği ve topluma yayıldığı temel birimler olarak üniversiteler küresel ekonomide önemli 
bir rol üstlenmektedirler. Üniversite-sanayi işbirliğinin ilk olarak ortaya çıktığı yer ABD’dir. ABD’nin 
iktisadi üstünlüğünün nedenlerinden birisi de, üniversite-sanayi arasındaki ilişkiyi çok başarılı bir 
biçimde yürütmesidir (Kiper, 2010). Ancak üniversite-sanayi arasındaki ilişkiler sabit kalmamış, zaman 
içinde evrim göstererek farklı ÜSİ modelleri kurma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle 1990’lı yılların 
başında evrimsel yaklaşımdan beslenerek geliştirilen, doğrusal olmayan ulusal inovasyon sistemi 
yaklaşımı ile 2000’lerin başından itibaren geliştirilen bölgesel inovasyon sistemleri yaklaşımı ve 
inovasyonla ilgili diğer gelişmeler (kümelenme, açık inovasyon, girişimci üniversite vb.) üniversite-
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sanayi işbirliğinde farklı modellerin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Bu çerçevede 3 farklı ÜSİ 
modelinden bahsedilebilir: (1) Ulusal İnovasyon Sistemine dayalı “Mod 1 Modeli”, (2) bilimsel bilgi 
üretiminde yeni bir yaklaşım olarak “Mod 2 Modeli” ve (3) üniversite-sanayi işbirliğinde girişimci 
üniversite modeline dayalı “Üçlü Sarmal Modeli”dir. 

3.5.1.1 Mod 1 Modeli 

Neoklasik ekonomi kuramı, bilgiye yaslanan ekonomilerin teknolojiye ve yeniliğe önem veren 
süreçlerini açıklamaktan uzaktır. Çünkü neoklasik modeller yenilik süreçlerinin doğrusal bir model 
olduğunu ileri sürerler. Ancak teknolojik gelişme ve yenilik izole edilmiş bir alanda ortaya çıkmaz. 
Bunun tam tersine, her bakımdan iyi çalışmakta olan bir ulusal inovasyon sistemi için iyi çalışan 
örgütlerin varlığı elzemdir. Ancak bu da tek başına yeterli değildir. “İnovasyon sisteminde önemli olan 
sadece organizasyonlara yoğunlaşmak değil, organizasyonların içinde olduğu ekosistemi bir bütün 
olarak dikkate almaktır” (Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, 2014: 17). 

Buna ek olarak, yeni imal edilmiş bilimsel bilginin kurumlar arasında mübadele edilmesini sağlayacak 
ve rekabet üstünlüğü getirecek bir üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması da gerekmektedir. 
Yenilikçi bir ekosistem özelinde önem arz eden şey, örgütlerin bir bütün halinde çalışmasını dikkate 
almaktır. Bu yüzden, hem yenilikçi hem de teknolojik gelişmenin sağlanabilmesi adına, sistemin 
parçalarına ilaveten, bu parçalar arasındaki ilişkilerin ve bunların sorunsuz bir biçimde işlemesine 
dönük yasal çerçevenin desteklenmesi gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi, bir bütün olarak 
ekosistemin göz önünde bulundurulması ile mümkün olabilir. 

Mode 1 Modeli’nin uygulanabilmesi için, gereken düzenlemeler ve kaynakları ancak devlet 
karşılayabilir. Buna bağlı olarak devlete bağlı kurum ve kuruluşlar ile bunların meydana getirdiği 
politikaların ve uygulamaların (finansal çevreler, destekler, risk sermayesi vb.) varlığına ek olarak, 
tüketicilerin oluşturduğu çok geniş bir bağıntılar ağının dikkate alınması gerekmektedir. Böyle bir 
sisteminin başarılı olarak işlemesi için içerisinde devinen tüm aktörlerin birbirleriyle yakından 
etkileşim kurmaları ve işbirliği geliştirmeleri şarttır. Bir başka deyişle, bu sistem ancak gelişmiş düzeyi 
çok yüksek olan ülkelerde geçerli olabilmektedir. 

3.5.1.2 Mod 2 Modeli 

Bir diğer üniversite-sanayi işbirliği modeli Gibbons’un geliştirdiği “Mode 2”dir. Gibbons üniversitelerin 
ilksel olarak eğitim vermek ve geleneksel biçimde bilgi üretmekle yükümlü olduklarını düşünür. Bu 
yükümlülük, yukarıda anlattığımız “Mode 1” modeline denk düşer. Bu süreçte akademik kaygılar ön 
plandadır ve bilgi üretimi kurum içiyle sınırlandırılmıştır. Bir başka deyişle, gerçek dünya 
problemlerine eğilme ya da zamanla yarışma gibi meseleler burada yoktur. “Daha çok üniversitenin 
disipliner yapısını öne çıkaran, üretilen bilginin akademik dergilerde yayınlandığı, akademisyenlerle 
paylaşıldığı ve kariyer amacını da ön planda tutan bir yaklaşım söz konusudur” (Bilim, Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı, 2014:17).Bu modele karşı Gibbons, bilginin üretimi adına “Mode 2” isimli başka bir 
yaklaşımı gündeme getirmektedir. 

Mode 2 yaklaşımı, üniversitelerin geleneksel olarak ürettiği bilgiden ziyade, uygulamaları temele 
alarak bilgi üretilmesini ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda, bilgi üretim süreçleri, çok daha 
disiplinler arası ve heterojen bir karakter kazanır ve daha toplumsal bir ortama aktarılırlar. Belki de 
bundan daha da önemlisi, Mode 2 türü bilgi üretimi süreçlerinde katılımcı paydaşların işbirliğinin ve 
etkileşiminin gerekiyor olmasıdır. Bu bağlamda, paydaşların kapsamlı bir hal alması, bilginin 
üretilmesindeki çeşitliliği ve birlikteliği güçlendiren bir etmen olarak ön plana çıkmaktadır (Kiper, 
2010). 

“Mode 2” tarzı bilgi üretim sisteminin ana özelliklerini maddeler halinde sıralayabiliriz (Kiper, 
2010:30). İlk olarak bu sistem, farklı bilgilere ve yeteneklere sahip olan paydaşların, kendi 
disiplinlerinin ötesine giden yaklaşımları benimsemeleri ve uygulamada sürdürülebilir olan çözümler 
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için çalışmasını şart koşar. İkinci olarak, uygulamaya dönük problemlerin erken dönemlerde teşhis 
edilebilmesi de bu sistemin özellikleri arasındadır. Üçüncüsü üniversitelerin yanında, bilginin 
üretimine eşlik eden örgütlere geniş olanak sağlanması hedeflenir. Dördüncüsü ise, bu tarz bir bilgi 
üretim sürecinde, ortaya çıkan toplumsal faydanın ölçülmesinde gereken hassasiyetin sağlanması ve 
bu konunun ön plana getirilmesi amaçlanmaktadır. 

3.5.1.3 Üçlü Sarmal Modeli ve Türleri 

Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini gündeme getiren bir başka yaklaşım, bilgi üretim sürecinin 
paydaşları olan sanayi ve üniversitenin yanına kamu kesimini de eklemektedir. Bu modelin adı “Üçlü 
Sarmal (Triple Helix) Modeli”ndir. Üçlü Sarmal Modeli, Etzkowitz ve Leydesdorff, (2000:111) 
tarafından 2000 yılında ortaya atmıştır. Etzkowitz ve Leydesdorff’un (2000:111) görüşlerine göre, 
kamu-üniversite-sanayi arasındaki işbirliği üç biçimde sınıflandırılabilir. Buna göre ilk sınıflandırmada; 
üniversite ve sanayi işbirliği özelinde ve bu işbirliklerinin sürdürülmesi adına devletin baskın gücü ön 
plana çıkarılmaktadır, yazarlar buna “Devletçi ÜSİ Modeli” demektedir. İkinci sınıflandırma ise; 
üniversite ile sanayi sektörü arasındaki ilişkilere devletin çok az biçimde müdahale ettiği, tarafların 
birbirlerinden epey uzakta üç ayrı dünyada faaliyet gösterdikleri modeldir. Yazarlar buna “Liberal ÜSİ 
Modeli” adını vermektedirler. Yazarların görüşlerine göre, bu iki sınıflandırmada yahut modelde, 
işbirliklerinin oluşturulması ve sürdürülmesi etkin bir biçimde sağlanamaz. Bu bağlamda, Etzkowitz ve 
Leydersdorff’a göre; oluşturulması gereken model, kamu müdahalelerinin daha az seviyede olduğu 
ancak teşvik edici ve teknik ve finansal açılardan destekleyici olduğu işbirliklerinin yer aldığı bir model 
olmalıdır” (Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, 2014: 21). İşte üçlü sarmal modeli (Şekil 3.49), kamunun 
desteklediği üç paydaşlı networkleri ve karma mekanizmaları kesişim noktasına koyar ve bu üç 
paydaş için eşit bir işbirliği fırsatı yaratmanın önemine işaret eder. 

Şekil 3.49 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelleri 

 

A: Devletçi Model                                B: Liberal Model                            C: Üçlü Sarmal Modeli  

Kaynak: Etzkowitz ve Leydesdorff, 2000:111’den yararlanarak yazar tarafından yapılmıştır. 
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Şekil 3.50 Üçlü Sarmal Modeline Göre Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği 

 

Kaynak: Etzkowitz ve Leydesdorff, 2000:111’den yararlanarak yazar tarafından yapılmıştır. 

Üçlü Sarmal Modelinde üniversitelerin, sanayinin ve kamunun örgütlenme biçimleri, kendilerine 
biçtikleri hedefler ve uzak görüşlülükler ne kadar farklılık arz ederse etsin, bu model sadece 
üniversite-sanayi işbirliğini değil, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini (KÜSİ) gündeme getirmekte ve 
tarafların birbirlerinin rollerini üstlenmelerine imkan tanımaktadır. Bu üç farklı kesimin ne kadar farklı 
olurlarsa olsunlar, işbirliğinden elde edecekleri ciddi kazanımlar vardır. Bu bağlamda, sanayi kesimi ya 
da özel sektör, girdikleri işbirlikleri sayesinde, yeni teknolojilere ulaşırlar ve pazardaki rekabet güçleri 
artar. Üniversiteler ise, sahip oldukları akademik bilgi ve kabiliyetler vasıtasıyla hâlihazırdaki 
yetkinliklerini arttırmak ve ürettikleri bilginin ticarileşmesini sağlamak gibi avantajlar elde 
etmektedirler. Bu iki sektöre ek olarak, kamu kesimi ise, iktisadi kalkınmanın sağlanması, istihdam 
olanaklarının arttırılması ve hem bölgesel hem de ulusal boyutlarda rekabetçiliğin teşvik edilmesi gibi 
stratejik ve kayda değer kazanımlara erişmektedir. Ne var ki, üçlü sarmal modelinin öne sürdüğü şey, 
sadece bu sektörler arasında işbirliği geliştirilmesi değil, aynı zamanda bu sektörlerin belirli bir 
örgütsel yapı tesis etmesi gerektiğidir. Bu noktada farklı kesimlerin geliştirdikleri örgütsel işbirliği 
sayesinde, birbirlerinin rollerini üstlenmesi yani birbirlerine destek olabilecek bir kabiliyet düzeyine 
gelmesi bu modelin öne çıkardığı bir başla bir diğer önemli unsurdur. Kamunun özel olarak 
üstlenmesi gereken rol ise, üniversite ve sanayi arasındaki bilgi iletişimini tesis etmek, arttırmak ve 
daha kolay kılmaktır. 

3.5.2 Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Ana Aktörler ve Mekanizmalar 

Üniversite ve sanayi kesiminin faaliyet gösterme amaçları birbirinden epey farklıdır. Üniversite, bir 
kurum olarak; toplumsal yaşamın ve doğanın nasıl işlediğini anlamak derdinde iken, sanayi kesimi 
rekabet üstünlüğünü ele geçirmek ve sürdürmek için gerekli olan problemlerin ortadan kaldırılması 
derdindedir. Bir başka ayrım ise, üniversitelerde yürütülen araştırma faaliyetlerinin sahip olduğu 
zaman bolluğuna sanayi kesiminin pek sahip olamamasıdır. Üniversiteler ürettikleri bilgiyi çoğu 
zaman kar amacı gütmeden kamu ile paylaşırken, sanayi kesimi kara geçme mantığı ile harekete 
geçtiği için sadece bilginin kendi kontrolü altında kalması arzusundadır. Buraya kadar saydığımız farklı 
hedefler ve motivasyonlar nedeniyle, üniversite ve sanayi arasında geliştirilebilecek bir işbirliğinin 
yaratılması o kadar kolay bir uğraş değildir. 

Gerçekten de işbirliğinin sürdürülebilmesi adına gerekli ortamların yaratılması ve tarafların eş-zamanlı 
olarak evrilebildiği, uzunca bir sürece yayılmış büyük çabaların sarf edilmesi gerekmektedir. Bir 
çalışmada haklı olarak işaret edildiği gibi, “Sürecin gelişimi sadece iki tarafın kapalı etkileşimine 
bırakılırsa yukarıda değinilen farklılık ve beklentilerdeki zıtlıklar nedeniyle sonuç ya başarısız olmakta 
ya da sabırları zorlayan uzun bir süre alabilmektedir” (Kiper, 2010: 47). Bundan ötürü, üniversite ve 
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sanayi arasındaki işbirliği süreçlerine ilk elden devlet olmak üzere, arayüzler ve bu işbirliğine uygun 
ortamı oluşturmak için çabalayan birçok yan aktörün iştirak etmesi gerekmektedir. 

Her bir tarafın beklentilerine göre değişen yeni işbirliği tarzları geliştirilmektedir ve bu tarzların dünya 
ölçeğinde yararlı bulunup uygulanması söz konusudur. Bu doğrultuda gelişen işbirliğini güdüleyen 
birden fazla etmen mevcuttur. Bu etmenlerden ilki ve belki de en önemlisi, inovasyon süreçlerinin 
karşılıklı ilişkileri biçimlendirici doğasıdır. Başka bir etmen ise, üniversitede yürütülen araştırmaların 
sosyo-ekonomik faydaya dönüştürülmesi yönündeki artan baskıdır. Üniversitelerin üniversite 
araştırmaları için ayırdığı doğrudan kaynaklarda bir azalama meydana gelmişken, küresel rekabet 
gücü edinmek için teknolojik gelişimin mühim bir rol oynaması söz konusudur.  

3.5.2.1 Bilgi Değer Zinciri: Ar-Ge’den Ürün/Hizmete Gidişte “Dönüşüm Aşaması” ve 

Teknoloji “Ölüm Vadisi” 

Bu doğrultudaki çabaları hızlandıran en önemli ihtiyaçlardan birisi de, bilginin yüksek katma değere 
sahip bir ürüne ya da hizmete dönüştürülmesi sürecinde karşı karşıya kalınan engellerin ve caydırıcı 
unsurların asgari düzeye indirgenmesidir. Şekil 3.51, bilginin ürüne/hizmete dönüşüm sürecindeki 
değer zincirini oluşturan tarafları ve destekleyeci aktörleri şematize etmektedir. Bu süreçte öne çıkan 
en mühim ve rizikolu etmenlerin başında “dönüşüm aşaması”’ gelmektedir. Bunun nedeni; bu sürecin 
maddi olmayan bir varlığın, azami ekonomik değere sahip bir maddi varlığa dönüştürülmesi için 
gerekli olan aşamaları içermesidir. “Bu ara faz, bilgi üretimi kurumları olan üniversitelerin de, ticarete 
konu olan mal ve hizmet üretiminden sorumlu sanayiinin de tam olarak misyonları içinde olmayan ve 
becerilerinin dışında kalan aşamaları içermektedir. Aynı zamanda içerdiği yüksek risk nedeniyle her iki 
tarafça da mesafeli durulmaktadır” (Kiper, 2010: 48). Bu süreç Şekil 3.51’de anlatılmıştır. 

Şekil 3.51 Bilgiden Hizmete/Ürüne Dönüşüm Süreci 

 

Kaynak: Kiper, 2010:49 

Şekil 3.51'de görüldüğü gibi dönüşüm süreci başarılı bir biçimde hayata aktarıldığı zaman çok ciddi 
oranlarda katma değere sahip bir ürüne ya da hizmete dönüşme ihtimali yüksek olsa bile, olası bir 
başarısızlık durumunda ciddi bir maliyete de neden olabilmektedir. Bu evrede, prototip üretimler, 
onaylama testleri, uygunluk değerlendirme prosedürleri, pazar araştırmaları, ölçek arttırma gibi epey 
önemli ve maliyet unsuru taşıyan süreçlerin organize edilmesi gerekmektedir. İlaveten, bu dönemin 
tamama erdirilmesi ciddi miktarda finansman girdisine ihtiyaç duymaktadır. Bu gibi engeller 
yüzünden bu süreç nihayete eremez ve pek çok araştırmanın neticeleri ticarileştirilemez. Bu yüzden; 
bünyesinde barındırdığı bu zorluklar yüzünden dönüşüm evresine ‘ölüm vadisi’ (valley of death) ismi 
de verilmektedir (Kiper, 2010: 48). Şekil 3.52’de ölüm vadisi süreci görsel olarak ifade edilmektedir. 
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Şekil 3.52 Teknolojinin Ölüm Vadisi Süreci 

 

Kaynak: Alankuş, 2013 

Kurumsallaşmış üniversite ve sanayi işbirliği yapılarının ve teknoloji transferi arayüzlerinin temel 
hedefi, bahsi geçen bu dönüşüm sürecinin hayata geçirilmesi için gerekli tüm kaynakları sağlamaktır. 
Bu sayede, yüksek düzeyli riskin en iyi biçimde yönetilmesi ve iktisadi değer yaratılması için gerekli 
olan ölüm vadisi sürecinin atlatılması mümkün olacaktır. Bahsi geçen arayüzlerin sağladıkları muhtelif 
hizmet ve destekler bu süreçte çok önemli bir işlev kazanırlar. Bunun nedeni; devletin sunduğu 
desteklerin genel olarak Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşması ve ölüm vadisi aşamasında ise neredeyse 
hiçbir kaynak desteği sunmamasıdır. Bu süreç, Şekil 3.53’te görsel olarak ifade edilmiştir. 

Şekil 3.53 Fikirden Pazara Bilgi Değer Zinciri 

 

Kaynak: Kiper, 2010:48. 
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3.5.3 Türkiye’de Üçlü Sarmal Modeli ve ÜSİ’den KÜSİ’ye Geçiş Süreci 

Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği konusu çok uzun yıllardan bu yana sürekli gündemde olmasına 
rağmen, bir türlü istenilen sonucu vermemiş ve üniversite ile sanayi arasındaki ilişki oldukça zayıf 
kalmıştır. Yukarıda tanımlanan üniversite-sanayi işbirliği modellerden son ikisi, Mode 2 ve Mode 3, 
Türkiye’de ÜSİ’den (Üniversite-Sanayi İşbirliği) KÜSİ’ye (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) geçiş 
sürecinin yörüngesini özetlemektedir. Gerçekten de Türkiye’de ÜSİ’den KÜSİ’ye geçiş süreci, bu 
işbirliği modellerinden ilkinin istenilen sonuçları vermemesi nedeniyle meydana gelmiştir. Bunun 
sebebi ise; inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin başarılı biçimde gerçekleştirilmesi için devletin yasal ve 
finansal aracılık rolünün az-gelişmiş ülkeler için kaçınılmaz bir boyut olarak kendisini dayatmasıdır. 
Mode 2 sisteminde sadece üniversite ve sanayi arasında geliştirilecek bir işbirliği, Türkiye’nin önün 
koyduğu hedefleri gerçekleştirmesi adına yeterli adımların atılmasına imkân vermemiştir, çünkü az 
gelişmiş ekonomilerin inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinde başarılı olması için devletin finansal ve 
kanuni aracılık rolünü oynaması kaçınılmazdır. “Bilgi tabanlı bir ekonomide üniversite ve sanayi 
arasındaki ilişki, yeniliğin ve ekonomik gelişmenin anahtar unsurlarındandır. Bu çerçevede kamunun 
etkin mevzuat ve politikalar yoluyla üniversite ile iş sektörü arasında işbirliklerini kolaylaştırma ve 
geliştirme gibi önemli görevleri bulunmaktadır” (KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı, 2015: 6). Bu 
bağlamda, Türkiye özelinde, ÜSİ’den KÜSİ’ye geçiş süreci yaşanmış ve illerde KÜSİ Planlama ve 
Geliştirilme kurulları oluşturulmuştur. Bu kurulların etkin bir biçimde çalıştırılması için gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Türkiye’de günümüzde üçlü Sarmal modeline dayanan kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin teknolojik 
arayüz mekanizmaları olarak adlandırılan birçok mekanizmaya (Teknopark, TTO, Kuluçkalar, 
Araştırma Merkezleri vb.) sahiptir. Tablo 3.15’te Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan 
mekanizmalar görülmektedir. Söz konusu mekanizmaların varlığına rağmen, üniversite-sanayi 
işbirliğinin yeterince geliştirilememesi, kamunun Üçlü Sarmal Modelinde öngörüldüğü şekilde hem 
sürece etkin şekilde dahil olmasını hem de bu süreci yönetecek yasal ve kurumsal mekanizmayı 
kurmasını gerektirmiştir ki bunun sonucun da 2015 yılında “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)” yürürlüğe girmiştir. 

Tablo 3.15 Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği Sağlayan Mekanizmalar 

Proje Odaklı, Kamu 
Destekli İşbirliği 
Programları 

Kamu 
Programlarınca 

Biçimlenen Kurumsal 
İşbirliği Yapıları 

Üniversitelerce 
Yürütülen Sözleşmeli 
Projeler Ve Eğitim 
Programları 

Üniversitelerdeki 
İşbirliği Amaçlı 

Hizmet Merkezleri 

Enformel İşbirliği 
Ağları ve Diğer 
Girişimler 

 İşbirliğini Dolaylı 
Geliştiren Proje 
Destekleri 

 Sanayi Tezleri 
Destekleme Programı 

 İşbirliği Ağları ve 
Programları Destek 
Programı 

 Proje Pazarı 
Platformu Destek 
Programı 

 Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB) 

 Üniversite-Sanayi 
Ortak Araştırma 
Merkezleri Programı 
(USAMP)  

 Üniversite Döner 
Sermaye Sistemi İle 
Sözleşme Bazlı 
Projeler 

 Üniversitelerin Sürekli 
Eğitim Merkezleri 

 Endüstri İle İşbirliğiyle 
Kariyer Programları  

 İşbirliği Amaçlı 
Üniversite Enstitü ve 
Merkezleri 

 Teknoloji Transfer 
Ofisleri (TTO) 

 Özellikle Sanayi 
Odaları Gibi Şemsiye 
Kurum ve Kuruluşların 
Desteği ve 
Yönlendirmesi İle 
Üniversite Sanayi 
İşbirliğini Geliştirecek 
Ve Büyütecek Bazı 
Girişimler 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014b:44’den alınmıştır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğu ve bünyesi altında, KOSGEB, Üniversiteler, TOBB, 
Kalkınma Ajansları, TGB’ler ve OSB’lerden oluşan sürekli bir KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulları 
meydana getirilmiştir. KÜSİ sisteminde, yerel idarecilerin, üst düzey üniversite temsilcilerinin, TBG 
temsilcilerinin, Kalkınma Ajansı temsilcilerinin, sanayi ve ticaret odası temsilcilerinin ve OSB 
temsilcilerinin iştirak edeceği, senede iki kez düzenlenecek ve ilgili ilin sanayisine ilişkin problemlerin 
masaya yatırılacağı toplantıların sekretaryasını, il Bilim, Sanayi ve Teknoloji müdürlükleri 
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üstlenecektir. KOP Bölgesi illeri için de benzer bir düzenleme geçerlidir. Bu kurullar ve kişilerin 
katılımıyla il müdürlüklerinin düzenlediği toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

Bu bağlamda oluşturulan KÜSİ stratejik yol haritası bünyesinde, vizyon, genel amaçlar, hedefler ve 
eylemlere ilişkin birtakım belirlemeler yapılmıştır. KÜSİ’ye ilişkin müdahale alanları ve hedeflerin 
ortaya koyulması için, mevcut durum ve GZFT analizinden elde edilen neticelerden istifade edilmiştir. 
Stratejik önceliklerin tayin edilmesinde, KÜSİ sistemindeki aktörlerin hâlihazırdaki durumlarının en 
mühim noktaları ortaya konmuştur. Bu noktalardan yola çıkılarak konuyla ilgili genel amaç ve vizyon 
tespit edilmiştir. Nihai olarak ise, bu vizyon ve genel amaca ulaşılması adına 6 adet temel hedef ve 
bunlara ait 31 eylem belirlenmiştir. Bu temel hedef ve eylemler şöyle sıralanabilir (Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 2015:14-16): 

1. İşbirliğinde Kurumsal Yapılanma, İletişim ve Algıyı Oluşturmak 
1.1 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu oluşturulacak ve etkin çalışması sağlanacaktır. 
1.2 İllerde KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulları oluşturulacak ve kurulların etkin çalışması sağlanacaktır. 
1.3 KÜSİ Portalı oluşturulacaktır. 
1.4 Üniversitelerde KÜSİ kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 
1.5 OSB’lerde Ar-Ge destekleri, proje yazma ve teknoloji transfer hizmetleri gibi konularda çalışacak birimler 
oluşturulacaktır. 
1.6 KÜSİ Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin üniversitelerde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
1.7 KÜSİ konularındaki destek programlarının (San-Tez, Teknogirişim Sermayesi Desteği vb.) çıktılarının iyi 
uygulama örnekleri kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
1.8 KÜSİ uygulamalarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

2. Hukuki Düzenlemeleri Yapmak 
2.1 Akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde KÜSİ çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler dikkate alınacaktır. 
2.2 Öğretim elemanlarını teşvik edecek düzenlemeler yapılacaktır. 
2.3 Üniversite döner sermaye sistemi KÜSİ’yi destekleyecek şekilde yeniden düzenlenecektir. 
2.4 Akademisyenlerin sanayide çalışabilmeleri, sanayide çalışan nitelikli personelin de üniversitelerde görev 
alabilmeleri sağlanacaktır. 
2.5 Farklı büyüklük ve gelişmişlik düzeyindeki üniversitelerin Ar-Ge fonlarını artırabilmesini teminen “Kurum 
Hissesi” sistemi performansa dayalı olarak yapılandırılacaktır. 

3. Finansal Kaynakları ve Destek Mekanizmalarını Geliştirmek 
3.1 KÜSİ projelerinin etki analizi yapılacaktır. 
3.2 Kamu alımlarında sanayi işbirliği projeleri yoluyla teknoloji transferi ve yerlilik oranının artırılması 
sağlanacaktır. 
3.3 KÜSİ işbirliği uygulamalarında sosyal bilimlerin desteklenmesi sağlanacaktır. 
3.4 Üniversiteler tarafından desteklenen BAP’larda KÜSİ uygulamalarına öncelik verilecektir. 
3.5 İllerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerine ilişkin bir harita oluşturularak bu kapsamda özellikle KÜSİ alanında il 
bazında politikalar hazırlanmasına zemin sağlanacaktır. 

4. KÜSİ Paydaşlarının İdari ve Teknik Altyapısını Geliştirmek 
4.1 Üniversitelerin Ar-Ge’ye yönelik kaynaklarının yıllık olarak gelişiminin takip edilmesi amacıyla “Üniversite 
Toplam Araştırma Fonu” verileri derlenecek ve bu alandaki bütçe hedefleri izlenecektir. 
4.2 Araştırma altyapıları sanayinin sektörel ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecektir. 
4.3 KÜSİ’nin geliştirilmesi amacıyla laboratuvar portalının oluşturulması ve etkin kullanımı sağlanacaktır. 
4.4 Yurtdışı burslar, öncelikli alanlar göz önüne alınarak düzenlenecektir. 
4.5 Kalkınma Ajansları’nın KÜSİ çalışmalarındaki rolü artırılacaktır. 

5. Nitelikli İnsan Kaynağını Geliştirmek 
5.1 Kamu, üniversite ve sanayi arasında “İşbirliğine Dayalı Eğitim Modeli” oluşturulacaktır. 
5.2 Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programları KÜSİ’yi destekleyecek şekilde düzenlenecektir. 
5.3 MYO’larda ihtiyaç duyulan öncelikli programlar açılacak, talep olmayan programlar revize edilecektir. 
5.4 Lisans eğitiminin içerisinde girişimcilik, proje geliştirme, sanayi işbirliği projeleri, FSMH ve Ar-Ge yönetimi gibi 
dersler seçmeli olarak verilecektir. 
5.5 Üniversite ile sanayi arasında işbirliği sağlayan proje yapan akademisyenlerin projeye dair yurtiçi ve yurtdışı 
konferans, seminer giderleri önceliklendirilerek karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılacaktır. 

6. FSMH’yi Korumak ve Ticarileştirmek 
6.1 Sanayiciler, FSMH’nin ekonomik değeri konularında bilgilendirilecektir. 
6.2 Teknogirişimcilere yönelik ticarileştirme destek programları geliştirilecektir. 
6.3 Kamu destekli Ar-Ge projelerinin sonuçları ve ticarileştirme aşamaları proje süresi bittikten sonra desteği veren 
ilgili kuruluş tarafından takip edilecektir. 
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3.5.4 KOP BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 

Bu bölümde, üniversite-sanayi işbirliği kapsamda yenilik sürecinde bilgii teknoloji ve insan kaynağı 
üretim altyapısını oluşturan üniversitelerin onların yürüttükleri Ar-Ge projesi faaliyetleri, bilimsel 
yayın sayıları, girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelleri ile nitelikli insan kaynağı üretme faaliyeti olan 
eğitim-öğretim alanındaki faaliyetleri ve performansı ortaya konulmaktadır. 

Girişimcilik ve yenilikçiliğin bölgesel kalkınmada çok önemli bir rolü bulunduğu daha öncede 
vurgulanmıştı. Bir bölgede girişimci ve yenilikçi bir ekosistem oluşturma da diğer kurumların yanı sıra 
(finansal kuruluşlar, girişimciler ve yatırımcılar, kamu kuruluşları, yerel yönetimler vb.)  özellikle 
üniversiteler ve benzeri araştırma kurumları çok önemli bir role sahiptir (İzka ve Tepav, 2013). Çünkü 
hem bilginin ve beşeri sermayenin üretimi ancak üniversitelerle mümkün olabildiği için üniversitelerin 
mevcut durumunu ile girişimcilik ve yenilikçilik arasında sıkı bir ilişki vardır. Üniversitelerin giderek 
daha fazla girişimci ve yenilikçi olması gerektiği, özellikle düşük gelirli bölgelerde “Girişimci 
Üniversite” modellerinin hayata geçirileceği (Kalkınma Bakanlığı, 2014a), üniversitelerin sanayi ve iş 
çevreleriyle işbirliğinin etkinleştirilmesinin temel önceliklerden biri olduğu, son yıllarda üniversitelerin 
daha fazla girişimci ve yenilikçi olmasını teşvik etmek için “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi”nin (TÜBİTAK, 2016) yıllık bazda yayınlandığı bir Türkiye’de Ar-Ge yenilik ve girişimcilik 
konusunda üniversitelere çok önemli bir görev ve misyon yüklenmektedir. 

Bu bağlamda KOP bölgesindeki üniversitelerin mevcut durumunu ortaya koymak ve bunların 
yenilikçilik ve girişimcilikle ilişkisini analiz etmek için 5 farklı gösterge kullanılmıştır. Bunlardan ilki, 
üniversitelerin sayısı ve sıralaması, diğeri üniversitelerin uluslararası bilimsel yayın sayısı, bir diğeri de 
üniversiteler Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksidir. Son iki gösterge ise, üniversitelerin Ar-Ge projesi 
sayısı ile insan kaynağı yetiştirme faaliyetleri kapsamındaki göstergeleridir (öğrenci ve akademisyen 
sayısı, ÜSİ kapsamında olan bölüm ve merkezler dağılımları gibi). 

3.5.4.1 Üniversitelerin sayısı ve sıralaması 

2000’li yıllarda Türkiye’nin temel politikalarından biri, ülkenin «2023 Vizyonu» çerçevesinde 
üniversitelerini uluslararasılaştırma, “her ile bir üniversite açma politikası” ile üniversiteleri topluma 
ve piyasaya açma ve bunlarla birlikte Ar-Ge ve inovasyona dayalı yenilikçi bir bilgi ekonomisi 
yaratmada üniversitelerden beklenen “kaliteli yayına/araştırma”ya dayalı bilgi üretiminin sağlanması 
ve böylelikle gelen dünyanın ilk 500 hatta ilk 100 üniversitesinde birçok Türk üniversitenin bulunması 
çerçevesinde olmuştur. Bu bağlamda 2006 yılında itibaren Anadolu’nun her tarafına yeni üniversiteler 
kurularak 2005 yılında 77 olan üniversite sayısı 2015 yılında 184’e erişmiştir. Benzer şekilde son 10 
yılda Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın sayısı da 2005 yılında 14 binden 2014 yılında 27 bine 
çıkmış ve milyon kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı da aynı dönemde 208’den 351’e ulaşmıştır 
(TÜBİTAK, 2016).  

Türkiye genelinde ortaya çıkan bu gelişmelere paralel olarak KOP bölgesinde de üniversite sayısında 
ve araştırma altyapısında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2005 yılında bölgede iki olan üniversite 
sayısı, 2015 yılında 8’e yükselmiş, aynı dönemde sadece Konya ve Niğde’de de yer alan üniversiteler 
diğer KOP illerine de açılmıştır. Özellikle Konya’da 2006 sonrası 4 yeni üniversite kurulmuştur (Tablo 
3.16). KOP bölgesi ve komşu illerde bulunan üniversite sayılarına baktığımızda KOP bölgesinde toplam 
7 üniversite, komşu illerde ise 7 üniversite bulunmaktadır. Üniversite türlerine baktığımızda KOP 
bölgesi ve komşu illerde 3 vakıf üniversitesinin yer aldığını görülmektedir. 
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Tablo 3.16 KOP Bölgesi ve Komşu İllerde Bulunan Üniversite Sayıları 

 İller Üniversite Devlet Vakıf Diğer Açılış Tarihi 

 
 
KOP Bölgesi 

Konya Selçuk Üniversitesi *   1975 

Konya KTO Karatay Üniversitesi  *  2009 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi *   2010 

Konya Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi  *  2013 

Aksaray Aksaray Üniversitesi *   2006 

Karaman Karamanoğlu Mehmet Bey *   2007 

Niğde Niğde Üniversitesi *   1992 

 
KOP Bölgesine  
Komşu İller 

Yozgat Bozok Üniversitesi *   2006 

Nevşehir Kapadokya Meslek Yüksekokulu   * 2005 

Nevşehir Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi *   2007 

Kayseri Erciyes Üniversitesi *   1978 

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  *  2009 

Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi *   2010 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi *   2006 

Türkiye Üniversiteler 107 69 8 184 

Not: Konya’daki Mevlana Üniversitesi ile Kayseri’deki Melikşah Üniversitesi 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 nolu KHK ile kapatılmıştır. 
Kaynak: YÖK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP Bölgesi ve Komşu illeri karşılaştırdığımızda Konya’da Selçuk Üniversitesi (1975) ve Kayseri’de 
Erciyes Üniversitesi (1978) ve Niğde Üniversitesi (1992) bölgenin en eski üniversiteleridir. KOP 
bölgesinde yer alan diğer 5 üniversite (KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi) ise 
2000’li yıllarla başlayan devletin her ile bir üniversite politikası sonrasında kurulmaya başlayan 
üniversitelerdir (Çokgezen, 2015).  

Evrensel ölçekte bilginin üretimi ve dağıtımının merkezi olan üniversiteler küreselleşme süreciyle 
birlikte ülkelerin kalkınmasında çok daha önemli bir role sahip olmuşlardır. Nitekim “Üniversiteler 
uzun geçmişi içinde üç temel aşamadan geçmiştir. Başlangıçta “eğitim” yönü ağır basan üniversiteler, 
sanayi toplumunun gerekleri içinde “araştırmacı” üniversite misyonunu yüklenmiştir. Bugünkü 
süreçte ise üçüncü misyon olarak üniversiteler, ekonomik ve sosyal kalkınmaya doğrudan katkı 
sağlamayı benimsemişlerdir” (Sakınç ve Bursalıoğlu, 2012:93). Bu bağlamda Türkiye’de bulunan 
üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik olgusunu benimseyerek özellikle bilim ve teknoloji alanında 
ulusal ve bölgesel gelişmeye ve rekabet gücüne katkı yapmasını teşvik etmek ve üniversiteleri bu 
anlamda birbiriyle yarıştırmak amacıyla bir takım sıralama çalışmaları sıklıkla yapılır olmuştur. Bunlar 
içinde en önemlisi üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralanmasını içeren 
ve ilk olarak 2012 yılında yapılan ve her yıl yenilenen TÜBİTAK’ın yaptığı “Türkiye Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi”dir. Bu endeks, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, 
işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ve ekonomik kalkınma ve ticarileşme olmak 
üzere 5 parametreden oluşmaktadır (TÜBİTAK, 2015). Söz konusu endeks çalışması 5 parametreyi 
Türkiye’nin bütün üniversitelerine uygulamakta ancak sadece ilk 50 üniversiteyi “Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite”yi açıklamaktadır.  

3.5.4.2 Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik endeksi 

“Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” Sıralamasına göre, KOP bölgesinden sadece Konya 
Selçuk üniversitesi bu sıralamaya girebilmekte, bölgenin diğer 6 üniversitesi bu endeks içerisinde yer 
alamamaktadır. Bu bağlamda Konya Selçuk üniversitesi 5 parametre üzerinden değerlendirildiğinde 
toplam puanı 59,11 ile 50 üniversite içerisinde 12. sırada yer almaktadır. KOP bölgesinin 
karşılaştırıldığı komşu bölgelerde ise, sadece Erciyes Üniversitesi 56,43 ve Abdullah Gül Üniversitesi 
51,21 puan ile bu endeks içerisinde yer almaktadırlar. Konya ve Kayseri’yi endekste yer alan 
üniversiteler temelinde değerlendirdiğimizde özellikle fikri mülkiyet havuzu parametresinde Selçuk 
Üniversitesi (10,9), Erciyes (3,8) ve Abdullah Gül Üniversitesi (7,5)’ni geride bırakmıştır. Bununla 
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birlikte Selçuk Üniversitesi fikri mülkiyet havuzunun oluşturulmasında endekste ilk iki sırada yer alan 
Sabancı ve ODTÜ üniversitelerine oransal açıdan yakın bulunurken, Boğaziçi Üniversitesi’ni geride 
bırakmıştır (Tablo 3.17). 

Tablo 3.17 Türkiye’deki Seçilmiş Bazı Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksindeki Yeri (2015) 

İller Sıralama Üniversite Toplam  Bilimsel ve 
Teknolojik 
Araştırma 
Yetkinliği 

Fikri 
mülkiyet 

İşbirliği ve 
Etkileşim 

Girişimcilik 
ve 
Yenilikçilik 
Kültürü 

Ekonomik 
Kalkınma ve 
Ticarileştirme 

İstanbul 1 Sabancı 88,4 19,9 11,3 25 13,5 18,8 

Ankara 2 ODTÜ 85,96 19,7 11,4 23,1 13,1 18,8 

İstanbul 3 Boğaziçi 79,66 18 8,8 24,7 9,4 18,8 

Konya 12 Selçuk 59,11 10,6 10,9 13,9 12,3 11,4 

Kayseri 13 Erciyes 56,43 11,7 3,8 13,6 14,8 12,6 

Kayseri 17 Abdullah Gül 51,21 11,2 7,5 18,1 2,2 12,2 

Kaynak: TÜBİTAK, 2015’den yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3.54 Girişimci ve Yenilikçilik Kültürü Parametresi içinde KOP Bölgesi ve Komşu İller (2015) 

 
Kaynak: TÜBİTAK, 2015’den yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi çalışmasında incelenen 5 parametre içinden 
“Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü” parametresi KOP bölgesinin girişimcilik ve yenilikçilik mevcut 
durum analizi açısından ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle adı geçen parametre özel olarak 
incelenmeyi hak etmekledir. Buna göre; Erciyes Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilik kültürü 
açısından Türkiye’nin sıralamadaki ilk üç büyük üniversitelerinden oransal açıdan ön sıralardadır. 
Selçuk Üniversitesi ise üç büyük üniversiteye oransal olarak yakın bir durum sergilerken Boğaziçi 
üniversitesi hem Erciyes hem de Selçuk üniversitesinden geri planda kalmaktadır (Şekil 3.54). Bu 
durum KOP bölgesinin özellikle de Konya’nın girişimcilik ve yenilikçilik kültürü bakımından çok önemli 
bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

3.5.4.3 Uluslararası bilimsel yayın sayısı 

KOP bölgesindeki üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma performansını ortaya koymada 
kullanılan üçüncü gösterge, üniversitelerin yaptıkların uluslararası bilimsel yayın sayısıdır.  Bu 
kapsamda gerek URAP tarafından gerekse YÖK ve ULAKBİM tarafından yapılan çalışmalardan elde 
edilen veriler bölgedeki 7 üniversiteden Selçuk Üniversitesi dışında hiçbirisinin Türkiye’deki ilk 50 
üniversite sıralamasına giremediğini, bölge üniversitelerinin henüz yeni kurulmuş olmaları nedeniyle 
emekleme aşamasında olduğunu ve bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesine katkılarının çok sınırlı 
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla aşağıda yer alan gerek URAP gerekse YÖK ve ULAKBİM 
çalışmaları farklı parametreler kullansa da bölge için benzer sonuçlara ulaşmaktadır. 

2009 yılında yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için 
ODTÜ tarafından kurulan URAP’ın (University Ranking by Academic Performance) çalışmasına göre 
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(URAP, 2016), 2010 yılında Selçuk Üniversitesi 24. sırada, Erciyes Üniversitesi 16. sırada yer alırken, 
2015-2016 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 18. sırada, Erciyes Üniversitesi ise 15. sırada yer 
almaktadır. Tablo 3.18 genel olarak değerlendirdiğinde ise, KOP bölgesine ait üniversitelerin 2010-
2016 yılları arasındaki sıralamasının üstlere doğru çıktı ve komşu illerde yer alan üniversitelere göre 
daha iyi bir performans gösterdiği yer söylenebilir.  

Tablo 3.18 Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması İçinde KOP Bölgesi ve Komşu İllerdeki Üniversitelerin Genel Puan 
Tablosu ve Sıralaması (2010-2016) 

İller Üniversite 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Konya Selçuk 24 240.96 23 543.55 22 590.34 14 620.30 14 645.09 18 567.08 

Konya Necmettin 1 - - - - - - - - - - 64 418.48 

Konya KTO Karatay2 - - - - - - - - - - 128 170.94 

Aksaray Aksaray 53 144.16 47 470.72 77 321.12 43 491.39 51 480.10 76 374.55 

Niğde Niğde 54 141.58 61 420.31 61 418.71 64 399.56 67 415.88 65 415.45 

Karaman Karamanoğlu 
Mehmet Bey 

124 Kas.19 119 115.08 112 179.87 93 235.80 98 277.09 84 328.30 

Yozgat Bozok 88 75.21 73 327.07 80 319.95 71 336.44 76 352.41 69 395.78 

Nevşehir Nevşehir3 95 64.15 90 245.74 65 371.28 79 292.68 74 362.59 62 420.46 

Kayseri Erciyes 16 323.64 13 632.77 14 643.50 18 595.00 18 633.26 15 586.64 

Kırşehir Ahi Evran 92 71.31 78 313.37 78 320.62 75 319.25 83 326.06 85 327.80 

Kaynak: URAP, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi sıralamada sadece 2015-2016 yılı sıralamasında bulunmaktadır 
2KTO Karatay Üniversitesi sıralamada sadece 2015-2016 yılı sıralamasında bulunmaktadır 
3 Nevşehir Üniversitesinin adı 2015-2016 Genel Sıralamasında Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi olarak geçmektedir 

YÖK tarafından yapılan bir çalışmada üniversitelerin performansı yayın sayısı bakımından 
sıralanmakta ve buna göre, Türkiye de ilk üç sırada İstanbul, Hacettepe ve Ankara üniversiteleri yer 
almaktadır. Selçuk üniversitesi dışında kalan diğer bölge üniversiteleri uluslararası indeksli yayın 
sayısında çok gerilerde kalmasına rağmen, öğretim üyesi başına düşen yayın oranında KOP bölgesinde 
yer alan üniversitelerin Türkiye ortalamasına yakınlık gösterdiği görülmektedir. Öğretim üyesi başına 
düşen yayın sayısı bakımından KOP bölgesi ve komşu illerdeki üniversite karşılaştırıldığında Selçuk 
Üniversitesi Türkiye ortalamasının (0,65) altında kalırken, Erciyes üniversitesi (1,25) bu ortalamanın 
üzerindedir. Bununla birlikte yayın sayısı bakımından Aksaray Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi 2006 
yılında kurulmalarına rağmen yayın sayısı oranı bakımından Aksaray Üniversitesi ülke ve bölge 
ortalamasının üzerinde bir paya sahiptir. 

Son olarak ULAKBİM tarafından 2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre ise, Türkiye’de yer alan ve en 
çok yayın yapan ilk 50 üniversitenin toplam uluslararası yayın sayısı 239.177’dir. Bu yayın sayısı 
içerisinde ilk 3 üniversite İstanbul Üniversitesi (14.069), Hacettepe Üniversitesi (13.457) ve Ankara 
Üniversitesi (11.485)’dir. KOP bölgesinden Türkiye’de en fazla yayın yapan ilk 50 üniversite içine 
sadece Konya’dan Selçuk üniversitesi (6517 yayın) girmektedir. Bölgenin diğer üniversiteleri 
sıralamada yer almamaktadır. KOP komşusu bölgeden ise sadece Kayseri’de yer alan Erciyes 
Üniversitesi yer almaktadır. Bu iki üniversiteden Erciyes Üniversitesi 10. sırada, Selçuk Üniversitesi ise 
11. sırada yer almaktadır (Ulakbim, 2016). 
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Tablo 3.19 Seçilmiş Üniversitelerin SCI/SSC/AHCI Uluslararası İndekslerinde Yayımlanan Yayın Sırasına Göre 
Sıralaması, 2010 

Yayın 
Sayısına 
Göre 
Sıralama 

 
 
İller 

 
 
Üniv. Adı 

 
 
SCI 

 
 
SSCI 

 
 
AHCI 

 
Brüt 
Toplam* 

 
Net 
Toplam** 

 
Öğr. Üyesi 
Sayısı 

Öğr. Üyesi 
Başına 
Yayın 
Oranı 

1 İstanbul İstanbul 1480 121 29 1630 1570 2606 0,60 

2 Ankara Hacettepe 1092 134 20 1246 1204 1394 0,86 

3 Ankara Ankara 1060 68 6 1134 1134 1712 0,66 

8 Konya Selçuk 701 48 11 760 740 1293 0,57 

59 Niğde Niğde 133 6 2 141 138 198 0,70 

66 Aksaray Aksaray 93 1 1 95 95 40 2,38 

107 Karaman Karamanoğlu 
Mehmet Bey 

22 1 0 23 23 38 0,61 

74 Yozgat Bozok 67 2 0 69 67 86 0,78 

89 Nevşehir Nevşehir 29 5 1 35 34 24 1,41 

69 Kırşehir Ahi Evran 79 4 0 83 81 130 0,62 

9 Kayseri Erciyes 648 28 3 679 667 533 1,25 

Türkiye 25523 2335 396 28254 27364 42124 0,65 

Kaynak: YÖK, 2010’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
*Brüt toplam: Hem SCI/SSCI hem de AHCI tarafından taranan dergilerde yer alabilen makaleler toplamı 
**Net Toplam: Her indekste sadece bir defa yer alan makaleler toplamı 

3.5.4.4 BAP Projeleri Sayısı 

Üniversitelerde yürütülen ve öncelikle bilimsel üretime, daha sonra da ülkenin ekonomik, teknolojik, 
sosyal, sanatsal, kültürel gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan bilimsel içerikli 
araştırma projelerine BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) projesi adı verilir. BAP projeleri üniversitelerin 
kendi öz gelirlerinden ve hazineden gelen kaynakla finansa edilen görece küçük bütçeli araştırma 
projeleridir. Bu projelerin temel amacı; bilimsel araştırma ve bilgi üretme olmakla birlikte aynı 
zamanda kısmen de bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirmeye de hizmet 
etmektir ki bu kapsamda BAP projeleri ile yüksek lisans ve doktora tezleri ile laboratuar altyapılarının 
de desteklendiği görülmektedir. BAP projeleri üniversitenin Ar-Ge potansiyelini ve performansını 
gösteren en temel göstergelerden biridir. Çoğu zaman ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalara fon 
sağlamak oldukça zor ve rekabetçi iken, BAP projeleri daha esnek ve görece daha kolaylıkla 
akademisyenlerin araştırmalarına küçük ama önemli destek sağlayan projelerdir. 

KOP bölgesinde faaliyet gösteren üniversitelerin BAP Koordinatörlüğünden elde edilen veriler ışığında 
bölge illerindeki üniversitelerin son 5-6 yıldaki BAP bütçesi, başvurulan ve onaylanan proje sayıları, 
projelerin akademik derecelere dağılımı ve hangi alanda desteklendiğine ilişkin bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. Buna göre; Konya’da 4 üniversite bulunmasına rağmen, sadece Selçuk Üniversitesinin 
verilerini bizimle paylaşması nedeniyle diğer üç yeni üniversiteye ait bilgiler bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda Tablo 3.20’de Selçuk Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinatörlüğünün 
2011-2015 yılları arasındaki proje sayısı, proje türü ve projelerin hangi alanda desteklendiğine ilişkin 
bilgiler yer almaktadır. Bu çerçevede Selçuk Üniversitesinde 2011-2015 döneminde 1890 BAP projesi 
yürütülmüş ve yürütülen projelerin %63’ü araştırma projesi iken, geri kalan %37’si yüksek lisans ve 
doktora tez projeleridir. Bu yönüyle Selçuk üniversitesi Niğde, Karaman ve Aksaray üniversitelerinin 
toplamından neredeyse 3 katı daha fazla proje yapmıştır. Üniversite de yürütülen projelerin %64’ü 
fen bilimlerinde alanında olup, bu yönüyle üniversitenin gerek fen bilimleri ve sağlık bilimleri alanında 
gerekse sosyal bilimler alanından bölgede çok büyük bir potansiyelinin olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 3.20 Selçuk Üniversitesinde Yapılan BAP Projelerinin Yıllar ve Alanlar İtibariyle Gelişimi 

YIL Proje Sayısı Proje Türü Projelerin Hangi Alanda Desteklendiği 

Kabul Edilen Araştırma Projeleri Tez Projeleri Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Sağlık Bilimleri 

2011 483 183 300 271 48 164 

2012 266 54 212 154 37 75 

2013 364 141 223 196 43 125 

2014 351 139 212 177 23 151 

2015 426 184 242 222 39 165 

Toplam 1.890 701 1.189 1.020 190 680 

Kaynak: Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3.21’de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) 
Koordinatörlüğünün 2010-2015 yılları arasındaki BAP bütçesi, başvuran ve onaylanan proje sayıları, 
projelerin akademik dağılımı ve hangi alanda desteklendiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu 
çerçevede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 6 yıllık dönemde toplam bütçesi 2 milyonu aşan 
173 BAP projesinin yürürlüğe girdiği ve bunların %69 gibi çok büyük bölümünün akademisyenlerin 
münferit araştırma projelerinden oluştuğu, yine projelerin %81 gibi çok büyük bölümünün Fen 
bilimleri alanında yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 3.21 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Yapılan BAP Projelerinin Yıllar ve Alanlar İtibariyle 
Gelişimi 

YIL Üniversite 
Bütçesindeki 
BAP Bütçesi 

Başvuran ve 
Onaylanan 

Projelerin Sayısı 

Kabul Edilen Projelerin Akademik 
Dağılımı 

Projelerin Hangi 
Alanda 

Desteklendiği 
Bütçe (TL) Başvuru Kabul Münferit Yüksek 

Lisans 
Doktora Altyapı Fen 

Bilimleri 
Sosyal 

Bilimler 

2010 45.000,00 5 5 5 - - - 3 2 

2011 150.000,00 25 25 21 4 - - 18 7 

2012 560.000,00 30 30 25 5 - - 27 3 

2013 384.000,00 40 40 23 15 2 - 33 7 

2014 330.000,00 27 27 18 6 - 3 19 8 

2015 621.000,00 46 46 2 17 - 2 40 6 

Toplam 2.090.000,00 173 173 119 47 2 5 140 33 

Kaynak: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3.22’de Aksaray Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinatörlüğünün 2012-2015 
yılları arasındaki BAP bütçesi, başvuran ve onaylanan proje sayıları, projelerin akademik dağılımı ve 
hangi alanda desteklendiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu çerçevede söz konusu 4 yıllık dönemde 
1,4 milyon TL’lik bütçeye sahip 197 projenin yürütüldüğü ve projelerin çok büyük kısmının (%89) yine 
fen bilimleri alanında ve akademisyenlerin münferit araştırma projelerinden(%53) oluştuğu 
görülmektedir. 

Tablo 3.22Aksaray Üniversitesinde Yapılan BAP Projelerinin Yıllar ve Alanlar İtibariyle Gelişimi 

YIL Üniversite 
Bütçesindeki BAP 

Bütçesi 

Başvuran ve 
Onaylanan 

Projelerin Sayısı 

Kabul Edilen Projelerin Akademik 
Dağılımı 

Projelerin Hangi Alanda 
Desteklendiği 

Bütçe (TL) Başvuru Kabul İş 
Birliği 

Yüksek 
Lisans 

Doktora Araştırma Fen 
Bilimleri 

Sosyal 
Bilimler 

2012 99.097,45 23 18 1 20 2  - 18 - 

2013 184.786,63 37 36 1 16 5 14 30 6 

2014 228.184,1 42 39 - 12 1 26 34 5 

2015 848.705,33 115 104 1 27 8 67 94 10 

Toplam 1.360.773,51 217 197 3 75 16 107 176 21 

Kaynak: Aksaray Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3.23’te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) 
Koordinatörlüğünün 2010-2015 yılları arasındaki BAP bütçesi, başvuran ve onaylanan proje sayıları, 
projelerin akademik dağılımı ve hangi alanda desteklendiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu 
çerçevede Ömer Halisdemir Üniversitesinde 6 yıllık dönemde 3,8 milyon TL’lik bütçeye sahip 299 
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projenin yürütüldüğü ve projelerin çok büyük kısmının (%84) yine fen bilimleri alanında ve 
akademisyenlerin münferit araştırma projelerinden (%61) oluştuğu görülmektedir. Bu haliyle Niğde 
üniversitesi gerek Aksaray, gerekse Karaman üniversitenin neredeyse iki katı büyüklükte araştırma 
bütçesine ve Ar-Ge projesi sayısına sahiptir ki bu Niğde ilinin üniversite altyapısı bakımından oldukça 
ileri düzeyde olduğu ortaya koymaktadır. 

Tablo 3.23 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Yapılan BAP Projelerinin Yıllar ve Alanlar İtibariyle Gelişimi 

YIL Üniversite 
Bütçesindeki BAP 

Bütçesi 

Başvuran ve 
Onaylanan 

Projelerin Sayısı 

Kabul Edilen Projelerin Akademik 
Dağılımı 

Projelerin Hangi Alanda 
Desteklendiği 

Bütçe (TL) Başvuru Kabul YÜLTEP DOKTEP BAGEP AGAP Fen 
Bilimleri 

Sosyal 
Bilimler 

2010 163.100,00 56 53 20 1 31 1 41 12 

2011 226.222,00 52 48 11 2 35 - 43 5 

2012 342.969,57 46 40 18 4 18 - 38 2 

2013 699.019,00 59 55 11 4 40 - 46 9 

2014 1.073.104,18 56 46 15 4 25 2 40 6 

2015 1.351.533,88 67 57 21 4 32 - 44 13 

Toplam 3.855.948,63 336 299 96 19 181 3 252 47 

YÜLTEP (Yüksek Lisans Tez Projeleri), DOKTEP (Doktora Tez Projeleri), BAGEP (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri) ve 
AGAP (Araştırma ve Geliştirme Alt Yapı Projeleri)Kaynak: Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü verileri baz 
alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.5.4.5 Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayısı 

Tablo 3.24 ve 3.25’te KOP Bölgesi Üniversitelerindeki öğrenci ve akademisyen sayıları ile fakülte ve 
bölüm sayılarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Buna göre; toplamda 6 bin akademisyenin bulunduğu 
bölge üniversiteleri içinde en büyük pay Konya’da yer alan Selçuk ve Necmettin Erbakan 
üniversitelerine aittir. Bölgenin küçük illeri 462-755 arasında akademisyene sahiptir. Bu illerde yer 
alan öğretim elemanlarının çok azı kıdemli akademisyenlerden oluşurken, %83’ü çok genç 
akademisyenlerden ve araştırma-öğretim görevlilerinden oluşmaktadır. Oysa Konya’da bu bakımdan 
oldukça şanlı olup, diğer illere göre kıdemli akademisyen payı çok daha yüksektir. Sonuç olarak KOP 
İllerindeki üniversitelerin öğretim elemanı dağılımları incelendiğinde tüm parametrelerde (profesör, 
doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) en fazla öğretim elemanı sayısına 
Selçuk Üniversitesi sahipken en az öğretim elemanı sayısına ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 
sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 3.24 KOP İllerindeki Üniversitelerde Çalışan Akademisyen Sayıları 

İl Adı Üniver
site 
Türü 

Üniversite Adı Profesör Doçent Yardımcı 
Doçent 

Öğretim 
Görevlisi 

Araştırma 
Görevlisi 

Toplam 

Aksaray Devlet Aksaray Üniversitesi 32 87 247 87 190 643 

Karaman Devlet Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi 

10 23 103 59 267 462 

Konya Vakıf Konya Gıda Ve Tarım 
Üniversitesi 

7 0 25 0 7 39 

Konya Vakıf KTO Karatay Üniversitesi 37 12 88 9 76 222 

Konya Devlet Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

242 180 382 72 608 1.484 

Niğde Devlet Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

59 112 232 99 253 755 

Konya Devlet Selçuk Üniversitesi 361 239 468 294 923 2.285 

Toplam 776 670 1620 628 2.359 6.053 

Kaynak: YÖK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 3.55 KOP İlleri Üniversitelerinin Öğretim Elemanı Dağılımı 

Kaynak: YÖK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3.56 incelendiğinde en çok öğrenci sayısının Selçuk Üniversitesinin en az öğrenci sayısının ise 
KTO Karatay üniversitesinin sahip olduğu görülmektedir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yeni açılan 
bir üniversite olduğu için öğrenci sayısına ilişkin bilgiler bulunmamaktadır ve bu nedenle analiz dışı 
tutulacaktır. Öğrenci sayısının lisans, yüksek lisans ve doktora programına göre dağılımı 
incelendiğinde en çok lisans öğrenci sayısına yine Selçuk üniversitesinin sahip olduğu görülmektedir. 
Yine en az lisans öğrenci sayısına ise KTO Karatay Üniversitesinin sahip olduğu görülmektedir. Benzer 
bir şekilde yüksek lisans öğrenci sayısında da Selçuk Üniversitesi en fazla öğrenciye sahipken en az 
öğrenci sayısına ise KTO Karatay Üniversitesi sahiptir. Son olarak doktora öğrencileri incelendiğinde 
yine en çok öğrenci sayısına Selçuk Üniversitesinin en az öğrenci sayısına ise KTO Karatay Üniversite 
sahiptir. Selçuk Üniversitesi muazzam bir farkla tüm parametrelerde en önde olduğu görülmektedir. 
Burada ÜSİ bağlamında özellikle yetişmiş insan kaynağı ve Ar-Ge personeli potansiyeli olarak doktora 
öğrencisi sayısının Konya dışındaki illerde oldukça sınırlı olduğu, Niğde’nin görece iyi bir konuma sahip 
olduğu söylenebilir. Esas kaynağın Konya olduğu çok bariz olarak görülmektedir.  

Tablo 3.25 KOP İllerindeki Üniversitelerde Fakülte, Bölüm ve Öğrenci Sayıları 

İl Adı Üniversite 
Türü 

Üniversite Adı Fakülte Bölüm Öğrenci 
Sayısı 

Lisans Yüksek 
Lisans 

Doktora 

Aksaray Devlet Aksaray Üniversitesi 11 120 20.104 12.251 2.131 114 

Karaman Devlet Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi 

7 80 12.467 6.700 548 14 

Konya Vakıf Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi 5 8 - -    -              - 

Konya Vakıf KTO Karatay Üniversitesi 7 51 3.986 3.346 500 5 

Konya Devlet Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 126 29.893 19.494 5751 659 

Niğde Devlet Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 121 24.050 13.283 1938 208 

Konya Devlet Selçuk Üniversitesi 21 280 87.018 42.310 11.738 2.030 

Toplam 76 786 177.518 97.384 22.606 3.030 

Kaynak: YÖK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 3.56 KOP illeri Üniversitelerinin Öğrenci Sayılarının Dağılımı 

 

Kaynak: YÖK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.5.4.6 Fakülte, Bölüm ve Araştırma Merkezi Sayıları 

Şekil 3.57 bölge üniversitelerindeki fakülte ve bölüm sayıları ile ÜSİ bağlamında önemli olan 
Mühendislik bölümleri ile Araştırma Uygulama Merkezlerinin sayılarını ortaya koymaktadır. Buna 
göre tablo ve şekil incelendiğinde en çok bölüm sayısına Selçuk Üniversitesinin, en az bölüm sayısına 
ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin sahip olduğu görülmektedir. Üniversitelerdeki fakülte sayıları 
incelendiğinde ise yine en çok fakülte sayısına Selçuk Üniversitesinin sahipken en az fakülte sayısına 
ise Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin sahip olduğu görülmektedir. KOP İllerindeki üniversitelerin 
Araştırma Uygulama Merkezi sayıları incelendiğinde ise Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
ilk sırada yer aldığı görülmektedir. En az sayıya ise Konya Gıda ve Tarım üniversitesi sahiptir. 
Mühendislik Fakültesi Bölümü sayılarına bakılacak olursa Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi dışında 
bölgenin 4 ilinde de hemen hemen aynı sayışa sahiplik görülmektedir. 

Tablo 3.26 KOP İlleri Üniversiteleri Araştırma Uygulama Merkezi ve Mühendislik Fakültesi Bölümü Sayısı 

İl Adı Üniversite 
Türü 

Üniversite Adı Fakülte Bölüm Mühendislik 
Fakültesi 
Bölümü 

Araştırma 
Uygulama 
Merkezi 

Aksaray Devlet Aksaray Üniversitesi 11 120 10 14 

Karaman Devlet Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 80 8 7 

Konya Vakıf Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi 5 8 5  -  

Konya Vakıf KTO Karatay Üniversitesi 7 51 7 3 

Konya Devlet Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 126 12 21 

Niğde Devlet Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 121 10 10 

Konya Devlet Selçuk Üniversitesi 21 280 11 34 

Toplam 76 786 63 89 

Kaynak: YÖK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Kaynak: YÖK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3.27'de KOP İllerindeki üniversitelerin 2010-2014 döneminde yaptıkları yayınlara aldıkları en 
fazla atıf sayısına göre bilim dalları gösterilmektedir. Bu veriye göre, bölge üniversitelerinin hangi 
dallardan uzmanlaştığını, özellikle de karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduklarını bilim alanlarını 
izlemek mümkündür. buna göre, örneğin Selçuk Üniversitesi veterinerlik alanındaki uluslararası 
yayınları ile ön plana çıkarken, Niğde Üniversitesi malzeme bilimi alanda güçlü bir altyapıya sahiptir. 
Buna karşın Necmettin Erbakan Üniversitesinin tıp bilimleri ve belli sağlık alanlarında ciddi üstünlüğü 
olduğunu, ayrıca enerji ve eğitim alanında da yetkinleştiğini göstermektedir. Aksaray ve Karaman 
üniversiteleri ise, Niğde gibi malzeme bilimi alanında üstünlüğe sahip iken, Aksaray’da bazı yıllarda 
eğitim, yer bilimi ve biyolojinin öne çıktığı, Karaman da ise yine eğitim, polimer, fizik ve veterinerliğin 
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 

KOP İllerindeki üniversitelerin fakültelere göre akademisyen dağılımları incelendiğinde, fakülteler 
arasında en fazla akademisyen sayısına Tıp Fakültesi sahipken, onu mühendislik fakülteleri 
izlemektedir. Bu gösterge ÜSİ açısında özellikle önemlidir.  Fakültelerin türlerine göre üniversitelere 
dağılımı incelendiğinde ise, Tıp Fakültesinde en fazla akademisyen sayısına Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Fen Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinde ise Selçuk Üniversitesi sahiptir. Hukuk 
Fakültesinde ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Selçuk Üniversitesi en fazla akademisyen 
sayısına sahipken, Eğitim Fakültesinde Ömer Halisdemir Üniversitesi sahiptir. İletişim Fakültesinde 
Selçuk Üniversitesi; Diş Hekimliği Fakültesinde Selçuk Üniversitesi; Mimarlık ve Mühendislik 
Fakültelerinde ise Selçuk üniversitesi en fazla akademisyen sayısına sahiptir.  
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Tablo 3.27 KOP İlleri Üniversitelerinin En Çok Yayın Yaptığı Bilim Dalları (2010-2014) 

Yıl Üniversite Şehir Konu Atıf 
Sayısı 

Yayın 
Sayısı 

Etki 
Değeri 

2010-2014 Aksaray Üniversitesi Aksaray Malzeme Bilimi, Multidisipliner 326 58 5,62 

2010 Aksaray Üniversitesi Aksaray Malzeme Bilimi, Multidisipliner 83 16 5,19 

2011 Aksaray Üniversitesi Aksaray Malzeme Bilimi, Multidisipliner 126 17 7,41 

2012 Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim Ve Eğitim Araştırması 148 14 10,57 

2013 Aksaray Üniversitesi Aksaray Yer Bilimi, Multidisipliner 20 11 1,82 

2014 Aksaray Üniversitesi Aksaray Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji 15 10 1,50 

2010-2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Malzeme Bilimi, Multidisipliner 83 23 3,61 

2010 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Veteriner Bilimleri 25 5 5,00 

2011 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Polimer Bilimi 35 4 8,75 

2012 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Eğitim Bilimleri 118 14 8,43 

2013 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Fizik, Multidisipliner 13 7 1,86 

2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Malzeme Bilimi, Multidisipliner 14 9 1,60 

2010-2014 KTO Karatay Üniversitesi Konya Multidisipliner 521 26 20,04 

2010 KTO Karatay Üniversitesi Konya Fizik, Çok Aydınlatma 7 1 7 

2011 KTO Karatay Üniversitesi Konya Bilgisayar Bilimi, İnterdisipliner 3 1 1 

2012 KTO Karatay Üniversitesi Konya Makine Mühendisliği 0 1 0 

2013 KTO Karatay Üniversitesi Konya Fizik, Parçalar & Alanlar 350 10 35 

2014 KTO Karatay Üniversitesi Konya Fizik, Parçalar & Alanlar 171 16 10,69 

2010-2014 Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Cerrahi 28 48 0,58 

2010 Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Kadın Hastalıkları & Doğum 22 2 11 

2011 Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Enerji & Yakıtlar 23 1 23 

2012 Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Eğitim ve Eğitim Araştırması 5 9 0,56 

2013 Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Cerrahi 14 21 0,67 

2014 Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Cerrahi 4 22 0,18 

2010-2014 Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Malzeme Bilimi, Multidisipliner 484 92 5,26 

2010 Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Malzeme Bilimi, Multidisipliner 190 23 8,26 

2011 Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Malzeme Bilimi, Multidisipliner 122 19 6,42 

2012 Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Malzeme Bilimi, Multidisipliner 68 13 5,23 

2013 Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Malzeme Bilimi, Multidisipliner 57 18 3,17 

2014 Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Malzeme Bilimi, Multidisipliner 47 19 2,47 

2010-2014 Selçuk Üniversitesi Konya Veteriner Bilimleri 400 238 1,68 

2010 Selçuk Üniversitesi Konya Veteriner Bilimleri 166 59 2,81 

2011 Selçuk Üniversitesi Konya Veteriner Bilimleri 108 55 1,96 

2012 Selçuk Üniversitesi Konya Veteriner Bilimleri 83 52 1,6 

2013 Selçuk Üniversitesi Konya Veteriner Bilimleri 35 41 0,85 

2014 Selçuk Üniversitesi Konya Veteriner Bilimleri 8 31 0,26 

Kaynak: ULAKBİM, 2017’den alınmıştır. 

Tablo 3.28 KOP İlleri Üniversitelerinin Fakültelerine Göre Toplam Akademisyen Sayısı 

Fakültelere Göre 
Akademisyen 
Sayıları 

Toplam Aksaray 
Üniv.  

Karamanoğlu 
Mehmetbey 
Üniversitesi   

Ömer 
Halisdemir 
Üniversitesi 

Selçuk 
Üniversitesi  

Necmettin 
Erbakan 
Üniversitesi 

KTO 
Karatay 
Üniversitesi 

Konya Gıda 
Ve Tarım 
Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 1045 - - 3 372 630 40 - 

Fen Fakültesi 243 - 50 - 147 46 - - 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

66 - - - 50 16 - - 

Hukuk Fakültesi 84 - - - 46 15 23 - 

İktisadi Ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

262 89 77 96 97 - - - 

Eğitim Fakültesi 268 98 32 121 - 17 - - 

İletişim Fakültesi 94 3 - 23 68 - - - 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

135 - - - 85 50 - - 

Mimarlık 
Fakültesi 

83 - - 31 52 - - - 

Mühendislik 
Fakültesi 

522 96 80 31 252 12 51 - 

Kaynak: YÖK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Kaynak: YÖK verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

KOP İllerindeki üniversitelerin Araştırma ve Uygulama Merkezleri incelendiğinde (Tablo 3.28) ise, 
Selçuk Üniversitesinin sayı bakımından ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bu üniversiteyi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi takip etmektedir. Daha önemlisi ÜSİ bağlamında faaliyet 
gösteren veya üniversite-sanayi işbirliğine açık ve onunla ilişkili olan araştırma merkezlerinin varlığı 
herbir ilin yenilikçilik potansiyeli açısından oldukça önemli bir göstergedir. Buna göre, Selçuk 
Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİYAME), İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yenilenebilir ve Temiz Enerji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi araştırma merkezlerinin bilgisayar ve otomasyon teknolojileri, 
enerji sistemleri ve sağlık bilimleri alanında ilde çalışan sanayi firmalarıyla işbirliği yapma potansiyeli 
bulunmaktadır. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Eswl ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Meram Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Organ 
Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi 9 merkezin varlığı bu üniversitenin 
sağlık bilimleri, medikal ve tıp teknolojileri alanında çok büyük bir altyapıya ve potansiyele sahip 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yine bu üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ali Kuşçu 
Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (BİTAM), Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi araştırma 
merkezlerinde bilim, teknoloji ve inovasyon alanında potansiyele sahip olduğunu ifade edilebilir. Son 
olarak; Aksaray üniversitesinde yer alan Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ÜSAKMER) ve Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM) de Aksaray’ın 
potansiyel ÜSİ merkezi gibi işleyebilecek önemli yapılardır. Yine Niğde Üniversite bünyesinde faaliyet 
gösteren Nano teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi ile Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji 
Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sadece ilin değil bölgenin en önemli nano teknoloji ve 
yenilenebilir enerjisi araştırma merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Karaman üniversitesi içinde 
yer alan Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi de ÜSİ bağlamında 
düşünülebilecek merkezlerden bir diğeridir. 
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Tablo 3.29 KOP İlleri Üniversitelerinin Araştırma ve Uygulama Merkezleri 

Aksaray Üniversitesi  Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi   

Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi  Necmettin Erbakan Üniversitesi KTO Karatay 
Üniversitesi 

Konya Gıda Ve 
Tarım Üniversitesi 

Geleneksel Türk El Sanatları 
Araş. Uyg. Merkezi 
Müdürlüğü 

Sosyal, Ekonomik ve Politik 
Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

Nanoteknoloji Uygulama 
Ve Araştırma Merkezi  

Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Aile ve Gençlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

Sürekli Eğitim 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Stratejik Ürünler 
Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi  

Değerler Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi  

Uluslararası İlişkiler 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi  

Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Karatay Selçuklu 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Tarım Gıda Sürekli 
Eğitim Merkezi 

Üniversite Sanayi İşbirliği 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÜSAKMER) 

Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

Prof. Dr. T. Nejat 
Veziroğlu Temiz Enerji 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (SABAUM) 

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BİTAM) 

Karatay Türkçe 
Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi 

 

Tuz Gölü Su ve Çevre 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ASÜÇEM) 

Kadın Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

Deneysel Tıp Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

  

Bilimsel ve Teknolojik 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ASÜBTAM) 

Tarımsal Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

 Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (SÜBİYAME) 

Erol Güngör Türk Diasporası 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  

Somuncubaba Tarih ve 
Kültür Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Türk Dili Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

 Bölgesel Gelişme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

Eswl ve Taş Hastalıkları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi  

  

Çocuk Eğitimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

 Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  

Aile Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

  Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama 
ve Araştırma Merkezi  

  

Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(ASÜSEM) 

  İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi  

Konya Mimarlık Çevre ve Şehircilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  

Doğal Ve Kültürel Mirasın 
Tanımı Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

  İmalat Sistemleri Otomasyonu ve 
Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, 
Araştırma ve Uygulama Merkezi  

Meram Tıp Fakültesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Merkezi  

  

Hidrobiyoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

  İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Organ Nakli Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

  

Kapadokya Yöre Mutfağı 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

  İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek 
Hastalıkları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Otizm Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

  

Kırsal Kalkınma Eğitimi 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi  

  Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

  

Okçuluk Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

  Kariyer Planlama Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  

http://www.aksaray.edu.tr/tr/uygulama-ve-arastirma-merkezleri1
http://www.aksaray.edu.tr/tr/uygulama-ve-arastirma-merkezleri1
http://www.aksaray.edu.tr/tr/uygulama-ve-arastirma-merkezleri1
http://sepam.kmu.edu.tr/
http://sepam.kmu.edu.tr/
http://sepam.kmu.edu.tr/
http://www.ohu.edu.tr/nanoteknoloji
http://www.ohu.edu.tr/nanoteknoloji
http://www.selcuk.edu.tr/anadolu_arkeoloji_ars_uyg_mrk/tr
http://www.selcuk.edu.tr/anadolu_arkeoloji_ars_uyg_mrk/tr
https://www.konya.edu.tr/ailegenclik
https://www.konya.edu.tr/ailegenclik
http://degerleregitimi.aksaray.edu.tr/tr
http://degerleregitimi.aksaray.edu.tr/tr
http://ulaum.kmu.edu.tr/
http://ulaum.kmu.edu.tr/
http://ulaum.kmu.edu.tr/
http://www.ohu.edu.tr/nusem
http://www.ohu.edu.tr/nusem
http://www.ohu.edu.tr/nusem
http://www.selcuk.edu.tr/ataturk_ilkeleri_ink_tar_ars_uyg_mrkz_bsk/tr
http://www.selcuk.edu.tr/ataturk_ilkeleri_ink_tar_ars_uyg_mrkz_bsk/tr
https://www.konya.edu.tr/teknolojiinovasyon
https://www.konya.edu.tr/teknolojiinovasyon
http://usakmer.aksaray.edu.tr/
http://usakmer.aksaray.edu.tr/
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Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

  Kazaları Araştırma, Önleme ve 
Uygulama Merkezi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KONSEM) 

  

   Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları 
Merkezi  

Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi  

  

   Mantarcılık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Türkçe Öğretimi, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KONDİL)  

  

   Nasreddin Hoca Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

Uluslararası Rumi Medeniyetler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  

   Ölçme,Değerlendirme,Belgelendirme 
ve Mes.Eğ. Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

  

   Proje Geliştirme ve Yönetimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  

   Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık 
Araştırma ve Uygulama Merkezi  

İletişim Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (Akademedya)  

  

   Selçuklu Araştırmaları Merkezi  Simülasyon ve Modelleme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  

   Sinirbilim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

Kalp ve Damar Hastalıkları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  

   Stratejik Araştırmalar ve Uygulama 
Merkezi  

   

   Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi  

   

   Sualtı Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

   

   Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

   

   Süstaşı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  

   

   Türk El Sanatlarını Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

   

   Türk Halk Kültürü Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

   

   Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) 

   

   Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  

   

   Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

   

   Yenilenebilir ve Temiz Enerji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi  

   

Kaynak: İlgili üniversitelerin verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Tablo 3.30 KOP İlleri Üniversitelerinin Mühendislik-Teknoloji ve Teknik Eğitim Bölümleri 

Aksaray Üniversitesi  Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi   

Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi  Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

KTO Karatay Üniversitesi Konya Gıda Ve Tarım 
Üniversitesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 

Çevre Mühendisliği Biyomühendislik Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Biyo Mühendislik 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Mekatronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği Enerji Mühendisliği Gıda Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Harita Mühendisliği Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği Gıda Mühendisliği 

Harita Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Gıda Mühendisliği Malzeme Bilimi Ve 
Nanoteknoloji 

 

İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Maden Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Makine Mühendisliği Endüstri Mühendisliği  

Jeoloji Mühendisliği Metalürji Ve Malzeme 
Mühendisliği 

Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Harita Mühendisliği   

Maden Makine 
Mühendisliği 

 Harita Mühendisliği Kimya Mühendisliği İnşaat Mühendisliği   

Bilgisayar Teknolojileri  Mekatronik Mühendisliği Maden Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği   

Elektrik Ve Enerji  Elektronik Ve Otomasyon Metalürji Ve Malzeme 
Mühendisliği 

Metalürji Ve Malzeme 
Mühendisliği 

  

Bitkisel&Hayvansal 
Üretim 

 Elektrik Ve Enerji Eğitim     

Çevre 
Koruma&Teknolojileri 

 Görsel İşitsel Teknikler Ve 
Medya Yapımcılığı 

Elektronik Ve Bilgisayar 
Mühendisliği 

   

Gıda İşleme  İnşaat Makina Mühendisliği    

Makine&Metal 
Teknolojileri 

 Motorlu Araçlar Ve 
Ulaştırma Teknolojileri 

Biyomedikal Mühendisliği    

Motorlu 
Araçlar&Ulaştırma 

 Mülkiyet Koruma Ve 
Güvenlik 

İmalat Mühendisliği    

Park&Bahçe Bitkileri  Bitkisel Üretim Ve 
Teknolojileri 

Mekatronik Mühendisliği    

Veterinerlik  Biyosistem Mühendisliği     

Kimya&Kimyasal İşleme 
Teknolojileri 

 Hayvansal Üretim Ve 
Teknolojileri 

    

Geleneksel El Sanatları  Tarımsal Genetik 
Mühendisliği 

    

İnşaat Teknolojisi       

Kaynak: İlgili üniversitelerin verileri baz alınarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 



 

158 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Son olarak KOP İllerinde faaliyet gösteren üniversitelerin Mühendislik-Teknoloji ve Teknik Eğitim 
bölümleri Tablo 3.30’da gösterilmektedir. ÜSİ bağlamında bölgede var olan Mühendislik, Teknoloji ve 
Teknik Eğitim fakültelerinin bölümlerinin varlığı hem insan kaynağı açısından hem de üniversite-
sanayi işbirliğine açık yenilikçilik potansiyeli açısından oldukça önemli bir göstergedir. Bölgede sadece 
geleneksel mühendislik bölümlerinin değil, yeni teknolojileri ve bilimsel gelişmeleri izleyen çağın 
ihtiyaçlarına uygun bölümlerinde faaliyet gösterdiği görülmektedir. Nitekim özellikle enerji ve 
biyomedikal ile çevresel teknolojiye yönelik mühendislik bölümlerinin bölgede kendini gösterdiği 
görülmektedir. 

3.6 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN 3 TEMEL KURUMSAL MEKANİZMA: 

TEKNOPARKLAR, TTO’LAR, FSMH VE TİCARİLEŞTİRME SÜRECİ 

Üniversite-sanayi işbirliğinde (ÜSİ) taraflar arasında oluşan ilişki ve etkileşimi tanımlayan çok sayıda 
aktör ve platform olmasına rağmen, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliği mekanizmaları içinde son 
yıllarda tüm dünyada önemi artan, ön plana çıkan üç önemli temel kurumsal işbirliği mekanizmasının 
bulunduğu görülmektedir:  

 Teknokentler (kuluçka merkezleriyle birlikte), 

 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) 

 Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Süreçleri’dir. 

Bu çalışma kapsamında ve ÜSİ bağlamında teknoloji transfer arayüzleri olarak da adlandırılabilecek 
olan bu 3 temel işbirliği mekanizması aşağıda öncelikle kuramsal düzeyde daha sonra KOP 
Bölgesindeki mevcut durum analizi çerçevesinde ampirik düzeyde detaylı şekilde ele alınmaktadır. 

3.6.1 TEKNOPARKLAR 

3.6.1.1 Teknopark Kavramı: Amacı ve Bileşenleri 

Üniversite-sanayi işbirliğinin en tipik ve en iyi göstergelerinden biri, hiç kuşkusuz Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB) veya diğer adları ile Teknokent ya da Teknoparklardır. Genel olarak dünyada ve özel 
olarak Türkiye’de, hem üniversiteler hem de araştırma enstitüleri, bilgi ve teknolojinin yoğun bir 
biçimde üretildiği merkezler olarak görülmektedir. Gerçekten de günümüz dünyasında 
üniversitelerin, teorik bakımdan ürettiği bilimsel nitelikli bilgilerin ve yetiştirdiği beşeri sermayenin, 
bir ülkenin iktisadi kalkınmasına ve uluslararası düzeyde sahip olacağı rekabet gücüne yapacağı güçlü 
etkiler günümüzde yadsınamaz. Teknoparkların inşa edilmesi süreci, tam olarak bilimsel bilginin ve 
beşeri sermayenin artan önemine göndermede bulunarak anlaşılabilir. 

Bu durumda, teknoparkın tanımını şu şekilde yapabiliriz: Bir teknopark, bir üniversite, araştırma 
merkezi veya yükseköğrenim kurumu ile resmi ilişkiler kurarak, bünyesinde teknolojiyi geliştirmeye 
önem veren firmaların ve işletmelerin gelişmesini teşvik edecek biçimde tasarlanmış, yönetim 
aygıtının teknopark bünyesindeki firmalara teknoloji ve işletme kabiliyetlerinin nakledilmesi 
hususunda etkin destek verdiği bir girişimdir (Demirli, 2014: 97; Babacan, 1995:180). ODTÜ 
Teknokent resmi internet sayfasındaki tanım ise şöyledir: “Teknokent; üniversitelerin, araştırma 
kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon 
çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve 
teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize 
araştırma ve iş merkezidir” (ODTÜ Teknokent, 2016). Öte yandan Uluslararası Teknoparklar Birliği’nin 
(International Association of Science Park and Areas of Innovation-IASP) sayfasında yer alan tanıma 
göre ise Teknopark; “Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma 
merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi 
firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı firmalara, 
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teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik 
ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür” (IASP, 2017c). Yukarıda belirtilen tanımlar çok açıkça 
teknoparkların üniversite ile sanayi arasındaki aracı yol oynayan, en önemli kurumsal mekanizma 
olduğunu ortaya koymaktadır (Şekil 3.59). 

Şekil 3.59 Teknoparkların Konumu ve ÜSİ çerçevesinden Üstlendiği İşlevleri 

 

Kaynak: Özbolat, 2013:2’den alınmıştır. 

ABD’de teknopark için ‘Araştırma Parkı’ (research park) kavramı kullanılırken, İngiltere’de bu kavram 
‘Bilim Parkı’(science park) şeklinde ifade edilmektedir. Fransızlar daha çok ‘Teknokent’ (Technopole) 
kavramını tercih ederken, Uzakdoğu’da kullanılan kavramlar ise ‘Bilim Kenti’ (science city) ya da 
‘Teknoloji Kenti’dir (science town). Ayrıca bazı ülkelerde bunların yanı sıra aynı anlama gelen ancak 
farklı farklı adlarla anılan “bilim ve teknoloji parkı” (science and technology park), “teknoloji parkı” 
(technology park), “Biyopark” (biopark), “teknopark” (technopark) ve İnovasyon parkı (innovation 
park) gibi benzer terimlerin kullanıldığı görülmektedir (Rodríguez-Pose ve Hardy, 2014). Türkiye’de ise 
bu kavram, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasında ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi” (TGB) 
biçiminde tek bir kavramla ifade edilmektedir. Kanununa göre; Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
“Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak 
teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya 
hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 
bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı 
içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere 
sahip teknopark” (Resmi Gazete, 2001) olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü TGB, yüksek teknoloji 
kullanan ya da kullanmak için faaliyette bulunan firmaların, belirli bir üniversitenin, araştırma 
enstitüsünün ya da Ar-Ge merkezinin olanaklarından istifade ederek, teknoloji ya da yazılım 
üretiminde bulundukları bir mekândır. Burada teknolojik bir buluşun ticari bir ürüne, yönteme ya da 
hizmete dönüştürülmesi amaçlanır ve bu yolla o bölgenin iktisadi kalkınmasına katkı sunması 
hedeflenir. İster üniversite, ister yüksel teknoloji enstitüsü ister Ar-Ge merkezi bünyesinde kurulmuş 
olsun, bu bölge iktisadi, toplumsal ve akademik süreçlerin birleştiği bir mekânı ya da bu özellikleri 
bağrında taşıyan bir teknoparkı temsil etmektedir. Buna göre; Türkiye’de de tıpkı dünyada olduğu gibi 
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teknopark kavramı tek bir terim ile ifade edilmemekte, kanunda kullanılan TGB teriminin yanında 
gündelik hayatta sıklıkla “teknopark” ve “teknokent” terimlerinin de kullanıldığı görülmektedir. 

TGB’lerin amaçları ise şu şekilde sıralanabilir (Resmi Gazete, 2001): i) üniversite ve sanayi arasındaki 
işbirliğine katkı sağlamak, ii) teknolojik olarak üretilen bilginin ülke sanayisinin uluslararası rekabette 
avantajlı durumu geçmesine ve ihracata dönük bir yapı benimsemesine yardımcı olmak, iii) hem 
ürünlerde hem de ürün yöntemlerinde yenilikler yapmak, iv) ürünlerin mevcut kalitelerini ve 
standartlarını yükseltmek, verimliliği arttırmak ve üretim giderlerini azaltmak, v) teknolojik nitelikli 
bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun girişimciliğe arka çıkmak ve KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere 
adapte olmasına destek vermek, vi) teknoloji yoğun üretim yapılan alanlarda yeni yatırım imkânları 
meydana getirmek ve hem araştırmacılara hem de vasıflı kimselere istihdam olanağı yaratmak ve son 
olarak vii) teknolojinin transferini kolaylaştırmak ve ileri teknoloji sunan yabancı sermayenin yerel 
sınırlara girişini hızlandıran teknik alt yapıyı tesis etmektir.  

3.6.1.2 Dünyada Teknoparklar 

Teknoparkların dünyada ilk ortaya çıkışı 1950’li yıllara, ABD’de bulunan Silikon Vadisi’ne 
dayanmaktadır. ABD’de faaliyet göstermeye başlayan ilk üç teknopark örneği aynı zamanda dünyaya 
model olmuş ilk teknoparklardır. Bunlardan ilki; Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford 
Üniversitesi’nde kurulan Silikon Vadisi (Sillicon Valley) iken, diğeri Kuzey Carolina eyaletindeki 
bulunan Araştırma Üçgeni Parkı’dır (Research Triangle Park). Üçüncü öncü teknopark ise Boston’a 
yakın bir Massachusetts Teknoloji Enstitüsü çevresinde faaliyete geçirilen Route 128 teknoloji 
geliştirme bölgesidir. ABD’de de meydana gelen bu gelişmeler özellikle 1980’ler sonrası kimi Avrupa 
ve Uzak Doğu ülkelerini etkilemiştir. 

Teknoparkların ilk olarak dünya çapında gösterdiği gelişmeye bakarsak, ilk olarak gözümüze çarpan 
şey, üniversitelerin bünyesinde kalan atıl bölgelerin değerlendirilmesi adına, teknoloji yoğun 
şirketlerin bir araya getirilmesidir. Zamanla toplumsal, idari ve teknik desteklerin teknoparklar 
bünyesinde toplanması, üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin teknoloji yoğun girişimlerin 
hizmetine sunulması sonucunu doğurmuştur. Bir çalışmada belirtildiği gibi; “üniversite-sanayi 
işbirliğinin yapılabilmesi amacıyla, başta ABD olmak üzere, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi 
gelişmiş ülkelerde ve yeni gelmekte olan ülkelerde bilim ve teknoloji parkları oluşturulmuş ve bugün 
sayı olarak 1000’i12 geçmiştir” (Keleş, 2007:100). 

İngiltere’de kurulan ilk teknoparklar, Cambridge Bilim Parkı ve Heriot-Watt Bilim Parkı, 1972 senesine 
rastlamaktadır.  Bu tarihten sonra İngiltere’deki teknopark sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. “1982 
yılında Merseyside Bilim Parkı, 1983 yılında Aston, Bradford, Leeds ve Glasgow Bilim Parkları, 1990 
yılında Oxford Bilim Parkı, 1992 yılında Emmerson Bilim Parkı ve Cranfield Teknoloji Enstitüsü 
kurulmuştur” (Keleş, 2007: 103). Fransa’da ise günümüzde hala 50’den fazla teknopark faaliyet 
göstermektedir. Bunlardan en fazla öne çıkanları ise ‘Sophia Antipolis’, ‘Grenoble-Meylan’ ve 
‘Toulouse’tadır. 1969 senesinde faaliyete geçen Sophia Antipolis teknoparkı, dünya üzerindeki en 
başarılı teknoparklardan birisi olarak gösterilmektedir. 

Japonya’daki ilk teknopark 1958’de faaliyete geçmiştir ve ismi Tsukuba Bilim Kenti’dir. 1980’lerde ise 
teknoparkların sayısı en yoğun düzeye ulaşmıştır. Teknoparklara ilişkin ciddi bir gelişme kaydeden 
ülkelerden birisi de Çin’dir. Çin’de ilk olarak 1985 senesinde, Shengzhen Bilim ve Teknoloji Parkı 
faaliyete geçmiştir. 1997 senesiyle birlikte teknoparkların sayısı 50’yi aşmıştır. Aşağıdaki Tablo 3.31’de 
dünya çapında kimi ülkelerde faaliyet gösteren belli başlı teknoparklara ilişkin bilgiler verilmiştir. 

 

                                                           
12

 Teknoparkların sayısı konusunda farklı kaynaklar farklı sayılar sunmaktadır. Buna göre örneğin UNESCO (2017) dünya 
çapında 400 civarında teknopark olduğunu ifade ederken, Avrupa Birliği, AB ülkelerinde 366 teknoparkın bulunduğunu 
belirtmektedir (European Commission, 2014). 
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Tablo 3.31 Dünyada Faaliyet Gösteren Teknopark Örnekleri 

İsim Ülke Kurulu
ş Tarihi 

Firma 
Sayısı 

Çalışan 
Sayısı 

Alan Sektör 

Research Triangle 
of North 
Carolina(Kuzey 
Carolina Araştırma 
Üçgeni 

A.B.D 1959 150 39.000 28.328.300 
m2 

Bioteknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Medya ve 
Multimedya, Telekomünikasyon Yaşam Bilimleri, 
Medikal Bilim ve Teknoloji, Sağlık   

JSC – “VNIIEF- 
Conversia 

Rusya 1996 21 - 30.000 m2 Enerji ve Yenilenebilir Enerji, Yaşam Bilimleri 
Medikal Bilim ve Teknoloji, Sağlık Malzeme ve Yeni 
Malzeme 

University City 
Science 
Center(Üniversite 
Şehri Bilim Merkezi) 

A.B.D 1963 350 26.000 606.000 m2 Bioteknoloji Bilgi ve İletişim teknolojileri, 
Medya ve Multimedya, 
Telekomünikasyon, 
Internet Teknolojileri ve servisleri, e-iş, Yaşam 
Bilimleri, Medikal Bilim ve Teknoloji, Sağlık 

Oxford Bilim Parkı İngiltere 1989 50 - 430.000 ft2 Biobilim, Bilgisayar, Haberleşme Endüstrileri 

Cambridge Science 
Park(Cambridge 
Bilim Parkı) 

İngiltere 1970 90 5000 145.540 m2 Bioteknoloji, Bilgi ve İletişim teknolojileri, Medya ve 
Multimedya, Telekomünikasyon, Yaşam Bilimleri, 
Medikal Bilim ve Teknoloji, Sağlık 

Thailand Science 
Park(Tayland 
BilimParkı) 

Tayland 2002 34 1.000 309.000 m2 Otomotiv endüstrisi ve  
Teknolojisi, Bioteknoloji,  
Elektronik & Mikroelektronik, Enerji ve Yenilenebilir 
enerji,  
Yaşam Bilimleri, Medikal Bilim ve Teknoloji, Sağlık, 
Malzeme  

Southern Korea 
Science Park 
(Güney Kore Bilim 
Parkı) 

Tayvan 1993 157 - 16.090.474 
m2 

Bioteknoloji, Bilgisayar, Medya ve Multimedya, 
Haberleşme, Lazer  
 

Barcelona  Science 
Park (Barcelona 
Bilim Parkı) 

İspanya N/A 300 - 1.159.626 
m2 

Video/görüntü, Bioteknoloji, Enerji ve Yenilenebilir 
enerji, Bilgi ve İletişim teknolojileri, Medya ve 
Multimedya,  
Haberleşme  

Cartuja 
93Teknoparkı 
 

İspanya 1993 245 - 639.419 m2 Bioteknoloji, Elektronik,  
Mikroelektronik, , Yenilenebilir enerji, Bilgi ve 
iletişim teknolojileri, 
Telekomünikasyon  

Daedeok 
InnopolisDaedeok 
(Teknoloji 
YenilikMerkezi) 
 

Kore 1973 204 - 70.2 km2 Bioteknoloji, 
Elektronik&Mikroelektr0nk, Bilgi ve İletişim 
teknolojileri, Medya ve Multimedya, 
Haberleşme 

Kyoto Research 
Park (Kyoto 
Araştırma Parkı) 

Japonya 1989 250 - 120.000 m2 Bioteknoloji, Kimya / Kimya  
Teknolojileri, Bilgi ve İletişim teknolojileri, Medya ve 
Multimedya, Haberleşme, Enformatik  

AREA Science Park 
(AREA Bilim Parkı) 

İtalya 1978 84 1700 550.000 m2 Bioteknoloji, Enerji ve  
Yenilenebilir enerji, Bilgi ve İletişim teknolojileri, 
Medya ve Multimedya, Haberleşme, Malzeme  

ICICI Bilgi Parkı Hindistan N/A 18 - 200.000 m2 Bioteknoloji, Kimya / Kimya Teknolojileri, Yaşam 
bilimleri, Medikal bilim ve teknolojiler, Sağlık, 
Malzeme  

Technologiepark 
Heidelberg 
(Heidelberg 
Teknoloji Parkı)  
 

Almanya 1985 75 1300 50.000 m2 Bioteknoloji ve çevre, Bilgi ve İletişim teknolojileri, 
Medya ve 
Multimedya, Haberleşme, Yaşam  
Bilimleri, Medikal Bilim ve Teknoloji, Sağlık  

Sophia-
AntipolisTeknoparkı 
 

Fransa 1969 1300 30.000 2300 
hektar 

Bilgisayar ve uzaktan veri işleme, Elektronik ve 
Otomasyon, Tıp, Eczacılık, Kimya, Bioteknoloji  

Keleş, 2007: 107-108’den alınmıştır. 

3.6.1.3 Dünyadaki Teknoparkların Mevcut Durumu 

Yukarıdaki tabloda verilmiş olan bilgileri, Uluslararası Teknoparklar Birliği’nin (International 
Association of Science Park and Areas of Innovation-IASP) sayfasında yer alan sitesinde paylaştığı 
teknopark istatistikleri verileriyle (IASP, 2017b) tamamlamak, teknoparkların dünya çapında 
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gösterdiği faaliyetleri ortaya sermek adına anlamlı sonuçlara ulaşmamıza olanak sağlayacaktır. Bu 
bağlamda aşağıda IASP (2017b) tarafından derlenen verilerin analiz edilmesiyle oluşan ve 
teknoparkların çeşitli parametrelere göre analizini içeren bilgiler verilmektedir. 

Teknoparkların şehirlerdeki yerleşimi, bu organizasyonların niteliğini belirleyen en önemli 
unsurlardan birisidir. Yerleşim alanları ve ticaret alanları arasındaki sınır giderek bulanıklaşmıştır. Bir 
başka deyişle, dünya çapında faaliyet gösteren teknoparkların yalnızca %6’lık bir kesimi, bir şehrin 
sınırları dışına düşmektedir. Bu durum aşağıdaki Şekil 3.60’ta görülmektedir. Buna göre; dünya 
genelindeki teknoparkların % 37,6’lık kesimi, nüfusu 500.000’in altında olan küçük şehirlerde ikamet 
etmektedir. Nüfusu 500.000 ila 1.000.000 arasında değişen orta büyüklükteki şehirlerde ikamet eden 
teknoparkların oranı ise % 16,5’tir. 1 milyondan daha fazla kimsenin ikamet ettiği büyük şehirlerde ise 
teknoparklar % 39,8’lik bir orana sahip görünmektedir. Son olarak; teknoparkların sadece %6’sı, şu ya 
da bu türden bir şehrin bünyesinde yer almamaktadır. 

Şekil 3.60 Kentsel Sınıflama Bakımından Teknoparkların Lokasyonu 

 

 

Teknoparklar bünyesindeki sunulan temel yapılar13 ise aşağıdaki grafikte görülmektedir. Şekil 
3.61’den anlaşılacağı üzere dünya çapında faaliyet yürüten teknoparklar genelinde, kuluçka 
merkezleri (business incubators) ve araştırma merkezleri (research institutes) sırasıyla % 93,2 ve % 
83,5 gibi yüksek oranlara sahiptir. Buradan bu iki merkezin tüm teknoparklarda görülen en temel yapı 
taşları olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. Üniversite merkezleri % 60,9 gibi bir orana sahipken, yerleşim 
mekânları % 40,6’lık bir orana haizdir. Teknoparklar genelinde boş zaman aktiviteleri % 72,2 gibi bir 
orana sahiptir. Toplumsal hizmetlerin oranı ise % 58,6’dır. 

                                                           
13
Teknokentlerin hiç kuşkusu temel yapı taşı girişimciler ve firmalardır. Bu anlamda teknoparklarda en az 4 tür firma veya 

girişimci bulunur: (1) Bu bölgelerde yeni girişimciler (start-up) vardır, (2) başka yerlerden işletmesini buraya taşıyan 
girişimciler (olgun firmalar) (3) akademisyenlerce kurulan filiz işletme şeklindeki akademisyen firmaları (spin-off) ve (4) 
işletmesinin üretim kısmı sanayi bölgelerinde Ar-Ge kısmı ise bu bölgelerde yer alan girişimciler bulunmaktadır. 
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Şekil 3.61 Teknoparklar Bünyesinde Bulunan Temel Yapılar 

 

Teknoparkların ikamet ettiği arazilerin sahipleri arasında en yüksek paya, devlet mülkleri ve toprakları 
sahiptir. Bu oran % 39,1’dir. Üniversite kampüslerinde bulunan teknoparkların yerleşim yeri oranı % 
19,5’tir. Özel bir şirketin işlettiği mülkler ya da topraklar ise % 13,5 gibi bir orana sahiptir. Bir 
kampüste ikamet etmeyen, ama yine de bir üniversitenin sahip olduğu topraklarda tesis edilmiş 
teknoparkların oranı % 12 iken, çeşitli özel üniversite ya da kamusal girişimlerin sahip olduğu 
arazilerin oranı % 7,5’tir. 

Şekil 3.62 Teknoparkların Kurulduğu Bölgenin Arazi Sahipliği 

 

Teknoparkların % 30,8’lik kısmı sayısı 400’ü geçen şirketi barındırma kapasitesine sahiptir (Şekil 3.63). 
Aşağıdaki şekilden de görüleceği gibi, teknoparkların %31,4’ü sadece 100 şirketin ev sahipliği 
yapabilecek kapasiteye sahipken, teknoparkların %15,8’i 1000’den fazla hatta bazı durumlarda 2500, 
9000, 12000 ve 28000 firmayı bulunduracak kapasiteye sahip olduğunu ifade etmiştir ki kuşkusuz 
bunlar extrem durumlardan oluşmaktadır. 
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Şekil 3.63 Teknoparkların Mevcut Kapasiteleri 

 

Giderek artan sayıda kuruluşun kendi ikamet ettiği bölgeye ya da şehre yayılması ile birlikte, 
Teknoparkların birden fazla alana sahip olması gitgide yaygınlık kazanan bir olgu olarak ön plana 
çıkmaktadır. Bu şekilden de anlaşılacağı gibi, birden fazla bölgede ikamet eden teknoparkların oranı 
%66,9 iken, hala tek bir bölgede ikamet eden teknoparkların oranı %33,1’dir. Bu durum 
teknoparkların giderek yaygınlık kazandığının önemli bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Şekil 3.64 Birden Fazla Bölgede Faaliyet Gösteren Teknoparkların Oranı 

 

Dünya genelindeki teknoparkların büyük bir kısmı hala kamu kesiminin inisiyatifindedir. Bununla 
birlikte bilhassa kamu/özel sektör ortaklık planlarında, özel sektörün katılım paylarında bir artış 
olduğu görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere; özel sektörün teknoparklar bünyesinde sahip 
olduğu pay %14,3 iken, kamu kesiminin payı %50,4 gibi ezici bir orana sahiptir. Kamu ve özel sektörün 
birlikte sahip olduğu pay ise, %35,3’tür. 
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Şekil 3.65 TeknoparklarınSahiplik Durumu 

 

Teknoparklar bünyesince çok çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi Ar-
Ge faaliyetleri, teknoparklar bünyesinde en çok hayata geçirilen faaliyet grubunu (%94) 
oluşturmaktadır. Staj ve eğitim aktiviteleri %82,7 gibi bir orana sahipken, mühendislik ve teknik 
servisler  %75,2’lik bir orana sahiptir. Hukuk, Muhasebe, Danışmanlık ve Aracı Kurum gibi Katma 
Değeri Yüksek Hizmetlerin payı ise %64,2’dir. Ürün imalatı ve montajı %39,1 gibi bir orana sahipken, 
şirketlerin ofis merkezlerinin oranı %36,1’dir. Son olarak ticaret, satış ve pazarlamanın payı, tüm 
teknoparklar genelinde %33,8 gibi bir orana sahiptir. 

Şekil 3.66 TeknoparklardaYürütülen Temel Faaliyetler 

 

Yeni teknolojiye ve inovasyona dayanan şirketlerin ve girişimcilerin oluşturulması, teknoparklar 
bünyesinde oldukça önemli bir faaliyet kalemidir. Teknoparkların %19,7’si gibi kayda değer bir 
bölümünde yer alan kuluçka şirketleri (inkubatörler) ve yeni başlangıç (start-up) şirketleri, 
teknoparklarda ikamet eden toplam şirketlerin %26 ila %40’sı gibi bir orana sahiptirler. Şekil 
3.67’deteknoparklar bünyesinde 3 seneden az bir süredir yer alan inkubatör ve yeni girişimci 
şirketlerin oranları görülmektedir.  
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Şekil 3.67 Teknoparklarda 3 Yaşın Altında Bulunan Kuluçka Şirketleri ve Başlangıç (Start-Up) Firmaları 

 

Teknoparkların %20,6’sında, istihdam edilen kişilerin %61 ila %80’i Ar-Ge departmanında 
çalışmaktadır. Bu durum Ar-Ge faaliyetinin tek başına bile ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir 
göstergedir. 

Şekil 3.68 Teknoparkların Ar-Ge Bölümünde İstihdam Edilen Çalışanların Oranı 

 

3.6.2 Kuluçka Merkezi 

Bir önceki bölümde, teknoparklar bünyesinde sunulan temel yapıların dünya genelinde ne gibi 
istatistiki değerlere sahip olduğundan bahsedildi. Bu bağlamda, tüm dünya çapında faaliyet gösteren 
teknoparkların kuruldukları ülkelerin neredeyse tamamında edindikleri amaçlardan birisi de, 
rekabetçi piyasalara giren genç işletmelerin gereksinim duyduğu ve erişmekte zorlandıkları teknik ve 
lojistik altyapı kadar, yönetim süreçlerine ilişkin desteklerin de sağlanmasıdır. Bu çerçevede 
teknoparklar içinde yer alan kuluçka merkezleri14 (İnkübatörler), işletmeleri, bilgi kümelenmeleri ve 

                                                           
14

 Bir girişimcilik aracı olarak kuluçka merkezlerinin birden fazla türü bulunmaktadır. Aernoudt (2004)’a göre en az 4 farklı 
tipde kuluçka merkezi bulunmaktadır: (1) karma kuluçkalar, (2) ekonomik gelişme kuluçkaları, (3) sosyal kuluçkalar ve (4) 
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kaynak paylaşımı vasıtasıyla hızlandırma amacında odaklanmış yönetimsel birimler olarak ön plana 
çıkmaktadır. Bir çalışmada işaret edildiği üzere, “Yapılan bilimsel çalışmalar, kuluçka merkezinin 
üniversite desteğine sahip olmasının merkezdeki girişimlere pozitif etkileri olduğunu” ortaya 
koymaktadır” (Özdoğan, 2016: 5).  

Yakın zamanda faaliyet göstermeye başlayan girişimlerin %25’lik kesimi ilk kuruldukları sene, %50’lik 
kesimi ise takip eden dört sene içerisinde başarısız olmaktadır. Bu nedenle kuluçka merkezleri, hem 
yüksek düzeyli teknolojiyi hem de yenilikçiliği teşvik ederek bahsi geçen girişimlerin başarısızlığının 
önüne geçilmesi için etkin bir biçimde kullanılacak enstrümanlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bir 
kuluçka merkezi hâlihazırda iştirakçi olan girişimcilere, hem stratejik hem de katma değer yaratma 
potansiyeline sahip bir iş ve izleme danışmanlığı sunan ortak çalışmaların sürdürüldüğü bir ofis alanı 
tesisi olarak işlev görmektedir. 

Tarihteki ilk kuluçka merkezi New York’un Batavia bölgesinde 1959 senesinde kurulmuştur. 1990’lı 
senelerde ise kuluçka merkezlerinin sayısı ciddi ölçekte artmıştır. Dünya genelinde ise yaklaşık 7000 
adet kuluçka merkezinin var olduğu düşünülmektedir. İlk kurulan kuluçka merkezlerinin temel hedefi 
ve faaliyeti, yeni firma potansiyeline sahip girişimcilere uygun koşullarda ofis imkânları temin etmek 
iken, geç dönem kuluçka merkezleri hem işletme desteği ve iş ağlarına erişim hem de yönetici 
kadroların geliştirilmesi gibi maddi olmayan destek unsurları sunmaya başlamıştır. “Kuluçka 
merkezleri, başarılı şirketler üretmekte ve finansal olarak ayakta durabilen ve özgür hareket edebilen 
işletmeler kuluçka merkezlerini terk etmektedir. Bir anlamda şirketler kuluçka merkezinden mezun 
olmaktadır” (Özdoğan, 2016:2). Hem teknoparklar hem de kuluçka merkezleri, üniversiteler ile sanayi 
kesimi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi adına mühim roller üstlenebilmektedir. Üniversitelerin 
desteklediği kuluçka merkezleri, kamu kesimi, öğretim görevlileri ve firmalar için ileri teknoloji 
düzeyine sahip iş modelleri geliştirmektedir. Yukarıda vurgulandığı gibi dünya genelinde faaliyet 
göstermekte olan teknoparkların %93’ünde bir kuluçka merkezi mevcuttur. 

Aslında kuluçka merkezlerinin birincil maksadı, bu merkezlerin belirlediği kıstaslar doğrultusunda 
başarılı olmuş ve bölgesel kalkınma ile yenilikçiliği destekleyebilen işletmeler üretmektir. Bu 
bağlamda bu maksada uygun olan işlev, girişimcilerin işletme faaliyetlerinin hayata geçirilmesinden 
ortaya ürün olarak sunulacak bilgi ve hizmetlerin üretilmesine kadar geçen süreç boyunca 
desteklenmesidir. Gerçekten de bu işlevin yaşama geçirilebilmesi için, kuluçka merkezlerinin sahip 
olduğu birtakım özellikler söz konusudur. Bunlardan ilki kuluçkada işletme adayı olarak faaliyet 
gösterecek adaylara uygun koşullar altında kiralık bir ofis çalışma alanı sunulmasıdır. Genel olarak 
aday işletmelerin giderlerini minimize etmek amacıyla destek hizmetlerinden meydana gelen bir 
ortak havuz inşa edilmesi ikinci özellik olarak ifade edilebilir. Üçüncü bir nitelik ise; kuluçka 
merkezlerinin profesyonel düzeyde iş desteği ve mentörlük sağlamasıdır. Dördüncü ve son destek 
özellik ise; hem kuluçka merkezlerinde hem de dışarıdan iş ağları desteği sunulmasıdır. 

Kuluçka merkezlerinin sunduğu olanaklar aslında bu kurumun kuruluş hedefleri ile birebir uyumludur. 
Kar amacı güden kuluçka merkezlerinin temel maksadı ise, yatırım olanaklarını gün yüzüne 
çıkarmaktır ve bu yüzden katılımcı girişimcilere ve firmalara yoğun biçimde finansal konularda destek 
sunulmaktadır. Bu tarz kuluçka merkezlerinin genel olarak özel girişimcilerin katılımıyla meydana 
geldiği ve yine bu gruplar tarafından idare edildiği söylenebilir.  

Akademi ya da üniversite güdümündeki kuluçka merkezlerine gelince, bunlar üniversite bünyesinde 
tesis edilmiş teknoparklarda ya da araştırma parklarında hizmet vermektedir. Temel maksatları, Ar-
Ge faaliyetlerini arttırarak yeni ürünler ve teknolojiler geliştirilmesine katkı sunmaktır. “Kar amacı 
gütmeyen kuluçka merkezleri ise hem özel sektör hem de kar amacı gütmeyen kurumlarca kurulabilir 
ve temel amacı istihdam yaratarak ekonomik kalkınmayı desteklemektir” (Özdoğan, 2016:3). 
Gerçekten de üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Teknopark dâhilinde hizmet veren kuluçka 

                                                                                                                                                                                     
teknolojik kuluçkalar. Örneğin istihdam yaratmak için kurulan ve karma tip kuluçka olan İŞGEM bir kuluçkadır. Teknoparklar 
bünyesinde yer alan kuluçkalar ise “teknolojik kuluçkalar” olup, çalışmanın bu bölümünde açılanan ve tanımlanan kuluçkalar 
bu türden “teknoloji odaklı” kuluçka merkezleridir. 
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merkezlerinin girişimci potansiyeli olan işletmeler için etkili bir destek mekanizması olarak çalıştığı 
ifade edilmelidir.  

Bilindiği gibi kuluçka merkezleri temelde teknoparkların içinde konumlanmış, genellikle teknolojiye 
dayalı küçük, yeni girişimcilerin risklerini minimize etmek ve hayatta kalmalarını sağlamak için 
başlangıç dönemlerinde desteklenmesini amaçlayan en önemli teknolojik girişimcilik araçlarından 
biridir. Kuluçkalar adeta yeni doğan bir bebeğin belli bir süre kuvözde kalması gibi genellikle 3 yılı 
aşmayan bir zaman diliminde start-up olarak tabir edilen, yüksek büyüme potansiyeli olan yenilikçi 
girişimler olarak kurdukları şirketlerini teknokent tarafından verilen çok düşük hatta kimi zaman 
ücretsiz destek ve imkanlar ile kuluçkalanmasını sağlayarak firmalarını olgunlaştırırlar. Dolaysıyla 
kuluçka merkezleri yeni kurulan teknoloji odaklı girişimlere adeta bir kuvöz görevi üstlenerek söz 
konusu girişimlerin ayakta kalmasını, fikirlerini ticarileştirmesini ve girişimlerin teknoloji tabanlı 
şirketlere dönüştürmesine ortam sağlayan en önemli mekanizmadır. 

Bir kuluçka merkezinin çalışma biçimi Şekil 3.69’daki gibi şematize edilebilir (EU, 2010). Buna göre; 
kuluçka süreci üç aşamadan oluşur. İlk evre olan “ön kuluçka” aşamasında potansiyel girişimcinin bir 
iş fikri vardır ve girişimci aldığı çeşitli eğitimler ve birebir yardımlar, danışmanlıklar ve etkileşimler 
yoluyla sahip olduğu teknolojik odaklı iş fikrini geliştirerek iş planı ve iş modeline dönüştürür. 
Başlangıç aşaması olan bu dönem, genellikle 6 ay veya 1 yıl sürer ve süreç içinde girişimcinin iş planı 
ve modelini olgunlaştırarak ön kuluçkadan çıkması veya mezun olması beklenir. İkinci aşama olan 
“kuluçka” döneminde, girişimci olgunlaşmış iş planı ve modeline sahip olup, ilk önce girişimci 
statüsünden şirket statüsüne dönüşür yani şirketleşir. Genellikle 3 yıl süren bu kuluçka döneminde 
kendine küçük bir ofisi olan kuluçka firması, artık finansmana erişmeye, doğrudan koçlar ve 
mentörlerden destek almaya ve projesini ticarileştirmeye başlayarak firmasını giderek 
olgunlaştırmaya başlar. 3 yılın sonunda kuluçkadan mezun olan firma artık olgun bir şirkete 
dönüşerek “kuluçka sonrası” aşamaya geçer. Bu aşama bir nevi firmanın artık kendi ayakları üzerinde 
durduğu, sahip olduğu ürünleri ve pazarı büyüttüğü, uluslararası desteğine başvurduğu, kümelenme 
ve iş geliştirme süreçlerine dahil olduğu bir safhaya geçtiği dönemdir.  

Şekil 3.69 Tipik Bir Kuluçka Merkezinin Çalışma Biçimi 

 

 

Kaynak: EU, 2010:6’dan yararlanılarak yazar tarafından yapılmıştır. 
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3.6.2.1 Türkiye’de Kuluçka Merkezleri 

Kuluçka Merkezleri, özellikle de teknoloji odaklı üniversite merkezli kuluçkalar teknokentlerin 
bünyesinde kurulmaktadır. Bu bağlamda kuluçkalarla ilgili tüm gelişmeler 2001 yılında kabul edilmiş 
olan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda tanımlanmış ve bu kanuna göre 
uygulanmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye’de ilk teknopark/kuluçka merkezi 1991 yılında KOSGEB 
işbirliğinde ODTÜ ve İTÜ TEKMERlerin  kurulması ile başlamıştır. 1996 yılında Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının ilk Teknoparklar Yönetmeliği’ni yayınlaması ve 1998 yılında da ODTÜ Teknokenti 
Türkiye’nin ilk Teknoparkları olarak onaylanmasından sonra ve 2001 yılında da Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Yasasının yürürlüğe girmesine takiben, 2015 yılı itibariyle Türkiye’de kurulu olarak faaliyet 
gösteren Teknopark sayısı 50’ye, henüz kurulma süreci devam edenlerle birlikte toplam sayısı 63’e 
çıkmıştır. Burada belirtilmesi gereken husus, kuluçka merkezlerinin hemen hemen tamamının 
teknoparklarla birlikte çalıştıkları ve bu sayede birbirlerini besleyen iki ayrı yapı olarak faaliyet 
gösterdikleri gerçeği nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 15. 
maddesinde de belirtildiği gibi teknoparların hem yönetiminden hem de işletilmesinden sorumlu olan 
şirket, bölgenin faaliyete geçmesinden sonra kuluçka merkezini faaliyete geçirmekle yükümlüdür 
(Resmi Gazete, 2014). Bu yasal zorunluluklar nedeniyle Türkiye’de üniversitelerin aktif olarak çalışan 
bir teknokente sahip 44’ü arasından 30’unun bu teknokent ile koordineli bir biçimde faaliyet gösteren 
kuluçka merkezine sahip olduğu görülmektedir. Teknokent dışındaki kuluçka merkezlerini de dahil 
ettiğimizde Türkiye geneli için konuşmak gerekirse, toplamdaki kuluçka merkezi sayısı 47’dir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine göre hem ön kuluçka sürecinin hem de 
kuluçka merkezlerinin Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknolojik girişimciliğin desteklenmesi 
çerçevesinde kuluçkadaki girişimcilere ve firmalara bir takım imkan, teşvik ve destekler sağladığı net 
bir biçimde görülebilir. Nitekim uygulama yönetmeliğinde, “Özellikle genç ve yeni işletmeleri 
geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali 
kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar” 
Kuluçka Merkezi olarak tanımlanırken, ön kuluçka sürecine ilişkin durum ise şu şekilde ifade 
edilmiştir: “İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş tekil veya 
birkaç kişiden oluşan girişimci grubuna, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi maksadıyla 
danışmanlık, mentörlük ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapılar” (Resmi 
Gazete, 2016: Madde 3).  

Yukarıda da belirtildiği gibi, yönetici konumda bulunan şirket, genç ve yenilikçi potansiyelleri çabucak 
benimseyecek işletmeleri teşvik etmek maksadıyla kuluçka merkezi kuracaktır. Teşvik edilen 
işletmeler bu merkezlerde en fazla 36 ay kadar kalabilmektedirler. Bir işe dair tasarımı yani fikri olan 
ya da hayata geçirmek üzere hazır bekleyen bir projeye sahip olan, ama resmi bir işletme kurmamış 
girişimciler ön-kuluçka programından geçirilir. Bölgede yöneticilik işlevini yerine getiren firmanın, 
şayet bölgede Tekmer mevcut değilse, bir sene içerisinde kuluçka merkezini kurması gerekir. 
Kuluçkada yer alan firma sayısının, bölgede faaliyet gösteren firma sayısının %10’undan daha aşağı 
olması mümkün değildir. Yönetici şirketin verdiği hizmet ve destekler şu şekilde ifade edilebilir: i) 
Ofis, mobilya ve donanım sunulması ve gereksinim duyulan altyapı ve müşterek mekân tesis etmek, 
ii) Sekretarya ve destek hizmetleri sunmak ve çeşitli donanım ve yazılımlara ulaşım sağlamak, iii) 
Yarışma gibi girişimciliği harekete geçiren programlar organize etmek, iv) Seminer, eğitim ve atölye 
düzlemek, v) Hem yönetim hem de işe ilişkin teknik destekler vermek, vi) Teknik ve idari meselelerde 
danışmanlık ve mentörlük hizmetleri vermek, vii) Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve 
benzeri konularda destek vermek, viii) Kuluçkada bulunan firmaların hem kendi aralarında hem de 
Bölge özelindeki öteki firmalarla etkileşim kurmasına destek sağlamak ve son olarak, ix) Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması 
ve mevcut programlara yönlendirilmesi veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olmak. 
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3.6.3 Teknoparkların Verdiği Destek ve Hizmetler 

Bu bölümde başlık özelinde de belirtildiği gibi, teknoparkların girişimcilere, üniversitelere ve faaliyet 
gösterdikleri bölgelere sunduğu hizmetler ve avantajlardan bahsedeceğiz. Bilindiği üzere günümüz 
dünyasında, firmalar yeni bir ürün geliştirmek ya da yeni teknolojik atılımlar yapabilmek gibi 
faaliyetleri kısa dönemde hayata geçirememektedir. Bu durumun esas nedeni; giderek artan ve 
sertleşen küresel rekabettir. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin bünyesinde faaliyet gösteren 
firmaların yaşamaya devam edebilmesi için tek çıkar yol, teknolojik ve teknolojiyle ilişkili bilimsel 
gelişime verdikleri önemi arttırmaktır. Girişimcilik altyapısının teşvik edilmesi için devlet desteği ya da 
girişimcilere kolaylık sağlayıp teşvik eden yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu yasal 
düzenlemeler sonucunda kurulan yapılardan birisi olan teknoparkların temel hedefi; üniversiteler, 
sanayi kuruluşlar ve araştırma kurumlarına birlikte var olabildikleri bir ortam içerisinde Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmalarını sürdürecek bir düzen sağlamak ve bu ajanların üretilen teknolojik ve bilimsel 
bilgiyi kendi aralarında transfer edebildikleri bir kurumsal ağ oluşturmaktır. Bir başka deyişle; 
teknoparklar, bireysel girişimcilerin ve firmaların küresel rekabette yer alabilmeleri adına, 
üniversitelerin, firmaların ve araştırma şirketlerinin faaliyetlerine olumlu anlamda etki yapmak 
isteyen organizasyonlardır.  

Buraya kadar anlattıklarımızdan çıkarılabilecek sonuç şudur: Teknoparklar, üniversite, devlet ve 
sanayi arasında işbirliği kurmayı amaçlar. Teknoparklar bu amaç doğrultusunda, ülke sanayisinin 
gereksinim duyduğu teknolojileri yurt içi kaynaklar üzerinden karşılama hizmeti sunmaktadır. 
Teknoparkların verdiği bir başka hizmet ise, üniversitelerin mevcut eğitim faaliyetlerini daha da 
zenginleştirmek ve etkinleştirmektir. Ayrıca teknoparklar, mevcut sanayinin sorunlarına çözüm 
getirmek için akademik uzmanlıklardan faydalanır ve ülkenin rekabet gücünün artması için faaliyet 
gösterir. Teknoparkların bir diğer faydası da, tesis edildikleri ülkeler bağlamında benimsenmiş ulusal 
politikalar doğrultusunda yeni sanayilerin geliştirilmesine çabalamak ve durgunluk sürecinden geçen 
sektörlere tekrardan canlılık kazandırmaktır. Bu yüzden teknoparklar, yenilikçi ortamlar oluştururlar 
ve girişimcilere ölçek ekonomileri sağlarlar. 

Üniversiteler sahip oldukları yoğun akademik gündem nedeniyle, kimi zaman sektörlerin nelere 
ihtiyaç duyduğunu tam olarak öngöremezler. Teknoparklar ile işbirliği yapan üniversitelerin, hem 
sektörlerin gereksinimlerini gözlemleme ve ortadan kaldırma hem de teknopark bünyesindeki 
firmalarla ortak projeler yürütülmesi ve sektöre dair güncel bilgilerin izlenebilmesi adına, yüksek 
katma değerli çalışmalar yürüttükleri söylenebilir. Bu paylaşım sonucu ortaya çıkacak olan çıktıları 
üniversitelerin eğitim programlarına dâhil edebilmesi, teknoparkların sunduğu en önemli faydalardan 
birisidir. “Böylece üniversiteler öğrencilerine yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunmuş olur. Ayrıca 
üniversitedeki laboratuarlar, sektörle iç içe olmanın verdiği avantajdan faydalanarak, test ve 
ölçümleme cihazlarını, donanım ve teçhizatlarını devamlı olarak sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde güncel ve kullanılabilir durumda tutma olanağına kavuşturulabilir” (Tepe ve Zaim, 2016: 24). 
Bunlardan başka üniversitelerden mezun olmuş kimselere sunulan istihdam fırsatları, teknoparkların 
üniversitelere yönelik sağlayacağı avantajlardan birisi olarak zikredilebilir. 

Teknoparklar girişimciler için ise; proje esasına göre çalışma kültürünü öğretmek gibi bir destek 
sunmaktadır. Zamanla bu kültürün geliştirilmesi de bir diğer destek kalemidir. Bu sayede teknoparklar 
girişimcilerin üniversite ile işbirliği geliştirebilme kabiliyetlerini arttırır. Sunduğu vergi muafiyetlerinin 
yanı sıra, firmalar için Ar-Ge faaliyetlerinin yapısal özelliklerine dair ciddi anlamda öğretici olan fikirler 
aşılar. Bunlardan başka teknoparklar beşeri sermayesi yüksek çalışan kapasitesinin artmasına katkıda 
bulunur. Teknopark bünyesinde mevcut olarak faaliyet gösteren firmaların birbirleriyle bir hayli 
yoğun etkileşim kurabilmelerine fırsat tanımak, teknoparkların sunduğu bir diğer avantaj olarak ifade 
edilebilir. “Kısa zamanda çok yol alması gereken firmaların yapı içerisindeki diğer firmalarla iletişimi, 
birlikte vakit geçirmesi, proje yapması, konferanslara katılması bu firmalara yeni ufuklar açar. Böylece 
firmanın gelişim hızı artar, ortaya çıkan ürünün kalitesi ve pazara çıkma süresinde belirgin değişiklikler 
olur” (Tepe ve Zaim, 2016:24). Son olarak teknoparkların üniversite ile sanayi arasındaki iletişimi 
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kuvvetlendirerek ulusal itibarın artmasına vesile olduğunu ve firmaların ve sektörlerin üretkenlik 
düzeyini arttırdığını, rekabet düzeyinin artmasına katkıda bulunduğunu ve işsizlik oranının düşmesine 
yardımcı olduğunu söylemek mümkündür. 

3.6.4 Teknoparklara Sağlanan Destekler 

TGB kanunu kapsamında 2001 senesinden beri, Türkiye bünyesinde bulunan teknoparklarda 
faaliyetlerde bulunan girişimcilere, yönetici şirketlere, bu bölgelerde faaliyette bulunmak isteyen 
akademik personel ve başka kamu personellerine önemli avantajlar sağlanmaktadır. Teknopark 
uygulamaları düzenleyen ülkeler, teknoparklardan edindikleri dışsal faydaları çoğaltmak maksadıyla, 
çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarını hayata geçirmişlerdir. Türkiye’de, dünyada yaşama geçirilen 
uygulamalara koşut biçimde, teknoparklar özelinde verilen teşvik ve destekler Ar-ge personellerine, 
yönetici şirketlere, akademik ve başka kamu personellerine kayda değer mali avantajlar sunmaktadır. 
TGB bünyesinde faaliyette bulunan girişimci firmalar için verilen teşvik ve destekler aşağıda maddeler 
halinde sıralanmıştır. 

 Firmalara ve girişimcilere dönük gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti: Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nde yönetici olarak faaliyet gösteren şirketlerin bu kanun doğrultusunda elde ettiği 
avantajlara ek olarak, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olarak bölgede faaliyetlerde bulunan 
firmaların, yalnızca bu bölge özelinde yürüttükleri Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançları, 2023 senesinin sonuna dek, gelirler ve kurumlar vergisinden muaf kılınmıştır.   

 Ar-Ge personeline gelir vergisi muafiyeti: Bölgede çalışmakta olan Ar-Ge personelinin buradaki 
görevleri doğrultusunda elde ettiği kazançlar, 2023 senesinin sonuna dek gelir vergisi istisnası 
sayıldığı gibi, her türden vergiden de muaf sayılmaktadır. Bu duruma ek olarak, Ar-Ge ve yazılım 
geliştirme görevi yürüten personel, hem TGB’de yönetici olarak iş gören şirketin iznini alarak hem 
de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği onay sayesinde, TGB dışında harcadığı süreye ilişkin 
olarak da gelir vergisi müstesnası sayılmaktadır. 

 KDV muafiyeti: TGB’de faaliyet gösteren girişimcilerin elde ettikleri kazançların gelirler ve 
kurumlar vergisinden muaf tutulduğu süreç içerisinde (2023’ün sonuna dek), bilhassa bölge 
içerisinde ürettikleri şeyler kadar, sistem ve veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, mobil ve 
askeri komuta kontrol uygulama yazılımı biçimindeki teslim ve hizmetleri de, katma değer 
vergisinden muaf tutulmaktadır. 

 Sigorta prim desteği: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında TGB’de faaliyette 
bulunan firmalar bünyesinde görev üstlenmiş ve kazancı gelir vergisinden muaf tutulmuş olan 
personellerin, çalışmaları doğrultusunda elde ettiği ücretler üstünden hesaplanan sigorta 
primlerinin işverene düşen kesiminin yarısı, her bir çalışan adına 5 senelik süreyle Maliye 
Bakanlığı bütçesinden sağlanacak ödenekten karşılanmaktadır. 

 Destek personeline gelir vergisi muafiyeti: Bölgede iş gören destek çalışanlarının bu görevlerden 
elde ettiği kazançlar 2023 senesinin sonuna dek, her türden vergiden muaf tutulmuştur. Ancak 
muaf tutulan destek personelinin sayısı, Ar-Ge faaliyeti gösteren personel sayısının % 10’undan 
daha fazla olamaz. 

 Gümrük vergisi muafiyeti: Bölgeler özelinde yasal mevzuat doğrultusunda yürütülmekte olan 
yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerine ilişkin araştırmalarda kullanılmak için ithal edilen 
eşyalar, her türden fondan müstesnadır. Bu ithal etme işlemine ilişkin düzenlenen kâğıtlar ve 
yapılan işlemler de hem damga vergisinden hem de harçtan muaf tutulmaktadır. Bu istisna 
dâhilinde ithal edilmiş olunan eşyalar; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerine ilişkin araştırmalarda 
kullanılmak için Genel Müdürlük tarafından onaylanan ve Tek Pencere Sistemi vasıtasıyla Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığına gönderilen izinde açıkça belirtilen eşyalardan meydana gelir.  
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 Öğretim üyelerine sağlanan destekler: Bölge’de gerçekleştirdikleri faaliyetler doğrultusunda hem 
kamu kurum ve kuruluşlarından hem de üniversite personelinden araştırmacı ya da idari personel 
olarak istifade etmek isteyen firmalar, belirli izinleri aldıktan sonra, ister tam ister yarı zamanlı 
olarak öğretim görevlisi istihdam edebilirler. Yarı zamanlı olarak görev alacak olan öğretim 
üyeleri, araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanların elde edecekleri kazançlar, 
üniversitenin döner sermayesi dışında değerlendirilmektedir. Tam zamanlı istihdam edilecek olan 
personel kurumu tarafından aylıksız olarak izne tabi tutulur, ancak kadro ilişkisi kesilmez. 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olan personellerin emekliliklerine ilişkin haklar yasal 
mevzuata uygun bir biçimde saklı kalmaktadır. Öğretim görevlileri hem yurt içinde hem de yurt 
dışında geçici olarak yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile bölgedeki 
kuruluşlar bünyesinde yürütebilirler. Buna ek olarak; öğretim elemanları, bölgedeki faaliyetleri 
sonucunda elde ettikleri çıktıları ticarileştirmek için Bölge özelinde şirket kurabilirler, bir şirketin 
yönetiminde göre alabilirler ya da bir şirkete ortak olabilirler. 

 Bölge dışı çalışma izni: Yasal mevzuat uyarınca, bölgede faaliyet gösteren girişimciler ve 
şirketlere, belirli oranlar dâhilinde bölge dışında çalışma kolaylığı da sağlanır. Bölge’de faaliyet 
gösteren Ar-Ge ve tasarım personelleri, burada yürüttükleri faaliyetlerle birebir ilgili olmak koşulu 
ile projeye dair faaliyetlerin bir bölümünün başka bir bölgede gerçekleştirilmesinin zorunlu 
olduğu durumlarda, aldıkları ücretlerinin tamamını aşmamak şartı ile bu faaliyetler gelir vergisi 
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. 

 Teknolojik ürün yatırım izin desteği: Bölge’de faaliyet gösteren girişimciler ve şirketler mevcut 
bulunan Ar-Ge ofislerinden faydalanabilirler. Ancak kendilerine belirli bir süre için tahsis edilecek 
arsalara binalar tesis edebilirler ve burada Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerini 
sürdürebilirler. 

 Yabancı uyruklu personel çalıştırma kolaylığı: Bölgelerde 2023’ün sonuna dek, yasal mevzuatta 
belirtilen hükümler doğrultusunda yabancı uyruklu olan yöneticiler ve vasıflı Ar-Ge personelleri 
istihdam edilebilir. 

 Yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi: Yabancı özel hukuk tüzel kişileri, Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda yönetici şirkete katılımda 
bulunabilirler. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerini Bölgede 
kapsamında diledikleri gibi yürütebilirler. 

 TÜBİTAK Projelerine Sağlanan Özel Destek Uygulamaları: Eğer TÜBİTAK kapsamında 
desteklenmekte olan bir proje TGB’nde yer alıyor ise, bu durumda, Ar-Ge faaliyetleri dâhilindeki 
personel harcamaları için verilen hibe destekleri %90’lık oranlara kadar artabilmektedir. 

Sonuç olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu doğrultusunda teknoparkların yönetici 
şirketlerine, girişimcilerine ve teknokentte çalışan personele çok çeşitli ve oldukça da cömert teşvik 
ve desteklerin sağlandığı görülmektedir. Tablo 3.32 ilgili kanun kapsamında sunulan teşvik ve 
destekleri özetlemektedir. Gerçekten de tam ve dar mükellef ayrımına gidilmeksizin, bütün gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefi olan işletmeler, ile bilhassa teknoparklar bünyesinde çalışan Ar-Ge 
personel, akademisyenler, destek personeli ile çalışma yürütüren gösteren işletmelerin elde ettikleri 
gelirler, 2023’ün sonuna kadar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Vergisel girişimciler, 
firmalar ve çalışanlar için diger teşvikler de mevcuttur. Öte yandan 4691 sayılı kanun kapsamında 
verilen teşvik ve desteklerin kimi destekleyici kanunlar sayesinde belirgin biçimde genişletildiği de 
ifade edilmelidir. 
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Tablo 3.32 Teknoparklara TGB Kanunu Kapsamında Sunulan Teşvik ve Destekler 

 Vergisel Teşvikler Diğer Teşvikler 

Girişimcilere 
Yönelik 
Destekler 

Tam/Dar Mükellef İçin; 
-Yazılım ve Ar-Ge harcamalarının gelir ve 
kurumlar vergisinden muaf sayılması. 
-Bölgede gerçekleştirdikleri hizmetler ve 
tesimler için KDV istisnası. 

-Sigorta primi işveren hissesi desteği  
(Primin yarısı ve her bir personel için 5 yıl ile sınırlı). 
-Yönetici şirket tarafından sunulan alt yapı ve eğitim 
hizmetlerinden yararlanma. 
-Kuluçka firmalarına düşük ölçülerde kira uygulanması. 
-Arıtma tesisi olanlardan atık su bedeli alınmaması  

Ar-Ge ve 
Destek 
Personeline 
Yönelik 
Destekler  

Ar-Ge Personeli İçin; 
-Görevleriyle ilgili ücretin her türlü  
vergi, resim ve harçtan muaf tutulması. 
-Ar-Ge personelinin izinli olarak bölge 
dışında yürütülen çalışmalardan elde ettiği 
ücretin, kadrolu öğretim üyeleri için %50’si, 
diğer Ar-Ge personeli için %25’i  
gelir vergisinden istisna edilmesi. 
Destek Personeli İçin: 
-Görevleriyle ilgili ücretin her türlü  
vergi, resim ve harçtan istisna  
edilmesi (Ar-Ge personeli sayısının  
%10’u ile sınırlı). 

-Yabancı uyruklu Ar-Ge personeli ve yönetici 
çalıştırabilme kolaylığı. 
Üniversite/Kamu Personeli İçin: 
-Sürekli ve yarı zamanlı çalışmalarda izinli sayılma. 
-Aylıklı/aylıksız izinli olarak görev  
alabilme. 
-Elde edilen ücretin bağlı olunan  
kurumun döner sermayesine dâhil olmaması. 
-Emeklilik haklarının saklı kalması. 
-Araştırma sonuçlarını ticarileştirebilmek için şirket 
kurabilme ya da şirkete ortak olabilme. 

Yönetici 
Şirketlere 
Yönelik 
Destekler 

-Faaliyet gelirlerinin gelir ve kurumlar 
vergisinden muaf tutulması. 
-Kanunun uygulanması ile ilgili  
işlemlerde her türlü vergi, resim ve 
harç muafiyeti 

-Kuruluş ve yönetim giderleri için  
Bakanlık bütçe ödeneği tahsisi. 
-Atık su bedeli alınmaması (arıtma  
tesisi olanlar için). 
 

3.6.5 Türkiye’de Bulunan Teknoparkların Mevcut Sorunları 

Teknoparklar dayanıklı bir otokontrol düzeneğine sahip olsa bile, bu sistem kendisini geliştirebileceği 
yeterli düzeyde destek mekanizmasına erişememektedir. Bu destek mekanizmalarının yetersizliği 
bilhassa kuruluş aşamasında çok ciddi sorunlar doğurmaktadır. Gerçekten de Bakanlığın teknoparklar 
için ayırdığı destek miktarı çok sınırlıdır. Bu nedenle, teknopark yapılanmasını tam tekmil finanse 
edecek bir içerikten mahrumdur. Bakanlığın yetersiz desteklerini gidermek isteyen üniversitelerin ise 
bu bölgeler adına yeterli gelecek bir kaynak tahsisi yapması da söz konusu değildir. 

Buna ek olarak; teknoparkların kuluçka merkezinde faaliyet göstermekte olan firmalar için herhangi 
bir destek mekanizması hayata geçirilmemiştir. Bir başka deyişle; eğer siz bir girişimci olarak çok iyi 
bir fikre sahipseniz ve bu fikrinizi hayata geçirecek sermayeniz yoksa, sizin bu durumunuzu aşmanız 
için gerekli olan hiçbir destek mekanizması mevcut değildir. KOSGEB özel olarak Tekmer bünyesinde 
Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalara kimi destekler vermektedir. Ancak teknoparkların KOSGEB ile 
koordinasyon halinde olabileceği bir çalışma sürecine dair herhangi bir girişim ya da destek söz 
konusu değildir. Bir çalışmada işaret edildiği gibi, “Gerekli desteği alamayan ve fikrini hayata 
geçiremeyen girişimci kendisine destek veren yabancı firmalarla işbirliği yaparak yurt dışına çıkmakta 
ve beyin göçüne katılmaktadır” (Başalp ve Yazlık, 2016). Teknoparkları ilgilendiren bir diğer problem 
ise; Ar-Ge faaliyetleriyle uğraşan firmaların seri üretim yapmaya başladıkları anda karşılaştıkları 
sorunlardır. Bunun nedeni teknopark sınırları içerisinde yapılan çalışmaların yalnızca geliştirme 
evresinde vergiden muaf tutulmasıdır. Ürünün prototipi üretilip proje başarılı bir biçimde hayata 
geçirildikten sonra destekler nihayete ermektedir. 

Teknoparklar, üniversiteler ve sanayi kesimi arasındaki işbirliğinin kurumsallık kazandığı yapılar olarak 
ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan teknoparkların sadece firmalara değil, üniversitelere de çeşitli 
faydalar sağladığı rahatlıkla söylenebilir. Teknoparklar, üniversitelerin perspektifinden bakıldığı 
zaman, firmalara hem danışmanlık sağlar, hem de firmaların Ar-Ge birimleri ile güçlü ortaklıklar 
geliştirerek sanayi ile daha etkili işbirlikleri kurar. Bundan başka üniversite bünyesinde yapılan 
araştırma sonuçlarının iktisadi değere dönüşmesi yani ticarileşmesi için hızlandırıcı etkide bulunan 
üniversiteler, yenilikçi firmaların önünü açarak girişimcilerin üniversite mezunlarına ve mevcut 
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öğrencilere istihdam imkânları sağlamasına katkıda bulunmaktadır. Teknoparklar ise bilgi tabanlı ve 
ileri düzeyde teknoloji üretmekte olan yenilikçi firmaların ortaya çıkmasını ve gelişmesine destek 
sunarken, üniversitelerin araştırma faaliyetlerine ayırdığı kaynaklarının çok daha verimli 
kullanılmasına vesile olmaktadırlar. 

3.6.6 Türkiye’de Teknoparklar 

Türkiye’de teknokentlerin kuruluşu, ilk defa Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda gündeme 
getirilmiştir. Ancak teknokentlerin yasal olarak kurulması, 26 Haziran 2001 tarihinde çıkartılan 4691 
sayılı ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ ile mümkün olmuştur. Bu kanun sonucunda; 2001 
yılında ODTÜ, TÜBİTAK MAM Merkezinde, 2002 yılında Bilkent ve Ege Üniversitesi’nde, 2003 yılında 
ise İTÜ’de teknokentler kurulmuş ve bu yıllardan sonra sayıları artarak devam etmiştir. Harita 3.2'de 
görüldüğü gibiTürkiye’de 2016 yılı itibariyle 50’si faaliyette, 14’ü ise yapılaşma sürecinde olan toplam 
64 teknokent bulunmaktadır. İstanbul 6 teknokent ile bünyesinde en fazla teknokent bulunduran il 
iken, bu ili 5 faaliyette olan teknokentiyle Ankara, 4 teknokentle de İzmir takip etmektedir. KOP 
Bölgesi illerinde 2 tanesi faaliyette, birisi 2’si de yapılanma sürecinde olan toplam 4 teknokent 
bulunmaktadır.  

Harita 3.2 Türkiye’de Faaliyette Ve Yapılaşma Sürecinde Olan Teknokentler, 2016 

 

Kaynak: Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3.33'e göre Türkiye’de teknokentlerde 32.686 Ar-Ge, 2.020 destek, 5.327 kapsam dışı olarak 
toplam 40.033 personel çalışmaktadır. 27.709 tamamlanan ve devam eden olmak üzere proje mevcut 
olan teknokentler, 35 milyar TL’lik satış ve 2,4 milyar dolarlıkta ihracat yapmıştır. Türkiye’de bulunan 
teknokentlerde ulusal ve uluslararası 1.105 patent başvurusu yapılırken bunların 627 tanesi tescil 
edilmiştir. Ayrıca tescil edilen 172 faydalı model, 36 endüstriyel tasarım ve 90 telif hakkı alınan 
yazılım söz konusudur. Öte yandan Türkiye teknokentlerinde bulunan başat sektörlerin, %34’ü 
yazılım, %16’sı bilgisayar, %15’i otomotiv ve %7’si de elektronik olmak üzere çoğu ileri teknoloji 
içeriği olan bir sektörel çeşitlik söz konusudur.  

3.6.6.1 Türkiye’deki Teknoparkların “Teknokent Performans Endeksi” 

Teknokentler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Ar-Ge çalışmalarının yapılması, sanayide yüksek 
teknolojili ürünlerin üretilmesi ve üniversite sanayi iş birliğini sağlayan bünyeler olması sebebiyle 
önemli yer tutmaktadır. Bu çerçevede BSTB ülkenin hedeflenen ekonomik stratejileri doğrultusunda 
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teknokentleri desteklemekte ve daha sürdürebilir ve başarılı işler gerçekleştirmeleri hedefiyle 
çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de teknokentlerin verimliliğini ölçmek amacıyla 
hesaplanan performans endeksleridir. Teknokent Performans Endeksi, BSTB tarafından 2011 yılından 
itibaren her yıl hazırlanmaktadır (BSTB, 2015). Söz konusu endekslerin açıklanma amacı; 
teknokentlerin her yıl göstermiş oldukları verimliliğin takip edilmesi, hedeflenen ekonomik ve politik 
stratejilere uyumun ölçülmesi, yapılan çalışmaların tanıtımı ve endeks sonuçlarının çıktılarının 
değerlendirerek teknokentlerin bu geri bildirimlerden yararlanmalarıdır (BSTB, 2015). Performans 
endeksleri ülkedeki tüm teknokentleri kapsamakla birlikte tek liste halinde açıklanmaktadır. 
Dolayısıyla söz konusu endeksler dahilinde ilgili yıldaki başarılı teknokentler belirlenerek kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. Performans endeksleri hesaplanırken; teknokentlerdeki proje sayısı, firma sayısı, Ar-
Ge personeli sayısı, teknolojik ürün yatırımı, gibi parametreler kullanılmakta ve göstergeler belirli 
ölçek kapsamında raporlanarak açıklanmaktadır (BSTB, 2015). 

Tablo 3.33 Türkiye’deki Teknokentlerin Mevcut Durumu ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Sayıları, 2016 

Teknokentlerin Mevcut Durumu     Teknokentlerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Sayıları   

Toplam Firma Sayısı                                            3.890   Patent Tescil Sayısı (Ulusal/Uluslararası)                   627 

Yabancı Firma Sayısı                                              177   Patent Başvuru Sayısı (Devam Eden)                         1.105 

Akademisyen Firma Sayısı                                      890   Faydalı Model Tescil Sayısı                                            172 

Toplam Personel Sayısı                                       40.033   Faydalı Model Başvuru Sayısı (Devam Eden)              52 

- Ar-Ge                                                                      32.686   Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısı                                   36 

- Destek                                                                    2.020   Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı (Devam Eden)    11 

- Kapsam Dışı                                                           5.327   Yazılım Telif Hakkı (Alınan)                                             90 

Proje Sayısı (Tamamlanan + Devam Eden)       27.709   Yazılım Telif Hakkı Başvuru Sayısı (Devam Eden)        7 

Toplam Satış (TL)                                                  35 Milyar    -  - 

Toplam İhracat (USD)                                          2.4 Milyar    -  - 

Kaynak: Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3.34’te 2015 yılında açıklanan teknokent performans endeksi görülmektedir. Buna göre en 
başarılı teknokent, ODTÜ teknokent olmuştur. ODTÜ teknokent’i Arı teknokent (İTÜ TGB) takip 
ederken, listenin sonunda Bolu TGB yer almıştır. Tabloda yer alan göstergeler çerçevesinde en iyi 
puanı toplayan Teknokent birinci olarak seçilmektedir. KOP Bölgesinde Konya’da yer alan Selçuk 
Üniversitesi TGB ise 2015 yılında sıralanan endekste 10. sırada yer almıştır. Köklü bir TGB olan Selçuk 
Üniversitesi teknokenti genel itibariyle karşılaştırıldığı çevre illerden mesela Kayseri Erciyes TGB’den 5 
basamak daha geride yer almaktadır. Selçuk Üniversitesi TGB, göstergelerde en yüksek puanını 
‘’Finansman, Teşvikler ve Altyapı’’ alanında alırken, 1.21 ile en düşük puanını, ‘’Teknolojik Ürün 
Yatırım Faaliyeti’’ göstergesinde almıştır. Selçuk Üniversitesi TGB’nin ilgili parametrelerdeki toplam 
puanı ise 44.06 olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo 3.34 2015 Yılı Türkiye Teknokent Performans Endeksi 

 
 
 
 
 
 
Sıra 

 
 
 
 
 
 
TGB Adı 

Finansman, 
Teşvikler 
ve Altyapı 
(% 16,66) 

Ar-Ge 
Faaliyeti 
(% 
14,00) 

Kuluçka 
Faaliyeti 
(% 9,00) 

Teknoloji 
Transferi 
ve 
İşbirliği 
Faaliyeti 
(% 
13,00) 

Kurumsallaşma, 
Sürdürebilirlik 
ve Ekosistem 
Geliştirme 
Faaliyeti 
(% 12,00) 

Teknolojik 
Ürün 
Yatırım 
Faaliyeti 
(% 3,00) 

Ar-Ge 
Çıktıları 
(% 
6,67) 

Fikri 
Mülkiyet 
(% 5,99) 

Ar-Ge Sonuçları 
ve 
Uluslararasılaşma  
(% 19,67) 

Genel 
Toplam 
(%100) 

1 ODTÜ 
Teknokent 

7.96 8.59 3.89 7.65 8.25 1.85 5.41 2.67 16.27 62.52 

2 İTÜ Arı 
Teknokent 

7.8 6.63 5.15 9.19 7.33 1.07 3.89 2.56 11.29 54.92 

3 Ankara Bilkent 
TGB 

7.66 8 3.19 7.59 6.43 1.55 4.65 1.45 9.91 50.42 

4 İzmir TGB 8.09 7.94 5.1 7.79 4.54 1.04 3.48 1.2 10.63 49.82 

5 Erciyes 
Üniversitesi TGB 

8.41 6.44 4.8 8.17 5.6 1.02 4.12 1.05 9.94 49.56 

6 Mersin TGB 5.83 7.5 3.62 7.87 6.44 1.25 4.23 0.76 11.51 49.01 

7 İstanbul TGB 9.62 6.77 3.28 5.49 5.27 1.63 2.95 1.47 10.34 46.83 

8 Dokuz Eylül TGB 8.72 7.14 4.8 6.62 5.87 1.19 2.47 2.52 7.46 46.78 

9 TÜBİTAK 
Marmara TGB 

8.28 5.84 2.84 3.87 3.59 2.01 3.91 2.02 13.31 45.68 

10 Selçuk 
Üniversitesi TGB 

7.84 6.91 4.69 6.77 3.53 1.21 3.76 1.71 7.63 44.06 

11 Yıldız Teknik 
Üniversitesi TGB 

7.4 7.32 3.27 5.27 2.7 1.04 4.05 2.62 10.06 43.72 

12 Gazi Teknopark 
TGB 

7.46 7.27 4.83 7.64 2.97 0.72 3.51 0 9.09 43.48 

13 Erzurum Ata 
Teknokent  

10.04 6.4 3.94 5.22 2.19 0.52 3.42 1.11 10.14 42.98 

14 Samsun TGB 9.69 6.4 3.98 6.56 4.08 1.27 2.26 0 5.98 40.23 

15 Namık Kemal 
Üniversitesi TGB 

7.5 7.09 4.66 6.75 3.02 0.45 1.9 1.26 6.86 39.49 

16 Eskişehir TGB 8.68 5.74 3.13 6.39 1.38 0.75 3.44 1.62 7.5 38.62 

17 Trabzon TGB 7.46 5.68 4.78 6.89 1.41 1.2 2.13 0.51 8.53 38.6 

18 Sakarya 
Üniversitesi TGB 

7.48 6.04 3.3 6.87 3.87 1.25 3.34 0.52 5.38 38.05 

19 GOSB 
Teknopark TGB 

6.07 6.32 3.13 4.46 2.92 0.95 2.67 0.63 10.08 37.24 

20 Kocaeli 
Üniversitesi TGB 

5.41 6.67 2.17 5.23 3.83 0.69 2.49 0.29 10.46 37.22 

21 İstanbul 
Üniversitesi TGB 

6.25 6.66 3.83 6.49 3.4 0.8 1.33 0.25 8.07 37.1 

22 Pamukkale 
Üniversitesi TGB 

8.72 6.36 3.23 5.31 3.41 0 3.7 1.53 4.78 37.05 

23 Fırat TGB 7.65 6.79 5.5 5.96 2.15 0.45 2.64 1.05 4.42 36.61 

24 Boğaziçi 
Üniversitesi TGB 

6.94 7.32 2.39 6.15 2.2 0.5 2.16 0 8.78 36.43 

25 Ulutek TGB 6.65 6.33 2.84 6.08 1.81 0 1.59 0.25 10.49 36.05 

26 Kahramanmaraş 
TGB 

8.24 7.16 5.78 2.5 0.42 0.38 2.01 1.53 7.97 35.99 

27 Göller Bölgesi 
TGB 

7.67 5.86 3.73 5.47 2.27 0.5 2.61 0.5 7.23 35.86 

28 Ankara 
Üniversitesi TGB 

9.08 5.59 3.74 4.38 1.14 0.76 2.3 0.48 7.48 34.95 

29 Hacettepe 
Üniversitesi TGB 

8 6.3 1.54 5.07 1.05 0.42 2.25 0.22 9.68 34.52 

30 Trakya 
Üniversitesi 
Edirne TGB 

5.97 6.22 0.84 5.72 2.55 1.22 1.48 1.4 7.83 33.24 

31 Çukurova TGB 6.43 5.42 3.23 5.56 1.79 0 2.61 0.35 7.5 32.89 

32 Tokat TGB 9.92 6.88 4.58 3.74 0.55 0 0.85 0.54 4.64 31.7 

33 Cumhuriyet TGB 7.25 6.26 3.89 3.66 1.81 0.3 2.25 0 4.14 29.56 

34 Malatya TGB 7.5 4.22 3.03 5.7 0.81 0 1.02 0 4.32 26.6 

35 Batı Akdeniz 
Teknokent 

6.65 3.77 1.82 2.41 1.82 0 1.85 0 6.49 24.81 

36 Gaziantep 
Üniversitesi TGB 

6.3 2.35 2.94 3.27 1.47 1.45 1.63 0.31 4.38 24.11 

37 Düzce 
Teknopark TGB 

7.28 4.99 4.23 2.54 0.91 0 1.45 0 2.67 24.07 

38 Kütahya 
Dumlupınar 
Tasarım TGB 

5.61 7.41 3.33 1.02 1.15 0 0 0 2.4 20.93 

39 Bolu TGB 4.95 5.2 0 1.15 0 0 0 0 4.91 16.22 

Kaynak: BSTB’den edinilen verilerle oluşturulmuştur. 

Tabloya göre Selçuk Üniversitesi TGB, performans endeksinin hazırlandığı ilk yıl olan 2011’de 7. sırada 
iken, 2012 de endeks açıklanan yıllar içinde en yüksek derecesini alarak 6. sırada görülmüştür.  2013 
yılında 9. sıraya inen teknokentin en kötü performansı ise 2014 yılında gözlemlenmiş ve 14. sıraya 
gerilemiştir. 2015 yılında 10. sıraya yükselen ve KOP Bölgesinin teknokent performans endeksinde yer 
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alan tek teknokenti olan Selçuk Üniversitesi TGB aynı zamanda Türkiye’de kurulan ilk teknokentler 
arasındadır. Buna göre bölgede görece daha inovatif bir profile sahip olan Konya’nın gerek 
gelecekteki süreçte daha güçlü olması açısından gerekse sanayisini Ar-Ge destekli bir yapıya 
dönüştürmesi bakımından teknokentin yüksek performans göstermesi kritik önem taşımaktadır. 

3.6.6.2 KOP Bölgesinde teknokentler 

KOP Bölgesi’nde Konya’da 2 tane faal, Niğde ve Karaman illerinde ise yapılaşma sürecinde olan 1’er 
tane olmak üzere toplam 4 adet teknokent bulunmaktadır. Niğde ve Karaman TGB henüz kuruldukları 
ve faal olmadıkları için bu teknokentlere ilişkin bir değerlendirme yapılmamış, Konya’daki faal 2 
teknokent ile komşu 2 teknokente ilişkin değerlendirmeler aşağıda yapılmıştır. Tablo 3.35 KOP 
Bölgesi’nde ve komşularında bulunan teknokentlerin mevcut durumu ortaya koymaktadır.  

Tablo 3.35 KOP İlleri ve Komşu İllerde Bulunan Teknokentlerin Mevcut Durumu 

TGB Kuruluş Yılı Faaliyet Durumu Firma Sayısı Personel 
Sayısı  

Proje 
Sayısı 

Selçuk Üniversitesi TGB 2003 Faal 121 340 443 

Konya TGB 2015 Faal 17 20 - 

Niğde Üniversitesi TGB 2013 Yapılaşma sürecinde - - - 

Karaman TGB 2015 Yapılaşma sürecinde - - - 

Erciyes Üniversitesi TGB  2005 Faal 180 600 550 

Bozok Üniversitesi TGB 2015 Faal 11 14 20 

Kaynak: Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı, 2016’dan ve Erciyes TGB ve Bozok TGB’den alınan verilerden yararlanarak yazar tarafından 
oluşturulmuştur. 

Konya Teknokent-Selçuk Üniversitesi TGB: Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. 
08.08.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ihdas edilmiş olan Selçuk 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin işleticiliğini yapmak üzere 4691 sayılı yasa çerçevesinde 
23.07.2004 tarihinde kurulmuştur. Konya Teknokent Türkiye’de kurulan ilk 10 teknokentin içinde yer 
almıştır. Konya Teknokent çalışmaları bölgenin teknolojik gelişimine hız katmış ve var olan potansiyeli 
besleyip geliştirmiştir. Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi TGB, diğer adıyla Konya Teknokent belirli 
kriterlere göre seçilen en iyi 5 teknokent arasında yer almıştır. 121 firmanın faaliyet gösterdiği ve 340 
Ar-Ge personelinin çalıştığı bu teknokentte (Tablo 3.36) yer alan firmaların %49 bilişim teknolojileri 
sektöründe, %20 makine-mekantronik ve %9’luk oranı da biyoteknoloji sektöründe olup 
teknokentteki firmaların çoğunluğu bu 3 önemli sektör yoğunlaşmıştır.  

Tablo 3.36 Konya’daki Teknokentlerin Mevcut Durumu, 2016 

TGB Adı Firma 
Sayısı 

Kuluçka 
Firma 
Sayısı 

Akademisyence 
Kurulanı Firma 
Sayısı 

Ar-Ge 
Personeli 

Devam 
Eden 
Proje 

Tamamlanan 
Proje 

Endüstriyel 
Tasarım 
Tescil 

Faydalı 
Model 
Tescil 

Patent 
Tescil 

Yazılım 
Telif 
Tescil 

İhracat       
($) 

Selçuk 
Üniversitesi 
TGB 

121 32 58 340 156 443 2 19 43 1 1.957.529 

Konya TGB 17 0 0 20 17 0 0 0 0 0 0 

Toplam 138 32 58 360 173 443 2 19 43 1 1.957.529 

Kaynak: Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Innopark: Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, 

Konya Sanayi Odası liderliğinde uygulamaya konan bir proje sonucu kurulan “Konya Bölgesel 

İnovasyon Merkezi“, hizmetlerde etkinlik sağlama ve sürdürülebilirlik kaygılarıyla 2015 yılında Konya 

Teknoloji Geliştirme Bölgesine dönüştürülmüştür. Innopark (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 24 

Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Türkiye’nin 60. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesidir.Konya TGB’nin yönetimi Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Yönetici A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Innopark A.Ş.’nin ortakları; Konya Sanayi Odası,  Konya 

Organize Sanayi Bölgesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, ve Konya’da faaliyet 
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gösteren 18 sanayi kuruluşundan oluşmaktadır. Bünyesinde henüz sadece 17 firma bulunan bu 

teknokentte, 20 Ar-Ge personeli çalışmaktadır (Tablo 3.36).      

KOP illerinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için komşu iller referans noktası olarak alınmaktadır. 

Bu bağlamda Konya ile sanayi, refah ve ilerleme konusunda kıyaslanan Kayseri’de bulunan Erciyes 

Teknokentine baktığımızda Erciyes Teknokent 2005 yılında kurulmuştur. Konya’da bulunan 2 

teknokentin toplam firma sayısı 138 iken, Erciyes Teknokenti 2015 yılı itibariyle 180 firmayı 

bünyesinde bulundurmaktadır. Yine Konya teknokentlerinde toplam 380 Ar-Ge personeli bulunurken 

Erciyes Teknokentinde 600 nitelikli personel bulunmaktadır. KOP Bölgesi’nde Aksaray’da teknokent 

bulunmazken, Yozgat’ta 2015 yılında Bozok teknokent açılmış olup 11 firmayı bünyesinde 

barındırmaktadır. 

3.7 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO’LAR) 

3.7.1 Teknoloji Transfer Ofisleri’nin Tanımı, Amacı ve İşlevi 

Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamada Teknoparklardan sonra gelen en önemli kurumsal mekanizma 
veya arayüz hiç kuşkusuz Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’dir. Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) ya da 
Teknoloji Lisanslama Ofisi (TLO) gibi değişik isimlerle de anılan TTO’lar esas olarak üniversite-sanayi 
işbirliği alanındaki Ar-Ge çıktılarının ticarileşmesini kolaylaştırma amacıyla ve üniversiteler ile sanayici, 
girişimci ve teknoparklar arasında arabulucu ve destekleyici bir rolü üstlenmek amacıyla ortaya 
çıkmıştır. Son yıllarda sayıları hızla artan ve önemi çokça vurgulanan Teknoloji Transfer Ofisleri, 
özünde “üniversite araştırmalarının ve bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan fikri haklar ve bu 
kapsamda özellikle de patentlerin sınai kuruluşlar ya da üniversite bünyesinden çıkan firmalar (spin-
off) aracılığı ile ticarileştirilmesine aracılık etmek üzere kurulmuş”tur (Kiper, 2010:16).  

Şekil 3.70 Teknoloji Transfer Ofisleri’nin Fonksiyonu ve Farklı Aktörler Arasındaki Konumu 

 
Kaynak: Deveci, 2017: 24 

Bu çerçevede TTO’ların bir yandan üniversite kaynaklı Ar-Ge çıktılarının ve buluşlarının korunması, 
patentlenmesi ticarileştirilmesine odaklanırken, öbür yandan sanayi kesimi ile ilişkiler kurarak 
firmaların Ar-Ge ve inovasyona yönelik talep ve ihtiyaçlarını özellikle üniversite ve bünyesindeki 
teknoparktan karşılamak ve böylece Ar-Ge işbirliğini sağlamaya odaklanmaktadır. Dolayısıyla TTO’lar 
sanayi ile üniversiteleri aynı çatı altında bir araya getirerek bilginin ticarileşmesine olanak tanıma ve 
firmaların Ar-Ge kültürü ile faaliyetlerini yürütmelerinde köprü görevini üstlenerek farklı kurumlar 
arasında genel olarak bilgi, beceri, bilimsel keşifler, üretim metotları ve diğer inovasyonların şeklinde 
ifade edilen teknoloji transferinin, iletilmesi, paylaşılması ve yaygınlaştırılması sürecinde önemli rol 
oynamaktadır. Bu minvalde Şekil 3.70TTO’ların üniversite ve teknopark ile sanayi ve firmalar arasında 
nasıl bir köprü işlevi görmekte olduğunu açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun 2004 tarihli raporunda TTO; “kamu araştırma kurumlarında çalışan 
görevlilere organizasyonların, entelektüel mülkiyetin korunması ve transfer edilmesi ya da kalkınma 
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olasılığının daha da arttırılması için lisans haklarının öteki taraflara verilmesini içeren, entelektüel 
varlıklarını yönetme ve tanımlama konularında yardım eden bir örgütün parçası ya da örgüt” 
biçiminde tanımlanmıştır (European Commission, 2004:4). AB komisyonuna göre; çoğu teknoloji 
transfer ofisi, bir ya da birkaç kamu araştırma kurumu ile bağlantılı ve ilişkilidir. Bu ofisler kendi 
amaçlarını kamu araştırma kurumlarının sonuçlarını ticarileştirmek ve araştırma kapasitelerini 
arttırmak olarak tanımlarlar. TTO’lar bir nevi tedarik örgütleri veya endüstri ya da bir grup şirket için 
tedarik sağlayan örgütler olarak eylemde bulunurlar. Teknopark kanunu ise TTO’yu: “Teknoloji 
geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya 
da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni 
Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, 
pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında 
faaliyet gösteren yapı” biçiminde tanımlamaktadır (Resmi Gazete, 2011:Madde 1). 

Şekil 3.71 Teknoloji Transfer Ofisleri Tarafından Üstlenilen Görevler İle Sunulan Hizmetler 

 
Kaynak: Deveci, 2017: 24 

TTO’lar yaptıkları işlevler açısından üç ana başlık altında ifade edilebilir (European Commission, 
2004:11). İlk olarak kamu araştırma kurumlarındaki örgütsel birlikler ve uzmanlaşmış TTO’lardan 
bahsetmek mümkündür. Bu tarz TTO’ların hacmi, statüleri ve oynadıkları roller bir kamu araştırma 
kurumundan bir başkasına geçildiği zaman epey bir farklılık gösterir. Ayrıca bu türden TTO’ların hepsi 
yalnızca teknoloji transferi değil, aynı zamanda başka faaliyetleri de yerine getirirler. İkinci olarak, 
kamu araştırma kurumlarının dışında ama yine de belirli bir kamu araştırma kurumuna ya da bu 
kurumun belirli bir bölümüne bağlı olarak faaliyet yürüten TTO’lar mevcuttur. Bu türden kuruluşlar, 
kar amacı güden ya da gütmeyen kurumlar olabilirler ve teknoloji transfer sürecinde sıklıkla 
yönetimsel ve operasyonel bir rol oynarlar. Faaliyetleri ise genellikle kamu araştırma kurumu 
bünyesindeki bir bölüm tarafından koordine edilir. Son olarak da birden fazla kamu kuruluşuna 
aracılık yapan ve kamu tarafından finanse edilen öznel, bağımsız aracı görevini yerine getiren TTO’lar 
söz konusudur. Çoğunlukla aracı faaliyetlerde bulunan bu tür TTO’lar, belirli bir kamu araştırma 
kurumu ile düzenli biçimde işbirliği yapmaz. Bunun yerine verdiği hizmetleri geçici olacak biçimde 
birden fazla TTO’ya sunar. Bu türden TTO’lara örnek olarak, ticaret odaları ve endüstri dernekleri 
tarafından kurulmuş birden fazla sayıdaki yenilik geçiş merkezi gösterilebilir. 

Bu bağlamda Şekil 3.71 kamu araştırma organizasyonları ile endüstri arasındaki ilişkilerin yaratılması 
ve teşvik edilmesinde giderek önemli bir rol oynayan Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından üstlenilen 
görevler ile sunulan hizmetleri ortaya koymaktadır. Sayısı giderek artan TTO’ların yerine getirdiği 
işlevler, sadece belirli ihtiyaçların karşılanmasını yansıtmaz. Aslında entelektüel mülki hakların 
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korunması gibi karmaşık bir meseleyle çok yakından bağıntılıdır. Patent aktivitelerinin birleştirilmesi, 
ticarileştirilmesi ve lisanslanması gibi etkinliklerin yürütülmesine ilişkin giderek artan bir farkındalık 
teknoloji transfer süreçlerinin kurumsallaşmasında itici güç olmuştur. Kurumsallaşma, yukarıda 
bahsedilen aktivitelerin profesyonelleştirilmesi ve bireysel girişimcilerin ortalama olarak sahip 
olmadığı yeterliliğin ve tecrübenin yaratılması yaklaşımıdır. Bir çalışmada işaret edildiği gibi TTO’ların 
en önemli işlevlerinden biri, “bilim ve girişimler arasındaki etkileşimi daha sistematik bir biçimde 
yoğunlaştırmak ve profesyonelleştirmektir” (European Commission, 2004:10). TTO’lar tipik olarak 
ikincil yardımlar, patentleme ve lisanslama yönetimi ve sözleşme araştırması için ilişkiler geliştirmek 
gibi hizmetler sunmaktadır.  

3.7.2 Türkiye’de Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) Kuruluşu 

Türkiye’nin Teknoloji Transfer Ofisleri’ne (TTO) ihtiyaç duyup duymadığı ilk olarak 1980’lerin 
başlarında gündeme gelmiştir. Bu tarih rastlantısal değildir, çünkü Türkiye ekonomisinde 1980’lerden 
sonra uygulanan ihracat politikaları çerçevesinde, uluslararası düzeyde rekabet edebilen ve teknik 
gelişmişlik düzeyini yükseltmeye çalışan firmalara bizzat devlet eliyle çeşitli teşvik ve desteklerin 
sağlanması kararlaştırılmıştır. Hem KOBİ’lerin yenilik ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyen hem de 
üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen devlet politikaları, üniversiteler bünyesinde 
üretilen bilgilerin sanayi sektöründe katma değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi amacıyla, 
yeni kurumlar ve bu kurumların benimsediği yeni yaklaşımlara çeşitli teşvik ve destekler sunmuştur. 
Bir değerlendirme çalışmasında dile getirildiği gibi “1990 yılında KOSGEB ve 1991 yılında Dünya 
Bankası teknik ve mali desteği ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) kurulması bu 
doğrultudaki öncü girişimler olmuştur” (Temel ve Sukan, 2015:24). 

Globalleşme sürecinin etkisiyle, serbest ticaretin yaygınlık kazanmasını amaçlayan Dünya Ticaret 
Örgütü ile 1995 senesinde imzalanan “Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması” 
çerçevesinde, bu türden girişimler hızlanmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda, TÜBİTAK bünyesinde 
faaliyet gösteren TEYDEP (Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı) ve Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) hayata geçirilmiştir. Üniversite ve sanayi arasındaki ilişkilerin kurumsal bir düzlemde 
desteklenmesine dönük arayüz yapılarının ilk kez görünür olmaya başladığı zamansal aralık, bu 
tarihlere denk düşmektedir. 

Bilhassa sanayi sektöründen gelen üretim gücüyle iktisadi büyümenin sürdürülmesi ve bu sürecin 
desteklenmesi adına bilim ve teknolojinin faaliyet gösteren firmalarla buluşması, devlet yetkilileri 
tarafından kayda değer bir zaruriyet olarak görülmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda, üniversiteler 
bünyesinde üretilen teknoloji ve bilgi süreçlerinin katma değer yaratmak üzere sanayiye 
aktarılmasının ve bunun toplumsal fayda yaratan süreçlere dönüştürülmesinin önemi, dünyadaki 
uygulamalardan ilham alınarak, çeşitli düzeylerde ifade edilmeye başlanmıştır. “Bilim, Teknoloji 
Yüksek Kurulu’nun 27 Aralık 2011 tarihli toplantısında bilimsel araştırmaların toplumsal faydaya 
dönüştürülmesi amacı ile arayüz kuruluşları olarak “Teknoloji Transfer Ofisleri”nin (TTO) kurulması ve 
yaygınlaştırılması kararı alınmıştır” (Temel ve Sukan, 2015:25). 

Türkiye’de TTO’lar, 2011 tarihli 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” ile yasal çerçeveye kavuşmuşlar ve böylece Teknokent kanunundaki yerlerini 
almışlardır. Nitekim 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile teknokentlerden teknoloji 
transfer ofislerinin kurulması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir (Resmi Gazete, 2011: Madde 3). Bu 
doğrultuda bir yerde teknopark kurulduktan sonraki 3 yıl içerisinde, yönetici konumunda bulunan 
şirket teknokent içerisinde veya bir başka tüzel kişilikle bir protokol doğrultusunda anlaşma 
sağlayarak TTO birimini kurmalıdır. Yukarıda bahsedilen kanun çerçevesinde, TTO’lar bünyesinde 
faaliyette bulunan firmalara, girişimcilere ve üniversite ya da bölgesel yenilik ekosisteminde yer alan 
paydaşlara birtakım hizmet ve destekler sağlanmaktadır. Bu hizmet ve destekleri maddeler halinde 
sıralayabiliriz (Resmi Gazete, 2016: Madde 16). 
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 Teknoloji geliştiren Ar-Ge ya da tasarımcı kurum ve kuruluşlara ek olarak, Bölge’de faaliyet 
gösteren firmalar ve girişimciler, teknoloji kullanan sanayi şirketleri ve kamu kurumları ya da 
diğer teknoloji veyahut Ar-ge/tasarım kuruluşları arasında gerçekleştirilecek bilgilendirme, 
eşgüdümleme ve araştırma arz ve talep faaliyetlerinin yürütülmesi için destek sunulmaktadır. 

 Ar-Ge ve tasarım ile ilgilenen yeni şirketlerin kurulmasının teşvik edilmesi ve bu şirketlerin 
desteklenmesi kadar, bu şirketlerin mevcut bulunan firmalarla işbirliğinin gerçekleştirilmesine 
dönük işbirliği hizmetleri de verilmektedir. 

 Bir diğer hizmet ise, fikri mülkiyet haklarına konu olan araştırmaların neticelerinin ortaya konması 
ve teknik bakımdan ne zaman olgunluk kazanacaklarının ve hayata geçirileceklerinin 
belirlenmesidir. Bunlara bağlı olarak, araştırma haklarının koruma altına alınması, sahip oldukları 
değerlerin saptanması, hangi transfer modeline göre hayata geçirileceklerine karar verilmesi, 
pazarlanması, lisanslanmasından elde edilen kazançların idare edilmesine dönük hizmetler 
verilmektedir. 

 İster sözleşmeli ister ortak olsun, üniversiteler ve firmalar arasında yapılacak ortak Ar-Ge/tasarım 
ve inovasyon projelerini teşvik eden çalışmalar yürütülmektedir. 

 Bir diğer destek de, üniversite-sanayi işbirliği bünyesinde hem öğretim elemanlarının hem de 
firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin organizasyonel bakımdan teşvik edilmesidir. 

 Bilimsel sonuçlar, buluşlar ve tekniklerin ivedilikle ve en verimli biçimde ürüne dönüşmesi ve 
ticarileştirilmesi de, TTO’lara sunulan desteklerden birisidir. 

 Üretilmiş olan ürünlerin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki alıcılara reklamının yapılması ve 
pazarlanmasına ilişkin destekler sunulmaktadır. 

 TTO’lar bünyesinde yürütülen fikri mülkiyet haklarına dönük çalışmalar sırasında gizlilik taahhüdü, 
bilgi alış-verişi ve gizlilik anlaşması benzeri önlemlerle ilgili faaliyetlerin hayata geçirilmesi, bir 
başka destek kalemidir.  

 Son olarak, TTO’lara belirlenmiş stratejiler ve hedefler doğrultusunda, hem orta hem de uzun 
vadeli teknoloji transfer stratejilerinin ve politikalarının oluşturulması desteği sunulmaktadır.  

3.7.3 Türkiye’de TTO’lara Verilen Teşvik ve Destekler ile TTO Birimlerinin Faaliyetleri 

Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğine çok önemli bir arayüz mekanizması olan Teknoloji Transfer 
Ofisleri (TTO) resmi olarak 2012 yılında itibaren kurulmaya başlanmıştır. Kuşkusuz Türkiye’de ilk 
TTO’lar daha TÜBİTAK’ın desteği olmadan çok önce farklı adlar altında (TTM, BTO, PTO vb. gibi) 
gelişmiş üniversitelerin (örneğin ODTÜ’nün) ve büyük teknokentlerin (Örneğin ODTÜ ve Selçuk 
Teknokent’in) bünyesinde bulunuyordu. Fakat bu konuda esas gelişme, 2011 yılında Bilim Teknoloji 
Yüksek Kurulunda alınan karar sonucu olmuştur. Bu karara göre; TÜBİTAK’ın TTO’ların kurulmasını 
desteklenmesi planlanmış ve bu çerçevede de TÜBİTAK tarafından önce 1513 Teknoloji Transfer 
Ofisleri Destek Programı, 2014 yılında da 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite 
Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında TTO Çağrısı Programı açılmıştır. Dolayısıyla 
günümüzde TÜBİTAK tarafından TTO’lara verilen iki destek paketi vardır ve bu paketler üniversiteler 
bünyesinde üretilen bilgi ve teknolojinin sanayi sektörüne aktarmasına katkı sağlamak, aynı zamanda 
sanayinin üniversite ile ilişkisini geliştirerek üretkenlik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. TÜBİTAK tarafından verilen söz konusu iki destek programı ile 2023 yılına kadar 
TTO’laraher yıl belirlenen oranlarda geri ödemesiz hibe şeklinde destekler verilmektedir. Böylece 
TTO’ların üniversiteler ve teknokentler bünyesinde kurumsallaşması hedeflenmektedir. 

TTO’ların yapacakları faaliyetleri düzgün bir biçimde sürdürmesi için 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri 
Destekleme Programı kurulan TTO’ların bünyelerinde aşağıda belirtilen 5 adet farklı modülün 
bulunması ve bunları da tanımlanan birtakım hizmetleri yapması istenmiştir (Şahin, 2014). Buna göre 
TTO bünyesindeki; 

 Birinci modül çerçevesinde, TTO’lara dönük farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri 
sunulmaktadır. Bu modül bağlamında oluşturulmuş birimin esas hedefi, TTO’ların yürüttüğü 
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faaliyetlerin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş çevrelerine duyurulmasıdır. Bu 
sayede, tüm paydaşların faaliyetlerin getirdiği avantajlardan yararlanabilmesi ve TTO’lar 
arasındaki işbirliği olanaklarının arttırılması adına farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.  

 İkinci modül doğrultusunda ise, verilen destek programlarından yararlanmaya dönük hizmetler 
verilmektedir. Bu birim, bölgede faaliyet gösteren firmaların, araştırmacıların ve öğretim 
elemanlarının bölgesel, ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından çok daha fazla destek 
almasını sağlamak amacındadır. 

 Üçüncü modül ise, üniversite-sanayi arasındaki işbirliği faaliyetlerinin ilerlemesi için, proje 
geliştirme ve yönetim hizmetleri sunmaktadır. Bu birimin ana amacı, Ar-Ge ve inovasyona dönük 
olarak bölgede faaliyet gösteren firmaların çalışmalarının desteklenmesidir.  

 Dördüncü modül bünyesinde fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslanmasına ilişkin hizmetler 
sunulur. Bu birimin esas hedefi, yenilikçi projelerin ön değerlendirmeden geçirilmesi, bütünlüklü 
patent araştırılmalarının gerçekleştirilmesi ve teknoloji lisanslama faaliyetlerine dönük hizmetler 
sunmaktır.  

 Beşinci modül çerçevesinde ise şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri verilmektedir. Bu son birimin 
esas amacı, şirketleşme ve girişimcilik faaliyetleri arasındaki var olan koordinasyonun daha da 
arttırılmasıdır. 

3.7.4 Türkiye’de Bulunan TTO’ların Mevcut Durumu ve Sorunları 

TTO’lara ilişkin yasal mevzuat bağlamında hayata geçirilmesi gereken hedefler yukarıda net bir 
biçimde anlatılmıştır. Bu son bölümde ise, hedeflerin ne kadarlık bir kesiminin hayata geçirildiği ve 
aşılması gereken sorunlar belirgin bir biçimde belirtilecektir. 

TTO’ların kurulmasındaki amaçlardan bazıları şunlardır: i) girişim sektörünün ihtiyaç duyduğu ve 
kamu araştırma kurumlarının ulaşabildiği bilgilere ilişkin eksiklikleri gidermek, ii) bilhassa bireysel 
temelli girişimlerin yüksek maliyetlerini düşürmek, iii) kültürler ve amaçlar arasındaki farklılıkları 
azaltmak, iv) hayata geçirilmiş işbirliği süreçlerinin sonuçlarına ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmak 
ve v) bilim sanayi işbirliklerinin kendi stratejilerini rakiplere açık etmesinin yan etkilerini hafifletmek. 
Burada sıralanan maddelerden de anlaşılacağı üzere, TTO’ların kurulmasındaki temel amaç, iktisadi 
yaşama geçirilmesi amaçlanan yeniliklerin yaratığı belirsizlikleri ve maliyetleri, hem bireysel hem de 
kolektif bazda büyük ölçülerde ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Bir çalışmada da işaret edildiği gibi, 
“bu aktiviteler, patent lisanslarından gelir elde edilmesi, üniversite bünyesinden faaliyet gösteren 
araştırmacılar için istihdam olanaklarını arttırması, yeni firmaların piyasa değerlerinin yükselmesine 
yardımcı olmak ve bölge özelinde yeni işler yaratmak da dâhil olmak üzere, kayda değer ekonomik 
etkilere sahiptir” (Olcay ve Bulu, 2016:8). 

Gerçek şu ki kamusal olarak desteklenmiş araştırma kurumlarından endüstriye yönelik yapılan 
teknoloji transferi doğrusal olmayan karmaşık bir süreçtir. Gerçekten de araştırmacılar iş adamları ile 
tek yönlü bir iletişim kurarak teknoloji transferlerini gerçekleştiremezler. Bunun tersine teknoloji 
transferi, faillerin birbirleriyle iletişim kurdukları endüstri ve bilim arasındaki çok boyutlu bir ilişki 
ağını kapsamaktadır. Bu yapısal durum Türkiye gibi az-gelişmiş bir ülkede, devlet tarafından alınan 
politik kararların pratik hayata geçirilmesine ilişkin ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır.   

Bu anlamda TTO’ların yapılarında gözlenen aksaklıklardan bahsedebiliriz. TTO’lar kurumsallaşırken ve 
faaliyet gösterirken birtakım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlar hem TTO’ların kendi yapısal 
özelliklerinden dolayı hem de ulusal ekonomi sistemi ve teknoloji transfer süreçlerine dönük bakış 
açılarındaki perspektif eksikliğinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları maddeler halinde ifade 
edebiliriz. 

 İlk olarak TTO’nun faaliyetleri ve hangi amaçlar için kullanılmaları gerektiği farklı kurum ve 
kuruluşlar tarafından net bir biçimde anlaşılamamaktadır. Bu sebepten ötürü, TTO’ların işlevleri 
hem üniversitelere hem de sanayi kesimindeki paydaşlara net bir biçimde anlatılmalıdır. 
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 Bir başka sorun üniversite yönetimlerinin TTO’lara dönük ilgisinin proje tabanlı olması ve bu 
yüzden TTO’ların işlevlerinin yeterince içsellik kazanmamış olmasıdır. Bu yüzden diğer üniversite 
organları ile TTO’lar arasında bütünleşik bir yapı henüz mevcut değildir. Bir çalışmada işaret 
edildiği gibi, “Üniversite yönetimi ve rektörünün aktif desteğini alan TTO’ların, kurumsal yapı, 
performans göstergeleri ve üniversite çevresindeki ekosistemde kayda değer ilerlemeler sağladığı 
görülmüştür” (Temel ve Sukan, 2015:25). 

 Sorunlardan bir diğeri de TTO’ların bünyesinde var olması gereken yapısal süreçlerin yalnızca 
üniversite yönetimlerinin edimleri doğrultusunda meydana getirilmiş olmasıdır. Ancak sanayi 
odaları benzeri paydaşların da bu süreçte görev alması gerekmektedir. 

 Türkiye’de faaliyet gösteren TTO’ların başarı ölçütleri her zaman için niteliksel olarak ifade 
edilmemektedir. Bir başka deyişle, TÜBİTAK tarafından yapılan başarı ölçümleri salt niceliksel 
ifadelerle anlatılmaktadır ve bu durumda da TTO’ların yapılarında barındırdıkları nitelikler ve 
özellikler göz ardı edilmiş olmaktadır. 

TTO’ların bünyesinde barındırdığı sorunlar yalnızca yukarıda saydığımız etkenlerden neşet 
etmemektedir. Sorunlara neden olan bir başka yapısal durum, ulusal düzeyli Ar-Ge ve inovasyon 
sisteminde bulunan eksikliklerdir. Bu eksiklikleri maddeler halinde sıralayabiliriz. 

 TTO’ların sağladığı hizmetlerin dosdoğru bir biçimde hayata geçirilmesi için gereken yasal 
mevzuat eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Mesela TÜBİTAK 1513 Programı ile 
desteklenen TTO’ların finansman süreçlerinde eş-güdüm yaratılamamaktadır. TTO’ların 
sürdürülebilirliğine ilişkin olarak verilen kurum paylarının kullanılmasında da ciddi sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca lisanslardan elde edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve paylaştırılmasında 
da birtakım problemler söz konusu olmaktadır. 

 Bir başka sorun insan kaynaklarına ilişkindir. TTO’ların işlevi temelde, iş geliştirmeye dönük 
hizmet üretmektir ve bu yüzden en ciddi kaynakları sahip oldukları personellerdir. Proje 
geliştirebilecek teknoloji transferi ya da girişimcilik hususunda akademisyenleri ve sanayicileri 
belirli bir iş modeli üzerinde bir araya getirip ortaklık kurabilecek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip 
kişilerin eksikliği, TTO’ların aktif işleyişi için belirgin bir sorun teşkil etmektedir. Devlet 
politikalarının bu eksikliği gidermek adına herhangi bir çözüm önerisi ortaya koyduğunu söylemek 
zordur. 

 TTO’ların aktif bir biçimde hayata geçirilmesi için, her bir üniversite bünyesinde özerk olarak 
işleyen, ayrı bir TTO’nun tesis edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ne var ki üniversitelerin inşa 
edildiği bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı TTO’ların ortaya koyacağı performanslara derin bir 
biçimde tesir edecektir. “Bu farklılıkları dikkate almadan kurulan benzer yapılar ihtiyaçlara cevap 
veremediği için kaynakların israfına neden olduğu gibi hayal kırıklıları ve ümitsizlikleri de 
beraberinde getirmektedir” (Temel ve Sukan, 2015:26). 

 2014 senesinde yayınlanan TGB yönetmeliğinde, TGB’nde yönetici olarak çalışan şirketin 3 sene 
içerisinde kendi TTO’ni kurması gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Ancak bir önceki maddede dile 
getirildiği gibi her bir TGB bünyesinde TTO inşa edilmesi, tıpkı her bir üniversiteye ayrı işleyen 
TTO’ların tesis edilmesi gibi, ciddi kaynak israflarına sebebiyet vermektedir. 

 Bir diğer sorun, ulusal patentlerin ve know-how’ın yerli endüstri tarafından 
ticarileştirilememesidir. Senelik olarak hesaplanan performans göstergelerinde ticarileştirilmiş 
patent sayısı çok ciddi bir önem taşımaktadır. Gelgelelim fikri hakların ticarileştirilememesi kayda 
değer mali yükler oluşturmaktadır. 

 Son olarak, ulusal ekonomik yapının kalkınması için işbirliği içerisinde olması gereken TTO’lar 
bunun tam tersine birbirleriyle rekabet içine girmişlerdir. Gerçekten de bazı TTO’lar, farklı 
düzlemlerde olsa bile, belirgin bir işbirliği geliştirmiştir, ancak bu işbirliklerinin yaygınlaştırılması 
TÜBİTAK tarafından ortak bir performans kriteri olarak koyulmalıdır. 

TTO’ların bünyesinde taşıdığı sorunların aşılması için neler yapılması gerektiği ve bu bağlamda hangi 
kurumlara ve paydaşlara ne gibi görev ve sorumluluklar düştüğü yukarıda maddeler halinde sıralanan 
sorunlardan net bir biçimde anlaşılmaktadır. Bu sorunlar yalnızca TTO’ların yapısal olarak taşıdıkları 
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kusurlardan ileri gelmemektedir. Aksine Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde hâlihazırda bulunan 
sorunlardan ötürü, TTO’larla ilgili konulmuş hedefler tam anlamıyla iktisadi süreçlere 
yansımamaktadır. TTO’ların iktisadi kalkınma ve uluslararası rekabet süreçlerine etkin bir biçimde 
tesir etmesi, belirli kurumsal sorunların ortadan kaldırılması ve hem gerçek hem de tüzel kişilerin 
işlevlerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmesine bağlıdır. 

3.7.5 Türkiye’de Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO’lar) Dağılımı 

Türkiye’de TTO’lar üniversitelerde elde edilen bilgilerin, teknolojik çalışmaların, sanayi ve endüstriye 
transfer edilerek, bilginin ticarileşmesi ve elde edilen ürünlerin katma değerinin artırılması amacıyla 
kurulmaktadır (Değerli ve Tolon, 2016). Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye'de TTO'lar ilk olarak 
2012 yılında TÜBİTAK tarafından başlatılan 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı ile 
kurulmaya başlamış ve ilk plan destek programının başlangıcı olarak 10 üniversite destek almış, daha 
sonra 2013 yılında buna 10 üniversite daha eklenmiş, 2014 yılında da 5 üniversite de daha TTO 
desteği almaya hak kazanmış ve böylece toplamda 25 TTO faaliyet geçmiştir (Tablo 3.37). Ayrıca 
hazırlık sürecindeki olan ve TÜBİTAK tarafından 1601 destek programı tarafından da desteklenen 9 
TTO daha bulunmaktadır (Harita 3.3). 

Tablo 3.37 TÜBİTAK tarafından Desteklenen TTO’lar ile Hazırlık Sürecinde Olan TTO’lar 

Destek Başlangıç 
Yılı 

 
Sıra No 

 
        Üniversite Adı  

 
İL 

 
                  Tüzel Yapısı 

 
 
 
 
 
2012  

1 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

2 Hacettepe Üniversitesi Ankara Yönetici Şirketin Ortak Olduğu Şirket 

3 Koç Üniversitesi İstanbul Üniversite Birimi 

4 ODTÜ Ankara Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

5 Gazi Üniversitesi Ankara Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

6 Özyeğin Üniversitesi İstanbul Üniversite Birimi 

7 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

8 Konya Selçuk Üniversitesi Konya Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

9 Sabancı Üniversitesi İstanbul Üniversite Birimi 

10 Ege Üniversitesi İzmir Üniversite Birimi 

 
 
 
 
2013 

1 Bilkent Üniversitesi Ankara Üniversite Birimi 

2 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

3 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Üniversite Birimi 

4 Erciyes Üniversitesi Kayseri Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

5 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Yönetici Şirketin Ortak Olduğu Şirket 

6 İstanbul Şehir Üniversitesi İstanbul Üniversite Birimi 

7 İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Yönetici Şirketin Ortak Olduğu Şirket 

8 İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversite Birimi 

9 İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü İzmir Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

10 Uludağ Üniversitesi Bursa Yönetici Şirketin Ortak Olduğu Şirket 

 
 
2014 

1 Ankara Üniversitesi Ankara Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

2 Sakarya Üniversitesi Sakarya Teknokent Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

3 Atılım Üniversitesi Ankara Üniversite Birimi 

4 Çankaya Üniversitesi Ankara Üniversite Birimi 

5 TOBB Üniversitesi Ankara Üniversite Birimi 

TOPLAM 25      

 
Hazırlık Süreci 
Desteklenen 
TTO’lar 

1 Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 

2 Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici  A.Ş. 

3 Fırat Üniversitesi Elazığ Teknoloji Geliştirme Bölgesi YöneticiA.Ş. 

4 Akdeniz Üniversitesi Antalya Üniversite Birimi 

5 Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli Üniversite Birimi 

6 Kadir Has Üniversitesi İstanbul Üniversite Birimi 

7 Mersin Üniversitesi Mersin Üniversite Birimi 

8 Okan Üniversitesi İstanbul Üniversite Birimi 

9 Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Üniversite Birimi 

TOPLAM 9      

Kaynak: TÜBİTAK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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3.7.5.1 KOP bölgesindeki TTO’lar 

Türkiye’de TÜBİTAK tarafından desteklenen 25’i faal, 9’u hazırlık sürecinde olan toplam 34 TTO 
bulunmaktadır. Haritaya göre en fazla TTO 8 tane ile İstanbul’da mevcut iken, Ankara’da yine 8, 
İzmir’de ise 3 tane TTO görülmektedir. TTO’lar sanayi ve inovasyonun gelişmişliğine bağlı olarak 
Marmara Bölgesi ve İç Anadolu'nun belli yerlerinde yoğunlaşmıştır. Araştırma bölgemiz olan KOP 
Bölgesi’nde ise 1 tane TÜBİTAK tarafından desteklenen, 2 tane de bu desteğin olmadığı toplam 3 TTO 
bulunmaktadır.  

Harita 3.3 TÜBİTAK Tarafından Destek Kapsamında Olan ve Hazırlık Süreci Desteklenen TTO’ların Coğrafi 
Dağılımı, 2016 

 

Kaynak: TÜBİTAK, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Selçuk TTO: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde, 2012 yılında desteklenen ilk 
10 TTO’dan birisi olmuştur. 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM, (Proje ve İş Geliştirme Merkezi) 
teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer nitelikli destek faaliyetleri ile 
üniversite-kamu-sanayi işbirliğini sağlayan etkin bir ara yüz konumuna ulaşmıştır. Daha sonra PİGEM 
4691 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda 2012 yılında Selçuk TTO’ya 
dönüştürülmüştür. Selçuk Teknokent, Selçuk TTO’nun oluşturduğu iş birlikleri sayesinde, yakın 
zamanda üniversite bünyesindeki öğretim elemanları, araştırmacı, danışman, yönetici statüsünde, 
öğrenciler ise yardımcı araştırmacı ve yazılımcı statüsünde istihdam edilmiştir. Selçuk TTO, 7 il ve 4 
üniversiteye hitap etmektedir. KOP Kalkınma idaresi Başkanlığının kurulması ile başlayan yeni 
yapılanma ile KOP bölgesi içinde yer alan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri için kalkınma 
planlamaları ortak değerlendirilmektedir. KOP Bölgesi’nde bulunan 7 Üniversitedeki öğretim 
üyelerinin patent müracaatlarını desteklemek üzere uygulamaya konulan PADES-Patent Destek 
Programı kapsamında 43 patent müracaatına destek sağlanmıştır (Konya Teknokent, 2016). Selçuk 
TTO’nun, eğitim ve tanıtım, girişimcilik ve şirketleşme gibi bölgenin mevcut sanayi, ticaret ve teknoloji 
kapasitesini geliştirmeye yönelik birimleri bulunmaktadır.  

Karaman TTO: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ne bağlı, Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi 
Koordinatörlüğü 2013 Temmuz ayında kurulmuştur. Üniversitenin araştırma ve geliştirme alt yapısını 
güçlendirmek amacıyla kurulan koordinatörlük, araştırma yapan öğretim elemanlarının ve 
öğrencilerin projelerine kaynak sağlayan kurumlardan en verimli derecede yararlanmak hedefi ile 
vizyonunu hazırlamıştır. Kurum koordinatörü, yardımcıları bilgisayar işletmeni ve teknisyeni olmak 
üzere PTTO yönetim kurulunda, 6 kişi istihdam edilmektedir.  
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Niğde TTO: Niğde Üniversitesine bağlı kurulan Niğde TTO, 2013 Mart tarihinde üniversitenin senato 
kararı ile kurulmuştur. Kurulan TTO’ların TÜBİTAK tarafından 1513 ve 1601 destek programlarından 
yararlanabilmesi için kurulan TTO’ların, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi kapsamında 
oluşturulan listeye girmesi gerekmektedir. Üniversite, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” 
sıralamasında 2012 yılında 42. Sırada, 2013 yılında 38. Sırada, 2014 yılında 49. Sırada yer almıştır. 
2015 yılında ise sıralamaya çok az fark ile girememiştir. Sıralamaya girmek ve desteklerden 
yararlanmak için üniversite bünyesinde çalışmalar başlatılmış ve üniversitenin strateji planına 
eklenmiştir. TTO bünyesinde yönetim kurulu dahil olmak üzere 16 kişi istihdam edilmektedir.  

3.8 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TİCARİLEŞTİRME SÜREÇLERİ 

İster üniversitelerde yapılan Ar-Ge araştırmaları veya üretilen fikirler sonucu olsun, isterse özel sektör 
ve sanayi kesimi ile kamu otoriteleri tarafından yapılan araştırmalar ve üretilen fikirler sonucu ortaya 
çıkmış olsun, fikri ve sınai mülkiyet haklarının (eserlerin, buluşların, yeniliklerin, tasarımların, 
markaların, özgün ürünlerin) korunması ve bu kapsamda söz konusu hakların ticarileştirilmesi 
üniversite-sanayi işbirliği mekanizmaları arasında önemi giderek artan en önemli unsurlardan biridir. 
Her ne kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları (FSMH) ile ticarileştirme konusu bazen teknoparklar 
tarafından bazen teknoloji transfer ofisleri tarafından, bazen de özel patent ve marka ofisleri 
tarafından üstlenilen bir fonksiyon olsa da, bu çalışmanın amacı ve bağlamında ile FSMH ve 
ticarileşme konusunun adeta bağımsız bir yapı gibi artan önemi dolayısıyla detaylı şekilde incelenmesi 
gerekmektedir.    

Dünya çapında 500 en büyük Amerikan şirketinin maddi ve maddi olmayan varlıklarının değerlerini 
analiz eden bir araştırmaya göre; 1975 yılında şirketlerin sahip olduğu değerin %83’ü maddi 
varlıklardan15 yani fabrika arazisi, tesisteki makinalar, binalar, araçlar vb. varlıklardan oluşurken, 
sadece %17’si maddesel olmayan varlıklardan yani fikri ve özellikle patent, marka ve tasarım gibi sınai 
haklardan meydana geliyordu. Aynı araştırmanın 2010 yılındaki sonuçları durumun tam tersine 
döndüğünü ortaya koymaktadır. Buna göre; 2010 yılında 500 en büyük Amerikan şirketinin patent, 
marka ve tasarım gibi sınai mülkiyet hakları şirket değerlerinde %80 paya sahipken, maddi varlıkların 
sadece %20’lik değeri oluşturduğu görülmektedir (Dericioğlu, 2016:24). Görüldüğü gibi yaklaşık 35 
yıllık bir dönemde maddesel varlıkların şirket varlık değerlerindeki payı maddesel olmayan varlıklarla 
yer değiştirmiştir. Maddesel varlıkların önemi azalmış buna karşın maddesel olmayan varlıklar şirket 
değerlerindeki yapı çok önemli bir paya sahip olmuştur. Sonuç olarak buluş, yenilik, tasarım ve marka 
gibi maddi olmayan varlıkların şirketlerin varlık değeri içindeki yeri ve bu yerin zaman içindeki 
değişimi, fikir ürünlerinin ve entelektüel sermayenin önemini çok çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. 
Bu değişim bilgi çağına geçişi net bir biçimde göstermektedir. 

3.8.1 Fikri Hak, Sınai Hak ve Telif Hakkı Kavramları 

Fikir ürünlerinin yasal korunması fikir ürünleri üzerindeki haklar veya kısaca fikri haklar terimi ile ifade 
edilir. Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), fikri hakları iki ana başlık altında değerlendirmektedir 
(Dericioğlu, 2016 ve WIPO, 2016): 1) Sınai Mülkiyet Hakları ve 2) Telif Hakları. Telif hakları da kendi 
içinde ikiye ayrılmaktadır: 1) Eser sahibinin hakları (copyright) ve 2) Eser sahibinin hakları ile bağlantılı 
haklar (rights related to copyright). Şekil 3.72fikri hakları detaylı bir biçimde göstermektedir. 

                                                           
15

 Elle tutulan, gözle görülen, somut bir mülkiyet konusu olan varlıklara maddesel varlıklar (tangible assets) denilirken, elle 
tutulamayan, gözle görülemeyen soyut bir hak konusu olan varlıklara maddesel olmayan varlıklar (intangible assets) 
denilmektedir (Dericioğlu, 2016:22). 
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Şekil 3.72 Fikri Haklar ve Alt Bileşenleri 

 

Kaynak: Dericioğlu, 2016:53 ve Başpınar, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 3.72’ye göre; Bilim, edebiyat, müzik, sinema ve sanat eserleri ile ilgili haklar eser sahibine ait 
telif haklarına girerken, eserleri yorumlayan sanatçılar, ses-görüntü kaydı yapan yapımcılar ve radyo-
televizyon kuruluşlarının eserleri ile ilgili hakları eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar olarak 
adlandırılmaktadır. Telif hakları eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Korunması için 
tescil ettirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Eserin kamuya sunulması ile koruma şartları 
kendiliğinden sağlanmış olur. Türkiye’de telif hakları 1952 yılında çıkarılan 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu ile korunmaktadır.  

Buluşlar yani patent ve faydalı model ile endüstriyel tasarımlar, markalar ve coğrafi işaretler vb. 
haklar ise sınaî haklar veya sınai mülkiyet hakları olarak tanımlanmaktadır. Sınai haklar konusundaki 
en önemli kaynak, 1967 yılına imzalanan “Sınai Hakların Korunması İçin Paris Sözleşmesi”dir. Yeni 
yürürlüğe giren 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu da açıkça patenti, faydalı modeli, markayı, tasarımı 
ve coğrafi işareti sınai mülkiyet hakkı olarak tanımlamaktadır (Resmi Gazete, 2017a).  

Bir diğer ifade ile Fikri Mülkiyet, insan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen hakları 
ifade eder. Türkiye’de kurumsal olarak Telif Hakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel 
Müdürlüğünce verilen Edebiyat ve Sanat Eserlerine verilen haklar iken, Sınai Mülkiyet Hakları, Türk 
Patent ve Marka Kurumu (Türk patent) tarafından sanayiye uygulanabilen yenilikleri kapsayan 
haklardır.  

3.8.2 Sınai Mülkiyet Hakları ve Türleri 

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların ve 
yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve 
satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin 
sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre 
sahip olmalarını sağlayan haklardır. Sınai mülkiyet haklarında korumanın sağlanması için, ilgili 
patentin, tasarımın, markanın vs. Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirilmesi gerekmektedir. 
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Sınai mülki haklar 5 gösterge etrafında incelenebilir: 1) Patent, 2) Faydalı model, 3) Marka, 4) 
Endüstriyel tasarım ve 5) Coğrafi işarettir. 

Patent: Sınırlı bir zaman ve mekân içerisinde, bir kişiye ya da firmaya ait buluşun üçüncü kişiler 
tarafından üretilememesi, satılamaması, kullanılamaması ve ithal edilememesini temin eden geçici 
bir tekel hakkıdır. Patentler, ülke sınırları içerisinde meydana gelen yeniliğe ilişkin gelişmeleri en 
belirgin biçimde yansıtan göstergelerden birisi olma özelliği taşır. Patentler buluşlara ilişkindir. Bir 
başka deyişle, bir patent ancak bir buluş için verilebilir. Bir buluş ürüne ait ise “ürün patenti” olarak 
adlandırılırken, bir usule ilişkin olduğunda “usul patenti” olarak isimlendirilir. Ürün bünyesinde var 
olan her bir problemin çözümüne ilişkin yenilikler buluş olarak kabul edilebilir ve bunların her biri için 
patent başvurusu yapılabilir. Başvuru gereklerini sağladıktan sonra, patent koruması üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülebilir. Bu koruma patent başvurusu yapıldığı andan itibaren geçerlidir. 

Faydalı Model: Hem yerel hem de küresel ölçekte eskiye göre yenilik arz eden ve sanayiye 
uygulanabilen buluşların belirli bir süre zarfı içinde sahibi olan kişilere üretim ve pazarlamaya ilişkin 
tekel hakkı sunulmasıdır. Bu süre 10 yıldır. Faydalı model, tıpkı patent gibi, inovasyona ilişkin kayda 
değer bir göstergedir. Faydalı model, birçok uzman kişi tarafından “küçük patent” veya “küçük buluş” 
olarak da adlandırılmaktadır. Patent ile arasındaki fark, zaman ve maliyet bakımından çok daha 
avantajlı olmasıdır. Faydalı modelin patente göre üstünlüğü, daha kısa bir süre içinde, görece daha 
kolay şekilde ve çok daha az masrafla edinilebilmektedir. KOBİ’ler için bu nedenle daha faydalıdır. 
Faydalı model, tıpkı patent gibi, buluşları koruma altına almak için verilmektedir. Ancak patentten 
daha farklıdır, zira koruma süresi, yenilik ölçütü ve inceleme ile değerlendirme biçimleri benzer 
değildir. Faydalı modelin koruması 10 senedir ve patente göre çok daha kısadır. 

Marka: Bir girişimin sahip olduğu mal ve hizmetleri, başka girişimlerin mal ve hizmetlerinden 
ayırmaya yarayan bir göstergedir. Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler ve sayılar, malların biçimleri 
ya da sahip oldukları ambalajlar gibi maddi göstergeler marka olarak kullanılabilirler ve baskı yoluyla 
çoğaltılıp piyasaya sürülebilirler. Marka ölçülebilir bir yenilik göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır. 
Yeni buluşların ya da özgün tasarımların ürünü oluşturması veya biçimlendirmesi mümkündür, ancak 
bu yeni ürünlerin tüketiciye sunulması ve satılabilmesi için, benzer ürünlerden kendisini ayırt etmeye 
yarayacak bir tanıtım işaretine gereksinimi vardır ki işletmeler adına önemli olan bu unsur, markadır. 
Marka bir işletmenin tüm ürünlerini temsil etme gücüne sahip olan ayırt edici bir işarettir. Markanın 
işlevlerinden biri, ürünün kaynağını tüketiciye tanıtmasıdır. Ayrıca marka kaliteyi simgeler ve reklam 
aracı olarak kullanılabilir. Kişiler almak istedikleri ürünü bir marka üzerinden diledikleri gibi satın 
alabilirler. 

Endüstriyel Tasarım: Bir ürünün ya da hizmetin tamamına ya da belirli bir kısmına çizgiler, şekiller, 
renkler, biçimler, dokular ya da süslemeler gibi duyusal olarak algılanabilen birtakım unsurların 
meydana getirdiği görüngüsel formdur. Benzer malları üreten firmalar arasında bu türden farklılıklara 
gitmek, piyasada rekabet gücü elde edebilmek için oldukça belirleyici bir etmendir. Bir ürün eğer üç 
boyutlu bir şekle ya da bu şeklin bir parçasıyla ürün üstündeki iki boyutlu süslemelere sahipse 
“endüstriyel tasarım” kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Esasen endüstriyel tasarım bir ürünün 
dış görünüşünü ifade etmektedir. Bu görünüş tam anlamıyla ürünün biçimi olabilirken, çizgiler, 
şekiller, süsler, renkler ya da başka unsurlardan meydana gelen görünümler de olabilir. Tasarımların 
korunması hususunda ürünün görünümü teknik özellikleri dışında değerlendirilir.  

Coğrafi İşaret: Öne çıkan bir özelliği, şöhreti ya da başka bir niteliği sayesinde belirli bir yörede ya da 
bölgede köklenmiş ve o yöre ya da bölgelerle özdeşleşmiş ürünlerin göstergelerine “coğrafi işaretler” 
adı verilmektedir. Bir başka deyişle, belirli bir coğrafi yere özgü bir niteliğe sahip olduğu için ün salmış 
olan, yani bu niteliğiyle tanınan ve satılan ürünlerin ayırt edilebilmesi için coğrafi işaretlerden 
faydalanılmaktadır. Kendine özgü nitelikleri nedeniyle benzerlerinden farklılaşan bu ürünleri 
meydana getiren bileşenlerin bir ya da birkaçı o yöreye ya da bölgeye özgü olduğu için, coğrafi işaret 
kapsamında değerlendirilmektedirler. Coğrafi işaretler “menşe adları” ve “mahreç işretleri” olmak 
üzere iki kesime ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Bu iki ayrı kalem aynı amaçlara hizmet etmektedir. 
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Mahreç işaretleri bir ürününü hangi coğrafyadan neşet ettiğini gösterirken, menşe adları ise, bu 
ürünlerin ya da hizmetlerin neşet ettikleri coğrafi yöreden kaynaklanan kalite ve niteliklerini ifade 
etmektedir. 

3.8.3 Fikri ve Sınai Hakların Korunma Süresi 

Bir fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSMH) korunması süresi hangi türe bağlı olduğuna göre değişiklik 
göstermektedir. Fikir ürünlerine ait koruma süreleri yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Türkiye’de 
geçerli olan koruma süreleri Tablo 3.38’de gösterilmiştir. 

Eserler, eser sahibinin yaşadığı süre ve bu süreye ek olarak eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl 
boyunca korunur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda bağlantılı olan hak sahipleri için koruma süreleri 
ise 70 sene olarak belirtilmiştir. Buluşlarda ise iki farklı koruma söz konusudur. Patent 20 sene ve 
faydalı model belgesi 10 sene korunmaktadır. Çoklu yasal korumadan yararlanan endüstriyel 
tasarımlarda koruma 5 senedir ve her beş yılda yenilenerek toplamda 25 sene sürdürülmektedir. 
Eser, marka tescili, haksız rekabet ile sağlanan korumalar ise, tescilli tasarım korumasından 
bağımsızdır. Son olarak tescilli markalarda koruma süresi yenilenebilir 10 sene iken, coğrafi 
işaretlerde koruma tescil süreciyle başlayıp süresiz olarak uzatılabilmektedir.  

Tablo 3.38 FSMH’nın Koruma Süreleri 

FİKİR ÜRÜNÜ SÜRE 

Eser Eser sahibinin yaşadığı süre + 70 yıl 

Bağlantılı Hak 70 yıl 

Buluş: Patent ve Faydalı Model Patent: 20 yıl 
Faydalı Model Belgesi: 10 yıl 

Endüstriyel Tasarım Tasarım tescili: 5*5 yıl 
Eser: Eser sahibinin yaşadığı süre + 70 yıl 
Marka tescili: Yenilenebilir 10 yıl 
Haksız rekabet: Süre yok 

Marka Yenilenebilir 10 yıl 

Coğrafi İşaret Süre yok, yenilenmesi koşuluyla sonsuza kadar uzatılabilir 

Kaynak: Dericioğlu, 2016 ve Resmi Gazete, 2017a’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

3.8.4 Türkiye’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının ve Yasal Mevzuatın Gelişimi 

Osmanlıda Patent ve Marka: Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet haklarının gelişimi, 20 Eylül 1871’de 
yasalaşan Alamet-i Farika (Marka) Nizamnamesi ile başlamıştır. Osmanlı’da bile bir markanın yasal 
olarak düzenlenmesine gidildiği görülmektedir. Alamet-i farika aslında “ayırt edici işaret” (trademark) 
anlamına gelmektedir. Bu nizamname, marka vekilliğine de yer ayırmıştır. 23 Mart 1879’a 
gelindiğinde, Abdülhamit döneminde çıkarılan bir diğer kanun ile Osmanlı Devleti patent konusunda 
ilk adımı atmıştır (Dericioğlu, 2017b). “İhtira Beratı Kanunu” ile Osmanlı ülkesinde gerek yerli gerekse 
yabancılar için patentler verilmeye başlanmıştır. Gerek Alamet-i Farika gerekse İhtira Beratı Kanunları 
dönemin ileri düzey sınai mülkiyet kanunları olup, Osmanlı devletinin sonuna kadar yürürlükte 
kalmışlar hatta Türkiye Cumhuriyeti’ne de aktarılan miraslar olarak her iki kanun da çok uzun yıllar 
Türk sınai mülkiyet haklarının temel hukuki dayanaklarını oluşturmuşlardır. 

1952 Senesi 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu: Osmanlı Devleti’nin yerini Türkiye’ye 
bırakması, önemli değişimlerin yaşanmasına yol açmıştır. 1920’lerde “mülkiyet-i sınaiye” kanunu 
meclis gündemi gelmiş, ancak kabul edilmemiştir. 1930’larda, 40’larda ve 50’lerde kanuni teşebbüsler 
söz konusu olmasına rağmen, bunlar meclisten geçmeyi başaramamıştır. 1965’te markalar kanunu 
kabul edilmiştir, ancak çağdaş hükümlerden mahrumdur. Bir başka deyişle, hükümlerin ne olduğu, 
coğrafi işaretlerin nasıl işlediği, itirazların hangi koşullarda yapılabileceği gibi içerikler kanunda yer 
almamıştır (Dericioğlu, 2017b).  
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TPE’nin 1994’te Kurulmasıyla Gelişen Mevzuat: Türkiye’de çağdaş sınai mülkiyet hukuku 1994 yılında 
Türk Patent Enstitüsü’nün kurulmasıyla başlamıştır. 1990’lı yıllarda küreselleşmenin etkisiyle gelişmiş 
ülkelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını küresel ölçekte koruma isteği ve dünya ticaretinin regüle 
edilmesi çabaları 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurulmasıyla sonuçlanmıştır. DTÖ’nün 
kurulması ve ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet haklarını düzenleyen bir anlaşma olan TRIPS (Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rigths -TRIPS) anlaşmasının kabul edilmesiyle DTÖ’ye üye 
olan ülkelerin sınai mülkiyetleri koruması kuralı getirilmiştir. Aynı dönemde Türkiye’nin hem DTÖ’ye 
hem de Gümrük Birliğine üye olması FSMH konusunda esaslı adımlar atmasını gerektirmiştir ki, 1995 
yılında sınai mülkiyeti kapsayan tüm haklar için her biri kanun olarak hazırlanan mevzuat Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) olarak yasalaşmıştır. Böylece 1995 yılında 551 sayılı “Patent Haklarının 
Korunması Hakkında KHK”, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK”, 555 sayılı 
“Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK” ve 556 sayılı “Markaların Korunması Hakkında KHK” 
yürürlüğe konulmuştur. Bu mevzuat yirmi iki sene boyunca devam etmiştir. Bu sayede 
kararnamelerde yer alan marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler ilk kez yasal bir düzenleme 
çerçevesine dâhil edilmiştir. Buna 2004 senesinde, 5147 sayılı “Entegre Devre Topografyalarının 
Korunması Hakkında Kanun” eşlik etmiştir. 1990’larda Patent ve Marka Vekilliği müessesesi ile ilgili 
olarak da 1995 senesinde TPE tarafından bir sınav konularak, bu sınavı verebilen kimselerin patent ve 
marka vekili olarak TPE’ye kayıt yaptırma hakkı kazanmıştır. Sınav sisteminin içeriği ve kimlerin bu 
mesleği yürütebileceği biraz geniş bir yelpazede tanımlanmıştır (Dericioğlu, 2017b).  

Uzun yıllar sınai mülkiyet konusunda herhangi bir ciddi gelişme olmamakla birlikte, 2008 yılında çıkan 
Ar-Ge kanunun etkisiyle buluşların ticarileştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında alınan “Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurul” (BTYK) kararları sonrasında, 27 Aralık 2011 tarihli, 2011/108 sayılı BTYK kararı 
ile TPE, “yerli patentlerin lisanslanmasını teşvik edecek politika araçlarının geliştirilmesi” işinden 
sorumlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda TPE, sınai mülkiyet haklarının desteklenmesi ve 
ticarileştirilmesine yönelik teşvik ve destek verilmesiyle ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu doğrultuda, 
gerek KOSGEB gerekse TÜBİTAK sınai haklar desteği vermeye başlamıştır.  

TÜBİTAK “1602-Patent Destek Programı” ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Türkiye kaynaklı 
olarak yapılan başvuru sayının çoğaltılmasını, gerek gerçek gerek tüzel kişilerin patent başvurusu için 
teşvik edilmesini ve Türkiye’deki patent sayısının arttırılmasını sağlamak amacındadır. KOSGEB ise; 
“Sınai Mülki Haklar Desteği” ile işletmelerin “patent belgesi”, “faydalı model belgesi”, “endüstriyel 
tasarım tescili belgesi”, “entegre devre topografyaları tescil belgesi” başvurusu yapmasına ve “yurt 
dışı marka tescil belgesi” almalarını desteklemektedir. 

TPE’den Türkpatent’e Dönüşüm ve Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu: Türkiye, “2023 Vizyonu” olarak 
tanımlanan ve 2023 yılında Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma, kişi başına milli 
gelirini 25 bin dolara çıkarma, 500 milyar dolarlık ihracat yapan bir ekonomi olma ve %5 düzeyinde 
işsizlik oranına inme biçimindeki hedefleri olan bir vizyon ortaya koymuştur. Bu vizyon, bir çok alanda 
olduğu gibi, sınai mülkiyet alanında da “2023 Vizyonu” denilen bir hedefler silsilesinin ortaya 
konulmasını sağlamıştır. Bu bağlamda ülkenin 2023 yılında, 10 küresel markaya sahip olması, 
dünyada “Türk Tasarımı” imajının yerleşmesi, 50 bin yerli patent başvurusu yapılması ve GSMH’nin 
%50’sine karşılık gelen fikri ürün portföyüne erişilmesi gibi oldukça iddialı sınai haklar vizyonu 
hedeflerinin ortaya konulmasını gerektirmiştir (Asan, 2014). Bu çerçevede, hem yukarıdaki sözkonusu 
vizyonun etkisi hem de değişen ve büyüyen ülke ekonomisinin FSMH konusundaki yeni ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 10 Ocak 2017 tarihinde yeni bir Sınai Mülkiyet Kanunu çıkarılmıştır. 6769 sayılı 
“Sınai Mülkiyet Kanunu” ve buna istinaden yayınlanan 24 Nisan 2017 tarihli “Sınai Mülkiyet 
Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik”in (Resmi Gazete, 2017b) yayınlanmasıyla Türk sınai 
mülkiyet hakları yeni bir döneme girmiştir. En başta TPE, Türk Patent ve Marka Kurumuna 
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dönüşmüştür. Bu kanun ile çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu yeni kanunun sağladığı 
avantajlar ve amaçlarını maddeler halinde özetlemek mümkündür:16 

 Bu kanunla uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi ve daha nitelikli bir sınai mülkiyet 
yapısına geçilmesi hedeflenmektedir.  

 Patentin üretilmesi ve ticarileşmesi hususunda üniversitelerin harekete geçirilmesi 
amaçlanmaktadır.  

 Bir başka amaç, sınai mülkiyet mevzuatının suç ve cezalara ilişkin hükümlerini kanunla 
düzenlemek (Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları) ve TCK’na uyumlu hale getirmektedir.  

 Kanunla, sınai mülkiyet mevzuatının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla 
uyumunun sağlanması hedeflenmektedir.  

 TPE’nin kurumsal olarak sahip olduğu mevcut kapasitenin arttırılması amaçlanmıştır.  

 Patent verilme süreçlerinin basitleştirilmesine dair değişiklikleri yapılacaktır.  

 Üniversitelerin yaptığı buluşlarda hak sahipliğinin üniversitenin kendisine verilmesi 
amaçlanmaktadır.  

 Kanun sayesinde suç ve ceza hükümlerindeki yasal boşluk giderilmektedir. 9) İncelemesiz 
patent sistemi kaldırılmaktadır ve verilen patentlerde tescil sonrasında itiraz imkânı 
getirilmektedir.  

 Faydalı model için araştırma raporu zorunluluğu getirilmiştir.  

 Patentlerin yıllık ücret ödemeleri için telafi süresi getirilmiş ve hakların yeniden tesis 
edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

                                                           
16
10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) 

adı “Türk Patent ve Marka Kurumu” (TÜRKPATENT) olarak değiştirilmiştir. Bu metin boyunca kurumun yeni adı olan 
Türkpatent ifadesi kullanılmıştır. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile inceleme, askıda kalma (itiraz süresi) ve tescil sürelerinin 
kısaltılması, maliyetlerinin azaltılması ve reel ekonominin ve piyasanın ihtiyaçlarına hızla cevap verilmesi, sınai mülkiyet 
haklarının niteliğinin artırılması (örneğin incelemesiz patent uygulamasının kaldırılması gibi), sözkonusu buluşların 
ticarileşme süreçlerinin hızlanması ve buna yönelik platformların kurulması, üniversitelerin buluşçuluktaki kapasite, imkan 
ve olanaklarının artırılması, üniversitelerde üretilen patentin hak sahipliğinin üniversitelere verilmesi, buluşu bulan 
akademisyene gelir hakkı verilmesi gibi bir dizi çok önemli yenlikler getirilmiştir. Yine yeni kanun ile en erken 17 ay, en geç 
47 ayda verilen Patent, yeni kanunda 7 ay-29 ay aralığına düşürülmüştür. Küçük patent olarak nitelenen faydalı modele, 
araştırma raporu zorunluluğu getirilmiştir.  
10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile Marka konusunda da bazı 
yenilikler getirilmiştir. Bunlardan başlıcaları; kullanılmayan markaların başka girişimcilerin önünü kesmesinin engellenmesi 
ile farklı marka türlerinin (ses, hareket vb.) tescilinin mümkün olmasıyla markaların hukuki koruması artırılmasıdır. 
10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile Tasarım konusunda da bazı 
yenilikler getirilmiştir. Bunlardan başlıcaları; tasarımlara inceleme koşulu getirilmiş, yeni ve özgün olmayan kopya 
tasarımların tescil edilmemesi kuralı getirilmiştir. Modası hızlı değişen tasarımlara ise tescilsiz yani Türkpatent’e tescil 
ettirmemiş olsa bile 3 yıllık koruma getirilmiştir. 
10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile Coğrafi İşaret konusunda da bazı 
yenilikler getirilmiştir. Bunlardan başlıcaları; coğrafi işaretlerle ilgili olarak yöresel ürünlerle alakalı (Malatya kayısısı, Giresun 
tombul fındığı, Antep baklavası, Aydın inciri vb.) denetim sistemlerinin artırılması sağlanmış (10 yılda verilen denetim 
raporunun her yıl verilmesi), hızlı tescil edilme sistemi getirilmiş (askı süresi 6 aydan 3 ay düştü), maliyetler neredeyse 
minimum düzeye indirilmiştir (8-10 bin TL’lik başvuru-tescil masrafları ortadan kalktı) ve coğrafi işaretlerde ambleminin 
ürün üzerinde kullanılma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca yeni kanun ile coğrafi işaretler dışında kalan ancak ortak değer 
olarak kabul edilen belli bir yöreye ait olmayan “geleneksel ürünler”in (örneğin Türk kahvesi gibi) tescili de mümkün 
olmuştur. 
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3.8.5 Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Aktörleri 

Sonuç olarak bugünkü mevcut durum içinde Türk Sınai Mülkiyet Sistemi 4 ana unsurdan 
oluşmaktadır. Şekil 3.73, Türk sınai mülkiyet sisteminin aktörlerini görsel bir biçimde ifade 
etmektedir.Bunlar, 1) Mevzuat, 2) Enstitü, 3) Vekiller ve 4) Mahkemelerdir. Buna göre; 

Şekil 3.73 Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Aktörleri 

 

Kaynak: Asan, 2014’den alınmıştır. 

Mevzuat: Sınai Mülkiyet mevzuatı 1995 yılından 2016 yılına kadar 1995 tarihli 551, 554, 555 ve 556 
sayılı Patent Haklarının, Tasarım Haklarının, Coğrafi İşaretlerin ve Markaların Korunması Hakkında 
KHK’lar ile yürütülürken, 2017 yılından itibaren yeni devreye giren 10 Ocak 2017 tarihli ve 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu ve bu konunun uygulanmasında kullanılan sınai mülkiyet yönetmeliği (24 Nisan 
2017 tarihli Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ile yürütülmektedir. 

Enstitü: Eski adıyla TPE, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent). Bu kurum sınai 
mülkiyetle ilgili tüm buluş, yenilik ve tasarımların başvuru ve tescil süreçleri başta olmak üzere, diğer 
tüm ilgili yasal uygulamaları yürüten, patent ve marka vekilleriyle ilgili sınav ve lisansları veren kurum 
olarak en önemli role sahiptir. 

Vekiller: Sınai mülkiyet sisteminin diğer önemli ayaklarından birisi olan “Patent ve Marka Vekilleri”, 
patent, faydalı modeli marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ya da entegre devre topografyası 
hakkı elde etmek arzusunda olan başvuru sahiplerinin kendi yerine seçtikleri ve Türkpatent’e başvuru 
yaparak işlemlerin yürütülmesi ve hak kayıplarının ortadan kaldırılması için görevlendirdikleri 
kimselerdir. Patent ve marka vekilleri, Türkpatent nezdinde başvuru sahiplerini temsil eder, bu 
kişilere danışmanlık yaparlar. Ayrıca, sınai hakların koruma altına alınması için gereken adımların 
atılması ile bu işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan yetkilere sahip olan kimselerdir. Bundan başka 
vekiller, Türkpatent nezdinde, ilgili kimselerin haklarının tesis edilmesi, koruma altına alınması ve 
bunlara ilişkin gereken idare ile ilgili her türden ilişkinin temin edilmesi ve özenli bir biçimde 
yürütülmesinden sorumludurlar. 

Mahkemeler: Gerek fikri haklar, gerekse sınai haklarla ilgili sorun ve uyuşmazlıkları çözen ve bu 
konudaki her türlü hukuk ve ceza davalarını yürüten ve söz konusu mülkiyet haklarının korunmasıyla 
ilgili yargılama süreçlerini içeren “Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri” sistemin diğer önemli aktörüdür. 
Türk hukukunda fikri hukuka ilişkin davalarda mahkemelerin yetki kuralları; telif hakları bakımından 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, buluş ve yenilikler bakımından ise çok yakın zamana 
kadar 1995 tarihli 551, 554, 555 ve 556 sayılı Patent Haklarının, Tasarım Haklarının, Coğrafi İşaretlerin 
ve Markaların Korunması Hakkındaki KHK’lar ile düzenlenmekteydi. Ancak yeni 6769 sayılı Sınai 
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Mülkiyet Kanunu ile bu durum değişerek Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım ve Coğrafi İşaret gibi 
buluş ve yeniliklerin yasal mevzuatı yeni 6769 sayılı kanun ve onun uygulanması hakkındaki 
yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır.  

3.8.6 Türkiye’de ve KOP Bölgesinde Patent ve Marka Vekilleri 

Yukarıda da vurgulandığı gibi sınai mülkiyet sisteminin en önemli ayaklarından birisini “Patent ve 
Marka Vekilleri” oluşturmaktadır. Patent ve marka vekilliği, “Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru 
sahipleri adına “patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret ve hizmet markaları, 
coğrafi işaretler” gibi Sınai Mülkiyet hizmetleri konularında işlem yapma yetkisi olan bir uzmanlık 
dalıdır” (PEM, 2011). Bilindiği gibi TPE’nin veya Türk Patent’in belirttiği şartları sağlayan gerçek veya 
tüzel kişiler, başvuru alanına göre marka vekili, patent vekili ya da her ikisi de olabilirler. Ülkelerde 
sınai mülkiyet sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesi, hem kişi hakları hem de ticaret ve 
ekonominin işlerliği bakımından önem taşımaktadır. Aynı zamanda doğru işleyen bir sınai mülkiyet 
sisteminin varlığı ve bölgelerde, patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım 
başvurularının çokluğu da ekonomik gelişme ve bölgelerin yenilikçilik potansiyelini göstermesi 
bakımdan önemli bir göstergedir. 

Tablo 3.39 İl Bazında Patent ve Marka Vekillerinin Dağılımı (2016) 

İl  Patent Vekili Marka Vekili Patent Ve Marka Vekili Toplam 

İstanbul 33 208 288 529 

Ankara 13 88 160 261 

İzmir 2 28 41 71 

Bursa 3 10 28 41 

Konya 2 10 12 24 

Antalya - 10 11 21 

Adana - 8 3 11 

Denizli 1 4 5 10 

Eskişehir - 4 4 8 

Kayseri - 3 4 7 

Mersin - 5 2 7 

Manisa - 5 1 6 

Sakarya - 1 5 6 

Tekirdağ - 4 2 6 

Gaziantep - - 5 5 

Balıkesir - 2 2 4 

Kocaeli - 1 3 4 

Kütahya - 2 2 4 

Samsun - 2 2 4 

Afyon  - 2 1 3 

Aydın - 2 1 3 

Çanakkale - 1 1 2 

Hatay - 1 1 2 

Isparta - 1 1 2 

Muğla - - 2 2 

Bolu - 1 - 1 

Osmaniye - 1 - 1 

Rize  - 1 - 1 

Şanlıurfa  - - 1 1 

Kaynak: TPE, 2017’den edinilen verilerle oluşturulmuştur. 

Tablo 3.39’da Türkiye’de 81 il bazında patent ve marka vekillerinin dağılımı görülmektedir. Buna göre; 
patent vekilliği, marka vekilliği ya da her ikisinin de vasfını taşıyan vekiller en çok İstanbul’da 
bulunmaktadır. Toplamda 529 vekil bulunduran İstanbul’u 261 vekil ile Ankara, 71 vekil ile de İzmir 
takip etmektedir. Genel olarak tabloya bakıldığında, üç büyük ilin Türkiye’deki toplam vekil sayısının 
büyük oranını barındırdığı açıkça görülmektedir. Ayrıca 81 il içinden yalnızca 29 ilde patent ve marka 
vekilinin bulunması da oldukça dikkat çeken başka bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun 
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anlamı ülkenin 52 ilinde fikri ve sınai mülkiyetin korunması ve ticarileştirilmesi konusunda başvuru ve 
tescil süreci işleten kurumların bulunmadığıdır. 

Öte yandan KOP Bölgesi illerinden yalnızca Konya’da vekil bulunmaktadır. Konya’da 2 patent vekili, 10 
marka vekili ve 12 de hem patent hem de marka vekili, toplamda 24 vekil bulunmaktadır. Bu sayı ile 
Konya, Türkiye ölçeğinde en çok vekil bulunduran 5. il konumundadır. Bu gösterge Konya’nın patent, 
marka ve endüstriyel tasarım başvurularında, bölge illerine göre ve Türkiye’deki genel illerin 
durumuna göre daha iyi olduğunu ortaya çıkarmaktadır.  Ayrıca Konya ile karşılaştırılan Kayseri’nin de 
vekil sayısı sıralamasında 10. olması dikkat çekici hususlar arasına girmektedir. 

3.8.7 Ticarileştirme Süreci Ve Stratejisi 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, artan küresel rekabet ve ürün ve hizmet yapılarının sürekli dönüşüme 
uğraması, şirketlerin başarılı olabilmek için yenilikçilik faaliyetlerini zaruri biçimde yürütmek zorunda 
olmalarına yol açmaktadır. Bu yenilikçi kapasitelerin ne kadarının kullanılabildiği ve rekabet güçleri, 
sahip oldukları fikri mülkiyet haklarını nasıl yönettikleriyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü fikri mülkiyet ve 
bu mülkiyeti koruma altına alan patent, marka ve model gibi haklar, firmaların sahip oldukları en 
yüksek katma değer taşıyan mevcutlardandır.  

3.8.7.1 Ticarileştirme Sürecinin Aşamaları 

Dünyada fikri sınai mülkiyet haklarına ilişkin meydana gelen değişimlere koşut biçimde, Türkiye’de de 
fikri mülkiyet haklarına dönük ilginin arttığından bahsedilebilir. Bir çalışma özelinde işaret edildiği 
gibi, “Fikri mülkiyet hakları alanında farkındalığın ve yönetim yetkinliklerinin artması, ileri teknolojili 
yabancı yatırımların gelmesi ile kamu yatırımları ve vergi teşvikleri sayesinde, Türkiye’deki patent 
sayılarında yıllar içerisinde artış yaşanmıştır” (Özdemir, 2014: 11). Ancak patent başvuruları ve 
tescilleri fikri mülkiyet haklarının ne kadar ticarileştiği ile ilgili kesin bir şey söyleyememektedir, çünkü 
patent hakkı kazanmış her bir buluş doğrudan ticarileştirilememektedir. Yeni bir bilgi geliştirmek ya 
da buluş yapmak, teknik gelişim için şart olsa bile, kazanç elde etmek adına her zaman yeterli 
olmamaktadır. Buluş sahiplerinin gerekli müşteri kitlesine ulaşarak mevcut ürününü ya da hizmetini 
piyasa koşullarında hak ettiği değerden satması gerekmektedir. Bu bağlamda buluş sahibinin atması 
gereken en ciddi adım, piyasada mevcut olarak bulunan şirketlerle rekabete mi yoksa işbirliğine mi 
girişeceğidir. 

Buluş sahibinin ticarileştirme aşamasında ürün ya da hizmetten ne kadar kazanç elde edeceğini 
belirleyen ikisi içsel ve ikisi dışsal toplam dört adet koşul söz konusudur. İçsel koşullar buluş sahibinin 
kararı ile şekillenmektedir. Bunlar ‘hız’ ve ‘örtülü bilgi’dir. Buluş sahibi ürününü ne kadar hızlı bir 
biçimde piyasaya sunarsa, taklitçilerin elde edecekleri avantajları da o kadar minimize etmiş olacaktır. 
Buradaki maksat yenilikleri zaman kaybetmeksizin pazara sürmektir. İkinci etmen olan örtülü bilgi ise, 
taklitçilerin içeriğini anlamakta ve bu yüzden kopyalamakta zorlandıkları, buluş sahibine ait kimi 
bilgilere işaret etmektedir. Bir buluşa ilişkin örtülü bilgi düzeyi ne kadar yüksek ise, bu durumda bu 
buluşun getireceği rekabet gücü de o kadar fazla olacaktır.  

Dışsal koşullar ise buluş sahibinin kararları dışında şekillenmektedir. Bunlar ‘fikri mülkiyet hakları 
düzenlemeleri’ ve ‘bütünleyici varlıklar’dır. Fikri mülkiyet hakları ülkeler ve sektörler arasında ciddi 
farklılıklar sergiler. Kimi ülkelerde bu hakların korunması üst düzeyde gerçekleşirken, kimi ülkelerde 
ise zayıf ve gelişmemiş bir koruma sistemi mevcudiyetini sürdürüyor olabilir. İkinci grupta yer alan bir 
ülkede faaliyet göstermekte olan bir girişimcinin fikri mülkiyet hakları, verili hukuki zayıflıklardan 
ötürü, taklitçiler tarafından kopya edilebilir ve bu yüzden gerçek değerinin çok altında bir değer 
üzerinden piyasada işlem görebilir. İkinci dışsal koşul olan bütünleyici varlıklar ise, buluş sahibinin 
üretim, dağıtım, pazarlama ve satış süreçlerine ilişkin finansal kaynaklara yeterli biçimde sahip olan 
şirketler ile işbirliğine giderek ürünü ya da hizmeti için olumlu bir ticarileştirme döngüsüne sahip 
olabilme kabiliyetine gönderme yapmaktadır. Bu bütünleyici varlıkları piyasada arz eden ne kadar çok 
şirket varsa, buluş sahiplerinin elde edecekleri karlar o bir o kadar yüksek olacaktır.  



 

195 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Ticarileştirme faaliyetlerini üç ana başlık altında toparlayabiliriz: i) Keşif ve icat evresi, ii) Geliştirme ve 
üretim evresi ve son olarak iii) Pazarlama, satış ve dağıtım evresi. İlk evreyi meydana getiren keşif ve 
icat sürecinde önemli olan iki husus, şirketlerin teknolojik yeniliği hangi kaynaktan edindikleri ve bu 
yeniliğin nasıl bir içerime sahip olduğudur. İcatlar şirketlerin kendi çalışanlarından, dışarıdaki 
insanlardan ya da çalışanların dışarıdaki kimselerle kurduğu ilişkilerden kaynaklanıyor olabilir. İkinci 
evreyi oluşturan geliştirme ve üretim sürecinde önem arz eden şey, ilk aşamayı arkada bırakmış olan 
icatların, hem teknik hem de ticari risklerinin asgari düzeye indirilerek ticarileştirilmesine imkân 
sağlanmasıdır. “Bu aşamada teknolojinin fikri mülkiyet haklarıyla korunup korunamayacağı, pazarda 
rakiplere karşı nasıl avantaj sağlayacağı, teknik kalite açısından yeterli olup olmadığı netleştirilir” 
(Özdemir, 2014:31). Son evreyi oluşturan pazarlama, satış ve dağıtım süreçlerinde ise, teknolojinin 
hangi kanallardan, ne zaman ve hangi gelir modeline göre pazara sürüleceğinin kararlaştırıldığı 
evredir. 

3.8.7.2 Ticarileştirme Stratejileri 

Bu bölümde bireysel ya da küçük girişimciler ile büyük şirketlerin benimsedikleri ticarileştirme 
stratejilerinden bahsedilecektir. Teknolojik yeniliklerin, fikirlerin ve buluşların çoğu zaman için esas 
menşei, bireysel ya da küçük girişimci şirketleridir. Bu girişimcilerin karşısında piyasadan büyük bir 
pay alan büyük şirketler yer almaktadır. Buluş sahibi ister bireysel ister küçük girişimci olsun, stratejik 
olarak vereceği en önemli karar, tekil biçimde bu büyük şirketlere rakip mi olacağı, yoksa bu 
şirketlerle işbirliğine mi gideceğidir. 

İşbirliğinin önünü açan iki yol vardır. Bunlardan birisi sınai mülki hakların kuvvetli bir biçimde 
korunmasını sağlayan hukuk düzeni iken, ötekisi ise mevcutta faaliyet gösteren şirketlerin önemli 
bütünleyici varlıklara sahip olmasıdır. “Eğer bu iki koşuldan en az biri mevcut ise büyük olasılıkla fikri 
mülkiyet sahibi girişimci lisanslama veya ortak Ar-Ge anlaşmaları aracılığıyla işbirliği stratejisini takip 
edecektir. Fikri mülkiyet tanzim düzeninin ne kadar güçlü olduğu, hukuk sisteminin fikri mülkiyet 
haklarını ne derece koruyabildiği ve fikri mülkiyet arabulucuları ya da girişim sermayedarı gibi 
mekanizmaların ne kadar yaygın olduğu ile doğru orantılıdır” (Özdemir, 2014:32). 

Şayet girişimciler fikri mülkiyet düzeninin yeterli derecede koruma altında olduğuna inanmıyorlarsa, 
potansiyel rakipleri ile herhangi bir işbirliğine gitmekten uzak duracaklardır. Bunun nedeni ise; fikri 
mülkiyete ilişkin herhangi bir girişimin böylesi koşullarda piyasaya sürülmesinden hemen sonra ciddi 
oranda değer kaybetmesi ihtimalinin olmasıdır. Şayet mevcut şirketlerin bütünleyici varlıkları ve diğer 
kaynakları çok büyük önem teşkil etmiyorsa ve bunların ikameleri mümkünse, girişimci şirketin 
işbirliğine gitmekten ziyade mevcut firmalarla rekabete gitmek gibi bir strateji seçmesi söz konusu 
olabilir. 

Literatürde ticarileştirme stratejisi ‘örgütsel model’ ve ‘patent stratejisi’ olarak iki farklı biçimde 
tanımlanmaktadır. Örgütsel model özelinde, lisanslama ve bileşen parça olarak bir ayrıma 
gidilmektedir. Bir çalışma özelinde tanımlandığı gibi, “Lisanslama modelleri teknolojinin kullanım 
haklarının herhangi bir ürün içerisinde kullanılmadan, direkt olarak teknoloji pazarlarında diğer 
şirkete belirli bir süre kiralanmasına karşılık gelir. Bileşen modelleriyse, teknolojinin bir ürünün 
bileşeni haline getirildikten sonra sahibi tarafından diğer şirketlere veya tüketicilere satılması veya 
kiralanmasıdır. Bu iki açık örgütsel modele alternatif olarak, içinde birçok buluşu kapsayan bir ürünün, 
tek bir şirket tarafından bütünleşik örgütsel model izlenerek ticarileştirilmesi vardır” (Özdemir, 
2014:33). 

Bu strateji kalemlerinden farklı olarak girişimcilerin özellikle benimsedikleri ‘patent stratejileri’nden 
bahsetmek mümkündür. Patent stratejileri üç ana gruba ayrılabilir: i) Sahiplik ya da koruma stratejisi, 
ii) Kaldıraç stratejisi ve iii) Savunma stratejisi. Bunlardan ilki olan sahiplik/koruma stratejisi, patent 
denince akla ilk gelen yöntemdir ve taklitçi rakiplere karşı özgün ürünü korumayı anlatır. Patente 
sahip olan kişi ya da firma, fikri mülkiyete ilişkin diğer mülkiyetleri de geliştirir ve böylece sahip 
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olduğu hakları arttırır. Böylece rakiplerin ürünü taklit etmesinin önüne geçer ve piyasa değerinin 
düşmesini engeller. 

Bir diğer strateji ise kaldıraç stratejisi olarak isimlendirilir ve şirketlerin raflarında beklettikleri ve ticari 
olarak öncelik taşımayan fikri mülkiyet haklarını diğer firmalara lisanslama yoluyla kiralamasıdır. Son 
olarak bahsedeceğimiz strateji ise, savunma/önleme stratejisi olarak anılır ve şu ya da bu türden 
girişimcinin koruma talep etmesinden ziyade, pazara giriş koşullarının engellenmesi amacıyla patent 
portföyü meydana getirilmesi stratejisine işaret eder. Bu tarz bir fikri mülkiyet hakkı stratejisinde, 
başka girişimcilere zarar verme, bu girişimcilerin faaliyetlerini önleme ya da kar elde etme gibi 
hedefler söz konusudur. 

Son olarak sadece büyük ölçekli şirketlerin başvurabileceği bir stratejiden bahsetmek istiyoruz: Açık 
inovasyon ya da dışarıdakilerle etkileşim. Büyük şirketler gerçekten de kimi zaman değişimin hızına 
ayak uydurmak konusunda ciddi sorunlarla yüz yüze gelmektedirler. Değişimin yörüngesine girmek 
için yeni teknolojiler ve yeni ürünler geliştirmek olmazsa olmazdır. Bu tarz büyük işletmeler genellikle 
inovasyon geliştirme stratejilerini kendi sınırları içinde yürütürler. “Fakat kısalan ürün yaşam 
döngüleri, artan ürün geliştirme maliyetleri, artan küreselleşme, bilginin dağınık hale gelmesi ve 
akışının kolaylaşması ve insanların hareket kabiliyetinin kolaylaşması, firmaların Ar-Ge faaliyetlerini 
tek başlarına yapmalarını giderek imkânsız hale getirmiştir” (Özdemir, 2014:37). Bu gelişmeler 
nedeniyle, hem işbirliğine hem de dışarıdan öğrenme stratejisine dayanan açık Ar-Ge modelleri 
yaygınlık kazanmıştır. Büyük şirketler yenilikten ziyade buluşlara ağırlık verirler ve bu nedenle piyasa 
için çözüm getiren yeniliklerden ziyade patent ve diğer fikri mülki hakların niceliğini kıstas olarak 
kabul etmeye başlamışlardır. Bu durumun sonucu ise, büyük şirketlerin raflarında biriken ciddi sayıda 
kullanılmayan patenttir. İşte açık inovasyon modeli, atıl halde bekleyen bu patentlerin dışarıdaki 
kullanıcılara yönlendirilmesine, yani onlara satılmasına ya da kiralanmasına işaret etmektedir. 

3.8.7.3 ODTÜ Örneğinde İzlenen Ticarileştirme Süreci ve Stratejisi 

Bu teorik açıklamaları, ODTÜ TTO ve Teknokentin uyguladığı ticarileştirme stratejisi ve süreci ile 
somut şekilde açıklığa kavuşturabiliriz. ODTÜ TTO ve ODTÜ Teknokent tarafından uygulanan 
ticarileştirme sürecine göre; ODTÜ bünyesinde öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırma 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluşların sınai ve fikri mülkiyet hakları, bu faaliyetleri yürüten 
öğretim elemanlarına aittir. Akademisyenlerin sanayi ile birlikte yürüttükleri ortak projeler 
neticesinde, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bir buluş ortaya konulduğu zaman, hak sahipliğinin 
belirlenmesi taraflar arasındaki sözleşme ile olur. Hak kayıplarının meydana gelmemesi için, projenin 
hayata geçirilmesinden evvel fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin paylaşım konusunda bir karara 
varılmalı ve sözleşmeyle resmileştirilmelidir. Öğretim elemanlarının buluşlarına ilişkin patentlenme 
süreçleri ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ BTO) ile ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ 
TTO) koordinasyonu çerçevesinde yürütülmektedir.“Öğretim elemanlarının, buluşlarının patentlenme 
sürecinin başlatılması için ilk olarak ODTÜ BTO ile irtibata geçmesi gerekmektedir. ODTÜ TTO ile 
iletişime geçilmesini sağlayan ODTÜ BTO, destek sürecini başlatır ve öğretim elemanını sürecin her 
aşamasında bilgilendirir. ODTÜ TTO, buluşu değerlendirerek buluş portföyüne alınmasına karar verir 
ise patent başvuru ve ticarileştirme süreçlerini başlatır” (ODTÜ, 2014:12).  

Şekil 3.74 ODTÜ’de uygulanan ticarileştirme sürecini yansıtmaktadır. Buna göre; ticarileştirme süreci 
esas olarak buluş sahibi kişinin buluşunu veya patentini pazara aktarma sürecidir. Pazarda ise buluşun 
ticarileştirilmesi yani bir ürüne/hizmete dönüşerek sahibine ticari gelir sağlamasıdır. Ticarileştirme 
sürecinde temel nokta buluşun ticari bir değere ve potansiyele sahip olmasıdır. Bu ticari değere sahip 
bir buluş pazarın beklentilerine, müşterilerden gelen talebe, buluş sahibinin girişimcilik yaklaşımına, 
sahip olunan kaynak/fonlara ve buluşun teknolojik olgunluk derecesine göre, temelde iki yolu izler: 
(1) Lisanslama, (2) Şirketleşme.  

Lisanslama stratejisi, temel bir buluşun yapılan anlaşmalar ve satışlar yoluyla ticarileştirilmesidir. 
Burada buluş; ya buluşa sahip olmak isteyen firmaya belli bir süreliğine kiralanır ki buna lisans 
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anlaşması denilmektedir, ya da sahip olunan buluş firmaya tüm haklarıyla birlikte devredilir yani 
satılır ki buna devir sözleşmesi adı verilmektedir. Lisanslama yönteminde, öncelikle buluşun FSMH 
kapsamında korunacağı pazarlar belirlenerek bu pazarlar için uygun olan patent başvuruları yapılır. 
Koruma ve tescil sürecinin tamamlanmasını takiben buluşun ticari pazar potansiyeli analizleri 
yapılarak ilgili lisansörle görüşmeler yapılmakta ve en sonunda da lisans veya devir sözleşmesi yoluyla 
süreç tamamlanmaktadır. 

Şekil 3.74 ODTÜ TTO Tarafından Uygulanan Ticarileştirme Süreci ve Stratejileri 

 

Kaynak: ODTÜ, 2016:13 

Şirketleşme yöntemi ise; buluş sahiplerinin -ki üniversitelerde bunlar akademisyenler olmaktadır- 
girişimcilik yaparak yani spin off adı verilen akademik şirketler kurarak buluşlarını ticari gelir getirecek 
hale getirmesi ya da buluşçuların start-up adı verilen genç başlangıç firmalarıyla ortaklık geliştirerek 
buluşlarını ticarileştirmesi mümkündür. Şirketleşme yolunun seçilmesi durumunda, söz konusu 
buluş/teknoloji ya teknokent bünyesinde bulunan kuluçka merkezlerindeki start-up şirketlerle birlikte 
çeşitli çözüm ortaklıkları veya işbirliği projesi yöntemiyle değerlendirilmekte, ya da teknokent 
bünyesinde kurulan akademisyen şirketi (spin off) yoluyla ticarileşme sürecine girmektedir. 
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4.  GİRİŞİMCİLİK ANALİZİ 

4.1 İŞGEM’LERİN İNCELENMESİ: MERSİN TARSUS VE KARAMAN İŞGEM’İN ANALİZİ 

Yerel ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir şekilde sağlanması için “girişimcilik kültürü” çok önemli 
bir meseledir. Hatta bir ülkede girişimcilik kültürü ne kadar olgunlaşmışsa, sürdürülebilir kalkınma 
hedefinin gerçekleştirilmesi o kadar kolay olacaktır, denebilir. Bu bağlamda, istihdam ile girişimcilik 
arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, bir bölgede girişimcilik arttıkça, yeni istihdam 
kapıları açılmaktadır. Ancak, Türkiye gibi girişimcilik kültürünün tam olarak yerleşmediği ülkelerde 
devletin iktisadi bir aktör olarak bu kültürün oluşmasında dolayımlayıcı görev görmesi gerekmektedir. 
İşte tam da bu amaçla, girişimci firmaları desteklemek, bu firmaların ilk yıllarda karşılaşacağı sorunları 
en aza indirgemek, girişimciliğe destek olmak, istihdama katkı sağlamak ve yerel/bölgesel gelişmeyi 
ve bununla birlikte rekabet ortamını iyileştirmek amacıyla, devlet tarafından İŞGEM’ler 
kurulmaktadır.  

Girişimcilik ve yenilikçilik ihtiyaç analizi saha araştırması kapsamında bu raporun mevcut durum 
analizi bölümünde yer alan Tablo 2.9’daki İŞGEM parametrelerin incelenmesi doğrultusunda, 
Türkiye’de girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için açılan İŞGEM’lerden biri olan Mersin-Tarsus 
İŞGEM başarılı İŞGEM uygulaması olarak saptanmıştır. Bu saptamanın yapılmasının ardında, hem 
İŞGEM bünyesindeki mevcut işletmelerin hem de mezun olan işletmelerin işlevselliğini anlamak 
vardır.Bu sayede, İŞGEM’lerin var olan sorunlarını saptayarak kurulma aşamasında olan Karaman 
İŞGEM için önerilerde bulunmak mümkün olabilecektir. Bu amaçla yapılandırılmamış mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında, Karaman’da kurulma sürecinde olan İŞGEM 
yapılandırılmamış mülakatlarla incelenerek değerlendirmeye alınmış ve GFZT analizi yapılmıştır. 
Rapor kapsamında Mersin/Tarsus İŞGEM ve bünyesindeki iki firma ve buradan mezun olmuş iki 
firmayla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yine, Karaman İŞGEM’de mülakatlar gerçekleştirilmiş ve elde 
edilen bilgiler analiz edilerek raporlanmıştır.  

İŞGEM raporu kapsamında, Mersin Tarsus ve Karaman ilinde toplam 6 yapılandırılmamış mülakat 
gerçekleştirilmiştir. Mersin Tarsus’ta biri İŞGEM, ikisi İŞGEM içerisinde yer alan firmalar ve diğer ikisi 
İŞGEM’den mezun firmalar olmak üzere, toplamda 4 mülakat gerçekleştirilmiştir. Karaman’da ise, 
henüz faaliyet aşamasına yeni geçmeleri ve girişimci/firma başvurularını yeni almaları nedeniyle, 
Karaman İŞGEM’de bir mülakat gerçekleştirilmiştir. Tablo 4.1’de mülakata katılanların eğitim düzeyi, 
yaşı, bölümü, iş yeri deneyim süresi, unvanı gibi profiline ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

4.1.1 Mersin-Tarsus İŞGEM İyi Uygulama Örneği 

KOSGEB (2015) Faaliyet Raporu temel alınarak İŞGEM’lerin mevcut işlik sayısı, dolu işlik sayısı, mevcut 
işletme sayısı, yeni işletme sayısı, mezun olan işletme sayısı ve istihdam sayısı incelenmiştir. Mersin-
Tarsus İŞGEM 2013 yılında kurulmuştur. 2015 verilerine göre mevcut işlik sayısı 146 iken, 141 işlik 
dolu görünmektedir. Buda %90’lık bir doluluk oranının olduğunu göstermektedir. İşliklerdeki işletme 
sayısı incelendiğinde ise Türkiye’deki İŞGEM’lerin işletme sayılarının ortalamasının çok üzerinde, 119 
işletmeye sahip olduğu görülmektedir. Yine, mezun olan işletme sayısı, Türkiye’deki İŞGEM’lerin 
mezun işletme sayısı ortalamasının üzerindedir. İstihdam sayısı incelendiğinde ise, yine en çok 
istihdam sağlayan İŞGEM olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sayısal veriler ışığında düşünüldüğü zaman, 
Mersin-Tarsus İŞGEM’in iyi uygulama örneği olarak seçildiğini anlamak çok zor olmayacaktır. 

4.1.1.1 Kuruluş aşaması: İŞGEM’in özellikleri ve faydaları 

Mersin-Tarsus İŞGEM’in kurulması, 2002 yılında Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla kabul edilmiş ve 
Sosyal Destek Projesi kapsamında 2003 yılında bu karar hayata geçirilmiştir. Proje istihdam sağlamak, 
insanları iş kurmaya yönlendirmek ve işletmeleri ilk yıllarında desteklemek amacıyla uygulanmaktadır. 
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Kurucu kişi, proje temelli olarak Dünya Bankası’na proje sunmuş ve projesinin geçmesiyle birlikte 
süreç başlamıştır.  

Mersin-Tarsus İŞGEM’in kurumsal işleyişi ile ilgili şunlar söylenebilir: İşletmelere yer, eğitim, 
danışmanlık gibi hizmetlerin verildiği bu alan İŞGEM1 ve İŞGEM2 olmak üzere iki farklı alanda faaliyet 
göstermek üzere Tarsus’ta kurulmuştur. Mersin/Tarsus İŞGEM müdür ve iki çalışanın bulunduğu bir 
yönetimden oluşmaktadır. Genel müdürlük İŞGEM1 içinde yer almaktadır. Müdürlükte işletmeciler 
için bir toplantı odası ve müdürlüğün yanında bir fuar alanı bulunmaktadır. Bu fuar alanı İŞGEM 
bünyesindeki işletmelerin ürünlerinin sergilenmesi için tasarlanmıştır ve şuanda faal olarak ürün 
sergilemeleri yapılmaktadır. İŞGEM bünyesinde yanıcı ve patlayıcı imalatı hariç, sektör ayrımı 
olmaksızın tüm sektörler desteklenmektedir. Verilen rakamlara göre, 2017 yılı itibariyle 118 firma, 
207 mezun olmuş firma ve 1000’in üzerinde çalışan bulunmaktadır. 

Tablo 4.1 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili 

 
Görüşme 
Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer, tarih ve saat Görüşülen Kişinin 

İli Kurum Tarih Saat Adı ve 
Soyadı 

Unvanı/ 
Görevi 

Yaş Cinsiyet Eğitim 
Düzeyi 

(Varsa) 
Bölümü 

İş/İşyeri 
deneyimi 
(yıl) 

İş 
Geliştirme 
Merkezi 

Mersin/
Tarsus 

İŞGEM 9.2.2017 09:00 Adem 
GÜL 

İŞGEM 
Genel 
Müdürü 

64 Erkek Lisans Makina 
Mühendisi 

15 yıl 

Firma Mersin/
Tarsus 

İMECE Tekstil 
(Mezun Firma) 

9.2.2017 14:00 İlhan 
Çatal 

İşletme 
Sahibi 

45 Erkek Lise 
Mezunu 

- 6 

Firma Mersin/
Tarsus 

Mersin Emir 
Gıda  (Kuluçka 

Firması) 

9.2.2017 13:30 Cengiz 
Kutlu 

İşletme 
Sahibi 

43 Erkek Yüksek 
Makine 

Mühendisi 

Makine 
Mühendisi 

3 

Firma Mersin/
Tarsus 

GroupMED 
gass&medical 

systems 
(Kuluçka 
Firması) 

9.2.2017 12:30 Levent 
Saraç 

Genel 
Müdür 

58 Erkek Lise 
Mezunu 

Makine 
Mühendisi 

9 

Firma Mersin/
Tarsus 

Yıldız 
Ambalaj(Mezun 

Firma) 

9.2.2017 15:30 Cihan 
Yıldız 

İşletme 
Sahibi 

52 Erkek İlkokul - 10 

İş 
Geliştirme 
Merkezi 

Karaman İŞGEM 30.3.2017 10:30 Ali 
Kantürk 

İŞGEM 
Genel 
Müdürü 

50 Erkek Lisans - - 

  

İŞGEM’lerin teorik olarak belirtilmiş amaçları incelendiğinde ise, bunların işletmelerin büyümesini ve 
hayatta kalmasını sağlamak amacıyla eğitim, danışmanlık ve yer hizmetleri vermek olduğu 
görülmektedir. Bu sayede, bölgede istihdam oranı artarken, aynı zamanda girişimcilik ruhu da 
özendirilmiş olacağı düşünülmektedir. İŞGEM yetkilisi, tüm bunları gerçekleştirmek amacıyla, 
verdikleri eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin dışında, bölgede işbirliği kültürünü oluşturmaya 
çalıştıklarından da bahsetmiştir. İŞGEM yetkilisi, “Aynı sektörde olan firmaları gruplar halinde 
eğitimlere sokuyoruz. Birlikte iş yapmaları için önerilerde bulunuyoruz umarım başarılı olunur” 
ifadesiyle, işbirliği kapsamında yapmış oldukları faaliyetlere dikkat çekmiştir. Bölgede işletmelerin 
İŞGEM sayesinde başarılı olması ve ayakta kalması diğer girişimciler için de tetikleyici bir unsurdur. Bu 
noktada ise, İŞGEM bünyesinden mezun olan firmaların büyüme sağlayarak rol model olması 
İŞGEM’in başarısı, bölgesel kalkınma ve girişimciliğin özendirilmesi açısından önemlidir. İŞGEM 
yetkilisi “mezun firmaların ildeki firmalar için sektörlerinde rol model olduğunu düşünüyor 
musunuz?” sorusuna, “Evet düşünüyorum. Bir firmamız silo üretiyor, OSB’de şuanda silo imalatında 
bir ihale aldı 5 milyon dolarlıktı (...) Bu anlamda büyük firmalarımız var ihracat yapan, yurt dışına 
açılan” ifadesiyle, mezun olan büyük firmaların rol model olduğundan bahsetmiştir.  

4.1.1.2 İŞGEM’in Verdiği Destekler 

Mersin-Tarsus İŞGEM bünyesindeki firmalara ne gibi destekler sunmaktadır? Ön plana çıkan destekler 
şunlardır: eğitim, ücretsiz iş planı hazırlama ve yirmi dört saat çalışma imkânı. Bunlardan başka, 
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işliklerin kiralarında indirim desteği verilmektedir. Kiraların piyasanın yarısına tekabül ettiği ilkyıl 
kiradan %30 indirim yapıldığı, %70’inin de KOSGEB tarafından ödendiği belirtilmiştir. Böylelikle 
girişimci, ilk yıl kira ödememektedir. Yine, İŞGEM tarafından verilen bilgilere göre, birebir danışmanlık 
hizmeti verilmekte ve İŞGEM çatısı altındaki işletmeler için yirmi dört saat güvenlik hizmeti 
bulunmaktadır. Pazarlama, ihracat, üretim konusunda girişimcilere ilişki kurmasında destek 
olunmaktadır. Hizmetlerin standart ve sektöre özgü olmadığı, ancak işletmelerin herhangi bir sorunu 
olduğunda gerek kendi bünyesindeki hizmetlerle gerek ilgili mercilerdeki iletişimlerle sorunlarını 
çözmede yardımcı olmaya çalıştıkları vurgulanmıştır.  

Bunlara ek olarak İŞGEM’ler, işletmelerin büyümesini ve hayatta kalmasını sağlamak amacıyla eğitim 
ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda, Mersin/Tarsus İŞGEM bünyesindeki işletmelere 
kalite eğitimi, finansman eğitimi ve maliyet analizleri konusunda eğitim verilmektedir. Ayrıca yine, 
planlama eğitimi ve araştırma-geliştirme eğitimi verilmektedir. Bunlar dışında, İŞGEM’in bu yıl dış 
ticaret eğitimi vermeyi planlandığı belirtilmiştir. Danışmanlık hizmetlerinin sürekli olarak verildiği de 
eklenmiştir. 

İŞGEM 2017 yılını kümelenme yılı olarak seçmiştir ve bu çerçevede kümelenme ve ihracat 
çalışmalarına devam etmektedir. Kümelenmenin yanı sıra Ar-Ge ve yenilik çalışmaları konusunda ise 
İŞGEM yetkilisi, “Ar-Ge’ye önem veriyor muyuz dersek, talebe göre aslında yol çözüm aramaktayız. 
Sektörel olarak gruplar oluşturup gruplar olarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Pazarlama gibi” 
ifadesiyle, yine eğitim süreçleriyle Ar-Ge ve yenilik kapsamında planlanan faaliyetlere değinmiştir.  

4.1.1.3 İŞGEM Firma Seçim Şartları Ve Mezuniyet Kriterleri 

Mersin-Tarsus İŞGEM’in hem firma seçerken hem de mezun ederken birtakım şartlara sahip olduğunu 
söylemek gerekir. İŞGEM’e seçim sürecinde girişimciler önce anketle değerlendirilmekte ve 65 puan 
alıp barajı geçenler girişimcilik eğitimlerine tabii tutulmaktadır. Girişimcinin üniversite mezunu 
olması, fikrin yenilikçi olması, istihdam yaratma düzeyi, Ar-Ge potansiyeli, ihracat yapabilme 
kapasitesi ve öz finansal kaynaklar, firma seçim kriterlerini etkileyici unsurlar arasında yer almaktadır. 
Burada girişimcilerin sahip olduğu finansal güç, işletmede çalışma durumu, kaç personel istihdam 
edeceği gibi parametrelere bakıldıktan sonra, KOSGEB yetkilisi, İŞGEM yetkilisi, Kaymakam ve 
Belediye Başkanı’ndan oluşan bir heyet kararıyla uygun görülürse girişimciyle sözleşme imzalanıp yer 
tahsis edilmektedir. İŞGEM yetkilisi, uyguladıkları anketlerde,girişimcilerin seçtiği alanın önemli 
olduğunu ve bu alan istihdam odaklı ve ihracat hedefli olduğu zaman, puanın 65’e ulaştığı 
belirtilmiştir.  

Mersin/Tarsus İŞGEM’in firma mezuniyet kriterlerine bakıldığında ise, işletmenin kendi ayakları 
üzerinde durmayı başarması, yeterince büyümesi ve mevcut işliğe sığmaması halinde, firmaların 
mezuniyet gerçekleştirilmektedir. İŞGEM, ilk 5 sene için, işletmelerin %80’inin ayakta kalmasını temel 
hedef olarak ifade etmiştir.Alınan bilgilere göre, mezun işletmelerin kapanma oranları %16-%20 
arasında değişmektedir.  

4.1.1.4 İŞGEM’in Yaşadığı Zorluklar 

Mersin/Tarsus İŞGEM bünyesinde vuku bulan birtakım sorunlar incelenmiş ve elde edilen bilgiler 
analiz edilmiştir.Girişimcilerin yaşadığı en büyük sorunların başında, sermaye sorunu gelmektedir ve 
bu noktada, İŞGEM yetkilisi birçok destek mekanizması olmasına rağmen, desteklerin nereye 
gittiğinin denetlenmemesi nedeniyle sorunların ortaya çıktığını belirtmiştir. Bürokrasinin çok ağır 
işlemekte olduğu ve bu durumun firmaların motivasyonu üzerinde negatif bir etki yarattığı dile 
getirilmiştir. Bundan başka, İŞGEM’lere yönelik bir yasal mevzuatın olmaması da sorun teşkil 
etmektedir. Girişimcilik eğitiminde ise, uygulama noktasında eksik kalındığı düşünülmektedir. İle özgü 
sorunlara bakıldığında ise, işbirliği kültürü eksikliği ve güven sorunu yaşandığı görülmektedir. Bu 
durum, İŞGEM’in bünyesindeki firmalar ve mezun firmalar arasında işbirliğini oluşturmasını 
zorlaştırmaktadır.  
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Firmalar açısından pazara erişebilirlik koşulu, maliyetler ve büyüme açısından önemli bir er 
tutmaktadır. Pazara erişebilirlik, firmaların rekabet edebilirlerini arttırmak ve işletmenin büyümesini 
desteklemek açısından önemli bir etmendir. Bu noktada, İŞGEM yetkilisi, pazara erişimin 
kolaylaştırılması için fuarlara katılım desteğinin olması gerektiği ifade etmiştir. Böylelikle, ücretsiz ya 
da çok düşük ücretlerle fuarlara katılım gerçekleşebilecek ve pazara katılım, tanıtım faaliyetlerinin 
gerçekleşmesiyle birlikte firmalar pazardaki gücünü koruyabilecektir. Dış pazara erişim konusunda 
ise, sayıları az olmasına karşın, ihracat yapan firmaların bulunduğu belirtilmiştir.  

Firmaların büyüyememesinin ardındaki nedenin“yer sıkıntısı” olduğu ileri sürülmüştür. Mezun 
firmaların karşılaştığı en büyük sıkıntının da yine yer sorunu olduğu ifade edilmiştir. Alınan bilgilere 
göre, İŞGEM içinden mezun olan firmaların OSB’nin şartlarını kaldıramadıkları için kapanabilmeleri 
söz konusudur. Bu yüzden, İŞGEM’den mezun olduktan sonra, firmaların ayakta kalabilmesi için, yeni 
bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, bir analoji yapmak gerekirse, 
eğer İŞGEM bir ilkokul ise, OSB işletmeciler için üniversite olarak görülmektedir ve dolayısıyla aradaki 
geçişi sağlayacak bir ortaöğretim kurumuna ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmelerin büyümesi için 
Bakanlık dâhilinde desteklerin verilmesi gerektiği, çünkü bankaların küçük rakamlar için kredi 
vermediğinden bahsedilmiştir. Bunlardan başka,girişimciler için eğitimin, bilinçlendirmenin, 
yönlendirmenin, sigorta ve vergi gerekliliğinin anlatılmasının çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca 
İŞGEM çatısı altındaki işletmelere vergi muafiyeti uygulanması gerektiği, bu sayede yeni kurulan bir 
işletmenin yükünün hafifletilmesi gerektiği de belirtilmiştir. 

Son olarak, elde edilen bilgiler ışığında, yereldeki vali, belediye başkanı, Ticaret Sanayi Odası, Esnaf 
Odaları gibi kamu kurumu ve STK’ların İŞGEM’e desteğinin büyük bir önem taşıdığı, bu entegrasyonun 
sağlanması halinde yönetimin daha sağlam temellerle işe devam edeceği ifade edilmiştir. İŞGEM 
yetkilisi,“Yönetici, mekân, destekler, yerelin sahiplenmesi İŞGEM başarısı için gerekli kriterler” 
ifadesiyle, başarılı bir İŞGEM modelini oluşturabilmek için temel dinamikleri tanımlamıştır. Aslında 
bölgede İŞGEM’e büyük bir talep bulunmaktadır. Ancak İŞGEM’in desteklenmesi tek başına KOSGEB’e 
ağır geldiği için, Türkiye’de İŞGEM’lerle ilgili ayrı bir birimin kurulması gerektiği ve ayrı bir müdürlük 
açılması gerektiği söylenmiştir. 

4.1.1.5 İŞGEM Bünyesindeki İşletmeler 

Verilen destekler, karşılaşılan sıkıntılar ve kurumsal süreçlerin nasıl işlediğine dair somut bilgiler 
edinmek için, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren iki işletmeyle görüşülmüştür. İşletmelerden biri 
sağlık sektöründe üretim yapmaktadır. Bünyelerinde 2017 öncesinde kırk dört kişi istihdam edilirken, 
şuanda yirmi altı kişi istihdam edilmektedir. İşletme, kurulum aşamasında kendisine yer ararken, 
Mersin-Tarsus İŞGEM’in yer desteği verdiğini öğrenmiş ve bu doğrultuda İŞGEM’e başvurmuştur. 
İşletme İŞGEM’de tam dokuz senedir faaliyet göstermektedir. İşletmenin büyüme aşamasında olduğu, 
ancak İŞGEM’in ihtiyaçları karşılayacak laboratuar vb. konularda alt yapıya sahip olmadığı 
belirtilmiştir. Firmaların büyüme/yer genişletme ihtiyacı bulunmakla birlikte, mevcut İŞGEM alanı bu 
talebi karşılayamamakta, İŞGEM dışındaki alanlarda ise kira fiyatları işletmeciye fazla gelmektedir. 
İlaveten, İŞGEM’in eli yüzü düzgün bir görüntüsünün olmaması, işletmeci için sorun teşkil etmektedir. 
İŞGEM’in kendilerine sağladığı destekler ise, firmalar tarafından kapı giriş kontrolü, güvenlik, temizlik, 
muhasebe, teknik bilgi ve seminerler olarak kategorize edilmiştir. Firma yetkilisinden alınan bilgilere 
göre, İŞGEM yetkilisi her konuda kendisine yardımcı olmaktadır. Yetkili, İŞGEM bünyesinde bulunan 
işletmeler için daha seçici olunması gerektiğini, ama artık buna da dikkat edildiğini belirtmiştir. 
Buradaki amaç, kuluçkadaki firmaların ihtiyaçları ve sektörel işbirliği sağlayabilecekleri firmaların 
kuluçkaya alınmasıyla işbirliği kültürünün ilde olgunlaştırılabilmesidir. İŞGEM süreci sektörel işbirliği 
konusunda ve yer bedeli konusunda firmaya katkıda bulunmaktadır. Yetkili başka bir yere gittiğinde 
sanayi kurabilmesi için imar vs. çeşitli yerlerden izin alınması gerektiğini belirterek, İŞGEM bünyesinde 
bu tür izinlerle uğraşmamanın işleri kolaylaştırdığı vurgulanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, prosedür 
konusunda eğitim aldıkları, ancak uygulamaya geçilmediği için fayda oranının düştüğü belirtilmiş, 
bunun yerine,on beş gün sonra verilen eğitimin kontrolü yapıldığı takdirde muhasebe, prosedür vs. 
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konularında İŞGEM’den mezun olan firmaların ayakta kalma şansına olumlu katkı yapacağı dile 
getirilmiştir. 

İşletmelerden diğeri ise, aromatik ve tıbbi bitkisel yağlar üretimi yapmakta ve dört kişi istihdam 
etmektedir. İŞGEM çatısı altında bulunmasının nedeni ise, yer bedeli sağlanmasıdır. İşletme 
yetkilisi,sürecin sıkıntılı olmadığını, ancak uzun olduğunu ve kısalması gerektiğini belirtmiştir. Tarsus 
İŞGEM’in başarısının altında yatan temel nedenin, Mersin-Adana arasında dar alana sıkışmış bir yer 
oluşu olduğu söylenmiştir. İŞGEM içerisinde muhasebe ve güvenlik gibi hizmetlerin olduğunu, ancak 
ileri teknoloji ve inovasyon üretimi yapacak bir işletme için alt yapısının bulunmadığını ve İngilizce, 
teknik bilgi, bilgisayar konusundan anlayan kişilerin İŞGEM bünyesinde işletmelere hizmet vermesi 
gerektiği düşünülmektedir. Alınan bilgilere göre, İŞGEM firmalara yer, muhasebe, güvenlik hizmeti 
dışında, ruhsat konusunda da yardımcı olmakta ve firmalar bu konuda sıkıntı yaşamamaktadır. 
“İŞGEM olmasa yine de işletmeyi kurar mıydınız” sorusuna, “evet, ancak süreç daha uzun olurdu” 
şeklinde yanıt verilmiştir. İŞGEM’in firmalarla işbirliği oluşturma konusunda, “Yani aynı platformdaki 
insanları buluşturabilmeli, rekabet şanslarını arttırabilecek altyapı verebilmeli” ifadesiyle işbirliği 
ortamının sağlanması için gerekli alt yapı hizmetlerinin bulunmadığına dikkat çekilmiştir. Firmaların 
ayakta kalabilmesi noktasında ise, İŞGEM’in ilk etaptaki destekleri sağlamakta eksik olduğu 
düşünülmektedir. Aynı sektörde ya da faydalanabileceği sektörde işletmelerin bulunmayışı nedeniyle, 
sektörel işbirliği gerçekleştirilememektedir. Firma yetkilisi tarafından, “İŞGEM’in yatırım yapabilecek 
insanlara yer sağlayan danışmanlık hizmeti verebilecek eğitim koşullarının sağlayabilecek nitelikte 
ayaklarının olması gerekiyor” sözleriyle, İŞGEM’in eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin gerekliliğine ve 
bu noktada eksik kalındığına dikkat çekilmiştir. Yeni kurulacak İŞGEM’ler için, iç ve dış mimarinin çok 
önemli olmasından dolayı, bu konuya dikkat edilmesi gerektiği dile getirilmiştir. İldeki işbirliği 
kültürüyle ilgili olarak, kültürel işbirliği bulunmadığı, İŞGEM yetkilisinin kümelenme çalışmalarına 
rağmen, ilçenin işbirliği yapmama konusunda direttiği bilgisi verilmiştir.  

4.1.1.6 İŞGEM’den Mezun Firmalar 

Somut veriler elde etmek için İŞGEM deneyiminden geçmiş mezun iki firmalarla görüşülmüştür. 
İşletmelerden biri tekstil sektöründe altı yıldır faaliyet göstermektedir.Üç yıl İŞGEM bünyesinde 
bulunmuştur ve yüz yirmi beş kişi istihdam etmektedir. İŞGEM kendilerine her konuda yardımcı 
olmakta ve kendilerine danışmanlık hizmeti vermektedir. İŞGEM bünyesinde acemiliğini atlatan 
işletme, on iki makinelik üretimden yüz yirmi makinelik üretime geçmiştir. Firmalar İŞGEM’in 
imkânlarının geliştirilmesini istemektedir. İŞGEM desteği olmasaydı, işletme kurmayacaklarını 
belirterek, “Arkamızda çok durdular. İş güvenliği uzmanlığı ile ilgili üniversite mezunu bulmamız 
lazımdı, aradık yardımcı oldular sağ olsunlar” diyerek, İŞGEM’in her konuda işletmelerine destek 
olduğu ifade edilmiştir. İlk yıl desteğin iyi olduğu, üçüncü yıldan itibaren zorlaştığı belirtilerek, bu 
şartların esnetilebileceği dile getirilmiştir. Şehirde işbirliği potansiyeli olmamasına rağmen, İŞGEM 
yetkilisinin bu yapının oluşması için uğraştığı ve ihtiyaç dâhilinde İŞGEM’in diğer firmalarla iletişim 
sağlayabildiği bilgisi verilmiştir. Mezun olmasına rağmen firma, İŞGEM’de faaliyet gösteren firmalarla 
iletişim kurmayı sürdürmektedir. İŞGEM’in güvenlik desteğinin önemli olduğunu, oradaki çatı altında 
kendini ve işletmesini güvenlikte hissettiğini belirten yetkili, prosedür konusunda da İŞGEM 
bünyesindeyken hiçbir sıkıntı yaşamadığını, ancak şuanda zorlandığını belirtmiştir. İŞGEM’in tüm bu 
olumlu özellikleri yanında, danışmanlık konusunda sektörel nitelikte, iş, pazar ağı, yurt dışına açılma 
ve markalaşma hususlarında da destek ve eğitim vermesi gerektiği eklenmiştir. Girişimcilik 
bağlamında, ilin, sektörel anlamda bir kısıta sahip olmadığı, aksine bunun insana bağlı bir faktör 
olduğu dile getirilmiştir. Son olarak, devlet destekleri fırsat olarak görülmektedir. 

İşletmelerden diğeri ise ambalaj sektöründe on yıldır faaliyet göstermektedir veüç yıl İŞGEM 
bünyesinde faaliyette bulunmuştur.On altı kişi istihdam etmektedir. Yer sıkıntısı ve kira bedelinin 
uygun olması nedeniyle İŞGEM tercih edilmiş ve başvuru-kabul sürecinde prosedürle ilgili hiçbir sıkıntı 
yaşanmamıştır. Kira, yer, güvenlik konularında İŞGEM desteklerinden yararlanıldığı belirtilmiştir. 
İŞGEM çatısı altında işini takip edip amacına uygun çalışıldığı takdirde mutlaka başarılı olunacağı ve 
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işletmenin ayakta kalacağı vurgulanmıştır. Yeni girişimci için ilk yıllarda kira bedelinin uygun olmasının 
çok önemli olduğu belirtilmiş ve bu çerçevede İŞGEM çatısı altında beklentileri karşılanmıştır. Mezun 
olan firmaların ayakta kalamamasının en büyük nedenleri arasında yer sıkıntısı olduğu, “Bu işletmeler 
İŞGEM’den 250 metreden çıkıyor 250 metreden çıkan organizede 2500 metreden aşağı yer yok” 
sözleriyle ifade edilmiştir. İŞGEM yetkilisinin de belirttiği gibi, orta ölçekli firmalar için OSB’nin büyük 
geldiği ve ikinci geçiş aşaması tarzında yerlerin tahsis edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu 
bağlamda,kamudan ya da Dünya Bankası’ndan mülkiyet alınıp yer edinip kira öder gibi tahsis 
edilebileceği önerisi getirilmiştir. İŞGEM’in ekonomik anlamda sağladığı desteklerin yeterli olduğu, 
girişimciyi piyasaya hazırlarken aynı zamanda reel sektörden ve zorluklarından çok da uzak tutmaması 
gerektiğini belirtmiş ve eğitim ve danışmanlık hizmetleri anlamında daha işlevsel olunabileceği 
eklenmiştir. Firma yetkilisi, İŞGEM desteği olmasaydı işletmesini yine de kuracağını, ama zorlanacağını 
söylemiştir. Tarsus’un kültürel olarak içe kapanık bir şehir olduğu belirtilerek, “İnan ki fuar bile açtık o 
kadar mücadele ediyoruz ki insanlar yerinden kalkıp daha ya burada ne üretiliyormuş deyip de 
gelmedi. Düşünebiliyor musunuz?” ifadesiyle bölgenin sosyo-kültürel yapısı göz önüne serilmiştir. 
İŞGEM yetkilisinin İŞGEM çatısı altında bir fuar oluşturduğu ve ürünlerinin satımı için IKEA ile 
görüştüğü belirtilerek pazar ağları konusunda da yardımcı olduğu vurgulanmıştır. Yüz yirmi beş 
firmadan %10-15’i kadarının yaşadığı memnuniyetsizliğin beklentilerin farklılığından dolayı meydana 
geldiği vurgulanmıştır. Orta düzeyde İŞGEM çatısı altındaki işletmelerle işbirliği yapılmaya çalışıldığı, 
ancak yeterli olmadığı, çünkü bölgede işbirliği konusunda güven eksikliği ve kültürel bir sorunun 
olduğu belirtilmiştir. İŞGEM bünyesinde faaliyet göstermenin getirdiği faydalardan birisi de, sosyal 
çevre edinmek olarak görülmektedir. Firma, mezuniyet sonrasında kendi işine hâkim olduğu için 
herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamıştır. Genel hatlarıyla İŞGEM yetkilisinin her türlü konuda destek 
verdiği, ancak belli ölçülerde yetersiz kaldığı, dışarıdan profesyonel bir yardım alınması gerektiği 
vurgulanmıştır. İşbirliği oluşturmak için uğraşlara rağmen bunun bir türlü sağlanamadığı, dışarıdan bir 
denetim mekanizmasının verimliliği denetlemesi gerektiği ve bu denetimin içerden yapılması 
durumunda art niyet arandığı ifade edilmiştir. Son olarak, işletmelerin üniversite ve meslek liseleriyle 
irtibat kurması için bir ara yüzün gerekli olduğu ve farklı projelerin yapılması gerektiği 
düşünülmektedir.  

4.1.2 Karaman İŞGEM 

Mersin-Tarsus İŞGEM’in işleyişi ve karşılaştığı sorunlar incelendikten sonra, Karaman İŞGEM ile ilgili 
bölüme geçebiliriz. Bu bağlamda, başarılı İŞGEM modeli olan Mersin-Tarsus İŞGEM’in 
incelenmesinden sonra KOP Belgesi içerisinde yer alan Karaman İŞGEM ile yapılandırılmamış mülakat 
gerçekleştirilmiş ve kuruluşunu tamamlayan İŞGEM için mevcut durum analizi yapılmıştır. 05.11.2014 
tarihinde Karaman İşletme Merkezi A.Ş şirketi kurularak, Karaman İŞGEM’in hayata geçirilmesi için ilk 
olarak KOSGEB’e başvuru yapılmıştır. Karaman İŞGEM, Karaman OSB ve Karamanoğlu Mehmet Bey 
üniversitesi ortaklığıyla kurulmuş bir İŞGEM’dir. KOSGEB Başkanlığı, Karaman İŞGEM’in başvurusunu 
kabul etmiştir. İŞGEM başvurusu ve İŞGEM adı kullanım hakkı kabul edilerek, KOSGEB tarafından 
gönderilen sözleşme 01.08.2016 tarihinde İŞGEM A.Ş. olarak yönetici ve ortaklar tarafından imzalanıp 
KOSGEB’e gönderilmiştir. 

4.1.2.1 Kuruluş Aşaması 

İŞGEM’in kurulma nedenleri incelendiğinde, Karaman ilinin bisküvi sanayisine dayalı bir yapısı olduğu 
ve üretim için gerekli makinelerin yurt dışında pahalı olması nedeniyle,makinelerin kopyalama 
yönetimiyle ilde üretildiği görülmektedir. Burada, yerli üretim yapan makinecilerin baskın olduğu bir 
sanayi alt yapısı hâkimdir. Karaman İŞGEM’in temel amacı “… Girişimcilerin iş kurmasını sağlamak 
yeni iş kurduklarında, dezavantajları indirmek, ortak kullanım alanları yaratmak, lojistik destek 
vererek karşılaştıkları risklere karşı yaşadıkları sorunları en aza indirmektir” ifadesiyle, İŞGEM yetkilisi 
tarafından dile getirilmiştir. Bu genel amaca ek olarak, İŞGEM dışındaki yeni kurulmuş işletmelerin 
sahip olduğu %80-90’lık kapanma riskini, %10’a indirgemek hedefler arasında gösterilmiştir.Ancak 
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ihracat yapılan ülkeler Arap ülkeleri, Cezayir, Ukrayna gibi sürekli siyasi krizlerin yaşandığı ve 
ekonomik bir kriz oluşması durumunda, Karaman ekonomisinin gidişatını sekteye uğratacak 
ülkelerden oluşmaktadır. Bu noktada Karaman İŞGEM, MEVKA güdümlü destek projesine elektronik 
ve yazılım konusunda, bölgede yazılım sektörünün eksik olması ve bunu iyileştirecek, güçlendirecek 
sanayi alt yapısının bulunması nedeniyle teklifi götürmüş ve MEVKA tarafından 2012 yılında bu 
hususta desteklenmiştir. Burada asıl amaç, ilde, İŞGEM bünyesinde yeni bir istihdam alanı oluşturmak 
ve ili bu noktada güçlendirmek ve aynı zamanda bisküvi ve çikolata sektörünün küçük işlerini yapacak 
sanayiciler oluşturarak Karaman sanayisini güçlendirmektir.  

İŞGEM’in kurulmasında belediyenin ve OSB’nin ciddi bir katkısı olduğu ve OSB’nin %99’unun OSB’ye 
ait olduğu belirtilmiştir. 2014 yılında, proje tamamlandıktan sonra, öngörülen bütçenin yeterli 
gelmemesi nedeniyle revizyona gidilmiştir ve MEVKA güdümlü destek projesinden yararlanılarak bina 
yapımında destek alınmıştır. Şirket kurulduktan sonra KOSGEB’e başvurulmuş, eksik olan bina onarım 
kısımları ve asma kapları 105 metrekare arttırılmıştır. İŞGEM bünyesindeki yazıhane, lavabo, mutfak 
gibi ihtiyaçlar bir araya getirilip proje olarak KOSGEB’e sunulmuş ve proje tamamlanmıştır. Karaman 
İŞGEM faaliyete geçmiş ve başvurular alınmaya başlanmıştır. 

4.1.2.2 İŞGEM’in Özellikleri ve Faydaları 

İŞGEM’lerin amacı, “seri üretim yapılabilecek küçük KOBİ’lerin büyütülmesi” olarak ifade edilmiştir. 
Burada, Ar-Ge yapmak isteyen bir girişimcinin İŞGEM’in bünyesinde olması çok makul görülmemekte, 
bunun nedeni olarak ise, İŞGEM’deki girişimcinin Ar-Ge desteklerinden yararlanamayıp sadece 
KOSGEB’den yararlanabilmesi hususu gösterilmektedir. Ar-Ge ve yeniliğin teknokent bünyesindeki 
firmalar tarafından yapılması ve prototiplerin burada üretilmesi, bu prototiplerin de İŞGEM 
bünyesindeki firmalar tarafından seri üretime geçirilmesi gerekmektedir. Bu iki yapının etkileşimi çok 
önemli olduğu için, Karaman İŞGEM ve Karamanoğlu Mehmet Üniversitesiyle aynı zaman diliminde 
kurulmuştur. Şuanda Karaman’da teknopark kuruluş çalışmaları devam etmektedir ve teknoparkla 
İŞGEM'in bütünleşmiş bir biçimde faaliyet göstermesi gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle, İŞGEM 
OSB içerisinde kurulmuştur veteknoparkın inşaat çalışmaları da OSB içerisinde devam etmektedir. 
İŞGEM ve teknoparkın girişimciyi bilgi ile donatmasıyla birlikte, mevzuat ve teknoloji açısından çok 
daha güçlü şirketlerin çıkacağı ve bu iki yapının bu mantıkla kurulduğu vurgulanmıştır. 

İŞGEM’in OSB içerisinde kurulmasının özel bir mantığı bulunmaktadır. KOBİ’lerin OSB içerisinde, 
İŞGEM çatısı altında faaliyet göstermesi sağlanarak, büyük sanayici ile etkileşim halinde olması 
amaçlanmıştır. Böylelikle, oluşan ekosistem içerisinde ticaretin hızlanacağı ve iletişimin artmasıyla 
bürokrasinin zayıflayacağı öngörülmüştür. Farklı sektörlerdeki firmaların yan sanayi ya da teknolojik 
ürünler için diğer illerden veya yurt dışından faydalandığı belirtilmiştir. Burada yan sanayi için diğer 
illerden faydalanmak yerine, firmaların aynı çatı altında bulunduğu girişimcilerden yararlanması ve bu 
sayede ilin ekonomik büyümesi hedeflenmiştir. Karaman İŞGEM, 11 bin m2’de açık olarak faaliyet 
göstermekte ve 3300 m2 kapalı alanda yirmi bir adet işliği bulunmaktadır. İlk yıl İŞGEM %10 indirim 
sağlarken, KOSGEB ise %70 indirim sağlamaktadır. Organize Sanayi Bölgesi’nin şehre göre doğalgaz ve 
elektrik tarifesi ucuz olduğu için, girişimciye ek bir katkı sağlanmaktadır. Yine kiraların çok makul 
düzeyde ve elektrik ile doğalgaz gibi enerji giderlerinin de çok düşük olduğu görülmektedir. 
Belediyenin üniversite ile işbirliği yaparak ulaşımı kolaylaştırdığı da elde edilen bilgiler arasındadır.  

4.1.2.3 İŞGEM Firma Seçim Şartları ve Girişimciye Ulaşma Şekli 

Firmalar İŞGEM’i nasıl seçilmekte ve İŞGEM firmalara nasıl ulaşmaktadır? Firma seçim kriterleri 
noktasında, mevzuatta bir sınırlama olduğuna, yani işliklerin çapa işletmeler ve yeni girişimcilere 
tahsis edildiği belirtilmiştir. Burada, çapa işletmelerin seçilmesi kriteri olarak, 2-3 yıl gibi bir süreçte 
fabrika kurabilme potansiyeli olan, OSB ve dinamiklerine uyum sağlayacak nitelikte ve gelişime açık 
işletmeler gösterilmiştir. Çapa işletmeler için birinci hedefin, yazılım ve donanımsal elektronik 
sektörlerinde işletme seçmek olduğu vurgulanmıştır. İŞGEM’in bir şirket olduğu vurgulanmıştır ve bir 
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şirket mantığıyla hareket etmesi gerektiği ve bölgenin potansiyeli ne ise o doğrultuda karar vermesi 
gerektiği üzerinde durulmuştur. İŞGEM’in önceliğinin bayan girişimciler ve yazılım-elektronik 
sektöründeki üretici-girişimciler olsalar da, arz-talep dengesine bağlı olarak farklı sektörlere de 
öncelik tanınabileceği belirtilmiştir. Yine, seçim yapılırken fiziki ve teknik mevzuata uygunluğa 
bakılmaktadır. Başvuralar tamamlandıktan sonra, yönetim kurulunun fikirlerine başvurduğu icra 
kurulu tarafından tekrar görüşmeler yapıldığı belirtilerek, “Biz hem yeni hem de çapa işletmeciler için 
form hazırlıyoruz, titiz davranıyoruz ve iyi seçimler yaptığımızı düşünüyoruz” sözleriyle, sürecin 
nitelikli işlemesi için her şeye dikkat edildiği vurgulanmıştır. Firma seçimlerinde hakemlik modelinin 
uygun olmadığı, ne kadar çok kişi varsa o kadar çok bürokrasinin olacağı, asıl amacın hızlı ve etkin bir 
biçimde üretime katkı sağlamak olduğu bilgisi verilmiştir.  

İŞGEM’lerin bir diğer önemli özelliği ise, istihdam yaratarak sosyo-ekonomik kalkınmaya destek 
sağlamaktır. Bu bağlamda, İŞGEM’ler de asıl hedefin Ar-Ge olmadığı, asıl amacın katma değer 
yaratmak olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda, İŞGEM yetkilisi, “Bizim hedefimiz o iyi aktörü o Apple ‘ı 
bulalım, yaşadığımız coğrafyaya ters düşmek, sırt dönmek kısır döngüye götürür” ifadesiyle, işlikleri 
bünyesinde destek vereceği girişimcilerin yüksek katma değer üreten bir yapıda olmasının önemine 
dikkat çekmiştir.  Burada önemli olan hususun, yenilik ya da Ar-Ge yapmaktan ziyade, piyasaya 
sürülebilecek ve seri üretime geçebilecek ürün üretme olarak düşünülmektedir. Bireysel olarak 
girişimciye ulaşma noktasında, billboardlarda ve TV’lerde duyurular yapılmaktadır. İŞGEM süreci 
içerisinde belediye ve vali gibi ilin yönetim organları bulunmakta ve bu sayede, etkin kişiler aracılığıyla 
daha çok işletmeye/girişimciye ulaşılabilmektedir.  

4.1.2.4 İŞGEM’in Verdiği Destekler 

İŞGEM ne tür destekler sunmaktadır? Yeni kurulmuş bir işletme için kira bedeli ilk yıllarda büyük 
sıkıntı olmaktadır, bu nedenle İŞGEM’in sağladığı en temel destek mekân/yer desteği olarak 
görülmektedir. Bundan başka, İŞGEM’in eğitim planlamaları olduğu, bunların da mesleki eğitim değil, 
çalışma hayatına özgün eğitimler olacağı belirtilmiştir. İhracat, marka ve endüstri 4,0 gibi konularda 
her ay dokuz ayrı eğitim verilmesi planlanmıştır. Bu eğitimlerin dışında, KOSGEB tarafından, İŞGEM 
işletme eğitim desteği altında yönetici şirkete eğitim desteği sağlanacaktır. Eğitimler için üniversite 
ayağı da unutulmamış, KÜSİ temsilcileriyle eğitim planlamaları yapılmıştır. KOSGEB’den girişimcilik 
belgesi almadan, hibe alınabileceği ifade edilmiştir. Bunlara ek olarak, İŞGEM bünyesinde toplantı 
salonları bulunmaktadır ve bu salonlarda diğer firmalarla ücretsiz bir şekilde görüşme imkânı söz 
konusudur. İŞGEM çatısı altındaki firmalar için duvarda 3-5 dakikalık tanıtıcı sinevizyonlar çekilerek, 
işletmelerin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Firmaların işini kolaylaştırmak 
adına PTT ile anlaşılmıştır.  

Girişimciler için sosyal alan boyutu düşünülerek, OSB içerisinde sosyal bir mekân tesis edilip 
buralardaki kafeterya ve ev yemekleri yapan yerlerin hayata geçirilmesi ile birlikte, İŞGEM ve OSB 
bünyesindeki firmaların etkileşiminin artacağı düşünülmektedir. İŞGEM yetkilisi, bu konuda, “Biz 
burayı bir ekosistem olarak düşünüyoruz. 2 arkadaşı buluşturmak gerek, bazen fikirlerle işbirlikleri 
olacak” ifadesiyle, genel çerçevede bu yapının amacını özetlemiştir. İŞGEM web sitesinde ürün ve 
ürün yöntemlerini sitede yayınlayarak ürünlerini göstermelerini sağlayacakları ve yeni bir MEVKA 
projesiyle OSB’de 3 boyutlu yazılım yapılacağı bilgisi verilmiştir. Son olarak, İŞGEM içerisinde temizlik 
personelinin olduğu, sistem oturunca birkaç personel daha istihdam edileceği eklenmiştir. 

4.1.2.5 İŞGEM’in Yaşadığı Zorluklar 

İŞGEM ile ilgili yaşanılan zorluklar noktasında ise, hem İŞGEM yapısıyla ilgili hem de İŞGEM çatısı 
altında faaliyet gösterecek girişimcilerle ilgili sorunlardan bahsedilmiştir. Yaşanılan temel sorunlardan 
bir tanesi, İŞGEM’e özgü yasal mevzuat ve yönetmeliğin olmayışından kaynaklanmaktadır. 
İŞGEM’lerin kuruluş aşamasında bürokratik sıkıntıların olduğu yereldeki fikir uyuşmazlıklarının süreci 
engellediği ya da uzattığı düşünülmektedir. Yine, en büyük sorunlardan bir başkası finansman olmakla 
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birlikte, Karaman özelinde bu sorun OSB ve üniversite sayesinde aşılmıştır. İŞGEM birçok alanda 
destek verdiği için, Bakanlık bünyesinde mali desteğin arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. 
MEVKA’dan destek alınmıştır, ancak kapasite geliştirmek için yeniden lazım olduğu takdirde, aynı 
destek programına başvuru yapılamamaktadır ve bunun önemli bir sorun olduğu ifade edilmiştir. 

İŞGEM’ler de enerji, elektrik, doğalgaz, su gibi kalemlerde destek olması gerektiği, Karaman İŞGEM’İN 
OSB içerisinde olduğu için bu indirimden faydalandığı belirtilmiştir. Yeni girişimcilerin ayakta kalması 
için, İŞGEM bünyesinde vergi ve SGK indiriminin ya da muafiyetinin olması gerektiği vurgulanmıştır. 
KOSGEB’den alınacak 100 bin TL’lik faizsiz kredi desteğinde teminat mektubu istenmektedir, ancak 
verilen bilgilere göre, girişimciler bu sorunu aşamamaktadır. Firmaların 3-5 yıl içinde mezun olma 
şartının esnetilmesi gerektiğine işaret edilmiştir ve yer bulma hususunda sorun yaşanma ihtimalinin 
olduğu belirtilmiştir. İŞGEM’lerin ilkokul olduğu girişimcilerin üniversiteye hazırlandığı buradan 
mezun olan firmaların OSB’de yer bulmakta zorlandığı belirtilerek, 1000 m2’lik alanlara bir 
ortaöğretim kurumuna ihtiyaç olduğu saptanmıştır. 

Tüm değerlendirmeler ışığında, Karaman İŞGEM’in sahip olduğu güçlü ve zayıf noktalar ile önündeki 
fırsat ve tehditler Tablo 4.2’de yapılan GZFT analizinde özetlenmektedir. 

Tablo 4.2 Karaman İŞGEM GFZT Analizi 

GÜÇLÜ NOKTALAR 

 İŞGEM’e talebin fazla olması 

 İŞGEM’in OSB içeresinde yer alması 

 İŞGEM’in üniversite desteği alması 

 İŞGEM yöneticisinin işini sahiplenmesi ve 
yerel yönetim konusunda tecrübelerinin 
bulunması 

 İŞGEM’in bina onarım konusunda MEVKA 
ve KOSGEB’den destek alarak prezantabl 
bir görünüme sahip olması 

 İŞGEM’in yeni işletmeciler için toplantı 
salonundan projeksiyona kadar tüm 
ayrıntıları düşünerek sağlam bir yapı 
oluştur olması  

ZAYIF NOKTALAR 

 Karaman’ın büyüme isteğinin kısıtlı 
olması(Girişimci açısından) 

 Karaman’da risk algısı ve oranı yüksek 
olması(Girişimci açısından) 

 Karaman’da sektörel iş birliği 
eksikliği(Girişimci açısından) 

 Karaman’da ortak iş gücü etrafında 
örgütlenememe(Girişimci açısından) 

 İŞGEM kurulma sürecinin uzamış olması 
 

FIRSATLAR 

 İŞGEM’de ki işletmelerin OSB içerisinde 
eyer alması dolayısıyla elektrik, su gibi 
indirimlerden yararlanması 

 İŞGEM’de ki işletmelerin kira indirimi ve 
yer indirimi gibi hizmetlerden yararlanarak 
ilk yıllarda desteklenmesi 

 İŞGEM’de ki işletmelerin OSB içerisinde ki 
büyük sanayilerle etkileşim kurabilmeleri 
için ortak sosyalleşme alanlarının 
planlanması 

 İŞGEM’in farklı alanlarda birçok eğitim 
planlamasını yapmış olması 

TEHDİTLER 

 Talep olmadığı takdirde yapılan kamu 
yatırımının karşılıksız kalması 

 İŞGEM bünyesinde ki girişimcinin başarılı 
olamayıp 36 aydan önce kapanmaları 
durumunda KOSGEB’e aldıkları parayı 
faiziyle geri ödemek zorunda kalması 

 KOSGEB’den destek alarak başarılı 
olamayan girişimcinin bir daha destek 
alamaması 

4.1.3 Sonuç ve Değerlendirme 

Mersin-Tarsus ve Karaman İŞGEM’lere ait süreçlerin anlatılmasından sonra, bu iki İŞGEM ile ilgili bir 
değerlendirme, daha doğrusu Karaman İŞGEM’in Mersin-Tarsus İŞGEM’i hangi konularda örnek 
aldığına dair bir değerlendirme yapabiliriz. İşletmelerin hayatta kalması, rekabet edebilirliğinin 
sağlanması amacıyla İŞGEM’lerin yapısı, vermiş olduğu eğitim/danışmanlık hizmetleri, destekler ve 
süreçler rapor kapsamında incelenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Öncelikli olarak, başarılı 
İŞGEM uygulaması olarak seçilmiş Mersin-Tarsus İŞGEM, kuluçkadaki işletmelerle mezun olan 
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işletmeler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Buradan hareketle, İŞGEM’lerin başarılı olabilmesinin 
altında yatan temel etkenin, yönetici ve yerel yönetimin bu oluşumu sahiplenmesi olduğu kanısına 
varılmıştır. Tarsus İŞGEM işletmelere ilk yıllarda ayakta kalabilmeleri için kira, yer, güvenlik gibi 
konularda destek sağlarken, aynı zamanda işletmecilerin bir sorunu olduğu takdirde ilgili kişilerle 
birebir iletişime geçmektedir.  

Buradaki temel sorun kira, yer, güvenlik dışındaki hizmetlerin kurumsallaşmış bir biçimde 
verilmemesi, bir nevi geleneksel usullerle tek kişi tarafından yürütülmeye çalışılmasından 
kaynaklanmaktadır. İşletmelerin büyümesi ve yerel/bölgesel ekonomiye katkı sağlaması için, işbirliği 
kültürünün bölgede olgunlaşması önemli bir unsurdur. Bu konuda Tarsus İŞGEM, İŞGEM çatısı altında 
ve mezun olan işletmeleriyle işbirliği kültürünü oluşturmak için bir takım çalışmalar yürütmüş, ancak 
istenilen işbirliği ortamını oluşturamamıştır. İŞGEM çatısı altında birbirini besleyecek yan sanayilerin 
ve sektörlerin yoğunlaşması, bu tip sorunları aşmada faydalı olacaktır. Son olarak, alınan bilgilere 
göre, İŞGEM bünyesinde verilen yer, eğitim, güvenlik gibi hizmetlerle işletmelerin ilk yıllarında ayakta 
kalmalarına yardımcı olmuş ve onlar için korunaklı bir yapı oluşturmuştur. Mezun firmalar 
incelendiğinde ise, mezuniyet sonrası yer sorunu dışında herhangi bir zorlukla karşılaşmadıkları 
görülmüştür. 

Karaman İŞGEM ise, 2014 yılında KOSGEB’e başvuruda bulunmuş ve 2017 yılından itibaren başvurular 
almaya başlamıştır. Tarsus İŞGEM’deki en büyük sorun, bina yapım ve görüntüleri kullanışlı 
olmamasıyken, Karaman İŞGEM bu sorunun önüne geçmek için hem MEVKA’dan hem de 
KOSGEB’den onarım ve bina yapım desteği almıştır. Böylelikle, işletmecilerin görüntü bozukluğu 
nedeniyle iş ilişkileri oluşturmada yaşayacağı sıkıntıların önüne geçilmiştir. Nitekim Mersin-Tarsus 
İŞGEM’de alanın ve ofislerin eli yüzü düzgün olmaması nedeniyle ofise/işletmeye iş ilişkileri kurma 
noktasında ilgili kişilerin çağrılamadığı dile getirilmişti. Karaman İŞGEM’de toplantı salonu, lavabo, 
mutfak, projeksiyon aleti gibi işletmeci için gerekli olan tüm ayrıntılar düşünülmüş ve hepsi 
tamamlanmıştır. Mersin-Tarsus İŞGEM’deki izlenimler doğrultusunda, bu ayrıntılar girişimcinin 
motivasyonunu arttırıcı etkiye sahip olduğu söylenilebilir. Karaman İŞGEM, OSB içerisinde bulunduğu 
için kira ve yer hizmeti dışında elektrik, su ve doğalgaz gibi indirimlerden de faydalanabilmektedir. Bu 
da, girişimcilerin ilk yıllarda çektiği finansman sıkıntısını en aza indirgeyecektir.  

Girişimciler için OSB içerisinde sosyalleşmeleri açısından kafeterya ve yeşil alan gibi projeler 
düşünülmektedir. Zamanlarının çoğunu bu işletmelerde geçirecek olan girişimci, işletmeci ve çalışan 
için bu önemli bir motivasyon sebebi olacak ve aynı zamanda ortak kullanım alanı, firma/sektörler 
arası işbirliğinin oluşmasına ön ayak olacaktır. Tüm bunların dışında, Tarsus İŞGEM’in yaşadığı 
sıkıntılardanbazıları, danışmanlık sorunu, Ar-Ge ve yenilik için yeterli alt yapının olmaması ve 
üniversiteyle ya da meslek liseleriyle etkileşimin olmamasıydı. Karaman İŞGEM ise, bu sorunun önüne 
geçecek şekilde, üniversiteyle birlikte İŞGEM’i kurmuştur. Böylelikle işletmeciler için hem 
üniversiteyle temas noktasının bulunması hem de bilim ve yeniliğe yakın olma fırsatı sağlanmıştır. 
Farklı dallarda ve konularda girişimcilere iş hayatına hazırlamak için eğitim planlamaları düşünülmüş, 
KÜSİ ayağı unutulmamış ve temsilcilerle birlikte çalışılmaya gidilmiştir. Sonuç olarak, girişimcinin 
büyüme ve hayatta kalmasını sağlamak, rekabet gücünü arttırmak, girişimciliği özendirmek ve 
bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek adına Mersin-Tarsus İŞGEM’in var olan sorunları, Karaman İŞGEM 
tarafından tüm ayrıntılarıyla düşünülmüş, planlamalar yapılmış ve süreç başlatılmıştır.  

Son olarak, her iki İŞGEM’le yapılan mülakatlar değerlendirildiğinde, İŞGEM’ler için bir yasal 
mevzuatın ve kendine özgü yönetmeliğinin olmaması, İŞGEM’den mezun olan firmaların kendine 
uygun yer bulmada sorun çektiği ve OSB’lerin bu işletmelere büyük geldiği, ortak bir sorun olarak 
ortaya çıkmıştır. 

4.1.4 KOP Bölgesi İllerinin İŞGEM İhtiyaç Analizi ve Yol Haritası 

İŞGEM’ler firmaların hayatta kalma sürelerini uzatmak, ilk yıllarda karşılaşabilecekleri sorunları en aza 
indirgemek, girişimciliğe destek olarak bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu 
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bağlamda KOP illeri içerisinde bulunan Karaman ilinde İŞGEM ihtiyacı doğmuş ve İŞGEM kurularak 
hizmete açılmıştır. Türkiye’deki İŞGEM’ler incelendiğinde (Bakınız Tablo 2.9)  KOP illeri içerisinde yer 
alan Aksaray, Konya ve Niğde’de İŞGEM bulunmadığı görülmektedir. Aksaray, Konya ve Niğde’nin 
İŞGEM ihtiyaç analizini gerçekleştirmek için Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi raporu kapsamında 
hazırlanmış şirketleşme oranı, erken dönem girişimcilik faaliyetleri endeksi, potansiyel girişimcilerin 
oranı, gelişmişlik durumu ve rekabet gücü endeksi ile işgücü piyasası göstergeleri verileri kullanılarak 
İŞGEM ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rapor kapsamında başarılı uygulama olarak incelenen 
Mersin-Tarsus İŞGEM (mevcut işlik sayısı, dolu işlik sayısı, mevcut işletme sayısı, yeni işletme sayısı, 
mezun olan işletme sayısı ve istihdam sayısı bakımından Türkiye’de başarılı uygulama olarak seçilmiş 
ve mülakat gerçekleştirilmiştir) göstergeleri kullanılarak analize dahil edilmiş ve yorumlama 
yapılmıştır. 

Mersin-Tarsus İŞGEM’le gerçekleştirilen mülakat içeriğine göre İŞGEM bünyesinde yanıcı ve patlayıcı 
imalatı hariç sektör ayrımı olmaksızın tüm sektörler desteklenmektedir. Verilen rakamlara göre 2017 
yılı itibariyle 118 firma, 207 mezun olmuş firma ve 1000’in üzerinde çalışan bulunmaktadır.  
İŞGEM’den mezun olan firmaların hayatta kalma süreleri ise %80 olarak ifade edilirken, mezuniyetten 
sonra kapanan şirketlerin oranı ise %16-20 arası olarak ifade edilmiştir. Bu kapsamda Aksaray, Niğde 
ve Konya’nın açılan kapanan şirketler sayısı ve oranı incelendiğinde (Bkz. Tablo 2.6), tüm Türkiye 
içinde Konya’da açılan şirketlerin oranının %1,5, Aksaray’da açılan şirketlerin oranının %0,3, Niğde’de 
ise açılan şirketlerin oranının %0,2 olduğu görülmektedir. Buna karşın kapanan şirketlerin oranı 
incelendiğinde ise Konya’da %1,5, Aksaray’da %0,3, Niğde’de %0,2 olduğu görülmektedir. Buna göre 
Konya’nın Aksaray’dan, Aksaray’ın ise Niğde’den daha girişimci olduğunu söylemek mümkündür.  

GEM araştırmasında, erken dönem girişimcilik endeksi göstergelerine göre (Bkz.Şekil 2.9), Konya-
Karaman Bölgesinin Aksaray-Niğde alt bölgesine kıyasla daha girişimci olduğu görülmektedir. Aynı 
araştırmada potansiyel girişimciler yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip, kendine 
güvenli, yeni bir iş kurmak için fırsatı görebilen ve başarısızlığı sorun haline getirmeyen kişiler olarak 
tanımlanmaktadır. Buna göre, gelecek 6 ay içerisinde yaşadığı bölgede yeni iş kurmak için fırsatları 
görebilen 18-64 yaş arası yetişkin nüfusun oranı incelendiğinde TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nin 
ortalamasının, Aksaray-Niğde’nin bulunduğu TR72 Bölgesinin üzerinde olduğu görülmektedir. 
Girişimcilik kapasitesini tanımlaması açısından kullanılan yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve 
beceriye sahip olma durumu parametresi incelendiğinde ise, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir ve 
Kırşehir Bölgesinin ortalamasının, Konya-Karaman Bölgesine oranla çok az bir farkla yukarda olduğu 
görülmektedir. Son olarak ise, başarısız olma korkusu bakımından 18-64 yaş arasındaki yetişkin 
nüfusun görece Konya-Karaman Bölgesinde yeni bir iş kurarken daha fazla çekindikleri görülmektedir 
(Bkz. Tablo 2.4).  

Yukarıdaki girişimcilik göstergelerinin analizi ve yapılan mülakatlar ışığında KOP Bölgesinde bulunan 
Konya, Aksaray ve Niğde illeri için bir değerlendirme yapıldığında, öncellikli olarak bölgedeki 
şirketleşme oranı incelendiğinde (açılıp kapanan şirket parametresine göre), en girişimci il Konya iken 
bunu sırasıyla Aksaray, Niğde takip etmektedir. Konya, Aksaray ve Niğde’de açılan şirketlerin 
kapanma oranı incelendiğinde ise en çok kapanma oranının sırasıyla Aksaray, Niğde ve Konya illerinde 
yaşandığı görülmektedir. Mersin-Tarsus İŞGEM bünyesinden mezun olan işletmelerin kapanma 
oranlarının %16-20 arasında olması ise şirketlerin hayatta kalma ve piyasa koşullarına devam etme 
süreçlerine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Buna göre KOP İlleri içerisinde en çok Aksaray’da 
işletmelerin piyasa şartlarına tutunmak için desteğe ihtiyacı olduğu görülmektedir.  

Erken dönem girişimcilik endeksine göre ise girişimcilik potansiyeli açısından, görece Konya-Karaman 
bölgesinin Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir Bölgesi’ne oranla daha girişimci olduğu 
saptanmıştır. Buna göre Aksaray ve Niğde ilinde girişimciliği özendirmek, desteklemek ve geliştirmek 
açısından İŞGEM’e ihtiyacı olduğu söylenebilir. Öte yandan, yeni iş kurmak için fırsatı gören kişiler ve 
yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin nüfusa oranında 
ise her iki bölgede (Konya-Karaman ve Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir) Türkiye 
ortalamasının altında kalmaktadır. Yine başarısız olma korkusundan dolayı yeni bir iş kurmaktan 
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çekinen kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin nüfusa oranı her iki bölgede de Türkiye nüfusunun 
üzerindedir. Kendi aralarında bir kıyaslama yapıldığında ise verilerin birbirine yakın olması ile birlikte 
görece üstünlükleri yukarıdaki tabloda yorumlanmıştır.  

KOP Bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması (SEGE) ve rekabet gücüne bakıldığında ise, 
SEGE sıralamasında 81 il içinde Konya, 20. sırada, Karaman 32. sırada, Aksaray 55. sırada ve Niğde 56. 
sırada yer alırken, söz konusu 4 ilin rekabet gücü sıralamasında ise Konya’nın 24. sırada, Karaman’ın 
44. sırada, Aksaray’ın 59. sırada ve Niğde’nin 57. sırada yer aldığı görülmektedir. Bu verilere göre, 
Konya KOP bölgesi içinde en gelişmiş ve en fazla rekabet gücüne sahip il durumunda iken, Aksaray ve 
Niğde en az gelişmiş ve rekabet gücü en zayıf il durumundadır. Karaman ise bir nevi ülke ortalaması 
olarak addedilebilecek bir gelişmişlik durumu ve rekabet gücüne sahiptir. Rekabet gücü endeksine 
göre, Aksaray ve Niğde’nin Konya ve Karaman’dan çok geride olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
İŞGEM kurulum amaçlarından olan şirketlerin hayatta kalarak rekabet edebilirliklerini arttırılması 
hedefi düşünüldüğünde Aksaray ve Niğde illerinde İŞGEM kurulum ihtiyacı olduğunu söylemek 
mümkündür.  

İhtiyaç analiz kapsamında kullanılabilecek bir diğer gösterge de, başta işsizlik oranı olmak üzere 
işgücü piyasası göstergeleridir. Bu çerçevede temel işgücü göstergeleri olarak değerlendirilen 
işgücüne katılma oranı, istihdam oranı ve işsizlik oranı bakımından genel olarak KOP Bölgesi illerinin 
ülke ortalamasından daha iyi olduğu söylenebilir. Ancak bölge içinde en başta Karaman, daha sonra 
da Konya işsizlik sorununun en az olduğu, istihdamın ve işgücüne katılma oranının yüksek olduğu iller 
iken, Aksaray ve Niğde görece daha sıkıntılı bir işgücü piyasasına sahiptir. Nitekim Konya ve Karaman 
%5-6’lık işsizlik oranı ile ülke ortalamasının yaklaşık yarısı düzeyinde olup, işsizliğin en az olduğu illerin 
başında gelirken, Aksaray ve Niğde’nin yaklaşık %10 gibi bir işsizlik oranı ile ülke ortalamasına yakın 
değerlere sahip olduğu görülmektedir. Böylece Aksaray ve Niğde’nin Karaman ve Konya’dan daha 
fazla işsizlik oranına sahip olduğu ve daha az istihdam ve işgücüne katılma oranına sahip olduğu 
görülmektedir ki bu duruma göre temel amaçlarından biri işsizliği azaltmak ve girişimciliği artırmak 
olan bir model olarak İŞGEM’lerin Aksaray ve Niğde’de kurulması durumunda istihdam yaratma ve iş 
bulma açısından da bölgede var olan ihtiyacı karşılamada önemli bir rol oynayabileceğini söylemek 
mümkündür.  

Sonuç olarak özellikle Aksaray ve Niğde illerinde girişimciliği desteklemek, işsizliği azaltmak, açılan 
şirketlerin ilk yıllarında yaşadığı sorunları dindirmek ve ayakta kalmasını sağlamak, illerin rekabet 
gücünü yükseltmek, kapanan şirketlerin sayısını en aza indirgemek amacıyla İŞGEM ihtiyacı olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda tıpkı Karaman İŞGEM örneği gibi bir kurulma süreci izlenerek ve bu 
İŞGEM’in deneyimlerinden yararlanarak ve aynı zamanda KOSGEB’in İŞGEM’ler için sağladığı destek 
kullanılarak Aksaray ve Niğde TSO ve OSB önderliğinde bu iki ilde kurulum çalışmaları başlatılabilir. 
Ayrıca İŞGEM kurulumu bir girişimcilik proje olduğundan ve görece büyük bir bütçe gerektirdiğinden 
tıpkı Karaman deneyiminde olduğu gibi Aksaray ve Niğde’de kurulacak İŞGEM’ler için Ahiler Kalkınma 
Ajansının güdümlü destek projesinden de yararlanılabilir.  

4.2 ABİGEM’LERİN İNCELENMESİ: DENİZLİ VE KONYA ABİGEM’İN ANALİZİ 

Bu bölümde Denizli ve Konya ABİGEM’ler mukayese edilecektir. AB MEDA (Mediterranean Ecomomic 
Development Area) programı kapsamında finanse edilen ABİGEM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) öncülüğünde ve Sanayi ve Ticaret Odalarının ev sahipliğinde, 2002 yılında Gaziantep, Kocaeli 
ve İzmir’de kurulmuştur. İlk üç ABİGEM’in başarısı üzerine, “Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme 
Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılarak, AB Fonları ile, Mayıs 2008 tarihinde on iki 
ABİGEM daha kurulmuştur ve ABİGEM sayısı 15’e çıkarılmıştır. ABİGEM’ler finansal paket, inovasyon, 
AR-Ge, kalite yönetimi, girişimcilik, kurumsallaştırma, iş planı, uluslararasılaştırma, pazarlama 
yönetimi, finansman yönetimi, iş geliştirme ve insan kaynakları gibi hizmetler sunarak, KOBİ’lerin var 
olan potansiyellerini açığa çıkarabilmesini, açığa çıkan potansiyellerin ise doğru değerlendirilerek, 
hem ulusal hem de uluslararası platformda faaliyet gösterebilmelerini sağlamaktadır. ABİGEM’lerin 
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vereceği eğitim, danışmanlık, sektörel faaliyetler gibi hizmetler, bölgenin yerel ihtiyaçlarına ve 
koşullarına göre şekillenmektedir. Özetle, ABİGEM’ler, KOBİ’lere çeşitli eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri vererek, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli roller üstlenmektedir. Bu 
bağlamda, bu rapor kapsamında, Türkiye’deki on beş ABİGEM ofisi değerlendirilecek ve daha sonra 
başarılı uygulama olarak seçilmiş olan Denizli ABİGEM derinlemesine incelenecek ve en sonunda 
Konya ABİGEM’le karşılaştırılacaktır. 

ABİGEM raporu kapsamında, Denizli ve Konya ilinde toplam dokuz derinlemesine mülakat 
gerçekleştirilmiştir. Denizli’de ABİGEM, DSO, DTO ve iki ABİGEM yararlanıcısı firma olmak üzere, 
toplamda beş mülakat gerçekleştirilmiştir (Tablo 5.3). Konya’da ise ABİGEM, KTO ve iki ABİGEM 
yararlanıcısı firma olmak üzere, toplamda dört mülakat gerçekleştirilmiştir. Yine Tablo 4’te, mülakat 
katılımcılarının eğitim düzeyi, yaşı, bölümü, iş yeri deneyim süresi ve unvanı gibi profiline ilişkin 
bilgiler yer almaktadır. 

4.2.1 Türkiye’deki ABİGEM’lerin Karşılaştırmalı Analizi 

Türkiye’deki ABİGEM’lerin karşılaştırmalı analizi bu bölümde yapılacaktır. Türkiye’de faaliyet gösteren 
ABİGEM’lerin performansını veri zarflama yöntemi ile analiz eden Daştan vd.’nin çalışması, 
ABİGEM’lerin etkinlik düzeylerini birbirleriyle kıyaslamak açısından mevcut tek çalışma ve aynı 
zamanda tek veri kaynağıdır. Bu bağlamda,2009-2012 yıllarını kapsayan on beş ABİGEM’e ait verilen 
eğitim sayısı, eğitimlere katılan katılımcı sayısı, danışmanlık sayısı, hayata geçirilen proje sayısı, daimi 
çalışan personel sayısı ve dışarıdan çalıştırılan uzman sayısı gibi değişkenler Tablo 4.3’te gösterilmiştir. 
Türkiye’de 2009-2011 yılları arasında verilen eğitim sayısı ortalaması 36.888, eğitimlere katılan 
katılımcı sayısı ortalaması 1.048.355, danışmanlık sayısı ortalaması 57.822, hayata geçirilen proje 
sayısı ortalaması 9.177, daimi çalışan personel sayısı ortalaması 6.668 ve son olarak dışarıdan 
çalıştırılan uzman sayısı ortalaması 27.400 olarak görülmektedir. 

Tablo 4.3 Türkiye’deki 2009-2011 Döneminde Faaliyet Gösteren 15 ABİGEM’in Yaptığı Etkinlikler 

Değişkenler Birim Ortalama Minimum Maksimum Standard Hata 

Verilen Eğitim Sayısı Adet 36.888 1.00 158.00 32.701 

Eğitimlere Katılan Katılımcı Sayısı Kişi 1.048.355 29.00 3950.00 846.453 

Danışmanlık Sayısı Adet 57.822 1.00 251.00 64.846 

Hayata Geçirilen Proje Sayısı Adet 9.177 1.01 75.00 14.094 

Daimi çalışan personel sayısı Kişi 6.668 1.02 14.00 2.695 

Dışarıdan çalıştırılan uzman vb. sayısı Kişi 27.400 1.03 101.00 23.998 

Kaynak: Daştan vd., ty:6’dan elde edilmiştir. 

Tablo 4.4 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili 

Görüşme 

Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer, tarih ve saat Görüşülen Kişinin 

İli Kurum Tarih Saat 
Adı ve 

Soyadı 
Unvanı/ 
Görevi 

Yaş Cinsiyet 
Eğitim 

Düzeyi 
(Varsa) 

Bölümü 

İş/İşyeri 
deneyimi 
(yıl) 

Şirket Denizli Denizli ABİGEM 
15.2.2
017 

09:00 Sıdıka Arıkan  Direktör 37 Kadın 
Yüksek 
Lisans 

Kimya 
Mühendisi  

9 

STK-
Oda 

Denizli 
Denizli Sanayi 
Odası 

15.2.2
017 

14.40 
Zeren 
Gerelioğlu 

Genel 
Sekreter 

35 Kadın Lisans Avukat 4.5 

STK-
Oda 

Denizli 
Denizli Ticaret 
Odası 

15.2.2
017 

12:07 Ali Rıza Tekin 
Genel 
Sekreter                                          

58 Erkek Master Avukat 37 

Firma Denizli 
Karma Tasarım 
Atölyesi            

15.2.2
017 

13.24 
Ömür 
Duruerk 

İşletme Sahibi                                          33 Kadın Lisans - 10 

Firma Denizli Lokanta Pamir 
15.2.2
017 

- Hikmet Atıcı İşletme Sahibi - Erkek 
Üniversite 
Terk 

- 3 

Firma Konya 
Metosan 
Hidrolik Ltd.Şti.        

7.4.20
17 

11:00 
Mevlüt 
Tokkacı 

Genel Müdür                                             60 Erkek 
Yüksek 
Lisans 

- 22 

Firma Konya 
Telefoncular 
Metal San.Tic. 
Ltd. Şti.  

7.4.20
17 

15:00 Şükrü Erbay 
Mali işler 
müdürü                      

38 Erkek Lise  - 19 

STK-
Oda 

Konya 
Konya Ticaret 
Odası  

31.3.2
017 

09:00 
Mustafa 
Ödemiş 

Genel 
Sekreter                                

55 Erkek - - 21 

Şirket 
 
 
Konya 

Konya ABİGEM 
30.3.2
017 

11:00 
Ömer Faruk 
Dağlıoğlugil 

İş Geliştirme, 
Proje ve 
Eğitim Birimi   

29 
 
 
Erkek 

Yüksek 
Lisans  

İktisat 7 
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Denizli ABİGEM’in iyi uygulama örneği olarak seçilmesinin ardındaki neden, Tablo 4.5 ve Tablo 
4.6’dan net bir biçimde izlenecek istatistiki bilgilerin yorumlanması sayesinde apaçık bir biçimde 
anlaşılacaktır. Tablo 4.5 ve Tablo 4.6’da, 2009-2010 yılları arasında Türkiye’deki ABİGEM’lerin 
gerçekleştirdiği etkinlikler gösterilmektedir. Bu etkinlikler, ölçeğe göre sabit getiriyi kabul eden CCR 
modeli ve ölçeğe göre değişken getiriyi kabul eden BCC modeliyle saptanmıştır. Girdi değişkenleri 
olarak; daimi çalışan personel sayısı ve dışarıdan çalıştırılan uzman vb. personel sayısı kullanılırken, 
çıktı değişkenleri olarak ise; verilen eğitim sayısı, eğitimlere katılan katılımcı sayısı, danışmanlık sayısı 
ve hayata geçirilen proje sayısı kullanılmıştır (Daştan vd. ty, s: 5). 2009 yılı itibariyle, ABİGEM’lerin 
Tablo 4.5’de yer alan CCR, BCC ve Ölçek Etkinlikleri incelendiğinde, CCR ortalaması 0.838, BCC 
ortalaması 0.924, ölçek etkinliği ortalaması ise 0.9 olarak gözükmektedir. Bu bağlamda, tablodaki 
verilere göre Çorum, Malatya, Trakya ve Uşak’taki ABİGEM’lerin etkin olarak çalışmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 4.5 2009 Yılında ABİGEM’lerin CCR, BCC ve Ölçek Etkinlikleri 

ABİGEM’LER CCR Etkinliği BCC Etkinliği Ölçek Etkinliği 

Kayseri 1.000 1.000 1.000 

Afyonkarahisar 0.899 1.000 0.899 

Adana 0.632 0.733 0.862 

Çorum 0.679 0.833 0.815 

Eskişehir 1.000 1.000 1.000 

Konya 1.000 1.000 1.000 

Malatya 0.645 0.715 0.902 

Trakya 0.648 0.763 0.849 

Erzurum 1.000 1.000 1.000 

Trabzon 1.000 1.000 1.000 

İzmir 0.634 1.000 0.634 

Gaziantep 1.000 1.000 1.000 

Denizli 1.000 1.000 1.000 

Uşak 0.430 0.809 0.532 

Kocaeli 1.000 1.000 1.000 

Ortalama 0.838 0.924 0.900 

Kaynak: Daştan vd., ty:6’dan elde edilmiştir. 

Tablo 4.6 2010 Yılında ABİGEM’lerin CCR, BCC ve Ölçek Etkinlikleri 

ABİGEM’LER CCR Etkinliği BCC Etkinliği Ölçek Etkinliği 

Kayseri 0.779 0.828 0.942 

Afyonkarahisar 0.810 0.816 0.992 

Adana 1.000 1.000 1.000 

Çorum 1.000 1.000 1.000 

Eskişehir 1.000 1.000 1.000 

Konya 1.000 1.000 1.000 

Malatya 0.412 0.464 0.889 

Trakya 0.731 1.000 0.731 

Erzurum 0.869 0.894 0.972 

Trabzon 1.000 1.000 1.000 

İzmir 0.872 0.891 0.979 

Gaziantep 1.000 1.000 1.000 

Denizli 1.000 1.000 1.000 

Uşak 0.388 0.413 0.940 

Kocaeli 0.829 1.000 0.829 

Ortalama 0.846 0.887 0.952 

Kaynak: Daştan vd., ty:9’dan elde edilmiştir. 

Tablo 4.6’dan 2010 yılı itibariyle ABİGEM’lerin CCR, BCC ve Ölçek Etkinlikleri incelendiğinde, CCR 
ortalaması 0.881, BCC ortalaması 0.922, ölçek etkinliği ortalaması ise 0.95 olarak gözükmektedir. 
Verilere göre Uşak, Trakya, Malatya, Eskişehir’in etkin olarak çalışmadığı görülmektedir. Son olarak, 
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Tablo 4.6’dan, 2011 yılı itibariyle ABİGEM’lerin CCR, BCC ve Ölçek Etkinlikleri incelendiğinde CCR 
ortalaması 0.846, BCC ortalaması 0.887, Ölçek etkinliği ortalaması ise 0.952 olarak görülmektedir. Bu 
ortalamalara bakılarak Kayseri, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, İzmir ve Uşak ABİGEM’lerin etkin 
olarak çalışmadığı söylenebilir. Tablolara bakılarak Konya ve Denizli ABİGEM’ler incelendiğinde ise, 
2009 yılı itibariyle her üç değişkende ortalama sayıların üzerinde etkinlik gösterdikleri ve 2010 yılı 
itibariyle, her üç değişkende özelinde ortalamanın üzerinde etkin oldukları görülmektedir. Son olarak, 
2011 yılında da her üç değişkenin ortalamanın üstünde etkinlik gösterdiklerini söylemek mümkündür. 
Bu durum, Denizli ABİGEM’in iyi uygulama örneği olarak seçilmesinin makul bir tercih olduğunu ispat 
etmektedir.  

4.2.2 Denizli ABİGEM 

4.2.2.1  Kurumsal Süreç 

Yukarıda Denizli ABİGEM’in iyi uygulama örneği olarak seçilmesinin ardında yatan istatistiki verileri 
yorumladık. Şimdi ise bu birimin nasıl kurulduğunu, nasıl işlediğini ve ne tür hizmetler verdiğini 
inceleyebiliriz.  

Denizli ABİGEM, TOBB’un öncülüğünde, “ABİGEM Ağının Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, 
Denizli Ticaret Odası ile Denizli Sanayi Odası işbirliğinde 2008 yılında kurulmuştur. Şirketleşme süreci 
2009’un Haziran ayında gerçekleşmiştir ve 2010 Haziran’dan itibaren anonim şirket bünyesinde 
çalışmalarına devam etmiştir. AB Projesi kapsamında desteklendiği zaman dilimi ise “öğrenme süreci” 
olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda, ABİGEM’lerin kendilerini geliştirme fırsatı buldukları ve kapasite 
geliştirme eğitimlerinden önemli faydalar gördükleri ifade edilmiştir.  

Her ABİGEM için söz konusu olduğu gibi, Denizli ABİGEM için de AB süreci, bir nevi profesyonelleşme 
süreci olarak tanımlanmaktır. Bu profesyonelleşme süreci Denizli ili için uygundur, zira mülakatlarda 
Denizli’nin interaktif bir şehir olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak, Denizli’nin Türkiye’deki ilk on 
sanayi şehri arasında bulunduğu ve bu yüzden bir Anadolu Kaplanı olma özelliği taşıdığı belirtilmiştir. 
Denizli ABİGEM’in ortaklarından olan Sanayi ve Ticaret Odası’nın AB projelerinde çok aktif olduğu 
belirtilmiştir. Sanayi Odası’nın meslek komitesi üyeleri ve meclis üyelerine yapmış oldukları 
sunumlarda, Denizli ABİGEM’i her yönüyle tanıttıkları dile getirilmiştir. Yine, sanayi odası yetkilisi, 
hem sivil toplum kuruluşlarına (STK) hem de iletişim halinde oldukları kimselere, yürüttükleri 
faaliyetleri iyiden iyiye tanıttıkları ifade etmiştir.  

Yine Sanayi Odası, Ticaret Odası, Borsa, İhracatçılar Birliği ve bunların İş Adamları Dernekleri, 
Turizmciler Dernekleri gibi yirmi küsür STK’dan oluşan Denizli Platformu’nda girişimcilikle ilgili bir 
çalışma yapılacağı zaman, ABİGEM’le ortak iş yapıldığı vurgulanmıştır. ABİGEM’in kuruluş maksadının 
KOBİ’lere ve girişimci kimselere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek olduğu söylenmiştir. Aile 
şirketlerinin geleneksel yapısı ve danışmanlık hizmetlerinin maliyeti nedeniyle, bu görevin yerine 
getirilmesinin pek kolay olmadığı ifade edilmiştir. Bu zorluğun aşılması için, dolaylı bir yaklaşımla, 
kurumlar bağlamında çalışmalar yürütülmektedir. 

4.2.2.2 Eğitim Faaliyetleri 

Kurumsal sürecin nasıl oluştuğunu özetledikten sonra, Denizli Abigem’in verdiği eğitim 
faaliyetlerinden bahsedebiliriz. Denizli ABİGEM faaliyetlerini şu anda iki personelle sürdürmektedir ve 
bu nedenle,üç sene öncesine göre çok daha aktif olduğu ifade edilmiştir. Mesela,eğitimlerin bazı 
kurumlar üzerinden verildiği söylenmiştir. Denizli’de verilen eğitimler mevcut talepler doğrultusunda 
düzenlenmektedir, ancak insan kaynağı bakımından yaşanan noksanlık, ihtiyaçlara ilişkin doğrudan 
eğitim vermeyi imkânsız kılmaktadır. Dış ticaret, kişisel gelişim, satış teknikleri, stres yönetimi, proje 
yazma, iletişim ve bütçe hazırlama gibi konulara ilişkin eğitimler verilmektedir, ancak eğitimlere ilişkin 
en fazla talebin dış ticaret konusunda olduğu ifade edilmiştir. Bu eğitimlerdenelde edilen sonuçlar ve 
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geri bildirimler genel olarak olumludur. Eğer eğitimlerden olumsuz sonuçlar ve geri bildirimler 
alınırsa, çalışma arkadaşı olan hocanın değiştirildiği ifade edilmiştir. Ticaret Odası ve ABİGEM 
işbirliğinde 1700 eğitimci yetiştirildiği ve bunlardan %30’nun kendilerine ait işlerini kurduğu 
belirtilmiştir. Buradan hareketle, Denizli ABİGEM’in eğitim verme konularında epey seçici olduğu ve 
geri bildirimleri dikkate aldığı görülmektedir.  

Bu faaliyetlerden başka, KOSGEB’in verdiği girişimcilik eğitimlerinde aktif rol alındığı ve Denizli 
TO’sının her iki haftada bir grup açmak üzere, KOSGEB’le protokol oluşturulduğu belirtilmiştir. Bu 
anlaşma ile ABİGEM danışmanlığında 780 girişimci yetiştirileceği ve şu ana kadar 90-120 adayın 
mezun edildiği ifade edilmiştir. İŞKUR’da yapılan eğitimler için katılımcılara günlük belli bir ücret 
verildiği ve şu ana dek 2500’e yakın başvuru yapıldığı ifade edilmiştir. Ticaret Odasının İŞKUR ve 
ABİGEM için yapacağı danışmanlık adına, yine 784 kişilik girişimci eğitimi için 2073 kişinin başvurduğu 
belirtilmiştir. ABİGEM yetkilisi, kurum olarak her eğitime gelen kişinin iş kurması gibi bir hedefleri 
olmadığını belirtilmiş, asıl amacın kişileri bilinçlendirmek olduğu vurgulanmıştır. Eğitim alan kişilerin iş 
planlarını kendilerinin hazırlamasının çok önemli olduğuna, ama bunu pek çok kimsenin 
gerçekleştiremediğine değinilmiştir.  

4.2.2.3 Danışmanlık Faaliyetleri 

Kurumsal süreç ve eğitim hizmetlerinin ardından, danışmanlık faaliyetlerini açıklayabiliriz. İlk olarak, 
firmaların belirli bir olgunluğa ulaşmasının ardından danışmanlık faaliyetlerinin daha verimli olduğu 
ifade edilmiştir. Bir başka deyişle, eğer firma belirli bir olgunluğa erişememişse, bu durumda böylesi 
bir danışmanlık ihtiyacının söz konusu olabilmesi mümkün değildir. Başlıca danışmanlık alanları ise 
firmalar için proje yazma iken, kurumlar için girişimcilik ve proje yazmadır. Danışmanlık konusunda 
Denizli Abigem’in belirli kıstasları olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sadece Denizli ili ile sınırlı kalınmadığı 
vurgulanmıştır. Bunun nedeni ise, Denizli ili özelinde danışmanlık gereksiniminin çok yüksek 
olmamasıdır. Hem AB hem de ajans programları, Denizli ABİGEM tarafından takip edilmektedir. 

4.2.2.4 Diğer Faaliyetler ve Erişilebilirlik 

Denizli ABİGEM’in diğer faaliyetleri ve erişilebilirliği hususunda ilk olarak şu söylenebilir: Denizli 
ekonomisinin tekstil sektöründe başarılı olmasından ötürü, yalın üretim sistemleri yaklaşımı 
benimsenmiştir, ancak bu yaklaşım olumsuz sonuçlar vermiştir. Çünküfirmalar bu yaklaşıma dönük bir 
isteklilik sergilememiştir. Bunun yerine, Denizli ABİGEM, ilk olarak 2009 senesinde Ar-Ge günleri 
düzenlemiştir. Burada önemli olan nokta, yalın üretim sistemleri yaklaşımıyla elde edilemeyen 
potansiyellerin Ar-Ge günleri düzenlenerek elde edilmeye çalışılmasıdır. Proje dönemi söz konusu 
olduğunda, Denizli ABİGEM’in finansal sorunlardan muaf olması nedeniyle, ilin çıkarları 
doğrultusunda faaliyetlerde bulunabildiği, ancak şirketleşme dönemine geçilmesi nedeniyle bu 
faaliyetlere son verildiği belirtilmiştir. Bu faaliyetler yerine, proje yazma işlerine daha çok 
yoğunlaşılmaktadır. Denizli ili genelinin ABİGEM faaliyetlerinden haberdar olduğu, ancak proje 
yazmak isteyen her bir firmanın aklına bu iş için ilk olarak ABİGEM’in gelmediği ifade edilmiştir. Bir 
yetkilinin söylediği şu sözler bu durumu ortaya koymaktadır: “Biz özel sektör gibi hizmet vermek 
zorundayız. Agresif bir pazarlama sitemimiz yok. Biz daha stabil bir yapıdayız. Belli bir ücret talep 
edince bazı firmalar gelemiyor. Erişebilirlikteki en büyük engelimiz bu. ABİGEM’in varlığından 
haberdar olan bir kitle var ama her proje yazmak isteyen firmanın aklına biz gelmiyoruz”. Denizli 
ilinde büyük ilçeler yoktur ve bu yüzden ABİGEM’in merkezde yer alması erişilebilirliğini 
arttırmaktadır. KOSGEB programları, AB programları, GEKA programları ve hem KOBİ’ler hem de 
odaların başvurabileceği programların takip edildiği ve bu sayede hangi programların açık olduğuna 
ilişkin bilgilendirmelerin devamlı olarak yapıldığı ifade edilmiştir.  
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4.2.2.5 ABİGEM’in Girişimcilik Ekosistemine Katkıları 

ABİGEM’in girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılarla devam edebiliriz. İlk olarak, Denizli’de 
girişimcilik potansiyelinin çok fazla olduğu ve iş kurma oranının da epey yüksek olduğu belirtilmiştir. 
Bundan başka, Denizli ilinin İç Anadolu Bölgesi’nden daha farklı bir kültürel örüntüye sahip olduğu 
dile getirilmiştir. Girişimcilerin risk almaktan kaçınmadıkları ve rol modelleri yakından izledikleri, 
“birileri yapabiliyorsa ben de yaparım” mantığını benimsedikleri ifade edilmiştir. Bu bağlamda,ilin 
yerel yöneticileri de girişimcilik kültürünün gelişmesini desteklemekte ve eğitimlerin sürmesi 
hususunda katkı sunmaktadır. Sanayinin gelişmiş olduğu ve aynı zamanda sanayicilerin çok önemli 
oranlarda birbirleriyle etkileşim içinde olduğu dile getirilmiştir. Bir yetkilinin belirttiği gibi, Denizli 
ABİGEM’in verimliliğini etkileyen şey, her şeyin bir maliyeti olması gerçeğidir: “Her şeyin ücret 
karşılığında olması kötü bir durum, yapılmak istenen çok özel projeler var, bizi zorlayan bir durum bu. 
Türkiye’de yürütülen makro projelere çok hâkimiz, ama kuruluş misyonumuz gereği çok fazla 
giremiyoruz”. Genel çerçeve kapsamında ABİGEM’in işbirliği kurma amacının bulunmadığı, ancak 
kümelenme hususunda birlikte iş yapmak için kurumlar üzerinden eğitim hizmetleri vererek, hem 
finansal yük hem de daha fazla insana ulaşma anlamında stratejik yaklaşımlar sergilediği belirtilmiştir. 
İldeki proje yazma kültürünün temellerini ABİGEM’in attığı ve bunu girişimcilere aşıladığı söylenmiştir.  

4.2.2.6 ABİGEM’in GZFT Analizi 

Bu bölümde, son olarak, Denizli ABİGEM’in GZFT analizini yapacağız. İlk olarak güçlü yönlerden 
bahsedelim. ABİGEM’ler, mesai saatlerini aşarak çalışmalar yürüttükleri ve aynı zamanda bir devlet 
kurumu gibi algılandıkları için, bu özellikleri firmalar tarafından güçlü nitelikler olarak algılanmaktadır. 
Bir başka güçlü yan ise, yeni bir iş fikrine sahip olan kimselerin, ihtiyaç analizlerini yaptırdıktan sonra 
desteklenmeleri ya da tam anlamıyla başka bir sektöre yönlendirilmeleridir. Bu sayede, ABİGEM’in 
fon kaynaklarını boşa harcamadığı ve firmalar tarafından önemli bir niteliğe sahip olduğunun 
düşünüldüğü ileri sürülmüştür. Özel danışmanlık firmalarının işin bedeline göre çalışmasının, ancak 
ABİGEM’in iş tamamlanana kadar revizyonlara devam etmesinin güçlü yanlarından birisi olarak 
algılandığı söylenmiştir.ABİGEM’in girişimcilik ekosisteminin tüm veçhelerine hâkim olmasının güçlü 
yanlarından birisi olduğu dile getirilmiştir. ABİGEM yetkililerinin, hem özel sektörden gelmesinin hem 
de odalarla işbirliği yapmasının ABİGEM’e hızlı hareket etme kabiliyeti sağladığı ve yol haritası çizmek 
gibi hususlarda üstünlük verdiği söylenmiştir. Bunlara ek olarak,firmaların danışmanlık hizmetleri 
karşılığında ödeme yapmakta gösterdiği isteksizlik yüzünden, ABİGEM’in kurumlara dönük 
danışmanlık hizmetlerinde çok daha başarılı olduğu ileri sürülmüştür. 

Bu paragrafta Denizli ABİGEM’in zayıf yönlerine değinebiliriz. Örneğin, ABİGEM’in belirli bir ücret 
karşılığında hizmet vermesinin zayıf bir özellik olduğu ifade edilmiştir. Bunlardan başka, kuruluş yapısı 
itibariyle kar amacı gütmeyen ABİGEM’lerin, şirket gibi hareket etmeleri yüzünden finansal bakımdan 
güçlükler yarattığı vurgulanmıştır. Denizli ABİGEM’in bir başka zayıf yönü ise,anonim şirket 
olmasından dolayı  evrak işleri ve bürokratik süreçlere bel bağladığı ve bunların da maliyet unsuru 
olmasıdır.Son olarak, ABİGEM’ler makro projelere fazlasıyla hâkim olmalarına rağmen, kuruluş ilkeleri 
gereği bu projelere çok fazla katılım gösterememektedirler ve bu da onların zayıf yanlarından birisidir. 
ABİGEM’lerin zayıf yönlerinden birisi hibeler durduğu zaman işlerin sekteye uğramasıdır, ancak 
Denizli özelinde, oda yönetiminin herhangi bir baskısının olmamasından dolayı bu dezavantajın 
yaşanmadığı dile getirilmiştir. Son olarak, ABİGEM’in Sanayi ve Ticaret Odası’nın danışma merkezi 
görevinin yürütmesine karşın, ticari amaçlı hizmet alımı yönünde kurucu kurum olunduğundan ötürü 
zorluklar yaşandığı vurgulanmıştır.  
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4.2.3 Konya ABİGEM 

4.2.3.1 Kurumsal Süreç 

Bundan önceki bölümde Denizli ABİGEM’in kurumsal süreçlerini, verdiği eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini, karşılaştığı sorunları ve avantajlarını belirttik. Şimdi Konya ABİGEM özelinde bu süreçleri 
inceleyelim. 

Konya ABİGEM TOBB öncülüğünde yürütülen Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) ağının 
yaygınlaştırılması projesi kapsamında; Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Konya Ticaret Odası Eğitim Sağlık Vakfı işbirliği ile Ağustos 2008’de 
kurulmuştur. Konya ABİGEM, 5 Haziran 2010 tarihinden itibaren şirketleşmiştir ve faaliyetlerine 
Konya Ticaret Odası binası içerisinde devam etmektedir. Konya ABİGEM, yukarıdaki cümlelerden de 
anlaşılacağı gibi, 5 ortaklı bir yapıya sahiptir. Konya ABİGEM açısından, şirketleşme sürecinin bir 
avantaj olduğu ileri sürülmüştür. Şirketleşme süreci, gerekli finansal kaynakların karşılanabilmesini 
gerekli kılmaktadır ve bu durum ABİGEM’in daha aktif bir biçimde faaliyet göstermesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu sayede, Konya ABİGEM çok daha fazla insanla görüşebilmekte, önemli bir ağ 
geliştirebilmekte ve ön planda kalmayı sürdürebilmektedir. Birimin sahip olduğu 7-8 kişilik personel 
kadrosunun, yapılacak faaliyetlerde çok daha geniş bir kesime hizmet verebilmesini mümkün kıldığı 
ifade edilmiştir. 2013 senesinde birimin kurumsallaşmasıyla birlikte, mevcut cironun 2 ila 3 kat arttığı 
söylenmiştir. Konya ABİGEM’in tanıtımlarının, Ticaret Odası tarafından, ilk olarak ilgili kişilere mail, 
web sayfası ve sms yoluyla yapıldığı belirtilmiştir. Daha sonraki süreçte ise, birimin kendi tanıtım ve 
reklamını yapmaya başladığı dile getirilmiştir. Konya ABİGEM tarafından verilen eğitim ve danışmanlık 
faaliyetlerinin, hem kurumlara hem firmalara sunulmakta olduğunun altı çizilmiştir.  

4.2.3.2 Eğitim Faaliyetleri 

İkinci olarak, Konya ABİGEM’in verdiği eğitim faaliyetlerinden bahsetmek istiyoruz. Kişilerden talep 
geldiği takdirde, Konya ABİGEM her bir kimseye eğitim vermektedir. Hem girişimcilere hem de 
firmalara özel olarak eğitim verildiği de söylenmiştir. Bunlara ek olarak, kurum ve kuruluşların yatırım 
fikirleri projelendirilmekte, fizibilite çalışmaları yapılmakta ve iş planları hazırlanmaktadır. Konya 
ABİGEM’in verdiği eğitimin sonuçlarını değerlendirdiği ifade edilmiştir. Konya ABİGEM yetkilileri, hem 
hedef kitlenin hem de verilecek eğitim konularının belirlenmesi hususunda, uzman kişilerle 
görüşmeler yaptıklarını ve belirli bir profil sınırı koyduklarını ifade etmişlerdir. Yoğun olarak yapılan 
eğitimlerin ise insan kaynakları, satış-pazarlama, ihracat eğitimleri, kurumsallaşma eğitimleri ve yalın 
üretimle ilgili olduğu belirtilmiştir. Konya ABİGEM Sivas, Batman, Aydın, Ankara, Aksaray, Niğde ve 
Van illerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. Verilen eğitimler konusunda bir firma 
yetkilisi firmaların yakındıkları bir hususu şu sözleri ile dile getirmiştir: “Bizim şirketimizle ilgili 
araştırmalar yapıp alacağımız eğitimleri seçmemizi sağlayabilir. Hangi eğitimleri almamız gerektiğini 
bilmiyoruz”. 7 ila 8 senede bir yapılan girişimcilik eğitimlerinin Konya ABİGEM tarafından yapıldığı ve 
bu eğitimlerin AB kapsamında verildiği belirtilmiştir. 

4.2.3.3 Danışmanlık Faaliyetleri 

Kurumsal süreç ve eğitim hizmetlerinin ardından, Konya ABİGEM’in verdiği danışmanlık faaliyetlerine 
odaklanabiliriz. Konya ABİGEM’den danışmanlık hizmetlerine ilişkin duyurular yapıldığı takdirde 
firmalar tarafından talepte bulunulduğu ve hizmet almak isteyen firmaların ve girişimcilerin 
ABİGEM’e ulaştıkları belirtilmiştir. Duyurular Sanayi Odası, Ticaret Odası ve OSB kanalıyla ve tüm ilçe 
firmalarına mail atılarak yapılmaktadır. Konya ABİGEM’de verilen danışmanlık hizmetlerinin oldukça 
yoğun olduğu ifade edilmiştir. Firma danışmanlığıyla birlikte Konya ABİGEM tarafından 
kurumsallaşma danışmanlığı, ihracat danışmanlığı, yalın üretim danışmanlığı ve satış-pazarlama 
danışmanlığı gibi faaliyetlerin de yoğun olarak yürütülmekte olduğu söylenmiştir. Konya ABİGEM’in 
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ücretsiz olarak proje yazma hizmeti vermekte olduğunun ve girişimcilerin kendi finansmanlarını 
kullanmak yerine devlet desteklerinden yararlandırıldığının altı çizilmiştir. Bunlara ek olarak, Konya 
ABİGEM, MEVKA destekleri bazında projeler yapmaktadır. Konya ABİGEM’in danışmanlık yaptığı 
alanlar Konya iliyle sınırlı kalmamakta Sivas, Batman ve Hatay illerine de danışmanlık hizmeti 
verilmektedir. Konya ABİGEM ayrıca iş geliştirme konusunda yalın üretim danışmanlığı hizmeti 
vermektedir. 

4.2.3.4 Diğer Faaliyetler ve Erişebilirlik 

Bu bölümde, Konya ABİGEM’in gerçekleştirdiği diğer faaliyetlerden ve erişilebilirliğinden bahsetmek 
istiyoruz. Konya ABİGEM tarafından Metal Döküm, Ayakkabı Kümelenme ve Windows Projesi 
kapsamında NDT Tahribatsız Muayene Laboratuvarı çalışmaları yürütülmektedir. Konya ABİGEM 
bünyesinde kurulmuş laboratuvar binası ve NDT tahribatsız muayene laboratuvarı ikinci organize 
sanayi bölgesinde hizmet vermektedir. MEVKA dışında, Konya ABİGEM tarafından AHİKA, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEB, İŞKUR, AB ve Dünya Bankası gibi kurumlar özelinde 
projeler hazırlamaktadır. Bunlara ek olarak, Konya ABİGEM, kümelenme çalışmalarına, eğitim ve 
proje yazma hizmetleriyle destelemektedir. Konya ABİGEM yetkilileri, Ticaret Odası içinde yer 
almalarından ötürü, erişilebilir bir konumda olduklarını ifade etmiştir. Birim çalışma ve hizmetlerini 
duyurmak için Sanayi Odası, Ticaret Odası ve OSB kanalları üzerinden geniş bir kitleye 
ulaşabilmektedir. ABİGEM’den istifade eden bir firma yetkilisi, birimin tanıtımlarının yeterince 
yapılmadığına ve daha fazla reklam ve etkinlik sayesinde birimin ön plana çıkarılması gerektiğine 
vurgu yapmıştır.  

4.2.3.5 Girişimcilik Ekosistemine Katkıları 

Konya ABİGEM’in girişimcilik ekosistemine katkıları ile ilgili olarak il etapta şu söylenebilir:Konya 
ABİGEM’in ilde bulunan firmalar arasındaki işbirliğinin gelişmesi için özel olarak çaba sarf ettiği ve 
kurumların bu konuda parasal destek sunduğu, ancak bu durumun sağlanmasının o kadar da kolay 
olmadığı ifade edilmiştir. Konya ABİGEM çalışanları aynı zamanda KOSGEB bünyesinde eğitmen olarak 
hizmet verdiği için, Ticaret Odası yetkilileri bu eğitimlerin çok daha içerikli ve faydalı olduğunu dile 
getirmişlerdir. Bir yetkilinin dile getirdiği şu sözler bu bağlamda anlamlıdır: “KOSGEB'le bağlantılı 
olarak girişimcilik eğitimleri verildi. Çok fazla eğitim verildi ve verilmeye de devam ediyor. Mutlaka 
girişimci potansiyelini artırmıştır. Girişimci olmak isteyen özellikle de kadınlara özel eğitim verdiler, 
karışık olarak verdiler. Oradaki ABİGEM çalışanları aynı zamanda KOSGEB eğitmenleri. Öyle olunca bu 
anlamda destek sağlandığını düşünüyorum.” Bu durumun Konya’daki firmaların var olan girişimcilik 
potansiyeline olumlu anlamda katkı sağladığı söylenmiştir. Firmaların büyümesi ve bu nedenle 
ihtiyaçlarının artması nedeniyle profesyonel desteğe gereksinim duydukları belirtilmiştir. Konya ilinde 
ABİGEM kurulmasaydı, bu hizmetlerin il içinde ya da il dışında bulunan danışmanlık firmalarından 
talep edileceği ve bu durumun firmalara fazladan bir mali yük getireceği gerçeğinin altı çizilmiştir. 
Üyelerin Ticaret Odası tarafından ABİGEM bünyesine dâhil edilmesinin en büyük nedeni olarak, 
ABİGEM’in ucuz hizmet vermesi gerçeği gösterilmiştir.  

4.2.3.6 Konya ABİGEM’in GZFT Analizi 

Bu bölümde, son olarak, Konya ABİGEM’in GZFT analizine göz gezdireceğiz. Konya ABİGEM’in test 
laboratuvarına sahip olması sanayiciler açısından önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Eğitim 
seminerlerinin iyi olması ve eğitmen havuzlarının geniş olması yine ABİGEM’in güçlü yanları arasında 
görülmektedir. Bunlar güçlü yanlar olarak ifade edilebilir. Ancak eleman sayısının kısıtlı olması, 
ABİGEM’in zayıf yönü olarak addedilmektedir. Ticaret Odası, ABİGEM’in saha çalışmasında zayıf 
olduğunu ve dışarıdan hizmet alarak yaptığı bu işin ABİGEM tarafından yapılmasının daha makul 
olacağını vurgulamıştır. Bunlara ek olarak, Ticaret Odası tarafından Konya ABİGEM’in verdiği 
hizmetler Ticaret Odası tarafından yeterli görülmekte, ancak bunların kalitesinin arttırılması ve AB, 
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ihracat, uluslararasılaştırma konularında aktif olmaları gerektiği düşünülmektedir. Yasal düzenleme 
konusunda Konya ABİGEM’in herhangi bir sıkıntı yaşamadığı, ancak bir sıkıntı olması durumunda 
ortakların TOBB ile iletişime geçtiği belirtilmiştir. Buradaki en büyük avantaj Konya Ticaret Odası 
Başkanı ve ortaklarının TOBB yönetimin bulunması olarak görülmektedir. Şirketleşmenin ise sadece 
vergisel anlamda ABİGEM’i zorladığı dile getirilmiştir. 

4.2.4 Sonuç ve Değerlendirme 

Bu rapor özelinde, hem Denizli hem de Konya ABİGEM bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar 
derinlemesine incelenmiştir ve bu birimlerin kurumsal süreçleri, verdikleri danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri, girişimcilik ekosistemine katkıları, güçlü ve zayıf yönleri ile diğer faaliyetleri ve 
erişilebilirlikleri açıklanmıştır. ABİGEM’lerin KOBİ’ler bağlamında Ar-Ge, kurumsallaştırma, inovasyon, 
iş planı hazırlama, sektörel proje hizmeti verme gibi görevleri söz konusudur. Her iki ABİGEM’de de 
eğitim, danışmanlık, iş planı ve sektörel proje desteği gibi hizmetler sürdürülmektedir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, her iki ABİGEM’in birbirinden farklılaştığı noktalar saptanmıştır. 
Denizli ABİGEM, Konya’daki paydaşına nazaran daha küçük bir ekiple iş görmektedir. Her iki ABİGEM, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır, ancak Denizli ABİGEM sadece kurumlar üzerinden bu 
hizmetleri sağlarken, Konya ABİGEM hem firmalar hem de kurumlar üzerinden hizmet vermektedir. 
Denizli ABİGEM firmaların ilksel olarak almaları gereken eğitimler konusunda bilinçlendirilmesine özel 
bir önem atfetmektedir. 

Konya ve Denizli ilinin kendilerine özgü içsel dinamiklerinden kaynaklanan bazı farklılaşmalar 
görülmektedir. Konya’da makine sektörü ve yalın üretim sistemine yönelik hizmetler verilebilirken, 
Denizli’de bu hizmetler rağbet görmemiştir. Denizli’de daha çok Ar-Ge’ye yönelik bir rağbet ve talep 
bulunmaktadır. Konya ABİGEM ortaklarının TOBB yönetim kurulunda bulunması, Konya ABİGEM için 
önem arz eden bir avantaj olarak saptanmıştır. Denizli ABİGEM’de şirketleşme süreci ile birlikte 
yapısal ve finansal sorunların oluştuğu görülmekteyken, bu sorunlar Konya ABİGEM yetkilileri 
tarafından dile getirilmemiştir. Bunlara ek olarak, Denizli’de odaların ABİGEM hizmetlerinden ticari 
anlamda istifade edememeleri sorun olarak gösterilmişken, Konya ABİGEM özelinde böyle bir 
problemin varlığından söz edilmemiştir. 
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4.3 ÖZEL UYGULAMALARIN İNCELENMESİ: KADIN, GENÇ VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERİN 

ANALİZİ 

Girişimcilik bölgesel kalkınma, ulusal refahın sağlanması ve bölgeler arası hızla artan eşitsizliğin 
giderilmesi adına önem arz eden bir konudur. Toplumsal normlardan ötürü kadınların arka planda 
kalması, ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması için desteklenmesi gereken bir yapı olarak ön 
plana çıkmış ve bu bağlamda kadınların ön plana çıkmasını sağlayacak devlet politikaları üretilmiştir. 
Ülke nüfusu açısından düşündüğümüz zaman ise, en önemli can damarları olarak 
nitelendirebileceğimiz genç nüfusun eğitimi ve farkındalık oranı arttıkça, inovasyon ve Ar-Ge 
süreçlerine yönelmelerini sağlamakta ve bu da girişimciliğin artmasıyla birlikte bölgesel kalkınmanın 
gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu rapor kapsamındaki bir diğer kilit noktası ise, yenilikçi girişimcilerin 
durumunun ele alınmasıdır. Yenilikçi girişimciler ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel 
yöntemde bir yenilik geliştirerek ekonomik açıdan yüksek katma değer yaratmaktadır. Bu çerçevede, 
girişimcilik açısından önemli bu üç özel alan öncellikle başarılı uygulama bölgesi olarak seçilmiş 
Ankara özelinde, daha sonra ise KOP Bölgesi özelinde ilgili sektör temsilcileriyle mülakatlar 
gerçekleştirilerek incelenmiş ve analiz edilmiştir. 

Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimcilik raporu kapsamında Ankara, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde 
illerinde toplam 19 mülakat gerçekleştirilmiştir. Tablo 5.7’de mülakat katılımcılarının eğitim düzeyi, 
yaşı, bölümü, iş yeri deneyim süresi ve unvanı gibi profillerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

4.3.1 Başarılı Örneklerin İncelenmesi: Ankara Kadın ve Genç Girişimciler 

Başarılı uygulama için Ankara’daki kadın ve genç girişimciler seçilmiş ilgili sektördeki temsilcilerle 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, yapılan mülakatlar üç eksende değerlendirilmiş ve analiz 
edilmiştir.  

4.3.1.1 Firma/ Girişimci Boyutu 

İlk olarak, kadınlar için girişimcilik bağlamında yürütülen politikalardan bahsedebiliriz. Girişimcilik 
konusunda, kadınların arka planda kalması dolayısıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ve teşvik, 
desteklerin fazla olması ile kadınları iş hayatına yönlendirme gibi politikalar üretilmektedir. Bu 
eksende kurumsal/bireysel girişimcilik boyutunun incelenmesi amaçlanmıştır. İlde girişimci kadın ve 
çalışan kadının toplum içinde güçlenmesi ve sayılarının artması ekseninde yoğun olarak çalışmalar 
yürütülmektedir. KAGİDER yetkilisi, derneğin bilinirliğinin yüksek olduğunu, internet ve arkadaş 
çevresi üzerinden başvuruların referansla geldiğini dile getirerek, “Gerek girişimcilik eğitimi gerek 
geleceğin kadın liderleri eğitimleri yapıyoruz. Yıllardır garanti bankası ile birlikte yılda 5 il gezerek 
kadınların ayağına giderek girişimcilik eğitimi veriyoruz. Üniversitelerde eğitimler konferanslar 
veriyoruz. Bunlarda yetmedi baktık ki daha çok kadına ulaşmalıyız tüm bilgi birikimimizi Işık 
Üniversitesi ile harmanladık bir online eğitim sitesi kurduk girişimcilik sertifikasının alındığı. Daha bir 
ay önce başladı faaliyetine”diyerek,kendilerinin de kadın girişimcilere ulaşma noktasında faal 
olduklarını belirtmiştir. Kadınlar için eğitim yanında, bilinçlendirme ve rol modeller yardımıyla risk 
algısının ortadan kaldırılması gibi faaliyetler ön plana çıkmaktadır. Bu konuda rol modellerin görünür 
olmasını sağlamak amacıyla yarışmalar düzenlemekte, bakanlık ve bankalarla görüşerek finansmanın 
artması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bunların yanında, ulaşımın kolaylaştırılması adına lobi 
faaliyetleri yürütülmektedir. KAGİDER yetkilisi, “Bir de tabii ki çocuk bakımı, çünkü kadını eve 
bağlayan en önemli nedenlerden biri çocuk bakımı. O da, AÇEV ile birlikte ve Çalışma Bakanlığı ile 
birlikte çok geniş anlamda çocuk bakımının bir devlet politikası haline gelebilmesi ve hizmet olabilmesi 
için çeşitli projeler yürütüyoruz” diyerek, kadınların aynı zamanda anne olmasının çalışma hayatında 
bir dezavantaj yaratmaması adına faaliyetlerde bulunduklarını belirtmiştir. Üretilen politikalar 
sonucunda, birçok birim tarafından kadınlara teşvik ve destekler verilmektedir. Bu noktada, kadın 
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girişimcilerin fon kaynaklarına erişebilirliğinin sağlanması amacıyla, TOBB yetkilisi, “Alo Kadın 
Girişimcilik Kadın hattını kurdum. Girişimci olmak isteyen bir kadının neyi nerden nasıl bulacağını bir 
telefonla öğrenebileceği bir hat” ifadesiyle,kadınlar için bir bilgilendirme sisteminin hayata 
geçirildiğini belirtmiştir. 

Geniş ölçekte girişimciliğin toplumsal olarak yaygınlaşması, geleneksel olarak nitelendirdiğimiz risk 
almayan, büyüme isteği kısıtlı yapının değişmesi beraberinde risk alabilen, yenilikçi düşünebilen 
dinamik bir yapıyı getirecektir. Bu bağlamda, genç nesil yani nitelikli insan sermayesi, öğrenme ve 
eğitim mekanizmalarının doğru işlemesi halinde, girişimcilik konusu açısından kilit noktalardan biridir. 
Bu çerçevede ilde genç girişimcilerle ilgili kurumların ulusal ölçekte girişimciliğin oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması, farkındalığın artması amacıyla kurulduğu ifade edilmiştir. Gençler bazında 
girişimcilik kültürünün oluşturulması için rol modeller ön planda tutularak gençlere tanıtımlar 
yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, TOBB Genç Girişimciler Derneği yetkilisi, “Bazı projelerimiz var. 
Meslek lisesi okuyan öğrencilere sanal şirketler kurdurduk, o şirketlerin çalışmasını sağlıyoruz. Her 
okula bir icra kurulu atadık. O çocuklar, okul kampüsü içerisinde sadece satış yapıyor para kazanıyor 
ve Brüksel’e yarışmaya gideceğiz. Şimdi 2. Kuşağa geçiş ile alakalı bir projemiz var inşallah 
yapabilirsek. Şirketlerin 2. Kuşağa geçerken yaşadıkları sıkıntıları ön görerek insanlara anlatmaya 
çalışacağız” diyerek, gerçekleştirilen faaliyetlerin içeriğine değinmiştir. Yetkili kurula üyelikle birlikte 
daha geniş bir networke sahip olduğunu, girişimciliğin ne anlam ifade ettiğini, kişisel gelişiminde 
ilerleme kat ettiğini, son olaraksa deneyiminde artış yaşadığını belirterek üyelik öncesi ve sonrası 
dönemle ilgili bir kıyaslamada bulunmuş ve bilgi vermiştir. Genç girişimciliğin yaygınlaştırılması 
noktasında, ulusal ölçekte gençleri motive edici ve ihtiyaçlarına özgü politikalar üretmek 
gerekmektedir. Bu noktada, gençlerin iyi bir fikri olduğu takdirde sermayesi olmasa dahi bunun 
üzerine yoğunlaşması gerektiği, kurula bu tür başvurular olduğu takdirde değerlendirilip kaynak 
bulabileceklerini belirterek kurumun bu noktadaki rolüne de açıklık getirmiştir.  
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Tablo 4.7 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili 

Görüşme 
Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer, tarih ve saat Görüşülen Kişinin 

İli Kurum Tarih Saat Adı ve 
Soyadı 

Unvanı/ 
Görevi 

Yaş Cinsiyet Eğitim 
Düzeyi 

(Varsa) 
Bölümü 

İş/ 
İşyeri 

deneyimi 
(yıl) 

STK/ 
DERNEK 

ANKARA  Kadın 
Girişimci 
Derneği 

16.3.2017  - Devrim 
EROL 

Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

57 KADIN Lisans  -  - 

STK/ 
DERNEK 

ANKARA TOBB Genç 
Girişimciler 
Kurulu  

15.3.2017 11:00 Göksel 
Ayrancıgil 

İl Başkanı 44 KADIN Üniversite 
terk 

 -  - 

STK/ 
DERNEK 

ANKARA TOBB Kadın 
Girişimciler 
Kurulu  

17.3.2017 15.00 Serpil Polat Ankara ve 
İç Anadolu 
Bölge 
Başkanı 

 -  - Üniversite   -  - 

STK/ 
DERNEK 

AKSARAY Aksaray 
Girişimci İş 
Kadınları 
Derneği 

4.4.2017 10:00 Hatice 
Şahin 
Eroğlu 

Başkan 52 KADIN Üniversite   10 

STK/ 
DERNEK 

AKSARAY TOBB Kadın 
Girişimciler 
Kurulu 

5.4.2017 12:00 Aysun 
Akkurt 

Başkan 49 KADIN Üniversite Güzel 
sanatlar 
stilistlik 

28 

STK/ 
DERNEK 

AKSARAY TOBB Genç 
Girişimciler 
Kurulu 

4.4.2017 13:00 Ercan 
Yeşilöz  

Başkan 40 ERKEK Yüksek 
Lisans 

  7 

STK/ 
DERNEK 

AKSARAY Başay 
Makine/ 
Yenilikçi 
Girişimci 

6.4.2017 10:30 Murat 
Sapmaz 

Fabrika 
Müdürü 

27 ERKEK Üniversite Makine 
Mühendisi 

5 

STK/ 
DERNEK 

KARAMAN TOBB Kadın 
Girişimciler 
Kurulu  

31.3.2017 13:00 Şerife 
Hanım 
Kızık 

Başkan   KADIN       

STK/ 
DERNEK 

KARAMAN TOBB Genç 
Girişimciler 
Kurulu 

31.3.2017 14:30 Hikmet 
Karagöz 

Başkan   ERKEK Lisans      

FİRMA KARAMAN Yenilikçi 
Girişimci/Te
knoloji Diş 

5.4.2017 09:30 Ahmet 
Yurtbaş 

Sahibi 48 ERKEK Üniversite Diş hekimi 11 

FİRMA KARAMAN Yenilikçi 
Girişimci/To
klu Gıda 

1.4.2017 10:00 Saadettin 
Toklu 

Sahibi 50 ERKEK Üniversite   25 

STK/ 
DERNEK 

KONYA KİKAD 31.3.2017 11:00 Zeynep 
Aktuna 

Başkan   KADIN Lisans   Avukat   

STK/ 
DERNEK 

KONYA Genç 
Girişimciler 
İl Kurulu 

30.3.2017 13:00 Serhat 
Yaya 

Başkan 38 ERKEK Lise    2 

FİRMA KONYA Yenilikçi 
Girişimci/Lo
giba 
Aydınlatma 
(Başaranlar 
Müh.) 

1.4.2017 11:30 Lütfi 
Başaran 

Sahibi 33 ERKEK Lisans  Elektrik 
Elektronik 
Mühendisi 

6 

STK/ 
DERNEK 

KONYA Genç 
Müsiad  

1.4.2017 15:00 Kadir 
Başaran 

Başkan   ERKEK       

FİRMA KONYA Berika 
Teknoloji 
/Yenilikçi 
Girişimci 

5.4.2017 16:00 Hayrettin 
Şeker 

Sahibi 39 ERKEK Lisans  Endüstri 
Mühendisi 

7 

STK/ 
DERNEK 

NİĞDE TOBB Kadın 
Girişimciler 
Kurulu ve 
Ditaş 

3.4.2017 12:00 Goncagül 
Bilen 

Başkan 44 KADIN Lisans Endüstri 
Mühendisi 

7 

STK/ 
DERNEK 

NİĞDE    TOBB Genç 
Girişimciler 
Kurulu 

3.4.2017 13:00 Mustafa 
Arı 

Başkan 42 ERKEK Üniversite Makina 
Mühendisi 

17 

FİRMA NİĞDE Taciroğlu 
Mühendislik 

3.4.2017 14:00 Ali 
Taciroğlu 

İşletme 
Yetkilisi 

43 ERKEK       
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4.3.1.2 Girişimcilik Ekosistemine Katkı 

Ankara’da kadın, genç ve yenilikçi girişimcilere ekosistemin katkıları nedir? Bu bölümde 
gerçekleştirilen mülakatlar finansa erişim, pazar koşulları, bilginin oluşumu ve yayılımı bazında 
değerlendirilerek analiz edilmiştir. Mevcut yasal çerçevenin girişimci kadınlar açısından herhangi bir 
güçlük yaratıp yaratmadığı sorusuna,“herhangi bir güçlüğün olmadığı” şeklinde cevaplar verilmiştir. 
Bu konuda KAGİDER yetkilisi herhangi bir güçlüğün olmadığını, ancak kamu ihalelerinde kadınların 
daha çok yer almaları açısından projeler yürüttüğünü belirterek, kadınlar için pozitif ayrımcılığın 
gerekliliğinden bahsetmiştir. Yasal/düzenleyici çerçeveden sonra bir diğer önemli boyut ise, pazar 
koşullarıdır. İlin sunmuş olduğu pozitif veya negatif imkânlar kadın girişimcileri etkilemektedir. Ancak 
Ankara özelinde alınan bilgilere göre, iç ve dış pazarlara erişim noktasında kadınlar herhangi bir sıkıntı 
yaşamamaktadır. Yine, pazara erişim noktasında, kadın girişimciler için ihracat yapmaları konusunda 
yönlendirmelerde bulunmakta ve eğitimler düzenlemektedir. Pazar koşullarında olduğu gibi, finansa 
erişim noktasında herhangi bir zorluğun bulunmadığı belirtilerek, devlet tarafından verilen teşvik ve 
desteklerin eğitimler vasıtasıyla anlatıldığı ve yol gösterildiği bilgisi verilmiştir. Ankara TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu yetkilisi “Odalarımız içerisinde eğitimleri var KOSGEB eğitimleri bize gelen 
kadınların biz gerçekten buna ne kadar niyetli olduğunu sohbetlerimizle toplantılarımızla bir şekilde 
anlıyoruz Öyle olduğu zaman kadının öncelikli olarak eğitim alması konusunda çaba gösteriyoruz” 
diyerek, kurumun finansa erişim noktasında sağladığı avantajlara değinmiştir. Pazar ile finansa erişim 
ve yasal çerçeve sadece kadın girişimciler özelinde değil, girişimciliğin oluşması ve yaygınlaşması 
açısından iyileştirilmesi gereken temel çerçevelerdendir. Tüm bunların yanında, girişimciliğin bir 
başka önemli boyutu ise, işbirliği kültürü oluşturarak birlikte hareket etme durumunun 
sağlanabilmesidir.Bu bağlamda, Ankara TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, içsel potansiyellerini 
kullanmak amacıyla, var olan networkleri üzerinden bir proje gerçekleştirmiştir. Bu proje kapsamında 
İç Anadolu Bölgesi ölçeğinde çalışmalara başlanmıştır. Bu projeyle birlikte, network ağı kurularak 
ihtiyaç doğrultusunda iller arasında kadınların işbirliği kurmaları ve sektörel anlamda birbirlerinden 
istifade etmeleri amaçlanmıştır. Tüm bu parametreler (düzenleyici çerçeve, pazar koşulları, finansa 
erişim, bilginin oluşumu ve yayılımı) aynı şekilde genç girişimciler bazında da değerlendirilmiştir. Yasal 
çerçeve, teşvik ve destekler noktasında, desteklerin kuruluş aşamasında verilmediği için zorluk 
yarattığı ve kurulan yeni işletmelerin kapanmasına neden olduğu belirtilmiştir. İç ve dış pazara erişim 
noktasında ise gençlere gerekli olduğu takdirde yardımcı olunduğu bilgisi verilmiştir. Genç 
girişimcilere gerek eğitim gerek rol modellerle destek olunduğu ve işbirliğinin yapıldığı belirtilmiştir. 

4.3.1.3 Genel-Bölgesel Fırsat ve Tehlikeler 

Kadın ve genç girişimciler için var olan genel ve bölgesel fırsat ve tehditler, bu bölümde 
değerlendirmeye alınmıştır. Verilen bilgilere göre, kadın girişimcilerle ilgili finansal okuryazarlık 
konusu ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle,eğitim ve danışmanlık hizmetleri noktasında 
finansal okur-yazarlık eğitimleri vermektedir. Bunun dışında girişimcilik, mentörlük ve kadın sağlığı 
gibi eğitimler verilerek,mevcut sorunlara yönelik hizmetler üretilmektedir. Girişimciliğin temel yapı 
taşlarından birisi olan risk alma davranışının gerçekleştirilmesi, kadın girişimciler söz konusu 
olduğunda, en önemli noktalardan biridir. Risk alma davranışının gerçekleştirilmesi, kadınların 
cesaretlendirilmesi ve girişimciliğe yönlendirilmesi konusunda mülakat veren yetkililer, rol model 
olduklarını ve bu algıyı yaratmak için çeşitli projeler yürüttüklerini ve gerekli destek ve çalışmaların 
yürütüldüğünü belirtmişlerdir. Tüm bunlar dışında, geleceğe dönük olarak beklentiler ve yapılabilecek 
çalışmalar noktasında ise, kadın girişimciler üzerine çalışmalar yapılması gerektiği, eğitim arttıkça 
girişimcilik oranın arttığı ve kadınların aynı zamanda anne ve eş olma gibi toplumsal sorumluklarından 
ötürü, bu noktalarda destek mekanizmalarının devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Gerçekten de, 
gerek TÜİK verileri gerek yapılan araştırmalar, eğitimle istihdama katılım arasında bir pozitif ilişki 
olduğunu göstermektedir. Bu noktada, öz güvenin sağlanması ve farkındalığın artması açısından, 
eğitim üzerinde durulması gereken ve önem arz eden bir konudur. Genç girişimciler açısından ise 
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kurul faaliyetlerinin cesaret verici olduğu ve örneklem içerisinde bulunmanın girişimcilik açısından 
önemli olduğu belirtilmiştir. Sosyal faaliyetlerin ve girişimcilik ekosistemi içerisine girmenin genç 
girişimler için önemli olduğu da eklenmiştir. Genç girişimciler açısından, kadın girişimciler bağlamında 
söz konusu olduğu gibi, eğitimin önem arz ettiği görülmektedir. Bu noktada, girişimciliğin derslere 
müfredat olarak eklenmesi önerisi getirilerek, eğitimin küçük yaştan itibaren verilmesinin önemi 
üzerinde durulmuştur.  

4.3.2 KOP Bölgesi İlleri: Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler 

Başarılı uygulama kapsamında, Ankara’da gerçekleştirilen mülakatlarla kadın ve genç girişimciliğin 
analizi yapılmıştır. Bu bölümde, KOP Bölgesi illeri olan Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya için Kadın, 
Genç ve Yenilikçi girişimcilerle mülakatlar yapılarak analiz edilmiş ve raporlanmıştır. 

4.3.2.1 Firma/Girişimci Boyutu 

KOP Bölgesindeki görüşülen kurum ve derneklerden elde edilen bilgilere göre, kadın dernek ve 
kurullarının misyonu kadın girişimciliğini çalışan, girişimci rol modellerle destekleyerek 
güçlendirmektir. Bölgedeki dernek üyesi kadınların profili incelendiğinde ise, çeşitli sektörlerden 
oluşan karma bir yapı olduğu görülmektedir. Yapılan mülakatlarda, kadın girişimciliğin diğer 
girişimcilerden ayrı olarak ne gibi özgün ihtiyaçları olduğu sorgulanmıştır. Öncelikle, kadınlara karşı 
pozitif ayrımcılığın olması gerektiği ve kadınlara olan bakış açısının değişmesi gerektiği ve kadınların 
özgüven sorunun eğitimlerle desteklenerek aşılması gerektiği bilgisi elde edilmiştir. Aksaray TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu yetkilisi, “Çalışmak isteyen kadınları yönlendiriyoruz, ithalat ihracat 
konularında yardımcı oluyoruz. Dış ticaret, muhasebe gibi kurslar veriyoruz. KOSGEB’in girişimcilik 
kursları da mevcuttur” ifadesiyle, kadın girişimcilerin çeşitli eğitimlerle desteklendiğine yönelik bilgi 
vermiştir. Konya KAGİDER girişimcilere erişim noktasında, “ eb sayfamızı aktif tutmaya çalışıyoruz, 
faaliyetlerimizden haberdar etmeye çalışıyoruz genelde o sektördeki arkadaşlara bizim derneğimize 
uyabilecek arkadaş var mı çevrenizde tanışalım toplantılar yapalım veya eğitimlerimize çağıralım bizi 
tanısınlar sonrasında üye olmak isterlerse derneğimize üye yapalım” ifadesiyle, derneğe üyelik 
noktasındaki çalışmalarını aktarmıştır. KOP Bölgesi özelinde,Kadın Girişimciler Derneği ve TOBB 
Kurulu’nun üyelik öncesi ve sonrası ne gibi etkilerinin olduğu sorulmuştur. Bölgede bu yapılarla 
birlikte kadınların daha aktif hale geldiği ve vizyonlarının geliştiği bilgisi elde edilmiştir. Niğde TOBB 
Kadın Girişimciler Derneği yetkilisi, kadın girişimcilerin desteklenmesi için TOBB, Kalkınma Ajansı ve 
KOSGEB’in teşvik ve destekler vermesi gerektiğini, ayrıca TOBB’un bankaları ve kalkınma ajansını 
yönlendirmesi gerektiğini belirtmiştir. Genç girişimciler özelinde kurum ve derneklerin misyon ve 
faaliyetleri incelendiğinde, gençler üzerinde girişimcilik ruhunun geliştirilmesi ve istihdam sayısının 
arttırılması için eğitimler, seminerler düzenlenerek yönlendirmeler yapılmakta ve bununla birlikte 
gençleri bilinçlendirip ve bilgilendirerek iş yeri açma konusunda da yardımda bulunulmaktadır. Ayrıca 
yine gençlere, işletme kurma aşamasında olduğu gibi, işletmenin nasıl kurulacağı, kurulduktan sonra 
ne olacağı, hangi şartların gerekli olduğu, yaşanabilecek zorlukların neler olduğu vb. gibi 
konulardasüreç bilgisi verilmektedir. 

Bölgede genç girişimciler için fon ve kaynakların erişebilirliği ile teşvik ve desteklerden 
faydalanabilme düzeyi sorgulanmıştır. Burada, Aksaray TOBB Genç Girişimciler yetkilisi, KOSGEB gibi 
destek birimlerine kolayca ulaşımın olduğunu ve yerelde kamu kurumlarıyla ilişkilerin kuvvetli 
olduğunu belirtmiştir. Niğde TOBB Genç Girişimciler yetkilisi ise, gençlerin ulaşabileceği fon 
kaynaklarının bulunmadığını iddia etmiştir.  Konya’da ise melek yatırımcı ağı kurularak fon 
kaynaklarına erişebilirligin sağlanması noktasında adımlar atıldığı görülmektedir. Genç girişimciliğin 
desteklenmesi yönünde TOBB’un biraz daha katkı sağlaması ve alınan desteklerin nasıl kullanılacağına 
dair yönlendirmelerin yapılması gerektiği, bunlara ek olarak, STK’ların eğitim faaliyetlerinin 
arttırılabileceği bilgileri verilmiştir. Genç girişimci kurullarındaki yetkililerin kurulla tanışma 
süreçlerine bakıldığında ise referans, başkan önermesi ya da STK’larla olan ilişkileri sonucunda bir 
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etkileşimin olduğu görülmektedir.Genç girişimcilerin, girişimcilik kurullarına üyelik sonrası 
faaliyetlerinde herhangi bir değişikliğin olup olmadığı da sorgulanmıştır. Alınan bilgilere göre, kurul 
yetkililerinin sürece dâhil olmalarıyla birlikte,eksik kalınan noktaların farkına varılmış ve bu yönde 
çalışmalar, projeler gerçekleştirilmiştir. Aksaray TOBB Genç Girişimciler yetkilisi, “Amacımız gelişim ve 
inovasyon. Kadınlarımız ve genç girişimcileri memur zihniyetinden çıkartıp onları gelişim ve girişim 
yapmaya yönlendiriyoruz” ifadesiyle, yapılmak istenen faaliyetlerin bir nevi çerçevesini çizmiştir. Son 
olarak, mülakat yapılan yetkililerden genç girişimcilerin diğer girişimcilere kıyasla ne gibi özgün 
ihtiyaçlarının olduğu sorulmuştur. Bu noktada, gençlerin özgüven eksikliği, finansman kaynağı 
eksikliği ve prosedürlerde yaşanan sıkıntılar gibi genel girişimcilik sorunlarının ön plana çıktığı 
görülmektedir. Yenilikçi girişimciler bağlamında, ilde firmaların kurulma sebepleri sorulmuştur. 
Burada coğrafi konum, yeni geçiş yapılan bir sektörler eski sektörün değerini kaybetmesi ile özgü 
eksikliklerin farkına varma, ilin sağladığı lojistik avantaj gibi parametreler ön plana çıkmıştır. Yenilikçi 
firmaların kendine özgü ihtiyaçları değerlendirildiğinde finans kaynağı(verilen desteğin sonradan 
gelmesi/nakit finans kaynağı eksikliği), motivasyon, nitelikli personel eksikliği gibi sorunlar ön plana 
çıkmaktadır. Son olarak, kurumların sektörde faaliyet gösterecek kişilere yardımda bulunması 
gerektiği eklenmiştir.  

4.3.2.2 Girişimcilik Ekosistemine Katkı 

Bu bölümde gerçekleştirilen mülakatlar finansa erişim, pazar koşulları, bilginin oluşumu ve yayılımı 
bazında değerlendirilerek analiz edilmiştir. Bölgedeki genel kanı, yasal mevzuatın kadın girişimciler 
özelinde herhangi bir sorun yaratmadığı, ancak kadın hakları konusunda halen istenilen noktaya 
ulaşılamadığıdır. Aksaray TOBB Kadın Girişimciler yetkilisi ise, yasal mevzuat konusunda sürenin uzun 
olmasının bir takım sıkıntılara yol açabileceğinden bahsetmiştir. Buradan hareketle, KOP Bölgesi 
özelinde, yasal mevzuatın kadın girişimciler için herhangi bir sorun teşkil etmediği ve sınırlayıcı bir 
etkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yasal mevzuatla birlikte, piyasa ekonomisi temel alındığında, 
girişimciliği etkileyen bir başka önemli unsur ise, pazar koşullarıdır.  İç ve dış pazara erişim noktasında 
özellikle Aksaray ve Niğde bir takım zorlukların yaşandığını dile getirmiştir. Bu zorluklar noktasında ise 
Aksaray TOBB Kadın Girişimciler Kurulu yetkilisi “TR 71 Olarak Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, 
Aksaray daha sonra İç Anadolu bölgesinde kadın girişimciler için bir ağ kurmayı düşünüyoruz” 
ifadesiyle planladıkları proje içeriği hakkında bilgi vermiştir. Konya KAGİDER yetkilisi ise, İstanbul’a 
göre Konya’da ciddi sıkıntıların var olduğunu belirtmiş ve bu konuda “Dış pazarlamada çok fırsatımız 
yok ama iç pazarlama da mevcut diğer kadın girişimcilerle bizim derneğimiz üyelerini bir araya getirip 
bu ticaret köprüsünü olayları var” ifadesiyle, kadın girişimciler arası iletişim ve ekosistem oluşturma 
yoluyla işbirliği çalışmalarının yapıldığına işaret etmiştir. Aksaray, Karaman ve Konya’da kadınlar fon 
kaynakları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı ve bu konuda gerekli yönlendirmelerin yapıldığı 
vurgulanmaktayken, Niğde’de bu konu hakkında kadın girişimcilerin bir sorununun bulunmadığı 
saptanmıştır. Kadın girişimcilerin iş ilişkileri kurmaları noktasında elde edilen bilgilere göre Aksaray, 
Karaman ve Niğde’de kurul ve dernek bazında belli düzeyde ilişkiler gelişmekte, ancak Konya’da 
KAGİDER üyelerinin farklı sektörlerden olmalarından dolayı ilişkiler istenilen düzeyde 
gerçekleşememektedir. KOP Bölgesi’ndeki genç girişimciler değerlendirilecek olunursa, ilk olarak 
yasal mevzuatın herhangi bir sıkıntı yaratmadığı, ancak prosedür ve süreçlerin daha kısa tutulması 
gerektiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Konya Genç MÜSİAD yetkilisi, şirketlere bağış yolunun 
açılması gerektiğini düşünmektedir. İç ve dış pazara erişimde ise, genç girişimciler, kadın girişimcilerin 
aksine, bölgede sorun yaşamadıklarını dile getirmiştir. Konya Genç MÜSİAD yetkilisi ise “Özellikle 
Konya’nın coğrafi konumundan dolayı iç pazar konusunda bir sıkıntı çekmiyoruz. Ancak dış pazarı göz 
önüne aldığımızda Konya’nın limanlara uzak olmasından dolayı lojistik konusunda sıkıntı 
çekmekteyiz” ifadesiyle, dış pazara ulaşımda yaşadıkları sıkıntıdan bahsetmiştir.Genç girişimcileriniş 
ilişkileri kurma noktasında bölgede kurul ve dernek bazında kurul yetkilileri üyelerle ilişki kurarken, 
dernek yetkilileri ise üyelerin birbirleriyle ilişkiler kurabildiğinden söz etmiştir. Burada verilen bilgiler 
ışığında, bölgede genç girişimciler açısından işbirliği kültürünün varlığından söz etmek mümkündür.  
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KOP Bölgesi’ndeki son inceleme grubu, yenilikçi girişimcilerdir. Yenilikçi girişimciler daha önce de 
belirtildiği üzere ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntemde bir yenilik 
geliştirerek, ekonomik açıdan yüksek katma değer yaratmakta ve ülke ekonomisi için önemli bir yere 
sahip olmaktadır. Bu bağlamda, öncellikle yenilikçi girişimcilerin yasal mevzuat konusunda yaşadıkları 
herhangi bir sıkıntı olup olmadığı sorgulanmıştır. Alınan bilgilere göre, diğer girişimcilerin yaşadığı 
sorunlara paralel olarak mevzuat, finansman ve prosedür ekseninde bir takım zorlukların yaşandığı 
görülmektedir. İç ve dış pazara erişim noktasında ise, ile özgü olarak farklı bilgiler elde edilmiştir. 
Buna göre Aksaray, Konya ve Niğde bu konuda sıkıntı yaşarken, Karaman bu konuda bir sıkıntı 
yaşamamaktadır. Konya Berika yetkilisi, “Dış Pazara ulaşmada teşviklerin yeterli olmadığını 
düşünüyorum. Pazarlarda fuar olmaması bence sıkıntılı. İç pazarda çok sıkıntı yaşamıyoruz” ifadesiyle, 
dış pazara ulaşımda daha çok zorlandıklarını ifade etmiştir. Konya’da kadın ve genç girişimcilerde 
olduğu gibi, yenilikçi girişimciler açısından da, dış pazar sorunun yaşandığı görülmektedir. İşbirliği 
oluşturma noktasında ise, Karaman hariç diğer sektörlerle işbirliklerinin geliştirilemediği, firmaların 
içine kapanık bir yapıda olduğu bilgisi elde edilmiştir. 3 yıl içerisinde geliştirdiği Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetleri yenilikçi firma olmanın kriterleri arasındadır. Bu kapsamda, firmaların son 3 yıl içerisinde 
ne gibi Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yaptıkları firmalara sorulmuştur. Elde edilen bilgilere göre, firmalar 
organizasyon ve ürüne dayalı yenilikler gerçekleştirmiştir. Firmalar bu süreçte finans, nitelikli 
personel ve satış konularında sıkıntı yaşadıklarını vurgulamıştır. Niğde Taciroğlu Mühendislik yetkilisi 
ise, akademik görüşmeler sonucunda yeterince bilgi sahibi olamadıkları ve deneme-yanılma 
yöntemiyle öğrenme sürecini gerçekleştirdikleri üzerinde durmuştur.  

4.3.2.3 Bölgede Teşvik ve Desteklerin Etki Analizi 

Şekil 4.1 KOP Bölgesinde Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Tarafından Kullanılan Finansman Kaynakları 

 

KOP Bölgesindeki kadın, genç ve yenilikçi girişimcilere kullandıkları finansman kaynakları sorulmuştur. 
Bu çerçevede,Şekil 4.1’e göre, bölgedeki en güçlü finansman kaynağının “devlet desteği” olduğu 
görülmektedir. En az finansman kaynağı ise “iş çevresi” ve “leasing” olarak görülmektedir.  
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Şekil 4.2 KOP Bölgesinde Kullanılan Finansman Kaynaklarının Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Arasındaki 
Dağılımı 

 

Kullanılan finansman kaynakları KOP Bölgesi’ndeki kadın, genç ve yenilikçi girişimcilere sorulmuştur. 
Buna göre, kadın girişimciler en çok ticari kredi, aile ve tanıdıklar, leasing, iş çevresi ve devlet desteği 
dışında kalan diğer destekleri kullanmaktadır. Genç girişimciler ise,kadın girişimciler gibi, en çok diğer 
destekleri kullanmakla birlikte, devlet desteğinden de faydalanmaktadır. Yenilikçi girişimciler ise en 
çok devlet desteği kullanmaktadır. Buradan hareketle, genç ve yenilikçi girişimciler devlet desteğini 
kullanırken, kadın girişimciler diğer kaynaklara yönelmektedir.  

Şekil 4.3 KOP Bölgesinde Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Tarafından Kullanılan Teşvik-Destekler 

 

KOP Bölgesi’ndeki kadın, genç ve yenilikçi girişimcilere hangi teşvik-desteklerden yararlandıkları 
sorulmuştur. Şekil 4.3’e göre, bölgede en çok KOSGEB desteği kullanılmaktadır. Bilim Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Maliye Bakanlığı desteklerinin mülakata katılan 
girişimciler tarafından kullanılmadığı görülmektedir.  
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Şekil 4.4 KOP Bölgesinde Kullanılan Teşvik-Desteklerin Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Arasındaki Dağılımı 

 

 

Kullanılan teşvik-destekler KOP Bölgesi’ndeki kadın, genç ve yenilikçi girişimcilere sorulmuştur. Şekil 
4.4’e göre, yenilikçi girişimciler KOSGEB desteğinden faydalanırken, genç ve kadın girişimciler bu 
desteklerin dışında kalan diğer desteklere yönelmektedir.  

 

Şekil 4.5 KOP Bölgesinde Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Tarafından Kullanılan Teşvik-Desteklerin Türü 

 

 

KOP Bölgesi’ndeki kadın, genç ve yenilikçi girişimcilere kullandıkları teşvik ve desteklerin türü 
sorulmuştur. Şekil 4.5’e göre, sırasıyla en çok hibe, eğitim, danışmanlık ve SGK prim desteği 
kullanılmaktadır.  
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Şekil 4.6 KOP Bölgesinde Kullanılan Teşvik-Desteklerin Türünün Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Arasındaki 
Dağılımı 

 

 

Kullanılan teşvik-desteklerin türü KOP Bölgesi’ndeki kadın, genç ve yenilikçi girişimcilere sorulmuştur. 
Şekil4.6’ya göre, genç girişimciler en çok SGK Pirim Desteğinden faydalanmaktadır. Yenilikçi 
girişimciler ise en çok hibe desteğini kullanmaktadır.Kadın girişimcilerin ise, genç girişimciler gibi, SGK 
Pirim desteğini kullandığı görülmektedir. 

 

Şekil 4.7 KOP Bölgesinde Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimciler Tarafından Kullanılan Teşvik-Desteklerin Etkisi 

 

 

KOP Bölgesi’ndeki kadın, genç ve yenilikçi girişimcilere kullanılan teşvik ve desteklerin istihdam, 
ihracat, üretim, ciro ve Ar-Ge üzerindeki etkisi sorulmuştur. Katılımcılar “arttı”, “azaldı” ve 
“değişmedi” seçeneklerinden oluşan ankete cevap vermiştir. Buna göre, kullanılan teşvik-destekler 
istihdam, üretim, ciro ve Ar-Ge üzerinde pozitif bir etki yaratmıştır (Şekil 4.7).  

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 
K
iş
i 

Kadın Girişimci Genç Girişimci Yenilikçi Girişimci 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Arttı Azaldı Dğişmedi 

İstihdam İhracat    Üretim Ciro   Ar-Ge    Diğer    



 

228 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Şekil 4.8 KOP Bölgesinde Yenilikçi Firma ya da Girişimci Kriterleri 

 

 

Katılımcılara, yenilikçi firma kriterlerinden,üç yıl içindeki yeni ya da geliştirilmiş ürün ve hizmet, üç yıl 
içinde üretilen yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin toplam cirodaki payı, Ar-Ge çalışanı sayısı, katma 
değeri yüksek ürün seviyesi, patent sayısı veulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerinin sayısı gibi 
parametrelerin  hangisi/hangilerinin yerine getirildiği sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre (Şekil 
4.8), bölgede en çok firmalar “üç yıl içindeki yeni ya da geliştirilmiş ürün ve hizmet” ile “patent sayısı” 
kriterlerini sağlamaktadır. Firmaların en çok endüstriyel tasarım sayısı kriterinde zayıf kaldığı 
görülmektedir. 

 

Şekil 4.9 KOP Bölgesindeki Yenilikçi Firmaların (a) Yenilik Ölçütü ile Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri İçin Kullandıkları 
(b) Teşvik ve Destek Kaynakları 

 

Yenilikçi firma kapsamında yenilik yapılan ürün, süreç ya da organizasyonel yapının yeni sayılması için, 
minimum firma düzeyinde daha sonra ise pazar ve dünya ölçeğinde yenilik gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda, firma yetkililerine gerçekleştirilen ürünün firma, pazar ve dünya 
ölçeğinde hangisine dâhil olduğu sorulmuştur (Şekil 4.9). Bu çerçevede elde edilen sonuçlara göre, 
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sırasıyla en çok “firma için yeni”, “pazar için yeni”, “dünya için yeni” cevapları verilmiştir. Buradan 
hareketle, yenilikçi firma kapsamında minimum koşul olan firma için yeni kriterinin sağlanmış olduğu 
görülmektedir. Bölgedeki firmalara Ar-Ge ve yenilik kapsamında kullandıkları teşvik-destekler 
sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, KOSGEB ve TUBİTAK desteklerinden bu kapsamda eşit 
düzeyde yararlanılmaktadır.  

Tüm bunların dışında, verilen teşvik ve desteklerle ilgili olarak kadın ve genç girişimcilere 
“yararlandığınız teşvik/destek olmasaydı yine bu projenizi gerçekleştirir miydiniz?” sorusu 
yöneltildiğinde,“gerçekleştirirdik” cevabı alınmıştır. Aynı soru için yenilikçi firmalar 
ise,“gerçekleştirmezdik” cevabını vermiştir. Verilen teşvik/desteklerin beklentiyi karşılayıp 
karşılamadığı, üç girişimci boyutunda da sorulmuştur. Burada genç girişimciler “karşıladı/kısmen 
karşıladı” gibi cevaplar verirken, yenilikçi girişimciler çoğunluk olarak “karşıladı cevabı” vermiştir, 
ancak karşılamadığına dair bilgiler de verilmiştir. Kadın girişimciler ise yine “karşıladı” demiştir. 
Buradan hareketle, verilen teşvik ve desteklerin genel olarak girişimcilerin ihtiyaçlarına yanıt verdiği 
anlaşılmadır. Son olarak ise verilen teşvik ve destekleri geliştirme noktasında girişimcilere önerileri 
sorulmuştur.Genç girişimciler bu konuda hayvancılık ve tarım kredilerin vadelerinin uzun 
tutulabileceğini, vergi/SGK desteklerinin arttırılması halinde daha fazla istihdamın yaratılacağını 
belirtmiştir. Kadın girişimciler ise daha hızlı finansman sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Yenilikçi 
girişimciler kapsamında Başay Makine yetkilisi, “Alacağımız destek ve teşviklerde verilen para devlet 
bize döviz olarak satıyor Türk parasına çevirmesi lazım ve sabit bir kur olması gerekiyor.Makinalar 
geneli yurt dışından geldiği için” ifadesiyle, bu noktadaki sorununu dile getirmiştir. Bürokrasi, 
prosedür, finansal ödemenin sonradan yapılması gibi konular üzerine değinilmiştir.  

4.3.2.4 Genel-Bölgesel Fırsat ve Tehlikeler/ Geleceğe Dönük Beklentiler 

Kadın, genç ve yenilikçi girişimciler için genel-bölgesel fırsat ve tehditler bu bölümde 
değerlendirmeye alınmıştır. Bölgede verilen eğitim ve seminerlerle kadın girişimciliğine destek 
olunmaktadır. Özellikle kadın girişimciliği hususunda gerçekleştirilen kurum faaliyetlerinin kadınlar 
üzerinde pozitif bir etki bıraktığı ve bu faaliyetlerin bölgedeki kadınlara cesaret verici olduğu 
belirtilmiştir. Bölgeden alınan bilgilere göre, kadın girişimciliği noktasında beklentilere bakıldığında, 
teşvik ve desteklerin devam etmesi hatta artması gerektiği kanısı ortaya çıkmaktadır. Genç girişimcilik 
özelinde eğitim ve rol model hizmetleriyle bölgede genç girişimciler desteklenmeye çalışılmaktadır. 
Kadın girişimciliğinde olduğu gibi, genç girişimcilikte de, kurul ve dernek faaliyetlerinin gençler 
üzerince cesaret verici bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Genç girişimcilerin desteklenmesi 
noktasındaki beklentilere bakıldığında, KOSGEB’in genç girişimcilere vermiş olduğu desteğin 
arttırılabileceği, ödemelerin daha kısa sürede yapılması gerektiği ve ipotek alınmadan gençlerin 
desteklenmesi gerektiği, Aksaray TOBB Genç Girişimciler Kurulu yetkilisi tarafından belirtilmiştir. 
Gerçekten de, özellikle işini yeni kuracak genç girişimciler için sermaye önemli bir tetikleyici unsurdur. 
Burada sermayenin iş yeri kurulduktan sonra verilmesi ve finansal açıdan destek almak için sürelerin 
üzün tutulması, gerek genç gerek kadın girişimciler için önemli bir sorun olarak görülmektedir. Genç 
girişimcilere rol modellerle, eğitimlerle, danışmanlıklarla gerek sektörde başarılı olan kişilerin, 
STK’ların ve gerek üniversitelerin daha fazla destek olması gerektiği düşünülmektedir. Konya Genç 
MÜSİAD yetkilisi genç girişimciler için hamilik sistemi önerisinde bulunmuştur. Hamilik sistemi ahilik 
kültüründen gelmektedir. Burada koruyan, himaye eden ve yönlendiren bir yapı söz konusudur. Yine 
aynı yetkili tarafından, “Genç girişimcilerin desteklenmesi veya onların desteklere erişimleri çok zor 
olmamalı. Kickstarter gibi bir platformun Türkiye’de kurulması ve devlet eliyle teşvik edilmesi önem 
arz etmektedir” ifadesiyle, ABD merkezli, kar amacı gütmeyen ve bağımsız yararlanıcıların 
faydalandığı bir yapı olan “Kickstarter modeli” önerilmiştir. Yenilikçi girişimciler kapsamında eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç olduğu bilgisi elde edilmiştir. Özellikle pazarlama eğitimi ve proje 
danışmanlığı konusunda ihtiyaçların var olduğu, Konya Berika yetkilisi tarafından dile getirilmiştir. 
Yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi konusunda ileride ne gibi adımlar atılabileceği ve ne gibi 
beklentilere sahip oldukları firma yetkililerine sorulmuştur. KOSGEB ve TUBİTAK gibi kurumların 
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yenilikçi fikirleri dikkate almadığına değinilmiştir. Konya Berika yetkilisi,“Özellikle ithalatı azaltıcı 
ihracatı artırıcı yenilikçileri desteklemeye ihtiyacımız var. Sadece teknolojik bir ürün olma zorunluluğu 
olmamalı” ifadesiyle, teşvik-destek noktasındaki beklentisini ortaya koymuştur. Niğde Taciroğlu 
Mühendislik yetkilisi ise konuyla ilgili olarak “Öncelikle üniversitelerin işin içine girmesi, üretime 
girmesi gerekiyor. Koordine eksikliği var, eylem gerçekleştirilmiyor. Bu konuda devletin daha 
koordineli ve uygulamalı çalışması gerekmektedir” ifadesiyle, bir nevi üniversite-sanayi işbirliğinin 
gerekliliğine değinmiştir. Tüm bunların dışında, Karaman Toklu Gıda yetkilisi tarafından kalifiye 
personel eksikliği, eğitimin gelişmiş olmaması ve sektörüne özgü bir problem olarak ambalaj eksikliği 
gibi sorunlara değinilmiştir.  

4.3.2.5 KOP İllerinde Yenilikçi Girişim Alanlarına Yönelik Öneriler 

Proje kapsamında yürütülen çalışmaların odağı bahsedildiği üzere girişimcilik ve yenilikçiliktir. Bölge 
bazında yenilikçi girişim alanlarını belirlemek ve gelecek vadede yapılacak çalışmalar için yönlendirici 
altlık olacaktır. Bu kapsamda, KOP Bölgesi’nde potansiyel gösteren yenilikçi girişim alanları, yapılan 
ikincil veri analizlerinde, gerçekleştirilen saha çalışmaları, odak grup ve değerlendirme toplantılarında 
sorgulanmıştır.   

Bu çerçevede, Konya’da saha çalışmaları doğrultusunda gelen yenilikçi girişim/sektör alanlarının 
başında; savunma sanayi, medikal sanayi, yazılım sektörü gelmektedir. Genel itibariyle söz konusu bu 
sektörler, aynı zamanda Türkiye’nin kalkınma ve bölgesel gelişme planlarında da geliştirilmesi ön 
görülen ve desteklenen alanlardır. Yapılan küme analizlerinde bahsi geçen sektörler henüz yeterli 
olgunlukta bir kümelenme oluşumu göstermemekle birlikte, mevcut üretim değerleri ve sektörün 
sahip olduğu potansiyel geleceğe yönelik gelişim eğilimi göstermektedir. Bununla birlikte yazılım 
sektöründe Konya teknokentteki yürütülen çalışmalar (Konya Teknokent bünyesinde Bil-Kon adı 
verilen bir bilişim kümesi vardır) ve üretimler azımsanamayacak türdedir. Yine savunma ve medikal 
alanında da son yıllarda önemli girişimler ve üretim düzeyine erişilmiştir. Dünya trendlerine 
bakıldığında akıllı makinelerin revaçta olduğu açık bir gerçektir. Bu doğrultuda Konya’da yazılım 
sektörü ile medikal sanayi ve savunma sanayinin bir araya geldiği akıllı makineler ile üretimin 
gerçekleşeceği alanlarda, önemli bir katma değer sağlayacaktır. Teknolojinin her alana hükmettiği 
günümüzde, Konya’nın bilişim ile bütünleşmiş medikal sanayi ve savunma sanayi üretimleri ilin dünya 
pazarındaki yerini yukarılara taşıyacaktır. Söz konusu alanlar ile ilgili ayrıntılı veri ve analizler, sektör 
raporlarında ayrıca bulunmaktadır.  

Diğer KOP illerinden Karaman’da ise bilindiği üzere gıda sanayiye yönelmiş bir ekonomi 
bulunmaktadır. Karaman’daki kurum temsilcileri ve sanayiciler tek sektörlü büyümeye yönelik 
alternatif sektörleri gündeme getirmişlerdir. Buna göre son zamanlarda, bazı gıda imalat sanayi 
firmaları aynı zamanda ambalaj sektörüne de yönelmişlerdir. Bu çerçevede ambalaj sektörü hem 
tamamlayıcı hem de gelişebilir yenilikçi bir alternatif sektör olarak nitelendirilmiştir. Bilindiği üzere 
plastik sektörü de tüm dünyada her alana girdisi olan ve gün geçtikçe ihracat değerleri artan bir 
sektördür. Özellikle polimer plastik son teknoloji olarak nitelendirilmekte ve yenilikçi bir alan olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bu alanda da ildeki hem üniversite bünyesinde altyapı bulunmakta hem de bazı 
öncü firmalarda sözkonusu teknolojiyi kullanma eğilimi yükselmektedir. Bu nedenle Karaman’da bu 
alanlara yatırımcı çekilmesi hem ilin ekonomisini çeşitlendirecek hem de ilin daha yenilikçi 
faaliyetlerle ekonomisine yön vermesini sağlayacaktır. 

Aksaray’da otomotiv yan sanayi yer edinmiş bir sektördür. Özellikle Mercedes’in ilde fabrikasının 
bulunması ildeki üretimi daha da hareketlendirmiştir. Otomotiv sektörü dinamizmini aşağıya 
çekmeden sürekli değişimle beslenen bir sektördür. Bu nedenle üretimi yapılan mekanizmalarında 
katma değeri yüksektir. Bu derece katma değeri yüksek çıktıların bulunduğu sektörde üretimlerin de 
özgün olması çok önemlidir. Gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmaları ve sektöre ilişkin yenilikçi girişimlerle 
ildeki mevcut potansiyel daha da artarak ilin ekonomisinin gelişmesi sağlanacaktır.  
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Bilindiği üzere KOP Bölgesi aynı zamanda güneş enerjisi potansiyeli taşıyan bir bölge konumundadır. 
Bu çerçevede, Niğde’nin bu alandaki potansiyeli çok büyüktür. Niğde güneş enerjisi santrallerinin 
kurulumunda akla ilk gelecek iller arasındadır. Bununla birlikte Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde de 
söz konusu sektöre ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Aynı zamanda Niğde, sadece santral kurulumu 
için değil güneş enerjisi sistemlerinin imalat sanayisi içinde uygun bir ildir. İlde bu alanda üretim 
potansiyeli bulunmaktadır. Buna ek olarak Niğde’de tekstil sektörü de işlemektedir. İldeki mevcut bu 
sektör akıllı teknolojik makinelerle daha da ileri taşınabilir. Akıllı makineler ile üretimdeki hız artacak 
ve maliyet düşecektir. Bu sayede ilin ihracatı artarak olumlu gelişmeler sağlanacaktır. 

4.3.2.6 Başarılı Uygulama: Ankara ve KOP Bölgesi İllerinin Karşılaştırması 

Rapor kapsamında kadın, genç ve yenilikçi girişimciler öncellikle başarılı uygulama olarak seçilmiş 
Ankara’da, daha sonra ise KOP Bölgesi illerinde firma/girişimci boyutu, girişimcilik ekosistemine katkı, 
genel-bölgesel fırsat ve tehlikeler/ geleceğe yönelik beklentiler ekseninde değerlendirmeye alınmıştır.  

İncelenen iki bölgede girişimcilik ekosistemi parçası olan eğitim, danışmanlık ve rol model 
konularında benzer özellikler göstermektedir. Her iki inceleme noktasında da, gençler ve kadınlar için 
gerekli eğitim, destek ve hizmetlerin verildiği ve bu hizmetlerin rol modellerle desteklendiği 
belirtilmiştir. Fon kaynaklarından haberdar olma hususunda ise, Ankara’da kadın girişimcilerin bu 
konuda bilgi sahibi olduğu, KOP illerindeki kadın girişimcilerin ise genel olarak bilgi sahibi olmadığı 
görülmektedir. Yine, ön plana çıkan noktalardan biriside, kurum ve dernek faaliyetlerinin kadın ve 
genç girişimciler üzerinde her iki inceleme alanı olan KOP İlleri ve Ankara’da cesaret verici bir etki 
bırakmasıdır. Ön plana çıkan bir diğer nokta, kadın girişimciler açısından yasal mevzuat konusunda iki 
inceleme alanında da herhangi bir sıkıntı yaşanmamasıdır. Bu konuda genç girişimciler her iki bölgede 
de prosedür ve kuruluş aşamasında yeterince dikkat verilmemesinden ötürü sorunlarını dile 
getirmiştir. Pazara ulaşım konusunda kadın girişimciler açısından bir farklılaşma olduğu 
görülmektedir. Ankara’da bu tür sıkıntılardan söz edilmezken, KOP Bölgesinde iç ve dış pazara 
ulaşımda bir takım zorluklar yaşandığı dile getirilmiştir. Genel olarak, her iki inceleme bölgesinde de 
ön plana çıkan hususlar, ulusal ölçekte kadın ve genç girişimcilerin yaşamış olduğu sıkıntılarla 
eşdeğerdir ve her iki inceleme noktasında da alınan bilgiler benzer özellik göstermektedir. 

4.4 HIZLI BÜYÜYEN İŞLETMELER ANALİZİ 

Bu çalışmada, KOP Bölgesi illerinde,her ilde iki adet "hızlı büyüyen şirket"girişimcilik ekosistemi göz 

önünde bulundurularak incelenmekte ve değerlendirme raporu hazırlanmaktadır. İncelenen hızlı 

büyüyen şirketler OECD’nin tanımına uygundur. Ayrıca, hızlı büyüyen şirketlerde destek ve teşviklerin 

etkisi analiz edilerek rapora yansıtılmaktadır. 

OECD’ye göre, bir şirketin hızlı büyüyen olarak tanımlanabilmesi için,iki koşul bulunmaktadır. Bunlar; 

üç yılda ortalama yüzde 20’den fazlabüyüme (ciro veya istihdam olarak) ve izlenmeye başlandığında 

en az 10çalışanı bulunmaktır (OECD, 2012:16). Eğer bu şirket söz konusu kriterlerekuruluşunun ilk beş 

yılında ulaşabiliyor ise, gazelle (ceylan) şirket olaraktanımlanmaktadır. 

Yukarıda yer alan OECD tanımı göz önüne alındığında, Niğde ilinde “sağlık tekstili” alanında faaliyet 

gösteren, 4 yıl önce faaliyete başladığı halde 3 yıl içinde hem istihdam hem de ciro anlamında 

ortalama %20 büyüme gösterdiğini beyan eden bir ceylan firmayı da içeren sekiz hızlı büyüyen şirket 

yetkilisi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, girişimcilik 

ekosistemi çerçevesindeki ilgili bileşenler göz önüne alınarakhızlı büyüyen şirketler incelenmiştir. 

Ayrıca destek ve teşviklerin hızlı büyüyen şirketler üzerindeki etkileri, bu sekiz mülakatın üzerinden 

saptanarak raporda sunulmuştur. 
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Tablo 4.8 Görüşme Yapılan Firmalardaki Mülakatçıların Profili 

İli Görüşmeye Gidilen 
Firma 

Görüşülen Kişi Ünvanı  Randevu 
Tarihi  

Randevu 
Saati 

Konya Özçiğdem Kuruyemiş Mehmet Özçiğdem YK Üyesi 5.04.17 14:30 

Konya Panplast İsmail Doğan Toplam Kalite Md. 14.04.17 11:00 

Karaman Anı Bisküvi Ahmet Gündüz Teşvik Şb. Md. 31.03.17 15:30 

Karaman CHS Ambalaj Hakan Çelik Firma Sahibi 1.04.17 11:00 

Niğde Asrım Sağlık Tekstil Faruk Özkaynar Firma Sahibi 4.04.17 10:00 

Niğde Kozalı Tekstil Erkan Kaymak Muhasebe 4.04.17 14:30 

Aksaray Star Depo Avni Aksay Firma Yetkilisi 4.04.17 12:00 

Aksaray Kaya Giyim Yüksel Bey Firma Sahibi 5.04.17 13:30 

Mülakatın gerçekleştirildiği firmalar, firma yaşı, firma cirosu, çalışan sayısı, son 3 yılda istihdam ve 

cirodaki artış göstergeleri üzerinden aşağıdaki Tablo4.9 ile tanımlanmaktadır. 

Tablo 4.9 Mülakat Gerçekleştirilen Hızla Büyüyen Firmaların Temel Verileri 

Temel Özellikler Minimum Maksimum Ortalama 

Firma Yaşı 4 42 21,2 

Firma Ciro (Milyon TL) 0,50 70,00 24,9 

Firma Çalışan Sayısı 32 1600 343,4 

3 Yıl İçinde İstihdamdaki Artış % 3,00 50,00 19,6 

3 Yıl İçinde Cirodaki Artış % 10 300 70,4 

4.4.1 Hızlı Büyüyen Firmaların Başarılarının Önünü Açan Etmenler 

Dört KOP ilinde gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde, hızlı büyüyen firmalardan kendi başarılarının 

önünü açan etmenlerin değerlendirilmesi istenmiştir. Bu doğrultuda,hızlı büyüyen şirket sahipleri ilk 

sıraları teşvik ve desteklerden faydalanma ve teknoloji kullanımı konularına vermişlerdir. En son 

sırada isegirişim sermayesi kullanma ve firmalar ve kurumlarla kurulan ortaklıklar yer almaktadır. Bu 

neticenin hızlı büyüyen şirketler literatürü göz önüne alındığında, bölgedeki özgün bir duruma ifade 

edebileceği not düşülmelidir. Hızlı büyüyen şirketler literatüründe, firmaların hızlı büyüme 

performanslarını destekleyen önemli etmenlerden birisi olarak, özellikle diğer tür firmalarla 

kurdukları ilişkiler yoluyla piyasa ve teknoloji olanaklarını geliştirmeleri vurgulanmaktadır (Güzel ve 

Giray, 2014: 36). KOP illerinde gerçekleştirilen mülakatlarda, başarı etmenlerinde, bu ifadeyle aynı 

doğrultuda, teknoloji kullanımı üst sıralardaysa da; teknoloji olanaklarının önünü açtığı söylenen 

işbirlikleri en son etmen olarak ortaya çıkmakta, ayrıca işbirliklerinin katkıda bulunduğu ifade edilen 

piyasa (pazar) koşulları ise orta sıralarda yer almaktadır (Tablo 4.10). 

Tablo 4.10 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin Başarılarının Önünü Açan Faktörler 

Firma sahiplerine göre, hızlı büyüme performansını etkileyen faktörler Frekans Yüzde 

Teşvik ve desteklerden faydalanma 7 87,50% 

Teknoloji kullanımı 7 87,50% 

İnsan kaynağı (personelin tecrübesi, eğitimi, niteliği) 6 75% 

Çalışan memnuniyeti 6 75% 

İnternet/Sosyal Medya kullanımı 6 75% 

Girişimcinin önceki iş tecrübeleri ve/veya eğitimi 5 62,50% 

Pazara erişim 5 62,50% 

Yurtdışı tecrübesi 4 50% 

Çeşitli kurum ve kuruluşlara üye olma 4 50% 

Kurum içi Eğitimler 3 37,50% 

Danışmanlık Hizmeti 2 25% 

Girişim sermayesi kullanma 2 25% 

Kurulan ortaklıklar 1 12,50% 
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Konya ilinde plastik/tarımsal sulama sektöründe faaliyet gösteren hızlı büyüyen şirket yetkilisi, 

özellikle çok ortaklı bir çiftçi kooperatifi bünyesinde bulunuyor olmalarının, Anadolu Birlik Holding, 

Konya Şeker bünyesinde bulunmalarının ve ildeki çiftçi çocuklarının firmaları bünyesinde istihdam 

edilmesi yoluyla ulaşılan çalışanların aidiyet duygularının, hızlı büyüme performanslarının temel 

sebepleri olduğunu belirtmektedir. Konya ilinde kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren bir hızlı 

büyüyen firma yetkilisi ise, insan kaynağının önemini vurgulayarak, bir aile gibi çalışan ekiplerinin 

başarılarının taşıyıcısı olduğunu belirtmiştir. 

Karamanilinde hidrolik sistemler ve ambalaj üretimi sektöründeki hızlı büyüyen şirket yetkilisi, 

firmalarının bölgede ihtiyaç duyulan fakat kimsenin girmediği bir sektöre girme cesareti göstermiş 

olmasının başarısında önemli bir etken olduğunu ifade etmektedir. Yine Karaman ilinde gıda 

sektöründe faaliyet gösteren hızlı büyüyen şirket yetkilisi, sektördeki gelişmeleri yakından takip 

ediyor olmalarının başarılarında önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir. 

Niğde ilinde sağlık tekstili sektöründe faaliyet gösteren ceylan şirket ise, başarılarının ardındaki en 

önemli faktörün aldıkları kamu ihaleleri olduğunu ve bu ihalelerinin teslimat tarihinde gösterdikleri 

hassasiyetin, şirketin daha fazla ilgi görmesini sağlayarak büyümelerini desteklediğini belirtmektedir. 

Aksaray ilindeki otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren hızlı büyüyen işletme ise, 

teknolojik araştırma ve geliştirmenin başarılarının kilit faktörlerinden olduğunu belirtmiştir. 

Mülakat sırasında firmalara neden kendi illerinde içinde bulundukları sektörde faaliyet gösteren bir 

firma kurdukları sorulduğunda, Aksaray ilindeki firmalar bölgeye verilen teşviklerin, iş gücünün ve 

sahip oldukları sektör faaliyeti ve ağ ilişkilerinin yer ve sektör seçiminde etkili olduklarını söylemiştir. 

Karaman ilinde, bisküvi üretimi gerçekleştiren firma ilin avantajlarının ikliminden kaynaklandığını 

belirtmektedir; öte yandan hammaddeye ve nitelikli elemana ulaşmak bakımından dezavantajlı bir 

ilde faaliyet gösterdiklerini vurgulamıştır. Konya’da faaliyet gösteren boru/sulama firması da bölgenin 

iklim şartlarının bu sektörü seçmelerinde etkisi olduğunu belirtmiştir. Niğde’de faaliyet gösteren 

ceylan şirket ise, bölgede sağlık tekstili açığını görerek sektöre girdiklerini ifade etmiştir. Bu özel 

vurgular dışında, girişimciler, genellikle,KOP Bölgesi’nde verilen teşviklerin ve desteklerin şu anda 

bulundukları sektörlere girmelerinde en önemli etken olduğunu dile getirmişlerdir. 

4.4.2 İç ve Dış Pazarlara Erişim 

KOP illerindeki hızlı büyüyen şirketler, iç pazarda sahip oldukları avantajların, fiyat politikaları ve 

tanınmışlıkları olduğunu vurgulamışlardır. Bunun dışında, Konya ilinde faaliyet gösteren boru/sulama 

firması, iç pazar avantajını müşterilerinin büyük çoğunun birlikte iş yaptıkları ortakları olduğunu ifade 

etmiştir ki bu da, daha önce ifade edilen hızlı büyüyen şirket literatüründe bahsedilen, diğer 

firmalarla kurulan ilişkinin hızlı büyümedeki önemi saptaması ile tutarlılık sergilemektedir. 

Dış pazarlarda ise, firmaların büyük çoğunluğunun ihracat faaliyetinde bulunduğu, ancak hem 

uluslararası pazarın yoğun rekabet koşullarının hem de yabancı dil, piyasa bilgisi gibi konularda 

kalifiye çalışan eksiğinin, dış piyasalara erişimdeki en önemli sorunlar olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 4.11 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin Müşteri Profilleri 

Hızlı Büyüyen Firmaların Müşteri Profilleri Frekans Yüzde 

Büyük Şirketler 5 %62,5 

Kamu Kurum ve kuruluşları 3 %37,5 

Kobiler 3 %37,5 

Bireysel Müşteriler 3 %37,5 

Uluslararası kuruluşlar 2 %25 

Diğer (Zincir Marketler) 2 %25 
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Hızla büyüyen şirketlerin müşteri profilleri göz önüne alındığında ise, özellikle kamu kurumlarının 

ağırlığı göze çarpmaktadır. 

Şekil 4.10 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin İhracat Faaliyetleri 

 

4.4.3 Yasal Çerçeve 

KOP Bölgesi’ndeki hızlı büyüyen şirketlerden bazıları, faaliyetlerinin tabi olduğu yasal çerçevenin 

kolaylaştırıcı nitelikte olduğunu ifade ederken, bazı firmalar da yasal uygulamalarda firma ölçeğinin 

gözetilmediğini ve özellikle ihracat faaliyetleri sırasında bürokrasinin yavaş ve uğraştırıcı ilerlediğini 

ifade etmiştir. 

4.4.4 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri 

KOP illerindeki hızlı büyüyen şirketlerin çoğunun Ar-Ge ve süreç yeniliği faaliyetlerinde bulundukları 

gözlenmektedir. Konya ilindeki plastik boru/sulama sektöründe faaliyet gösteren firma, üniversite ile 

ortak Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini ifade ederken, yine Konya ilindeki hızlı büyüyen kuruyemiş 

şirketi, sürece ve pazarlamaya yönelik yenilikler üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdir. Aksaray ilinde 

otomotiv yan-sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirket, Ar-Ge desteklerinden yararlanmadıkları 

halde Ar-Ge projeleri sürdürdüklerini bildirmişlerdir. Karaman ilindeki ambalaj firmasının da Ar-Ge 

faaliyetleri sürdürdüğü bilgisi alınmıştır. Öte yandan, Niğde ilinde mülakat yapılan firmalardan 

hiçbirisi Ar-Ge faaliyeti sürdürmemektedir. 

4.4.5 Ağ Bağlantıları ve İş Birlikleri 

KOP illeri hızlı büyüyen firmalarının yarısı üniversiteler ile çeşitli alanlarda ortaklıkları olduğunu 

belirtmiştir. Bu işbirlikleri genellikle Ar-Ge alanında tanımlanmaktadır. Karaman ambalaj firması 

yetkilisi, üniversite ile geliştirdikleri işbirliklerinin beklentilerini karşılamadığını, üniversitenin 

geliştikçe sanayicilere daha fazla destek olabileceğini ifade etmiştir. Karaman bisküvi firması yetkilisi, 

işbirlikleri geliştirmede fuarlara katılımın olumlu etkisini vurgulamıştır. 

4.4.6 Finansman Kaynakları 

KOP illerindeki hızlı büyüyen şirketlere finansman kaynakları sorulduğunda, iş çevresi ve devlet 

desteğinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu anlamda, devletin sağladığı teşvik ve desteklerin hızlı 

büyüyen şirketlerin piyasaya girmelerinin önünü açtığı söylenebilir. 
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Şekil 4.11 Üniversite- Hızlı büyüyen şirket İş Ortaklıkları 

 

Tablo 4.12 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin Finansman Kaynakları 

Hızlı Büyüyen Firmaların Finansman Kaynakları Frekans Yüzde 

İş Çevresi 8 %100 

Devlet Desteği 6 %75 

Aile ve Tanıdıklar 4 %50 

Ticari Kredi 3 %37,5 

Öz Kaynaklar 2 %25 

Leasing 1 %12,5 

4.4.7 Hızlı Büyüyen Şirketlerde Teşvik Ve Desteklerin Etkileri 

Hızlı büyüyen şirket sahiplerinden, yararlandıkları devlet teşvik ve desteklerinin üretim, ihracat ve 

istihdam alanlarında firmalarına etkilerini değerlendirmeleri istendiğinde, %87,5’i yararlandıkları 

teşvik ve desteklerin istihdam ve üretim alanlarında arttırıcı etkisi olduğunu belirtirken, %75’i 

ihracatlarının teşvik ve destekler sayesinde arttığını, %12,5’i ise teşvik ve desteklerin ihracatları 

üzerinde bir etkisi olmadığını ifade etmiştir. Hızlı büyüyen şirket sahiplerinin %75’i teşvik ve 

desteklerin cirolarını arttırıcı etkisi olduğunu ifade etmiş, %12,5 oranında şirket sahibi ise cirolarının 

teşvik ve destekler sonrasında azaldığını belirtmiş, diğer %12,5’luk kısım ise bir değişiklik olmadığını 

ifade etmiştir.  

Tablo 4.13 KOP Bölgesindeki Hızlı büyüyen şirketlerin Yararlandıkları Teşvik ve Destekleri sağlayan kurumlar 

TEŞVİK ve DESTEK SAĞLAYAN KURUMLAR Frekans Yüzde 

KOSGEB 7 %87,5 

Kalkınma Ajansı 3 %37,5 

TÜBİTAK 1 %12,5 

TTGV   1 %12,5 

BSTB 1 %12,5 

Kalkınma Bakanlığı 3 %37,5 

Tarım Bakanlığı  1 %12,5 

TKDK 1 %12,5 

Teşvik ve desteklerin Ar-Ge faaliyetlerinin üzerindeki etkisi sorulduğunda, hızlı büyüyen şirket 

sahiplerinin %62,5’i teşvik ve desteklerin Ar-Ge faaliyetleri üzerinde hiçbir etkilerinin olmadığını 

belirtmiş, %12,5’i ise teşvik ve desteklerin Ar-Ge faaliyetlerini arttırdığını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 4.14 KOP Bölgesindeki Hızlı Büyüyen Şirketlerin Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri 

YARARLANILAN TEŞVİK ve DESTEK TÜRLERİ Frekans Yüzde 

Hibe 2 %25 

Vergi/Haraç İstisnası 5 %62,5 

SGK Prim Desteği 7 %87,5 

Yatırım Yeri Tahsisi 2 %25 

Kredi 4 %50 

Eğitim ve Danışmanlık 1 %12,5 

Konya: Kuruyemiş sektöründeki hızlı büyüyen şirket, Kalkınma Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Belgesi, 
KDV İstisnası, SGK Prim Desteği ve Vergi İstisnaları destek ve teşviklerinin yanı sıra Eğitim ve 
Danışmanlık faaliyetlerinden de yararlanmaktadır. Bu firma, ayrıca Tarım Bakanlığı Kırsal Yatırımları 
Destekleme Fonu’ndan da faydalanarak silo yapımını, yeni fabrika yapımı ve makine tedarikini teşvik 
ve destekler yoluyla sağlamıştır. Yararlanmakta olduğu teşvik ve desteklerin değerlendirilmesi 
istendiğinde firma yetkilisi, istihdam, ihracat, üretim ve ciro üzerinde bu teşvik ve desteklerin olumlu 
etkileri olduğunu, ancak Ar-Ge üzerinde bir etkisi olmadığını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra, firma 
yetkilisi, yararlanmakta oldukları teşvik ve desteklerin beklentilerini tam olarak karşılayamamış 
olduğunu, özellikle verilen kredinin miktarının ve şartlarının piyasa koşullarına göre yeniden ele 
alınması gerektiğini ve gelir vergisi konusunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylemektedir. 
Ayrıca, bölge için özel olarak bölgede yetişen tarım ürünlerinin (ayçiçeği, kabak, pancar, buğday, mısır 
gibi) üretimi ve sanayisi için teşvikler tasarlanması gerektiğini düşünmektedir. Özel olarak bölgesel 
teşvikler kapsamından kuruyemişin çıkarılmasının, hem bölge hem de bölge firmaları için olumsuz bir 
gelişme olduğunu vurgulanmış, kuruyemişlerin teşvik kapsamına sokularak teknolojik gelişmelerin ve 
makineleşmenin desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Karaman: Karaman ilinde hidrolik sistemler ve ambalaj üretimi sektöründe faaliyet gösteren hızlı 
büyüyen şirket, KOSGEB’in Nitelikli Eleman ve Proje Desteği ile MEVKA, Maliye Bakanlığı ve TKDK’nın 
hibe desteklerinden yararlanmaktadır. Bu kurumlardan, hibe desteği, vergi istisnası, SGK prim 
desteği, yatırım yeri tahsisi ve eğitim ve danışmanlık alanlarında teşvik ve destekler almaktadır. Firma 
yetkilisi, belirtilen teşvik ve destekler olmasaydı, yatırım kapasitesini geliştirmek yönünde bir adım 
atmayacaklarını da ayrıca ifade etmiştir. Firma yetkilisi, teşvik ve desteklerin beklentilerini 
karşıladıklarını ve istihdam, ciro, üredim ve ihracat kalemlerinde artışı desteklediğini, ancak Ar-Ge 
faaliyetleri üzerinde etkili olmadığını belirtmiştir.  

Firma yetkilisi, Karaman ilindeki firmaları desteklemek için tasarlanacak teşvik ve desteklerin nakit 
olarak sağlanmaktan ziyade geri ödeme ve maliyeti düşürücü, arsa temini ve nitelikli elemanı 
destekleyici vizyonu olmasını önermektedir. Özellikle nitelikli elemana ulaşamamanın Karaman’daki 
en büyük sorunlardan birisi olduğunun altı çizilerek, tarım arazilerinin korunması için alınacak 
önlemlerin büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra firma yetkilisi, Karaman ilinin 
dezavantajlarının teşvik ve desteklerin tasarlanmasında göz önüne alınması gerektiğini 
vurgulamaktadır: 

Karaman, Konya ile aynı kefeye konulmamalı. Konya’ya verilenle aynı teşvik verilince Karaman’a, 

olmuyor. Konya’ya göre avantajlı teşvikler verilsin ki Karaman gelişsin.  

Karaman ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren hızlı büyüyen şirketin ise, vergi istisnası ve SGK prim 
desteğinden yararlandığı belirtilmiştir. Firma yetkilisi, alınan teşvik ve desteklerin istihdamı, ihracatı, 
üretimi arttırdığını, ancak ciro üzerinde olumsuz etki yarattığını ifade etmiştir. Firma yetkilisi, 
yararlanılan teşvik ve desteklerin beklentileri karşıladığını, ancak bu teşvik ve desteklerin ihracat 
yapan firmaları desteklemek için ele alınması gerektiğini, ayrıca kurumlar arası koordinasyonun 
arttırılması gerektiğini belirtmiştir. Özellikle ülkedeki bisküvi imalatının %45’inin Karaman’da 
gerçekleşmekte olduğu bilgisini veren firma yetkilisi, bisküvi imalatçıları için özel teşvik ve desteklerin 
tasarlanmasının il açısından önemini vurgulamıştır. 
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Niğde: KOSGEB’in nitelikli eleman desteği ve yatırım teşvik kredisinden yararlanmış olan sağlık tekstili 
alanındaki hızlı büyüyen şirket, bu kredinin henüz beklenen etkiyi yaratmadığını, ancak KOSGEB’in 
nitelikli eleman desteğinin iş gücü kalitesini geliştirme konusunda olumlu bir etkisi olduğunu ifade 
etmiştir. Firma yetkilisi, Niğde ilinin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücüne ulaşma açısından dezavantaj 
yarattığını vurgulamış ve yararlandıkları KOSGEB desteğinin kendileri için önemini vurgulamıştır. 

Niğde ilinde iç giyim ve pijama imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan Hızlı büyüyen şirket ise 
yararlandıkları KOSGEB teşvikleri ve SGK Prim Desteğinden beklentilerini karşılayacak faydalar 
gördüklerini belirtmiştir. Firma, teşvik bölgesinde (Niğde) fabrika kurarken teşviklerden 
yararlanmıştır, özellikle bu teşvik olmasaydı yine de bu sektöre gireceklerini ancak aynı hızlı büyüme 
performansını gösteremeyeceklerini ifade etmiştir. Firma, özellikle sigorta primi ödemelerinin devlet 
tarafından desteklenmesinin istihdam oluşturma konusunda hem kendi firmalarını hem de ildeki 
benzer firmaları ‘cesaretlendirici’ bir etken olduğunun altını çizmektedir. Firma, sigorta prim 
desteklerinin süresinin uzatılması ve KOSGEB kredilerinin firmaların yapısına göre tasarlanarak daha 
fazla firmaya ulaştırılmasının destek ve teşviklerin etkinliğini arttıracağını düşünmektedir. 

Aksaray: Aksaray ilinde kadın giyim imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan hızlı büyüyen şirket, 
Dünya Bankası kredisinin yanı sıra, SGK prim desteğinden yararlanmaktadır. Firma yetkilisi, SGK prim 
desteği olmasaydı, istihdamın belki de şimdiki düzeyinin ancak yarısı oranında olacağını belirtmiştir. 
Bu sebeple firma yetkilisi, istihdam, ihracat, üretim ve ciro üzerinde teşvik ve desteklerin olumlu bir 
etkisinin olduğunu ifade etmiştir. Fakat teşvik ve desteklerin sürekliliğinin belirsiz olmasının olumsuz 
olduğunu, eğer devamlılıkları sağlanırsa özellikle maliyet artışının oluşturabileceği olumsuz etkilerin 
mevcut teşviklerin ve desteklerin devamıyla karşılanabileceğini belirtmektedir. 

Aksaray ilinde otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olan hızlı büyüyen şirket yetkilisi, 
hızlı büyüme performanslarındaki önemli bir etken olarak teşvik ve destekleri belirtmiştir. KOSGEB 
desteklerinden, vergi istisnalarından, SGK prim desteğinden, yatırım yeri tahsisi ve kredi teşvik ve 
desteklerinden yararlanan firma yetkilisi, özellikle finansmanları için teşvik ve desteklerin önemini 
vurgulamıştır. Firma yetkilisi teşvik ve desteklerin kısmen beklentilerini karşıladığını, ancak özellikle 
müracaat aşamasında yapılan bilgilendirmenin yetersiz olduğunu belirtmiştir. İstihdam, ihracat, 
üretim ve ciro alanlarında teşvik ve desteklerin olumlu etkilerinin görüldüğü vurgulanmıştır. Firma 
yetkilisi, teşvik ve desteklerin teknolojik gelişmeyi ve kalifiye elemana erişimi destekleyici bir 
perspektifte tasarlanmalarının firmalarının gelişimini destekleyeceğini ifade etmektedir. 

Sonuç olarak, hızlı büyüyen şirketler için teşvik ve destekler hızlı büyüme performansı göstermelerin 
birincil nedenlerinden olduğu ortaya çıkmaktadır. Hızlı büyüyen firma yetkilileri hem KOP Bölgesinde 
hem de kendi sektörlerinde faaliyete başlama kararı alırken teşvik ve desteklerin varlığının önemli bir 
yer tuttuğunu ifade etmişlerdir. Özellikle hızlı büyüme tanımının istihdam ve/veya ciroda gerçekleşen 
büyümeye dayandığı hatırlanacak olursa, neredeyse tüm hızlı büyüyen firmaların yararlanmakta 
olduğu SGK Prim Desteğinin istihdama olumlu etkisi büyük önem taşımaktadır. Firma yetkilileri, bu 
desteğin devamını istemektedir. Mülakatlar boyunca SGK Prim Desteğinin istihdam oranını neredeyse 
ikiye çıkaracak kadar etkili olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca mülakatlar boyunca sık sık bölgede nitelikli 
işgücüne erişimin çok büyük bir sıkıntı doğurduğu vurgulanmıştır. Bölgenin iş gücü olanaklarının 
kısıtlılıkları göz önüne alındığında KOSGEB’in Nitelikli Eleman Desteğinin, bölge açısından çok önemli 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Mülakatlar sırasında, sıkça, teşvik ve desteklerin tasarlanırken bölgenin ve 
her ilin ihtiyaçlarının da gözetilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

4.4.8 Geleceğe Dönük Planlar ve Beklentiler 

KOP Bölgesi illerinde yer alan hızlı büyüyen şirketler, planlarını yaparlarken bölgeye ve illerine dönük 

belirli fırsatları ve tehlikeleri göz önüne almaktadırlar.  

Konya ilinde plastik sektöründe faaliyet gösteren hızlı büyüyen işletme, Konya’nın coğrafi 
konumunun ulaşım açısından avantaj sağladığını, ancak sektörün yoğun olduğu bir bölgede 
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bulunmadıkları için,sanayi ortamından uzakta olmalarının bir olumsuzluk olduğunu belirtmektedir. 
Firmalarının sektörde önde olması ve ortaklıklarının bulunmasının en büyük gücü olduğunu belirten 
yetkili, ileride bu fırsat ve tehlikeleri göz önünde bulundurarak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde 
bulunmayı, yatırım ve ihracatlarını geliştirmeyi planlamaktadır.  

Tablo 4.15 KOP Bölgesindeki Hızlı Büyüyen Şirketlerin Geleceğe Dönük Plan ve Beklentileri 

Plan ve Beklentiler       Frekans Yüzde 

Yeni Ar-Ge Projeleri Yapma 5 %62,5 

Yenilikçi Faaliyetlerde Bulunma 8 %100 

İstihdamı Arttırma 5 %62,5 

İhracatı arttırma 8 %100 

Yeni İşbirlikleri Kurma 5 %62,5 

Yeni Yatırımlar 5 %62,5 

Karaman ilinde hidrolik sistemler ve ambalaj üretimi sektöründe faaliyet göstermekte olan hızlı 
büyüyen şirket yetkilisi, Karaman’da birçok sektörde açık olmasının bir fırsat olarak görülebileceğini, 
ancak özellikle nitelikli işgücünden yoksun olunması ve küçük bir şehir olması sebebiyle firmaların 
belirli bir büyüklüğe eriştikten sonra ilde devam etmelerinin kolay olmadığını vurgulamaktadır. 
Karaman ilinde gıda sektöründe faaliyet göstermekte olan hızlı büyüyen şirket yetkilisi ise, bölgenin 
ikliminin gıda imalatı için fırsatlar sunduğunu, ancak nitelikli işgücü ve hammaddeye ulaşım 
konularında sorunlar yaşandığını belirtmektedir. Firma ilerisi için özellikle ihracatı geliştirmeyi 
planlamakta, ancak uluslararası politik gelişmelerin ticari ilişkileri zedeleyebileceğinden endişe 
duymaktadır.  

Niğde ilinde iç giyim ve pijama imalatı yapmakta olan hızlı büyüyen firma, ildeki çalışma kültürünün 
oturmamış olmasını ve yetişmiş eleman eksikliğini bölgenin sektör için yarattığı sorunlar olarak 
tanımlarken, bölgeye verilen teşviklerin de olumlu olduğunu belirtmiştir. Niğde’de sağlık tekstili 
alanında faaliyet gösteren ceylan şirket yetkilisi de, nitelikli elemana ve ihtiyaç duyulan 
hammaddelere ulaşımın sorun olduğunu, ancak ilerideki adımlar için AHİKA ve KOSGEB 
desteklerinden yararlanmayı ve özellikle eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için üniversite işbirlikleri 
kurmayı planlayarak büyümelerini ilerletmeyi hedeflediklerini belirtmiştir. 

Aksaray ilinde otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olan hızlı büyüyen şirket yetkilisi, 
ildeki erişilebilir arazi ve coğrafi konumun avantaj olduğunu, ancak aynı zamanda hammadde ve 
pazara ulaşımın zorluğunun ilin dezavantajını oluşturduğunu ifade etmektedir.Aksaray ilinde giyim 
sektöründe faaliyet gösteren hızlı büyüyen şirket yetkilisi ise ilin beşincibölgede bulunuyor olmasının 
bazı kolaylıklar sağladığını, ancak ilin altıncıbölgeye alınmasının ihracat ve istihdamın önünü açacağını 
belirterek, kalifiye eleman eksikliğinin ilin bir sorunu olduğunu eklemiştir. 
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5.  YENİLİKÇİLİK ANALİZİ 

5.1 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN İNCELENMESİ VE KONYA TEKNOKENTİN 

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ AÇISINDAN ANALİZİ 

Bu bölüm, iki ana kesimden oluşmaktadır. İlk bölümde Konya ve Niğde’de yer alan üç Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi (TGB), TGB Performans Endeksinde üst sıralarda olan iki TGB ile karşılaştırılarak 

özgünlükleri belirlenecektir. İkinci bölümde ise kurulma aşamasında olan Karaman Teknokent’İn 

kuruluş sürecine ve yakın gelecekteki planlanan adımlara bakılacak, bunun yanı sıra KOP illerinden 

Aksaray için TGB ihtiyaç analizi yapılacaktır.  

Yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda,Teknokentlerin sadece kurumsal yapısı analiz etmek 
amacıyla Ankara, Aksaray, Karaman, Konya, Niğde ilinde toplam on ikiyarı yapılandırılmış mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir. Tablo 5.1’de mülakat katılımcılarının eğitim düzeyi, yaşı, bölümü, iş yeri deneyim 
süresi, unvanı gibi profiline ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu rapor, gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış 
mülakatlarda elde edilen nitel verileri kaynak alarak hazırlanmıştır. 

5.1.1 İki İyi Uygulama Örneği: ODTÜ Teknokent ve Bilkent Cyberpark 

5.1.1.1 ODTÜ Teknokent 

Türkiye’nin ilk teknokenti olan ODTÜ, 2001 yanından bu yana faaliyet göstermektedir. ODTÜ 

Teknokent ilk TGB olmanın yanısıra, TGB Performans Endeksinde de yıllardır birinciliği taşımaktadır. 

Bu nedenle, Konya ve Niğde TGB’lerini incelemeden önce ele alınabilecek, iyi bir örnek olacaktır. 

ODTÜ Teknokent Girişimcilik Direktörü ile ve İş Geliştirme ve Projelerden Sorumlu Başkanı ile yarı 

yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Raporun bu kısmı, bahsedilen mülakatların 

çıktılarından yola çıkarak hazırlanmıştır. 

Yönetim Yapısı: ODTÜ Teknokent, uzmanlaşmış birimlerden oluşuyorsa da, birimler işleyiş sırasında 

birbirlerinin iş tanımına giren faaliyetlerde bulunmaktadır. Birimlerde toplam 58 çalışan mevcuttur. 

Çalışanların finansmanı, toplanan kiraların ODTÜ Geliştirme Vakfı’na devredilmeyen %4’ü ve 

projelerden aktarılan kaynaklar yoluyla sağlanmaktadır. 

Teknokentin en temel birimi, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi amacıyla yola çıkmış ve kapsamını 

bu eksende genişletmiş olan Teknoloji Geliştirme İş Birliği (TİGET)’tir. TİGET, firmaların 

izlemelerinden, firmaların teknokente kabulü ve teknokentten çıkarılmalarından, proje onaylarından, 

firmaların ihtiyaçları doğrultusunda programlar geliştirmeden ve uluslararası ve firmalar arası 

işbirliklerinin kurulmasını teşvik etmekten sorumludur. TİGET dışında, özellikle üniversiteye, ayrıca 

firmalara destek sağlayan Projeler Ofisi ve daha çok kuluçka firmalarından sorumlu olan Girişimcilik 

Direktörlüğü mevcuttur. Girişimcilik direktörlüğü kuluçka, önkuluçka programlarının yönetimi ve 

TÜBİTAK 1512 desteği yönetiminden sorumludur.  Ayrıca teknokentte Teknoloji Transfer Ofisi de yer 

almaktadır. Ana Teknokent arazisi dışında, OSTİM bölgesinde imalat sanayi ile doğrudan işbirliği 

kurmak amacıyla kurulmuş, ana yerleşkedeki yer yetersizliği sebebiyle konumlandırmış firmaları da 

içeren ve Eskişehir Yolunda bulunan, MET arazisinde mikroeloktronik araştırma merkezi etrafına 

kurulmuş, 5-6 adet spin-off firma bulunmaktadır. Bu firmalar, mikroelektronik mekanik alanlarında 

faaliyet göstermekte olup doktora tezlerinden ortaya çıkmış firmalardır.  
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Tablo 5.1 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili 

Görüşme 
Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer ve tarih Görüşülen Kişinin 

İli Kurum Tarih Saat Adı ve Soyadı Unvanı/ Görevi 

Üniversite ANKARA ODTÜ Teknokent 
Kuluçka Merkezi 

8.3.2017 9.00 Nilay Basan Uzman Yardımcısı 

Üniversite ANKARA ODTÜ Teknokent 
Projeler Ofisi  

8.3.2017 13.30 Elif Karabacak Ünver   Birimi Direktörü 

Üniversite ANKARA ODTÜ Teknokentte 
TEKMER  

8.3.2017 15.30  - TEKMER Müdürü 

Üniversite ANKARA ODTÜ Teknokent TİGED 9.3.2017 14.00 Tolga Özbolat  Teknokent Direktörü 

Üniversite 
 
 

ANKARA Bilkent Cyberpark 
Teknokent  

10.3.2017 14.00 İmran Gürakan ve 
Ferhan Şenkon ile 3 
ilgili Uzman (Okan 
Yamak, Onur Pekgöz, 
Merve Demiralay) 

 Teknokent Program Lideri 
İşletme Direktörü 
Uzman ve Uzman Yardımcıları 
 
 

Kamu 
Kurumu 

AKSARAY BST İl Müdürlüğü 28.3.2017 11:00 Refik Tezcan  İl Müdürü 

STK-Oda AKSARAY TSO 28.3.2017 15:00 Mustafa Murat 
Yılmaz 

Genel Sekreter 

Üniversite AKSARAY Aksaray Üniversitesi 28.3.2017 15.00 Prof. Dr. Hacı Murat 
Yılmaz 

Rektör Yardımcısı 

Üniversite NİĞDE Teknopark 29.3.2017 09:00 Doç. Dr. Mahmut 
Alkan 

Genel Müdür 

Üniversite KARAMAN Teknokent 31.3.2017 11:30 Ali Kantürk Genel Müdür ve Üniversite YK 
üyesi 

Üniversite KONYA Konya Teknokent 27.3.2017 11:00 Prof. Dr. Birol Dağ Genel Müdür 

Üniversite KONYA Konya Innopark 
Teknokent 

7.4.2017 17:00 Prof. Dr. Fatih 
Mehmet Botsalı 

Genel Müdür 

 

Teknoloji transfer ofisi, daha öncesinde de patentleme üzerine çalışan bir teknoloji transfer ofisi varsa 

da, özel olarak “TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” projesi için 

kurgulanmıştır. Ancak gerçekleştirilen görüşmede ifade edildiği üzere, özellikle teknokentteki 

savunma sanayii firmalarının patentleme sürecine yaklaşımları (patentleme sürecinde tüm projenin 

detaylı şekilde sunulmasının projenin çalınmasına sebebiyet verdiği ve yasal sürecin sonuç vermesinin 

zaman almasının savunma gibi bir konuda yarattığı dezavantaj)nedeniyle ODTÜ teknokentteki patent 

sayısının düşüklüğünün TTO’nun işlerliğini olumsuz etkilediğine dönük bir kanı vardır. Bu sebeple, 

ifade edildiği üzere, 2002 yılından bu yana teknokentin aldığı 450 civarındaki patentin büyük 

çoğunluğu akademisyenlere aittir. 

Teknokentteki Firma Sayısı ve Bileşimi: ODTÜ teknokentte,2016 rakamlarına göre, 335 civarındaki 
firma bulunmaktadır ki bunların 105 tanesi (%31’i) kuluçka firmasıdır. Ayrıca ön kuluçka 
programından faydalanan yaklaşık 500 girişimci vardır. 15-20 ‘grup’ şeklinde ön kuluçka programı 
içinde yer alan bu girişimciler, henüz şirketleşmemiş fakat becerilerine göre bir araya gelmiş, çoğu 
dijital oyun geliştirme faaliyetleri yürüten kişilerdir. Böylece, ODTÜ Teknokent’in kanunen zorunlu 
olan %10 kuluçka firma bulundurma alt haddinin üç katı oranında kuluçka firma barındırdığı ortaya 
çıkmaktadır. Mülakat sırasında bunun sebebi, başarı göstergelerini sağlamak için sürekli yeni firma 
çıkarmak zorunda olunması, yeni firma sayısının azlığının da firmaların hayatta kalma oranlarını daha 
iyi rehberlik desteği ile arttırmada bulunduğu belirtilmiştir. 

Teknokentte toplam çalışan sayısı ise 5700 civarındadır, bu çalışanların 4800 civarı mühendis ve üstü 
nitelikteki Ar-Ge personelinden oluşmaktadır. 

Firmaların Teknokenti Tercih Etme Sebepleri: İş Geliştirme ve Projelerden Sorumlu Başkanı’na göre, 
firmaların ODTÜ Teknokent’i seçme nedenlerinden başlıcaları vergi avantajı, ODTÜ ile işbirliği olanağı, 
nitelikli insan kaynağı (üniversite sayesinde erişilen mühendisler), kampüsün kolaylaştırıcı sosyo-
kültürel olanakları (mekânsal olarak gündelik hizmetlere ve sosyalleşme imkânlarına erişilebilirlik) ile 
teknokentin havaalanı, kent merkezi ve beyaz yakalıların oturma alanlarına çok uygun coğrafi 
lokasyonu şeklinde sıralanabilir. 
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Firma Seçim Süreci, Firmaların Teknokentte Kalmaları ve Ayrılmaları: Firma seçiminde yasayla 
getirilen zorunlu şartlar uygulanmaktadır. Başvuran firmanın en az 1 Ar-Ge projesi yapıyor olması 
gerekmektedir (toplam firma sayısının %10’unu geçmeyecek şekilde destekleyici nitelikte hizmet 
faaliyetlerinde bulunan firmalar dışında). Başvuru formu ilk incelemeden geçtikten sonra hakemlere 
iletilmektedir. Başvurular teknik uzman, işletme uzmanı ve teknokent temsilcisi tarafından Ar-Ge 
derinliği, ticarileştirilebilirlik ve teknokent politikasına uygunluk açısından değerlendirilmektedir. 
Bütün kriterler karşılandığı takdirde, ihracat olanağı olan bir proje olması tercih sebebidir. Bu 
kriterlerin hepsine uyum sağlayanlar kabul edilirken, diğer kalemlerde yeterlilik gösteren, fakat 
teknokent politikasına uygun olmayan başvuru sahipleri daha uygun teknoloji geliştirme bölgelerine 
yönlendirilmektedir. 

Firmaların teknokentte kalma süreleri proje süresine eşittir ve bu süre üç yıldır. Denetimler sırasında 
performans sistemi doğrultusunda düzenli olarak değerlendirme yapılmaktadır (performans 
kriterinin, patent, çalışan sayısı, yurtiçi satış ve ihracat, ciro gibi çeşitli kalemleri bulunmaktadır). 
Performansı yetersiz olarak değerlendirilen firmalara, hakem ziyareti gerçekleştirilerek göstergeleri 
düzeltmeleri için üç ay tanınmaktadır. Verilen sürede düzelme gerçekleştirmeyen firmaların 
teknokentten ayrılmaları gerekmektedir. 

Kuluçka ve Ön Kuluçka Programları: 1992’de KOSGEB tarafından kurulan TEKMER ile başlayan 
kuluçka programı, daha sonrasında “Teknogirişim Kuluçkası” adını almıştır. Kuluçka programları 
Halıcıoğlu Yazılım Evinde, ODTÜ Teknokent OSTİM yerleşkesinde ve ana ODTÜ Teknokent 
yerleşkesinde sürdürülmektedir.  

2016 rakamlarına göre, 105 kuluçka firması ve ön kuluçka programından faydalanan yaklaşık 500 
girişimci vardır. 

Ön kuluçka firmalarının seçim süreci, 13. yılına girmiş olan “Yeni Fikirler Yeni İşler Programı” yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme süreci sonrası yatırımcılardan danışmanlık hizmeti alan 
tercihen en az üç kişilik girişimci grupları, geliştirdikleri fikirleri jüriye sunmaktadır. Böylece nihai 
seçim gerçekleştirilmekte ve San Francisco ofisine ‘girişimcilik kampı’ için gönderilmektedirler. Bu 
programı tamamlayan girişimciler kuluçka boyunca teknokentte kira ödemezler. 0-3 yaş firmalar ön 
kuluçkaya alınmakta, ancak bu firmalardan hali hazırda kayda değer ciroya sahip olanlar varsa, ön 
kuluçkaya alınmayıp başka alternatiflere yönlendirilmektedir. Bunun dışında, firma kurulma 
aşamasından önceki aşamadaki girişimciler için TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (yeni 
adıyla Bireysel Genç Girişim-BİGG) Programı yoluyla da kuluçkaya giriş yapılabilmektedir. Girişimcilik 
direktörü, ODTÜ Teknokent’in TÜBİTAK 1512 uygulayıcısı 17 kuruluş içinde en başarılısı olduğunun 
altını çizerek, bu programdan yararlanan her girişimciye teknokentte yer gösterme imkanının 
girişimciler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve her teknokentin bu imkanı sağlama 
durumu olmadığını belirtmiştir. 

Ön kuluçka sürecini tamamlayan projeler, çıktıların teknik ve pazarlama alanlarında değerlendirildiği 
bir hakem heyeti karşısına çıkmaktadır. Bu heyetin olumlu raporu sonrasında faaliyetlerine 
başlamaktadırlar. Ön kuluçkayı başarıyla tamamlayan firma oranı, ODTÜ Teknokent Girişimcilik 
Direktörü tarafından %25 olarak ifade edilmektedir. 

Kuluçkada kalma süresi 0-3 yıl olsa da, girişimcilik direktörü ile gerçekleştirilen mülakatta ifade edilen 
‘vakitleri olduğu için rehavete kapılmaları’ kaygısıyla, kontratlar 6 ay ila 1 yıl süreyle imzalanmakta, bu 
sürelerde projenin gelişimi dikkatli bir biçimde izlenmektedir. 

Kuluçkadaki firmalar teknokentte kalmaları karşılığında kira ödemekte, ancak kuluçka sürecinde 
henüz şirketleşmemiş girişimlerden kira alınmamaktadır. Bunun yanı sıra, firmalara altyapı destek ve 
olanakları sunulmakta, girişimciler arasındaki işbirliğini güçlendirmek için açık ofis ortamında çalışma 
sağlanmaktadır. Ayrıca iş geliştirme destekleri, hem danışmanlık yoluyla hem de yatırımcılarla bir 
araya getirmek suretiyle verilmektedir. 
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Kuluçka aşamasındaki projeler, finansman için genellikle TÜBİTAK 1512 programından 
yararlanmaktadır. Bunun için firmanın kurulmamış olması gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra, teknoloji tabanlı start-up firmaların uluslararasılaşma sürecini hızlandıracak deneyim 
ve ağ bağlantılarını kurmalarını teşvik eden TeknoJUMP Programı da 2013 yılından bu yana 
uygulanmaktadır. Program, Türkiye’nin ilk uluslararası hızlandırma programı olup San Francisco’da 
yer alan T-Jump hızlandırma merkezine entegre bir şekilde işlemektedir. Programın Türkiye ABD 
olmak üzere iki ayrı ayağı mevcuttur. Türkiye ayağının başlıca amacı, uluslararası alanda müşteri 
geliştirme ve yatırım alabilmeleri için kapasite geliştirmeyi hedeflerken, 4 haftalık ABD kampı da 
girişimcilerin yatırımcılara ulaşmasını saplamak için ABD pazarını tanımak üzere tasarlanmış hukuk ve 
muhasebe dersleri ve farklı girişimcilik yetilerine odaklanan danışmanlık desteklerinden oluşmaktadır. 
Amerika kampı ile birlikte TeknoJUMP programı tamamlansa da, program sonrasında katılımcılar 
izlenerek ihtiyaç duyulduğu takdirde yatırımcı buluşmaları, mentörlük ve eğitimler gibi destekler 
sağlanmaya devam etmektedir. 

Kuluçka döneminden temel beklenti, girişimcilerin bir ürün ortaya çıkarmaları ve müşteriler  ile 
görüşmeler yapmaları olarak ifade edilmektedir.  

Firmalar Arası İşbirlikleri: Mülakatlar sırasında da ifade edildiği gibi, firma ölçeklerinin küçüklüğü, 
firmalar arası etkileşim ve işbirliğini kaçınılmaz bir başarı ön şartı olarak belirlemektedir. İş Geliştirme 
ve Projelerden Sorumlu Başkanın belirttiği üzere, işbirliği, istisnai olarak yazılım sektörünün doğası 
gereği geçerli bir ilişki şekli değildir; yazılım sektöründe teknokentte faaliyet gösteren firmaların 
etkileşim biçimi rekabete dayanmaktadır. ODTÜ Teknokentin vizyonu, bu rekabetçiliğin işbirlikçi bir 
rekabete dönüşmesine katkıda bulunmak, yazılım firmalarını uzmanlaşmaya yönlendirmektir. 
Elektronik sektörü ve savunma sanayii imalat odakları neticesinde ortaklıkları gerekli kılmaktadır.  

Kümelenme Faaliyetleri: Görüşme sırasında taleplerin yetkili taraflarca dikkate alınmasında küme 
olarak hareket etmenin önemi ve yurtdışı kümelerle eşleşme yoluyla ihracat ve sektörde ülke 
bilinirliğinin geliştirilmesi konuları vurgulanmıştır. 

ODTÜ Teknokent’te iki küme mevcuttur. Birincisi 160’a yakın firma bulunduran Bilişim 
Telekomünikasyon Kümesi, ilk olarak doğal bir süreç neticesinde yazılım kümesi olarak oluşmuştur. 
Bu kümenin birincil amacının teknoloji tabanlı şirketlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların 
politika yapıcılar ile paylaşılması ve böylece mevcut ihtiyaçlara cevap oluşturulması olduğu ifade 
edilmektedir.  Bilişim Telekomünikasyon Kümesi doğalında oluştuysa da 2014 yılında resmiyete 
dökülmüştür. İkinci küme ise yaklaşık 110 firmadan oluşan Savunma Sanayii Kümesidir. Bu küme 
2011 yılında başlamıştır. Her iki küme de teknokent firmalarının yönetimiyle faaliyet göstermektedir. 

Yasal Çerçeve: İş Geliştirme ve Projelerden Sorumlu Başkanı ile yapılan mülakatta belirtildiği üzere, 
yasal çerçevenin TGB uygulamaları üzerinde yarattığı bazı yükler bulunmaktadır. Her projenin üç 
hakemle değerlendirilmesi yıllık başlayan proje sayısının 450 civarında olduğu, ODTÜ Teknokent 
ölçeğinde bir TGB için finansal, idari ve zaman anlamında yük getirmektedir. Teknokentte ağırlıkta 
olan savunma sanayii projelerindeki gizlilik prensiplerinin, Sanayi Bakanlığı’nın projelerin açıklanması 
yönündeki talebiyle çelişmektedir. Teknokent personelinin vergi istisnasına dâhil olmaması, maddi 
şartlar sebebiyle yetişmiş elemanların daha iyi tekliflere yönelmesi nedeniyle personel 
sirkülasyonunun hızlı olmasına sebebiyet vermektedir. 

TGB’lerin Geliştirilmesi Gereken Boyutlarına Dair Görüşler: İş Geliştirme ve Projelerden Sorumlu 
Başkanına göre TGB’lerin daha iyi işlemeleri için: Finansman olarak bağımsız olmaları gerekmektedir; 
Teknokent üzerindeki tanımlı olmayan fakat çok sayıdaki beklentiler, teknokent üzerinde bir baskı 
yaratmaktadır; Alt yüklenici kültürünün gelişmesi gerekmektedir (büyük firmalar işleri kendi 
personelleriyle, alt yüklenici olmaksızın tamamlamayı tercih etmektedir); Desteklerin hibe olarak 
veriliyor olması, sadece destek odaklı proje çıkaran ve ürünleşmeye odaklanmayan birçok firmanın 
mevcut olmasına sebebiyet vermektedir. 



 

243 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

5.1.1.2 Bilkent Cyberpark Teknokent 

Kanunla ilan edilen ilk teknopark olan Bilkent Cyberpark 2002 yılından bu yana faaliyet 
göstermektedir. Bilkent Cyberpark’ın ayırt edici yön, iş merkezi modelinde çalışmaması ve firmalara 
yüksek kaliteli ofis alanları ile özellikle katma değerli destek sağlamasıdır. Bilkent Cyberpark’ın bir 
başka ayırt edici özelliği de, Türkiye’nin ilk özel vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi’ne bağlı 
olarak üniversite ve holding iştirakiyle kurulmuş olmasıdır. Bilkent Teknopark, teknopark endeksinde 
hep ilk 3’te yer alması nedeniyle ülkenin önde gelen teknokentlerinden biridir. 

Bilkent CYBERPARK’ın temel işleyişi üzerine bilgi edinmek üzere, Girişimcilik İşbirliği Programı Lideri 
ve Kiralama ve İşletme Direktörü ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Yönetim Yapısı: CYBERPARK yapısında Kiralama ve İşletme Birimi, Veri Analizi Birimi, Muhasebe 
Birimi, Girişimcilik, İşbirliği ve Teknoloji Transferi birimleri mevcuttur. CYBERPARK’ta TEKMER 
bulunmamaktadır. Birimler birlikte çalışmaktadır. Toplam personel sayısı 21’dir.  

Firma Sayısı ve Bileşimi: Görüşmelerde ifade edildiği üzere, toplamda 220 Ar-Ge firması (olgun firma) 
mevcuttur, bunların içinden  kuluçka firma sayısı ise (yıldan yıla değişiklik göstermek üzere) 50 
civarındadır (yaklaşık %25 oranında). Yaklaşık 100 girişimci (akademisyenlerin de dâhil olduğu) ön 
kuluçka programından yararlanmaktadır. CYBERPARK’ta destekleyici hizmet sağlayan firma oranı 
(kargo, danışmanlık ve hukuk firmaları gibi) %10’dan düşüktür. 3500’den fazla Ar-Ge personelinin 
çalıştığı teknoparkta, 100’den fazla firma CYBERPARK bünyesinde bugüne kadar 100’den fazla yeni 
firma kurulurken, bunların 36 tanesi akademisyenler tarafından kurulmuş spin-off firmalardır. 

Firmaların CYBERPARK’ı Tercih Etme Sebepleri: Görüşmede vurgulandığı üzere, firmalar vergi 
muafiyetinden yararlanmanın yanı sıra, birlikte iş yapabileceği firmalarla aynı ekosistemde bulunmak, 
etkinliklerden ve ücretsiz eğitimlerden yararlanmak, firmasını tanıtmak, CYBERPARK’ın kaliteli 
altyapısı ve ofis imkânları, bürokrasinin en az olduğu TGB olmaları, CYBERPARK’ın içinde yer aldığı 
uydukentin sosyal imkânları ve üniversite ile iş birliği olanağı girişimcilerin CYBERPARK’ı tercih etme 
nedenleridir. 

Ayrıca firmalarla birebir ilişki içinde olunması, ihtiyaca cevap verilebilirlik gibi nitelikler de 
girişimcilerin ilgisini çeken hizmetlerdendir. Kuluçka firmaları özellikle İstanbul merkezli yatırımcılarla 
bir araya getirme, olgun firmaları uluslararası ilişkiler geliştirmelerde destekleme ve ayrıca basın 
desteğine sahip olma da görüşmelerde vurgulanan niteliklerdendir. 

Görüşme sırasında yetkililer kuruluşlarını ODTÜ Teknokent ile karşılaştırarak: ‘ODTÜ Teknokent 
bizden önce kurulduğu için biz kurulana kadar üyeleri KOBİ olmuşlar biz eğer önce kurulsaydık daha 
farklı olurdu. Bizim her tarafımızda orman falan var yayılmamız zor ODTÜ’ye göre. 100 bin m2 kapalı 
alanımız var’ ifadelerini kullanmıştır. 

Firma Seçim Süreci, Firmaların Teknokentte Kalmaları ve Ayrılmaları: Yasada belirlendiği üzere, Ar-
Ge ya da tasarım projesi ile başvurulmaktadır. Web sayfasında bulunan form doldurulan sonra, 
hakem heyetine proje sunulmaktadır.Olumlu değerlendirildiği takdirde, yer varsa firma CYBERPARK’a 
alınmakta, yer yoksa bekletilmektedir. Firmalar projeleri süresince CYBERPARK’ta kalabilmektedir, 
ancak sözleşmeler yıllık olarak yapılmakta, böylece her yıl performans izlemesi gerçekleştirilmektedir. 
Firma raporlarını düzenli vermediği takdirde,üç aylık süre verilir ve bu süre sonunda firma 
ekosistemden çıkarılabilir. 

Kuluçka ve Ön Kuluçka Programları: CYBERPARK’ta teknoparkın kendi özkaynağıyla desteklediği ya 
da TÜBİTAK’ın genç bireysel girişim programı BİGG aracılığıyla teknoparka alınan önkuluçka girişimleri 
mevcuttur. Önkuluçkadan şirketleşerek çıkan firma oranı %15-%20 civarındadır. Kuluçka programı için 
farklı şehirlerden de başvuru alınmakta, başvuru sayısı sürekli artmaktadır, son bir yıl içinde kuluçka 
başvuru sayısı 200’den 400’e çıkmıştır.  Şehir dışından gelen başvurularda başarı hikâyelerinin büyük 
önem taşıdığını belirten CYBERPARK yetkilisi şu ifadeleri kullanmıştır: 
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‘Başka şehirlerden de başvuru var. Önemli olan bölgesel kalkınma ise alınmaması lazım aslında ama oradaki 
teknopark iyi hizmet vermiyor ki buraya geliyor. %30’u Ankara dışı başvurumuz var. Bizim yarattığımız başarı 
hikâyesi diğer firmalarında buraya gelmesini sağlıyor. Girişimcileri oldukları bölgenin ihtiyacına göre şekillendirmek 
gerekiyor ki satış yapabilsin. İhtisas teknoparkları önemli bu açıdan.’ 

Kuluçka firmaları yasa ile tanınan 3 yıl süresince CYBERPARK’ta kalmaktadır. 

Start-up firmaları için, CAP (Cyberpark Accelerator Program- Cyberpark Hızlandırıcı Programı) ismi 
verilen bir program ile KOBİ’lerin ABD’ye ihracatlarının geliştirilmesi ana amacı ile yola çıkan bir 
program mevcuttur. Program 2014 yılından bu yana Colorado’da bulunun kuluçka merkezi 
Innosphere ile işbirliği içinde sürdürülmektedir. Program kapsamında birebir eğitmenlik hizmeti 
sunulmaktadır. Programın Hazırlık, Hızlandırma Kampı Provası, Mentörlük ve Amerika Hızlandırma 
Kampı modülleri toplam 16 hafta sürmektedir. Program neticesinde girişimcilerin uluslararası 
arenadaki yatırımcılarla bir araya gelmeleri, uluslararası yatırım ortamını tanımaları ve Silikon 
Vadisi’nde düzenlenen bir teknoloji yatırımı konferansına katılmaları sağlanmaktadır. 

Firmalar Arası İşbirlikleri: Yapılan görüşmede CYBERPARK yetkilileri, kendilerine sunulan projelerde 
ilk cevabını aradıkları sorunun işbirliği olup olmadığını belirtiyorlar. Eğer projede işbirliği 
öngörülmediyse, CYBERPARK yönetimi bu konunun üzerinde durarak işbirliği kurulması yönünde 
telkinde bulunmaktadır. Firmalar işbirliği yapmak istediklerinde CYBERPARK yönetimi potansiyel 
işbirliği kurulabilecek firmaları bir araya getirmektedir. 

Kümelenme Faaliyetleri: Bilkent CYBERPARK bünyesindeki firmalar Aralık 2013’te kurulan Bilişim ve 
Telekomünikasyon (BİL-TEL) Kümesi ile kümelenme faaliyetlerine başlamıştır. 26 firmanın üye olduğu 
Bil-Tel Kümesi Ekonomi Bakanlığın’dan aldığı UR-GE Desteği kapsamında faaliyette bulunmaktadır. 
Kümelenme süreci ihtiyaç analiziyle başlamış, İhtiyaç analizini, ilgili eğitim ve danışmanlıklar takip 
etmekte, yurtdışı fuarlar ve stantlar yoluyla yurtdışı eşleşmeler gerçekleştirilmektedir. Küme 
direktörü Bil-Tel Kümesinin ana amacının,yurt dışına ihracat ve uluslararası pazarlara açılma olduğunu 
ve tüm faaliyetlerinin bu yönde yapıldığını ifade etmiştir.  

Yasal Çerçeve: CYBERPARK yetkilileri, yasal süreçlerin sebep oldukları şu sorunlardan bahsetmişlerdir: 
 Üretime dönük bir yasal ifade olmaması (özellikle seri üretim için); Desteklerin raporlamasının 
bürokratik yük oluşturması; TÜBİTAK 1512 programında proje seçim sürecinin TÜBİTAK’a yapılan 
10’ar dakikalık sunumlara bağlı olması; hem yeni kurulacak hem de mevcut teknoparklar için 
teşviklerin sona ereceği 2023 tarihinden sonra ne olacağına dair belirsizlik. 

5.1.2 Konya Selçuk Teknokent, Konya İnnopark ve Niğde Teknopark’ın İncelenmesi 

5.1.2.1 Konya Teknokent 

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, kısa adıyla Konya Teknokent, 2004 yılında KOP 
bölgesinde ve Konya’da kurulan ilk TGB olma özelliğinin yanı sıra, TGB performans göstergeleri göz 
önüne alındığında (firma sayısı, patent sayısı, üniversite-sanayi işbirliği gibi), Konya Teknokent ülkenin 
en başarılı ilk 10 TGB içinde gösterilmektedir. 

Firma Sayısı ve Bileşimi: Teknokent bünyesinde mevcut olan 98 firmada toplam 365 Ar-Ge personeli 
istihdam edilmektedir. Bu firmalardan 73 tanesi olgun Ar-Ge firması iken, geriye kalan 25 tanesi de 
kuluçka firmasıdır. Böylece, Konya Teknokent’in kanunen zorunlu olan %10 kuluçka firma 
bulundurma alt haddinin 2,5 katı oranında kuluçka firması barındırdığı ortaya çıkmaktadır ki bu 
oldukça yüksek bir düzeydir. Yine teknokent bünyesinde faaliyet gösteren 98 firmasının yaklaşık yarısı 
akademisyenler tarafından kurulan spin-off firmalardan oluşmaktadır. Bu firmalar dışında 2 adet 
destek firması da teknokent içinde yer almaktadır. Ayrıca ön kuluçka programından faydalanan 81 
girişimci vardır. Teknokent firmalarının sektörel dağılımı göz önüne alındığında firmaların yaklaşık 
yarısının bilişim teknolojileri ve yazılım alanında faaliyet gösterdiği, bunun dışında biyoteknoloji ve 
çevre, elektrik-elektronik, enerji, inşaat, kimya, tıp teknolojileri, makine tasarım ve savunma 
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teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar da Konya Selçuk Teknokent içinde faaliyet 
göstermektedir. 

Konya Teknokent’te yer almak için yapılan başvuru sayısı ortalama 20’dir.Şu anda Konya Teknokent’in 
doluluk oranı %85,61’dir, yani 139 ofisten 119’u doludur. Ayrıca Teknokent yönetim ofisinde 19 
çalışan bulunmaktadır. 

Kuluçka ve Önkuluçka Programları: TÜBİTAK 1512 çerçevesinde iş planı yazma aşamasında olan 81 
girişimci adayı ön kuluçkada, 25 firma ise kuluçka programında bulunmaktadır. TÜBİTAK 1512 
programı dışında iş fikri ile gelen girişimcileri desteklemek için birçok program yürütülmektedir. 

Prof. Dr. Ahmet Ayhan Kuluçka Merkezi, ön kuluçka ofislerinde teknolojik yenilik içeren iş fikirleri ile 
ÜNİGİRİŞİM programına müracaat eden ve başarı ile tamamlayan son sınıf öğrencileri, yüksek 
lisans/doktora öğrencileri ve mezunları yer almakta ve kendi işlerini kurarak geliştirmeleri 
desteklenmektedir. Bu kapsamda, girişimcilere ücretsiz ofis, toplantı salonu ve mentör desteği 
sağlanmaktadır.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile yapılan programlardan: 

-  ake Up Programı dahilinde iş fikrine sahip olmak isteyen ancak iş fikrini nasıl geliştirecekleri 
konusunda soruları olan öğrencilere;  yenilikçi metotları kullanarak inovatif iş fikirleri bulmak 
amacıyla tasarım odaklı düşünce ile fikir geliştirme, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı 
kapsayan üç haftalık detaylı bir eğitim programı uygulanmaktadır. 

- Let’s Up Programı dahilinde iş fikri olan lisans son sınıf öğrencilerine girişimcilik, yöneticilik, iş 
doğrulama, kanvas, finansman, pazarlama konularını içeren detaylı bir eğitim programı 
uygulanmaktadır. Program süresince iş fikirlerini, iş planına dönüştürme başarısı gösteren girişimci 
adayları arasından bir kişi TEB Girişim Bankacılığı ve ABD Konsolosluğu desteğiyle Silikon Vadisi’ne 
gönderilmektedir. BİGG SELÇUK TTO, TÜBİTAK 1512 çağrı şartlarını taşıyan ve Let’s up programına 
katılan öğrenciler hibe destek programlarına yönlendirilmektedir. 

- Start Up Programı KONYA TEKNOKENT’te faaliyet gösteren firmalara yönelik ticari hızlandırma 
programı olarak uygulanmaktadır.  Programda, kuruluşunun üzerinden en az 2 yıl geçmiş ve 
projelerini ürüne dönüştürmüş olan firmaların projeleri ile ilgili doğru iş modelinin oluşturulması, 
potansiyeli yüksek hedef kitlenin belirlenmesi, ürünün bu hedef kitleye uygun bir şekilde 
modellenmesi, satış, pazarlama planının doğru bir şekilde oluşturulması, ürünün veya hizmet maliyet 
analizinin yapılıp rekabetçi ve karlı bir fiyatlama yapılması, gelir gider analizlerinin yapılıp nakit akış 
tablosunun hazırlanması gibi konularda danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca program 
kapsamındaki girişimcilerin ihracat potansiyeli bulunan teknolojik ve katma değeri yüksek projeleri de 
TEB Özel Melek Yatırım Platformu yatırımcıları ve TİM üyesi sanayicilerle buluşturup projelerine 
yatırım ve müşteri bulma imkânına erişme şansı yakalamaları sağlanacaktır. 

- Level Up Programı, Konya Teknokent’te faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak uygulanmaya 
başlanmıştır. Stratejik yönetim ve büyüme senaryoları, satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, 
belirlenecek stratejiler doğrultusunda uygulama, kaynak planlaması, satış ve pazarlama planı 
oluşturulması ile ilgili yönlendirmeler yapılmaktadır. 

- Grow Up Programı dahilinde Konya Teknokent’te faaliyet gösteren firmalara yönelik stratejik 
yönetim ve büyüme senaryoları, pazarlama yönetimi, üretim ve operasyon modeli çalışmaları, 
finansman yönetimi, yönetim modeli çalışması ve büyüme planı ile ilgili yönlendirmeler 
yapılmaktadır. 

Firmaların Konya Selçuk Teknokent’i Tercih Etme Sebepleri: Teknokent yöneticileriyle yapılan 
mülakatlarda firmaların teknokentte yer alma tercihlerini etkileyen faktörler sorulduğunda, Selçuk 
Üniversitesi ile işbirliği imkânı sağlaması, devlet tarafından teknokentlere sunulan teşvik ve 
desteklerin varlığı ile teknoparkların sunduğu Ar-Ge ekosistemi bileşenleri özellikle vurgulanmaktadır. 
Yöneticiler özellikle Ar-Ge kanunu ve teknopark kanunu kapsamında firmalara sağlanan vergi 
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muafiyetlerinden yaralanmanın firmaların teknokentte yer almasındaki en önemli motivasyon 
olduğunu ifade etmektedirler. Nitekim teknokentteki firma ve girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Muafiyeti, KDV Muafiyeti, Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı, Öğretim Üyelerine Sağlanan 
Destekler ile Ar-Ge Projelerine Yatırım Desteği şeklinde verilen teşvikler, teknoparkların seçiminin ana 
nedenleri arasındadır.  

Teknopark bünyesindeki firmalara, elektrik, su, gaz temini, internet erişimi, dahili telefon iletişimi, 
temizlik, güvenlik, ısıtma, personel taşıma gibi destek hizmetleri, kongre, sergi, seminer, sempozyum 
vb. etkinlikler için mekan, deneyimli ve profesyonel uzmanlardan oluşan destek ekibi ile bünyesindeki 
girişimcilere teknoloji pazarlama, uluslararası iş ve proje geliştirme, Ar-Ge ve yatırım amaçlı 
finansman kaynaklarına erişim, fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetimi, nitelikli insan kaynağına 
erişim, Selçuk Üniversitesi’nin ve diğer KOP Bölgesi üniversitelerinin akademik birimleri ve 
akademisyenleri ile işbirliği tesisi, proje yönetimi konularında danışmanlık ve destek hizmetleri 
sağlamaktadır. Çok farklı bir uzmanlık alanı söz konusu olduğunda da KOP Bölgesi dışındaki diğer 
üniversitelerden destek hizmetleri sağlanabilmektedir. Özetle, firmalara ve girişimcilere 
teknokentteki kuluçka programları kapsamında sağlanan girişimcilik destekleri ile TTO aracılığıyla 
sağlanan üniversite-sanayi işbirliği imkânları, patentleme ve ticarileştirme destekleri ile kümelenmeye 
yönelik işbirliklerinin bulunması, Konya teknokentin tercih edilmesindeki diğer önemli nedenlerdir.   

Firma Seçim Süreci, Firmaların Teknokentte Kalmaları ve Ayrılmaları: Firma başvurusunu takiben, 
proje ile ilişkisi olmayan üç üyeli bir değerlendirme komisyonu oluşturulmaktadır. Komisyon ile 
başvuru sahibi teknokentte bir araya gelerek projenin değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu komisyon 
projeyi; proje süresi ile birlikte,bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, 
ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri 
geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya 
standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik 
bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği 
gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından incelemektedir. 

Girişimci/firmalar değişiklik göstermekle beraber ortalama 3 yıl Teknokent’te kalmaktadır. 

Proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonu, yılda bir kez girişimci ile 
Konya Teknokent’te bir araya gelmektedir. Bu komisyon yıl boyunca devam eden faaliyetleri ve varsa 
yeni sunulan projeyi inceleyerek raporlandırmaktadır. Kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya 
tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje 
Değerlendirme Komisyonu oluşturularak olgun firmalar için geçerli olan süreç yönetilmektedir. Daha 
önce bir kuluçka firmasının Teknokent’ten atılma durumu olmamıştır. 

Firmalar Arası İşbirlikleri: Konya Teknokent KOP Bölgesinde yer alan 8 şehrin 11 üniversitesi ve 
STK’ları ile irtibat halinde olmasının yanı sıra, Konya’da Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 
Konya Ticaret Borsası, MEVKA, MÜSİAD, ASKON, Genç Girişimci İşadamları Vakfı ve KOS ile işbirliği 
yapmaktadır. Konya Teknokent  2015 yılından itibaren SELÇUK TTO aracılığıyla Fırat Üniversitesi TTO 
ve Pamukkale Üniversitesi TTO’ya Mentörlük hizmeti vermiştir. 

Kümelenme Faaliyetleri: Selçuk TTO ve Konya Teknokent işbirliği ile Konya Bilişim Kümesi ve Konya 
Tarım Makinaları Kümesi hayata geçirilmiştir. Bu kümeler kapsamında sektör ihtiyaçları, odak 
toplantıları, çalıştaylar düzenlenmektedir. Tarım makinaları kümesi çerçevesinde ülkemizde üretimi 
olmayan ve afaki rakamlara ithal edilen bir makine geliştirilerek üretilmiş ve iç pazarın hizmetine 
sunulmuştur. Bilişim kümesi kapsamında ise sanayi firmaları ziyaret edilerek ihtiyaç analizi yapılıp 
gerekli hizmetler sunulmuştur. 

Başlıca Sorunlar: Genel olarak, Konya teknokentin ulaşımı ve bulunduğu lokasyon nedeniyle hava 
şartları sorun olmaktadır. Kış aylarında birkaç gün süreyle ulaşımda sorun yaşanabilmektedir. 
Teknoparkın görece kentin oldukça dışında sapa bir lokasyonda yer alması, firmalar açısından bir 
sorun olarak görülebilmektedir. Yine, Selçuk Üniversitesine olan ulaşım mesafesi de güçlüklerden 
biridir. Ayrıca firmalardan kira toplamak konusunda bazı güçlükler yaşanmaktadır. Konya Teknokent 
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yetkilileri, devletin Ar-Ge’ye uyguladığı desteklerin değişmesi, azalması ya da ortadan kalkması 
halinde teknoparkların varlığını sürdürmesinde büyük güçlüklerin ve ciddi risklerin olduğunu 
belirtmektedirler.  

Konya teknopark özelinde, teknokent arsasının Milli Emlak’a ait olması nedeniyle teknoparkın 
genişletilmesi ve yeni tesis-yapıların yapılmasında yaşanan zorluklar vardır. Bu durum, teknopark 
içinde çok önemli olan ekosistemin bazı parçalarının işlememesine neden olmaktadır. Örneğin 
teknopark bünyesinde çok zaruri olan restoran vb. sosyal-kültürel tesislerin yapılamamasına, seri 
üretim için gereken yeni mekânların açılamamasına yol açmaktadır. 

Milli Emlak mevzuatından kaynaklanan sorunların yanı sıra, teknokent yönetici şirketinde çalışan ve 
Ar-Ge personeli olmayan ancak teknokentin tüm hizmetlerinin sağlayan çalışanların vergi 
muafiyetlerinden yararlanamaması ciddi bir şikâyet konusu olan bir diğer durumdur. Bölgedeki 
firmaların Ar-Ge kültürünün olmaması, teknoparkların gelişmesinin önündeki en önemli bir diğer 
sorun olarak görülmektedir. Ayrıca son yapılan düzenleme ile Ar-Ge merkezlerinde çalışması gereken 
personel sayısının 30’dan 15’e düşürülmesinin, teknokentler için çok önemli bir tehdit oluşturduğu 
vurgulanmıştır. Böylelikle büyük ve orta ölçekli Ar-ge firmalarının artık teknokentlere ihtiyaç 
duymadan kendi bünyesinde Ar-ge merkezi kuracağı, bunun da tekokentlerin hem çekiciliğini 
azaltacağı, hem de teknoparkları sadece yazılım ve çok küçük mikro firmalara mahkûm kılacağı 
düşünülmektedir.  Ayrıca maliye tarafından yapılan vergi denetimlerinin, özellikle de KDV muafiyeti 
ile ilgili hususların, firmaları zora soktuğu ve yıldırdığı vurgulanan diğer sorunlar arasındadır.  

5.1.2.2 Konya İNNOPARK Teknokent 

Innopark (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi),Konya Sanayi Odası’nın öncülüğünde, Mevlana 
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen güdümlü bir proje neticesinde, 2011 yılında “Konya Bölgesel 
İnovasyon Merkezi“ olarak kurulmuştur. Ancak bölgesel inovasyon merkezinin etkin şekilde 
çalışmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak için, 2015 yılında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine 
dönüştürülmüştür. Bu haliyle Innopark Konya’nın ikinci teknokenti olma niteliği taşımaktadır. 
Innopark 1 Ocak 2016’da ilk firmalarını kabul ederek faaliyete başlamıştır. Innopark, Konya OSB ve 
Konya Sanayi Odasının ana ortak olduğu, yine Konya’da faaliyet gösteren 18 farklı sanayi 
kuruluşundan oluşan bir ortaklıkla kurulmuş bir teknopark olması nedeniyle sanayi, OSB ve reel 
sektör odaklı bir teknopark özelliğindedir.  Innopark genel müdürüne göre, Konya Innopark, Konya’da 
iyi çalışan bir “inovasyon ekosistemi”nin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayan yeni bir aktör 
olacaktır. Bu bağlamda, Innopark, birçok teknoparkta olduğu gibi, sadece Ar-Ge ve yazılım geliştirme 
faaliyeti yürütmeyi değil, bunun yanında özellikle teknolojik ürünlerin seri üretimini yapmak isteyen 
orta ve yüksek teknoloji odaklı bir üretim ve ihracat odağı olmayı hedeflemektedir. 

Konya Teknokent ve Konya Innopark İlişkileri: Innopark genel müdürü, Konya Teknokent varken, 
Konya Innopark’ın kurulmuş olmasının sebeplerini, Selçuk teknokentte ağırlığın Selçuk 
Üniversitesi’nde olmasına, orada reel sektörün özellikle de sanayinin yeterli ağırlıkta olmamasına, 
buna karşın, Innopark’ın Konya Teknokentten farklı olarak, sanayi/reel sektör odaklı olmasına bağlı 
olarak açıklamaktadır. Nitekim Innopark’ın hisselerin %70’i OSB ile Sanayi Odası olup, yönetimin 
ağırlıkla sanayicilerden oluştuğu görülmektedir. Innopark’ın bölgedeki 6 üniversite ile de ortaklık 
ilişkisi olmasına rağmen, yönetiminde sadece bir üniversitenin temsil edilmesi sanayiye yakın OSB 
odaklı bir teknokent olma isteğinin en belirgin göstergesidir.  

Konya İnnopark faaliyete geçtikten sonra Konya Selçuk teknokent ile bir rekabet ortamı yaratmamaya 
özellikle dikkat etmiştir. Örneğin, kiralar yükseltilerek Selçuk teknokentten maliyet gibi kaygılarla 
Innopark’a geçişleri engelleme niyeti güdülmüştür.Genel olarak Selçuk teknokentten Konya 
Innopark’a geçişler olumlu karşılanmamaktadır. Geçmişte Selçuk teknokentte yer almış birkaç firma, 
ancak oradan daha öncesinde ayrılmış olarak Konya Innopark’a girebilmiştir. Rekabet yerine bölgenin 
girişimcilik ekosistemini büyütmek amacı, teknokent ile innopark arasında yapılmış olan temel bir 
ayrımla desteklenmeye çalışılmaktadır: Innopark Genel Müdürü’nün ifadesi ile Selçuk Teknokent 
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daha çok üniversite ile işbirliğini vurgularken, Innopark daha çok OSB odaklı bir teknokent olma 
vizyonuyla hareket edecektir.  

Firma Sayısı ve Bileşimi: Mevcut durumda Konya Innopark 1000 m2 kiralanabilir alanda 31 firmaya ev 
sahipliği yapmaktadır. En fazla 34 firmaya çıkıldıysa da, aslında 3 firma ayrılmıştır. 31 firmanın 4 tanesi 
küme firması, 1 tanesi danışmanlık firması, 6 tanesi kuluçka firması ve geriye kalan 20 firma da olgun 
Ar-Ge firmalarıdır. Bu firmalardan 6-7 tanesi akademisyen firmasıdır. Innopark’ta, makine, 
otomasyon teknolojileri, elektronik, yazılım ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer 
almaktadır. Ar-Ge personeli sayısı ortalama 20 olarak ifade edilmektedir. 

Ayrıca Innopark, Aralık 2016 itibariyle TÜBİTAK 1512 BİGG programının uygulayıcısı kuruluş olarak 
kabul edildikten sonra, bu program yoluyla ön kuluçka hizmeti vermeye başlamış ve bu kapsamda 
henüz şirketleşmemiş girişimcileri ön kuluçkaya kabul etmeye başlamıştır. Mülakat sırasında, 
Innopark’ın şuan itibariyle hemen dolu olduğu (34 ofisin 31’i dolu), sadece 1-2 tane boş ofisinin 
olduğu, ancak 2018 itibariyle kapasitesinin 80 firmaya ulaşacak şekilde büyütüleceği, özellikle 
teknolojik seri üretim amaçlı birimlerin kurulacağı belirtilmiştir. 

Hizmet Birimleri/Programları: Innopark, 7 kişilik yönetim kadrosundan (2 öğretim üyesi, 2 uzman, 1 
makine Mühendisi ve 2 idari personel) oluşmaktadır. Innopark bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi 
(TTO), Kuluçka Merkezi, Tasarım Ofisi,Kümelenme Merkezi, Yenilenebilir Enerji Merkezi, Üniversite 
İrtibat Ofisi ve Tahribatsız Muayene Laboratuvarı şeklinde 6 farklı birim kurulmuştur. Ayrıca 
INNOPARK-PDP programı ile firmalara patent desteği verilmeye, yine BİGG programı ile de bireysel 
girişimcilere ön kuluçka desteği verilmeye başlanmıştır. Innopark bünyesinde yer alan bu ekosistem 
bileşenlerinin yanı sıra, teknokentlerin firmalara sunduğu klasik hizmetler olan ofis kiralama, inşaat 
alanı tahsisi, elektrik, su, gaz temini, internet erişimi, dahili telefon iletişimi, temizlik, güvenlik, ısıtma 
gibi destek hizmetleri ile kongre, sergi, seminer, sempozyum vb. etkinlikler için mekan sağlama ve 
personel taşıması ve tabldot yemek servisi gibi temel hizmetlerin girişimcilere verildiği görülmektedir.  

Firmaların Konya Innopark’ı Seçme Nedenleri: Görüşmede firmaların Innopark’ı tercih etme 
nedenleri arasında destekler ve vergi muafiyetleri ile desteklerden yararlanılmasa bile, ekosistemin 
içinde yer almak gösterilmiştir. Ayrıca Konya Innopark’ın Konya Selçuk Teknokent’e göre coğrafi 
konum avantajına sahip olduğu, yani sanayinin tam ağırlık merkezinde konumlandığı, hem kent 
merkezine hem de sanayiye yakın olmasının çok önemli avantaj sağladığı vurgulanmıştır. 

Firma Seçim Süreci, Firmaların Teknokentte Kalmaları ve Ayrılmaları: Firma seçim sürecinde, 
yukarıdaki örneklerde de ifade edilen, yasayla belirlenmiş yol izlenirken, ayrıca kurumsal olarak 
devamlılık kaygısı gözetilerek karar alınmaktadır. Innopark genel müdürü, kaygılarının Innopark’ı 
doldurmak değil, kalıcı olacak firmalara ulaşmak olduğunu, bu yüzden kalan boşlukları sorun etmeden 
titiz bir seçim süreci uyguladıklarını ifade etmektedir. Innopark’ta izleme süreci, yukarıdaki 
örneklerde tanımlanan yasal süreç doğrultusunda, ara izlemeler ve raporlamalar ile 
sağlanmaktadır. Innopark’tan ayrılmış olan üç firmadan birisinin Konya dışından (Ankara) bir firma 
olduğu, sürekliliği sağlayamadığı ifade edilmiştir. Bunun dışında, özellikle ilk faaliyete geçildiği sırada 
gelmeyi vaat edip bir süre geçmesine rağmen Innopark’ta faaliyete girmeyen firmalar da İnnopark’tan 
atılmıştır. Innopark genel müdürüne göre, firmaların teknoparktaki ofislerine devamlılığı, gelip-
gitmesi çok önemli, teknoparkın canlılığını sağlamak ve etkileşimin olması temel bir kriterdir. Ancak 
genel müdürün belirttiği gibi, teknoparklarda desteklerden yararlanmak için bulunan, sadece orada 
görünen, ancak aktif olarak bulunmayan firmalar varlığı ekosisteme yarar değil, zarar verme 
eğilimindedir.   

Kümelenme Faaliyetleri: Innopark, bünyesinde kurduğu Kümelenme Merkezi ile inovasyon 
ekosistemini oluşturan en önemli aktörlerden biri olan inovasyon odaklı kümelenmelerin 
oluşturulmasına büyük önem atfetmektedir. Bu amaçla, Innopark bünyesinde biyomedikal ve 
savunma sanayi inovasyon kümelerinin kurulması hedeflenmektedir. Ancak bu kümelerin mevcut 
kurulan kümeler gibi aynı işi yapan ve dernekte bir araya gelen sanayicilerin oluşturduğu kümeler gibi 
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değil, birbirini tamamlayıcı faaliyetler, sektörler ve kuruluşlardan oluşmuş olması gerektiği 
vurgulanmaktadır.  

Innopark genel müdürü, Konya’nın kooperatifçilikte çok başarılı olmasına rağmen, kümelenmede 
başarılı olmamasını temelde “güvensizlik var” ve “kimsenin elini taşın altına koymadığı Anadolu 
kültürü”yle alakalı görmekte, ancak buna rağmen iyi şeyler yapılırsa güvenin kurulabileceğini, 
böylelikle kümelenmenin önündeki engellerin aşılabileceğini ifade etmektedir.  

Innopark bünyesinde yeni bir kümelenme girişimi henüz bulunmamaktadır. Ancak Konya Sanayi 
Odası önderliğinde daha önce kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi, Konya Döküm Kümesi, 
Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesi faaliyetlerini Innopark içinde 
yürütmektedir. Her ne kadar bu kümelenmeler Türkiye’deki diğer iş kümelenmeleri gibi ciddi 
sıkıntılara sahip olsalar da, bu 4 kümenin varlığı ve sahip olduğu deneyim Innopark için önemli bir 
avantaj sağlama potansiyeli taşımaktadır. 

Geleceğe Dönük Planlar: Innopark genel müdürü “Konya’da inovasyon ekosisteminin eksik parçaları 
var, bunları dışardan tamamlamak gerekmektedir” diyerek,geleceğe dönük bir vizyon ortaya 
koymaktadır. Bu bağlamda,Innopark’ın temel hedeflerinden biri, firmaların gerçek ihtiyaç analizini 
yaparak Ar-Ge yapmalarının sağlanmasıdır. Yani Ar-Ge yapmak değil, ihtiyaca göre Ar-Ge yapılmalı 
yoksa firma zor duruma düşmekte ve Ar-Ge’den uzaklaşmaktadır. Bunun için en basitinden özellikle 
finansmana erişim konusunda danışmanlık hizmeti vermeye dönük bir amacın olduğu ifade 
edilmektedir. Bunun içinde, Konya dışından uzman danışmanların ve mentörlerin getirilmesi 
düşünülmektedir. Bir diğer hedef, yurt dışından ortaklıklar kurarak, yabancı girişimcilerin ve 
yurtdışındaki Türklerin Innopark’ta yer almalarının sağlanmasıdır ki Innopark genel müdürü 
“Koridorlarda %30 kişinin yabancı olduğu bir teknopark hayal ediyoruz” diyerek, bu husustaki 
vizyonunu ifade etmektedir. Ayrıca Konya’nın olanakları düşünüldüğünde biyoteknoloji, ileri tarım 
teknolojileri ve temiz enerji alanında faaliyetleri desteklemek de Innopark’ın geleceğe dönük planları 
arasında yer almaktadır. 

Tespit Edilen Sorunlar ve Konya İnnopark’ın Geliştirilmesine Yönelik Bazı Çözüm Önerileri: Yapılan 
görüşmelerde, esas olarak inovasyon merkezi olarak kurulan İnnopark’ın sonradan teknokente 
dönüştürülmesi sürecinde bürokratik açıdan bazı sıkıntıların yaşandığı ancak bunların zaman içinde 
aşılmakta olduğu dile getirilmiştir. Bunun yanında diğer teknokentler gibi İnnopark yetkilileri de 
teknokentlerin mevcut en büyük sorununun Ar-Ge reformu olduğunu belirtmişlerdir. Zira Ar-Ge 
merkezi kurmak için Ar-Ge personeli sayısının otomotiv sanayi dışında en az 30’dan 15’e düşürülmesi, 
Tasarım merkezi kurmak için bu sayının 10 Ar-Ge çalışanı olarak belirlenmesi, yeni açılan İnnopark için 
güç bir durum oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, İnnopark’a gelmeyi düşünen 5-6 firma gelmekten 
vazgeçmiştir. İleride ise firma sayılarında daha da düşüşün olacağı ifade edilmiştir. İnnopark yetkilileri 
yeni çıkan bu yasaya karşılık teknokentte seri üretim birimleri kurma kararı almış ve teknolojik 
üretime de sağlanan ciddi destekler sayesinde cazibeyi artırmayı planlasa da gelecek vadede 
teknokentin ayakta kalması söz konusu yasanın esnetilmesi ile olacaktır.  

Bir diğer sorun, Teknoparkları vergi kaçırma cenneti olarak gören ve algılayanlar ile teknoparklardaki 
yazılımcıların yoğunluğunu yönelik haksız eleştirilerin olmasıdır. Ayrıca Maliye’nin özellikle KDV 
muafiyetleri konusundaki denetimlerde firmalara çok acımasız ve katı davrandığı, bunun da bazı Ar-
Ge firmalarını teknoparktan ayrılmaya kadar ittiği önemli bir sıkıntı olarak addedilmektedir.  

Bu çerçevede 2023 hedefleri doğrultusunda, hedeflenen teknolojik dönüşüm ve gelişimde 
teknokentlerin yerinin büyük olduğu aşikardır. Özellikle inovasyon konusunda büyük atılımlar 
kaydetmiş Konya’da ikinci bir teknoparkın açılması kent için olumlu bir noktadır fakat açılan bu 
teknoparkın gerek özel sektör gerekse kamu tarafından tanınması, firmalar tarafından rağbet görmesi 
için desteklenmesi de sürdürebilirliğin sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca bahsi geçen sorunların 
teknoparkların geleceğini tehlike altına alması yine firmaları ve teknoparktaki mevcut çalışanları 
düşündürmektedir. Bunlara ek olarak yeni bir oluşum içinde birçok hedef ve yeniliği barındıran 
İnnopark ile Selçuk teknokentin kentin geleceği adına minimum rekabet koşulları ve sürdürebilir 
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ilişkiler içinde olmasının desteklenmesi her iki teknokent ve Konya için olumlu etkiler arasında 
olacaktır. Söz konusu İnnopark’ın ilerisi için birçok ve büyük hedeflerinin olduğu aşikardır. Bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde teknokentin mevcut engellerinin kaldırılması ve gelişiminin yerel ve 
merkezi kurumlar aracılığı ile desteklenmesi, uluslararası alanda Konya’nın gücünü artıracaktır.  

5.1.2.3 Niğde Teknopark 

2013 yılında teknopark olarak resmiyet kazanan Niğde Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2017 başında 
kurulma işlemlerini tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Hâlihazırda proje başvurularını toplama 
sürecinde olan Niğde Teknopark, deneyimini girişimcilik ekosistemi çerçevesinde ve bölgesel 
özgünlükleri gözeterek anlamak için, Teknopark yönetimi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine 
mülakat gerçekleştirilmiştir.  

Teknoparkın kurulma amacı, ildeki üniversitenin laboratuvar ve insan kaynağı açısından geliştirdiği 
potansiyelin sanayiye aktarılması, üniversite öğrencilerin ekosistemden etkilenerek girişimcilik 
kültürüne entegre olmaları ve yüksek teknolojili ürünler üreterek bölgeye ve ülkeye katkıda 
bulunmak olarak ifade edilmektedir. 

Kurucular arasında Ömer Halisdemir Üniversitesi (%19), Niğde Belediyesi, Bor Belediyesi, Niğde ve 
Bor OSB, sanayi ve ticaret odaları, kamu hisseleri ve bunların dışında Niğtaş, Calmio Süt gibi özel 
sektör yer almaktadır. Teknoparkın kurulmasında özel sektörün, özellikle Doğuş Grubu’nun tetikleyici 
etkisi olduğu belirtilmektedir. Bunu önceleyen durumun Doğuş Grubun üniversitede Tarım 
Teknolojileri Fakültesi yatırımı yapmış olması, tarımsal genetik gibi bölümleri seçen öğrencilere burs 
ve iş garantisi destekleri sağlanması gibi gelişmeler olduğu belirtilmektedir. 

Niğde Teknopark’ta hâlihazırda 3 kişi çalışmaktadır (güvenlik görevlisi, yönetici ve teknisyen). 

Firmaların Niğde Teknopark’ı seçme nedenleri kamu destekleri, teknopark firması olmanın getireceği 
saygınlık, üniversite işbirliği imkânı ve olgun firmaların varlığının küçük firmalar üzerinde yarattığı 
olumlu dışsallık olarak ifade edilmektedir. 

Toplam ofis sayısı 48’dir. Ocak başından itibaren Arzum Mutfak Aletleri teknoparkta faaliyet 
göstermektedir. Diğer firmalar kontrat sürecindendir. 

Ön kuluçka birimleri inşa edilmiştir.  

Niğde Teknopark’ın imkânlarından ve hedeflerinden sanayicileri haberdar etmek için bilgilendirme 
ziyaretleri ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Ancak ildeki sanayicilerin katma değeri arttırıcı yenilik 
faaliyetlerine ilgili olmadıkları tespiti yapılmıştır; teknopark yetkilisi, hâlihazırda faaliyette olan 
firmaların proje ile uğraşmak istemediklerini, Ar-Ge faaliyetlerinin daha çok yeni firmalardan talep 
gördüğünü ifade etmektedir. 

Niğde’nin coğrafi konumunun TGB için elverişli olduğu düşünülmektedir, Teknopark yöneticisi Konya, 
Kayseri, Adana gibi büyük şehirlerin arasında kalan Niğde’nin bu konumunu fırsata 
dönüştürebileceğine inanmaktadır. 

Niğde Türkiye’nin dördüncü enerji bölgesi ilan edildiyse de, Teknopark’ın enerji konusunda 
ihtisaslaşma planı yoktur. Bunun sebebi, yeni kurulmuş olan bu TGB’de önceliğin girişimcilik 
kültürünü desteklemek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Niğde Teknopark’a yapılan resmi ön başvuru sayısı 20 civarındadır. Proje yazmak isteyenler KÜSİ 
kapsamında, akademisyenlerden destek almaya yönlendirilmektedir. 

Niğde Teknopark’ın en büyük sorunlarından birisinin ulaşım sorunu olduğu ifade edilmektedir. Bu 
sorunun çözümünün Niğde’ye bir havaalanı yapılması ve Nevşehir ya da Kayseri’den hızlı tren 
yapılması olduğu ifade edilmiştir.  
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5.1.3 Sonuç ve Karşılaştırma 

Yukarıda ele alınan her TGB örneği, hem TGB’lerin kurumsal durumları hem de girişimcilik 
ekosistemlerindeki yerleri gözetilerek tek tek incelenmiştir. Bu örnekler içinde en genci olan Niğde 
Teknopark, henüz faaliyete geçtiği için çok fazla veri sağlayamadıysa da, yeni faaliyete geçen bir KOP 
TGB’sine dair fikir vermesi açısından önemlidir. 

Şimdiye kadar incelenmiş olan TGB deneyimleri, TGB’lerin yaşları, bulundukları ilin girişimcilik 
ekosistemi ve arazi imkânları da göz önünde bulundurularak, yukarıda bahsedilen bir takım temel 
veriler açısından kıyaslanacaktır. Bu verilerin sonunda, mülakatlarda dile getirilen sorunlara dair bir 
kıyaslama sunularak, TGB performans endeksinde yıllardır birinciliği elinde tutan ODTÜ Teknokent ve 
listede yukarılarda olan Bilkent CYBERPARK tecrübeleri ışığında KOP Bölgesindeki TGB deneyimlerine 
dönük ifade edilmiş sorunlara dair çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 

Firma Sayısı ve Bileşimi: Sadece nicel bir veri olarak teknokenttlerdeki firma sayıları 
karşılaştırıldığında, ODTÜ Teknokent ve Bilkent CYBERPARK’ın Konya’nın iki TGB’sine kıyasla göz ardı 
edilemez oranda fazla firmaya ev sahipliği yaptığı görülmektedir.  

Şekil 5.1 Görüşme Yapılan Teknokentlerdeki Firma Sayısı 

 

Ancak bu durum, TGB’lerin yaşları ve bulundukları illerdeki girişimcilik ekosistemi göz önüne 
alındığında, anlamlı bir kıyas zemini sunmamaktadır. Öte yandan, karşılaştırmanın bundan sonraki 
adımları için TGB’lerin profillerini anlamak açısından önemli bir gösterge olarak akılda 
bulundurulacaktır. 

Şekil 5.2 Görüşme Yapılan Teknokentlerdeki Akademisyen Firmaların Oranı 
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TGB’lerin önemli misyonlarından birisinin akademi-sanayi işbirliği sağlayarak girişimcilik ekosistemine 
katkıda bulunmak olduğu düşünüldüğünde, akademisyen firmalarının tüm firmalara oranı da önemli 
bir gösterge olacaktır. Bu durumda, akademisyen firması sayısı olarak ODTÜ Teknokent ilk sırada olsa 
da, oransal olarak en geridedir. Bu göstergede Konya’ya ait iki TGB birinciliği ve ikinciliği 
paylaşmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında, Konya TGB’lerinin çevre illerdeki üniversitelerde 
bulunan akademisyenlerin firmalarına da ev sahipliği yapması (Karaman Teknopark’a yönelik 
mülakatlarda belirtildiği gibi) bulunabilir. Bunun dışında Konya ilindeki ‘olgun sanayi’ firmalarının 
TGB’leri Ankara ilindeki kadar tercih etmiyor oluşu ve ildeki toplam iştirak sayısının Ankara’ya göre 
düşük olması, Konya ilindeki TGB’lerin daha çok akademisyen firması yoğunluğunun nedenleri 
arasında sayılabilir. 

Firmaların sektörel olarak dağılımları kıyaslandığında, bütün TGB’lerde özellikle yazılım ve 
elektronik alanındaki firmaların ortaklaştığı, ancak ODTÜ Teknokent’te özellikle savunma sanayinin 
diğerlerinden farklı olarak öne çıktığı görülmektedir. 

Firmaların TGB’de Yer Almayı Tercih Etme Sebepleri: Tüm TGB’lerdeki firmaların TGB’leri tercih 
etme nedenleri göz önünde bulundurulduğunda, vergi muafiyetlerinin ortak ve en önemli neden 
olduğu görülmektedir. Bunun dışında, üniversite ile işbirliği vurgusu tüm mülakatlarda belirtilmiştir. 
Ayrıca, TGB için yer seçiminin önemi, tercih nedenleri göz önüne alındığında ortaya çıkmaktadır. 
Mülakatlara göre girişimciler, TGB yerleşkesinin içindeki ve etrafındaki olanakları ve ulaşım koşullarını 
göz önüne alarak da karar vermektedir. Örneğin Konya Innopark’ın Konya Selçuk Teknopark’a göre 
konum avantajı olduğu mülakatlarda dile getirilmiştir. Bunun dışında, hem ODTÜ Teknokent hem de 
Bilkent CYBERPARK yetkilileri bulundukları çevrenin özellikle sosyal olanaklarının girişimciler için 
önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Kuluçka ve Önkuluçka Programları: TGB’lerdeki kuluçka firmaların tüm firmalara oranı 
karşılaştırıldığında, her bir TGB’nin yasal olarak konulmuş olan %10 limitinin oldukça üstünde kuluçka 
firma barındırdıkları görülmektedir. Bu durumun nedeni, mülakatlar sırasında ifade edildiği üzere, 
kuluçka firmaların hayatta kalma oranlarının yarattığı risktir. 

Şekil 5.3 Görüşme Yapılan Teknokentlerdeki Kuluçka Firmaların Oranı 
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Şekil 5.4 Görüşme Yapılan Teknokentlerdeki Ön Kuluçkada Olan Girişimci Sayısı 

 

ODTÜ Teknokent’in TeknoJUMP ve Bilkent CYBERPARK’ın CAP hızlandırıcı programları, özellikle Konya 
Selçuk Teknokent için ileriki adımlar için iyi uygulamalar olarak örnek alınabilir. Konya Selçuk 
Teknokent, KOP bölgesinde uluslararası ortaklıklar kurabilme ve girişimcilerini uluslararası 
yatırımcılara yönlendirme hedefleri doğrultusunda adımlar atabilecek yegâne kapasitedeki TGB’dir. 
Konya Selçuk Teknokent hâlihazırda uygulamakta olduğu Start-Up ve TTH-Türkiye gibi programlar ile 
TeknoJUMP ve CAP benzeri programlar tasarlama ve uygulamada tecrübe açısından kapasite inşa 
etmiştir. 

Ayrıca, Konya Selçuk Teknokent’in bölgenin uzmanlaşma potansiyeli olan sektörleri gözeterek 
tasarlayacağı hızlandırıcı program, KOP Bölgesinin girişimcilik atmosferi açısından pozitif dışsallıklar 
yaratarak, bölgedeki diğer TGB’ler için de potansiyel kapasite oluşturacaktır. 

Firma Seçim Süreci, Firmaların TGB’de Kalmaları Ve Ayrılmaları: Ele alınan tüm TGB’lerde firma 
seçim süreçleri, firmaların TGB’de kalma süreleri ve ayrılma durumları yasal olarak tanımlanan 
prosedürleri izlemektedir. Ancak firmaların TGB’de çıkartılma süreçlerinin zor olduğu ve uzun zaman 
aldığı belirtilmiştir. 

Firmalar Arası İşbirlikleri:Hem ODTÜ Teknokent hem de Bilkent CYBERPARK durumlarında, başarı için 
birincil şartın firmalar arası işbirliklerinin varlığı olduğu vurgulanmıştır. Konya Selçuk Teknokent, hem 
teknokent içinde, hem farklı illerdeki kuruluşlarla işbirliği kültürlerinin gelişmiş olduğunu ifade 
etmektedir. Bu doğrultuda iki genç TGB deneyimi olan Konya Innopark ve Niğde Teknopark için ileri 
adımlarda TGB’de firmalar arası işbirliklerinin kurulmasına önem verilmesi gerektiği açıktır. 

Kümelenme Faaliyetleri:ODTÜ Teknokent ve Bilkent CYBERPARK yetkilileri özellikle taleplerinin 
karşılık bulması ve yurt dışı ilişkiler geliştirmede kümelenme faaliyetlerinin etkin olduğunu 
belirtmişlerdir. Konya Selçuk Teknokent’tetarım makineleri alanında verimli çıktıları olan bir küme 
oluşumu olduğunu, bilişim alanında da kümelenme faaliyetinde olduklarını belirtmiştir. Konya 
Innopark yetkilisi ise biyomedikal ve inovasyon kümeleri kurmayı hedeflediklerini belirtmiştir. 

Bu durumda Konya TGB’lerinin kümelenmenin öneminin bilincinde oldukları ve teşvik edici adımlar 
attıkları ya da atmayı planladıkları açıktır. Bölgenin genç TGB’leri ve gelecek TGB’leri için özellikle 
Konya Selçuk Teknokent kümelenme anlamında, özellikle bölgenin önemli sektöründe (tarım 
makineleri) uzmanlaşması nedeniyle, olumlu etkiler yaratan bir örnek durumunda bulunmaktadır. 

TGB’lerin geliştirilmesi gereken yönleri:Yasal çerçeve göz önüne alındığında, firmaların firma seçimi, 
TGB’de kalmaları ya da ayrılmaları gibi süreçlerde yasayla belirlenmiş ortak pratikleri olduğu 
bilinmektedir. Ancak gerek bölgesel gerekse TGB’lerdeki firma ve projelerin sektörel özellikleri gereği, 
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yasal çerçevenin yarattığı bazı zorluklar olduğu ifade edilmiştir. Mülakatlar boyunca, örneğin, ODTÜ 
Teknokent Savunma Sanayii’nin doğasındaki ‘gizlilik’ neticesinde yaşadıkları deneyimi paylaşmış, 
Bilkent CYBERPAK TÜBİTAK 1512 sürecinin değerlendirmesinde gördükleri sıkıntıları aktarmıştır.  

KOP Bölgesi TGB’lerince ifade edilen en büyük sorunun ise TGB’ye ulaşım olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Niğde Teknopark’ın ulaşım sorunu ise şehirlerarası ölçektedir. ODTÜ Teknokent’in ve Bilkent 
CYBERPARK’ın yerleşimi Ankara’nın gelişme ekseninde bulunduğu ve gelişmiş karayolu imkânları 
olduğu için bu sorun mevcut değildir. KOP Bölgesi için TGB’lerin yer seçimi sırasında ve sonrasında 
ulaşım koşullarının dikkate alınması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Bunun dışında, ifade edilen kira toplamada yaşanan zorluklar TGB yönetimlerince çözülmeye 
çalışılmaktadır. Ar-Ge destek, teşvik ve koşullarında geleceğe dönük belirsizliklerinse TGB’lerdeki Ar-
Ge çalışanlarının uzun vadeli hareket etmelerini engelledikleri ifade edilmektedir. Bu yüzden Ar-Ge 
çalışmalarındaki sürdürülebilirlik önem kazanmaktadır. 

TGB performans göstergelerinde üst sıralarda yer alan TGB’lerle yapılan karşılaştırmalar göz önüne 
alındığında, Konya Selçuk Teknokent’in bölgenin girişimcilik ekosistemi için büyük bir etkisi olduğu 
anlaşılmaktadır. KOP Bölgesi’ndeki diğer TGB’lerle yapılan mülakatlarda da, Konya Selçuk 
Teknokent’in bir başarı kriteri olarak görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Konya Selçuk 
Teknokent’in diğer KOP illeri ile etkileşiminin hem KOP illerindeki TGB’ler için iyi uygulama örneği 
oluşturması hem de girişimcilik ekosistemine etkileri açısından önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Konya Selçuk Teknokent’in hem üniversite ilişkileri, hem kümelenme anlamında ODTÜ Teknokent ve 
Bilkent CYBERPARK’a yakınsadığı açıktır. Konya Selçuk Teknokent’in diğer KOP illerindeki TGB’ler için 
iyi örnek oluşturması gereken boyutu ise tarım makineleri gibi, bölgede gelişme potansiyeli olan bir 
sektöre gösterdiği önemdir. 

5.1.4 Karaman Teknopark ve Aksaray Teknokent İhtiyaç Analizi 

5.1.4.1 Karaman Teknopark 

Karaman’da kurulmakta olan teknoparkın güncel durumunu ve içinde bulunduğu süreci anlamak 
amacıyla Karaman İŞGEM ve PTTO yetkilileriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 
Raporun bu bölümünde, mülakatlardan elde edilen bilgiler sistematik bir biçimde sunularak Karaman 
Teknopark’ın içinden geçtiği süreç, bölgesel faktörler ve girişimcilik ekosistemi anlayışı içinde 
anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Karaman Teknopark, 2015 yılının 6. Ayında bakanlar kurulu kararı ile resmileşmiştir. İlgili yasaya göre, 
bakanlar kurulu kararını takip eden 3 yıl içinde Karaman Teknopark’ın faaliyete geçmesi 
gerekmektedir. Buna karşın, bir takım özel koşullar, kurulma sürecinin gecikmesine sebebiyet 
vermiştir. 2016 tarihinde yönetici şirket kurulmuştur, yapılmakta olan imar planı çalışmasının bir yıl 
içinde sonuçlanması beklenmektedir. Bunun ardından ihale ve inşaat süreçleri başlayacaktır. Karaman 
Teknoparkın ortakları OSB, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman Belediyesi, İl Özel 
İdaresi, Ticaret Odası ve 9 şahıs ortağıdır.  

Kurulma Süreci: Mülakatlarda aktarıldığı üzere, 2015 seçimlerinde şimdiki Kalkınma Bakanının 
(zamanın Karaman Milletvekili) sanayicileri Ar-Ge ve Teknokent kurma yönünde telkin etmesinin 
ardından proje için çalışmalar vakit geçirilmeden başlanmıştır. Ancak ifade edildiği üzere, şirketleşme 
sürecinde finansmanın sağlanması konusunda bazı sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. OSB gibi 
kurumların sorumluluk almasıyla şirket kurulduysa da, şirket içinde sanayinin payı ancak %5 civarında 
kalmıştır. Bunların dışında, 15 Temmuz sonrası süreçte, yönetim kurulu kurulması süreci de sekteye 
uğramıştır. Bu gelişmeler neticesinde kamu kurumları temsilcilerinin ağırlıkta olduğu bir yönetim 
kurulu kurulmuştur. Mülakatlarda belirtildiği üzere, vali ve belediye başkanının Teknokent 
yönetiminde yer aldığı ilk örnek Karaman Teknokent’tir. Görüşülen İŞGEM ve PTTO yetkililerinin 
görüşü, bu yönetim kurulu bileşiminin Teknokent sürecini yavaşlatan bir etken olduğu yönündedir. 
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Mülakatlarda kamunun TGB için destekleyici rolü olması gerekirken, yönetim kurulunu 
oluşturmasının hem perspektif farkı açısından hem de daha pratik (örneğin toplantı yapmak için 
zaman bulamamaları) sorunlar yüzünden olumsuz bir etken olduğuna dair görüşler alınmıştır. 

Kuruluş döneminde özellikle ülkede yaşanan gelişmeler sebebiyle gecikmeler olsa da, Karaman 
Teknoparkla ilgili olumlu beklentiler vardır. Özellikle, OSB içinde olacak olması, teknokent ve 
üniversite arasında ücretsiz ulaşım olanağının olacak olması gibi mekânsal avantajların özellikle altı 
çizilmektedir. Mülakatlarda yetkililer, henüz kuruluş aşamasında olsa da 10 firmanın teknoparkta yer 
beklemekte olduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 
akademisyenlerinden, Konya Teknokent’te şirketleri bulunanların Karaman Teknopark’a geçme 
niyetinde oldukları bilinmektedir. 

Karaman’ın sektörel durumu düşünüldüğünde, gıda sanayi, açılır kapanır pencere sistemi alt tabanı, 
gelişmekte olan elektronik ve yazılım sektörü, güneş enerjisi konusunda endüstri bölgesi olarak 
Karaman’ın onaylanmasının beklenmesi, ambalaj sektörü üzerinde ilde Ar-Ge faaliyeti yürüten 
firmaların varlığı, Karaman’da kurulacak Teknokent’e dönük sektörel ihtiyaç ve fırsatlar olduğunu 
ortaya çıkmaktadır. Yetkililerin mülakatlarda da belirttikleri gibi, kurulma sürecinde olan Karaman 
Teknokent ile Konya Selçuk Teknokent’İn çok karşılaştırma zemini bulunmasa da, teknokentin 
kendisinin ildeki girişimcilik ekosistemini besleyeceği açıktır.  

Karaman TGB’nin Geliştirilmesine Yönelik Öneri: Karaman Teknopark resmi olarak kurulmuş ancak 
henüz faaliyet aşamasına geçmediğinden, var olan sorunları üzerinden kısa bir değerlendirme yapmak 
mümkündür. Bu bağlamda mülakatlarda belirtildiği üzere teknokentin yönetim kurulunda kamu 
kurumları temsilcilerinin çok büyük ağırlığının bulunması süreci olumsuz yönde etkilemektedir. Her 
ne kadar kamu önderlik yapmak yoluyla teknoparkı bir an önce hayata geçirmek yönünde bir insiyatif 
almış olsa da, teknopark gibi son derecek dinamik, canlı ve piyasa koşullarına hızlı uyum sağlaması 
gereken yerlerde bürokrasinin en az ve arka planda yer alması gerekir. Teknokentlerin kurumu 
incelendiğinde, özünde üniversite ve sanayi taraflarından oluşan bir yapıya sahip olduğu 
bilinmektedir. Bu bağlamda söz konusu yönetim kurulu organizasyonun yeniden yapılandırılması, 
kamu ağırlığının azaltılarak yerinin sanayi ve üniversite kesiminin farklı aktörlerine devredilmesi, 
teknokentin işlevselliğini sekteye uğratmamak, pratik ve hızlı bir şekilde süreci ilerletebilmek 
açısından olumlu bir etki yaratacaktır. Kamunun destekleyici kurum olarak teknoparkın yanında yer 
alması ise Karaman Teknopark’ın markalaşmasında ve etkin olarak işlevini yerine getirmesinde önemli 
bir etken olacaktır. 

5.1.4.2 Aksaray Teknopark İçin İhtiyaç Analizi 

Aksaray ilindeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek için bir teknoloji geliştirme bölgesine ihtiyaç olup 
olmadığına dair bir ilk araştırma, Aksaray Üniversitesi öğretim görevlileri (birisi KÜSİ temsilcisi olmak 
üzere) ve BSTB İl Müdürü ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla gerçekleştirilmiştir. 
Raporun bu kısmında, önceki kısımlarda ele alınan TGB deneyimleri ışığında, TGB mevcudiyetinin 
Aksaray ilinin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerine dönük bir katkısı olup olmayacağı sorusunu 
cevaplamak için, yarı yapılandırılmış mülakatlarla elde edilmiş olan bölgenin aktörlerinin fikirleri 
sunulacaktır. 

Çevre İllerdeki Teknokentlerle İlişkiler Bağlamında Teknokent İhtiyacı: KÜSİ temsilcisi ile yapılan 
mülakatta, özellikle Konya Selçuk Teknokent ile Aksaray Üniversitesi ve ilinin ilişkiler geliştirmesinden 
fayda sağlanabileceği belirtilmiştir. Aksaray’da kurulacak bir teknoloji transfer ofisi ya da başka bir 
aracı kuruluş ile Aksaray Üniversitesi ve sanayicilerinin ilişkisinin geliştirilebileceği ifade edilmiştir. 
Aksaray ilinin sanayi ve girişimcilik durumu gözetildiğinde, Aksaray’da Teknokent kurmanın verimli bir 
harcama olmayacağını, bunun yerine çevre illerle ‘eşit ortaklıklar’ geliştirilmesinin verimli olacağı 
önerilmiştir. 

Üniversite-Sanayi İlişkileri ve Ar-Ge Faaliyetleri Bağlamında Teknokent İhtiyacı: Aksaray Üniversitesi 
öğretim üyesi ve KÜSİ temsilcisi ile yapılan mülakatta, ilde bir TGB kurulması yerine özel sektör 
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bünyesinde kurulacak Ar-Ge ve tasarım ofislerinde akademisyenlerin çalışması yoluyla ortaklıklar 
geliştirilmesinin, ilin sanayi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunluğu düşünüldüğünde, daha yerinde olacağı 
ifade edilmiştir. Ayrıca DPT’nin kurmuş olduğu Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın imkânlarından 
sanayicilerin bilhassa akademisyenler aracılığıyla yararlanabileceklerine inanılmaktadır. Ancak 
Merkezi Araştırma Laboratuarı’nın odağı Ar-Ge değil, yenilik çalışmalarıdır. Aksaray Üniversitesi 
öğretim üyesi ve KÜSİ temsilcisi, sanayiden talep olmadıkça iş ara yüzlerinin işlemeyeceğinin de altını 
çizmektedir. 

Ayrıca, Aksaray BSTB İl Müdürü ile gerçekleştirilen görüşmede başvuru alamadığı için kapatılan 
TEKMER deneyimi hatırlatılarak, ildeki sanayicilerin bu alanda ilgili olmadıkları ifade edilmiştir. 
Aksaray BSTB İl Müdürü, ayrıca sanayicilerin üniversite ile ilişki kurabileceklerine dair bir algıları 
olmadığını, USİ kapsamında yapılan üniversite çalışmalarının biraz da bu yaklaşım nedeniyle sonuçsuz 
kaldığını ifade etmiştir. BSTB İl Müdürü 2023 hedefleri doğrultusunda her ilde teknokent kurulması 
gerektiğini savunurken bir yandan da Aksaray gibi Ar-Ge faaliyetlerinin zayıf olduğu ve yakın zamanda 
olumsuz sonuçlanan bir TEKMER deneyiminin varlığı sebebiyle Aksaray’da kurulacak teknokentin 
büyük ihtimalle verimli olmayacağını belirtmiştir. Ancak ‘prensip olarak’ teknokentin gerekli olduğunu 
düşünmektedir. Bu doğrultuda, ileride ihtiyaç ortaya çıkınca bir teknokent kurulmasının daha yerinde 
olacağını paylaşmıştır.  

İldeki ilgili aktörlerle yapılan mülakatta, ortak fikir, mevcut koşullarda ilde kurulacak bir TGB’nin 
verimli olmadığı, ancak üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmeye ihtiyaç olduğu yönündedir. Bu 
işbirliği geliştirme için çeşitli ara yüzler sunulurken bu fikirlerde iki temel mantık dikkati çekmektedir: 
bölgenin imkânlarından faydalanmak ve ilin mevcut imkânlarını gözden geçirerek farkındalık 
yaratmak. Ancak, Aksaray Üniversitesi ve sanayi geliştikçe bölgeden alınacak destek ya da mevcut 
altyapı Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilecektir. Mülakatlarda da belirtildiği üzere, 
Aksaray il girişimcilik endeksinde 35 sıra birden atlamayı başarmıştır, bu gelişme sürdürülebilir bir hal 
aldığında ise ildeki aktörlerin TGB ihtiyacı üzerine fikir değiştirecekleri açıktır. Fakat mevcut durumda, 
özellikle Konya Selçuk Teknokent’in KOP Bölgesi’ndeki girişimcilik ekosistemine dönük olumlu bir 
etkisi olduğu ve bu etkinin daha da ileri taşınabileceği açıktır. 

5.1.5 Konya Teknokentin Girişimcilik Ekosistemi Açısından Analizi 

Çalışmanın bu bölümünde, Konya ilinde bulunan Konya Teknokent derinlemesine analiz edilmektedir. 
Bu kapsamda KOP Bölgesi illerinden Konya’da teknokentte faaliyet göstermekte olan firmalarla yüz 
yüze yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak teknoloji bölgesinin girişimcilik ekosistemi açısından 
durumu ortaya koyulmaktadır. Çalışmada ilk önce saha araştırması ve araştırmada yer alan firmaların 
özellikleri sunulmakta ve böylece firmaların genel profilleri, ele alınan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni 
(TGB) daha iyi analiz etmek için gerekli noktalar dikkate alınarak analiz edilmektedir. Daha sonra, 
teknokentlerin varoluş amaçlarının başında araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri bulunması 
sebebiyle, firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, girişimcilik ekosistemi çerçevesinde saha 
çalışmasının bulguları yoluyla tanımlanmaktadır. Ayrıca, firmaların yararlandıkları teşvik ve destekler 
ile bu teşvik ve desteklere bakışları da incelenmektedir. Son olarak, Konya Teknokent’te yer almakta 
olan firmaların, teknokent ile ilgili değerlendirmeleri ele alınmaktadır.  

5.1.5.1 Konya Teknokent Saha Araştırması ve Araştırmada Yer Alan Firmaların Özellikleri 

Bu araştırma kapsamında Konya’da bulunan Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Konya Teknokentte faaliyet 
göstermekte olan 94 firma çalışmanın evrenini oluşturmaktadır (Tablo 6.2). Ayrıca aynı teknokent 
bünyesinde henüz firma olmayıp ön kuluçka sürecinde yer alan ve bir fikre sahip olan 80 girişimci de 
teknokentlerin doğası dikkate alınarak çalışma kapsamında hesaba alınmıştır. Bu veriler esas alınarak, 
Konya teknokent bünyesinde bulunan 77 firma ve 11 kuluçka girişimcisi olmak üzere toplam 88 
adetlik örneklem ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 5.5, araştırma kapsamında örneklemde yer alan ve Konya teknokentte faaliyet göstermekte olan 
88 firma/girişimcinin sektörel dağılımını gösterirken, Tablo 5.2, araştırmada yer alan firmaların yaşı ve 
TGB’de bulunma sürelerine ait tanımlayıcı göstergeleri sunmaktadır.  

Şekil 5.5 Araştırmada Yer Alan Firmaların Sektörel Dağılımı 

 

Şekil 5.5’te görüldüğü üzere, örneklem özellikle bilişim ve yazılım teknolojileri ile diğer Ar-Ge ve 
teknoloji tabanlı sektörlerden oluşmaktadır. Firmaların büyük kısmı (%42) bilişim ve yazılım 
firmalarından oluşmaktadır ve bu oran, hem Konya Teknokent’in hem de genel olarak Türkiye 
TGB’lerinin mevcut eğilimine uyumlu bir durumdur. Örneklemde ayrıca, tarım makineleri gibi, bölge 
ekonomisinde önemli yere sahip bir sektörden de ağırlıklandırılmış oranda firmaya yer verilmektedir. 
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Tablo 5.2 Konya Teknokentte Yapılan Yarı Yapılandırılmış Mülakatların Görüşme Bilgileri 

No Kuluçka/
Olgun 

Firma Ünvanı Giriş 
Yılı 

Sektör Adı Yetkili Kişi 

1 Kuluçka 
Firması 

ALGIFARM VETERİNERLİK EKİPMANLAR TARIM 
ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  

2014 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Selim Özkök 

2 Kuluçka 
Firması 

BİOLİNK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME YAZILIM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ümit Önen 

3 Kuluçka 
Firması 

BİYOTAB BİYOTEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2015 Biyoteknoloji Fatih Erci 

4 Kuluçka 
Firması 

DİSTRAK TIBBİ ÜRÜNLER DANIŞMANLIK EĞİTİM 
MÜHENDİSLİK KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

2014 Biyoteknoloji Zekeriya Tosun - Halil İbrahim 
İmiroğlu  

5 Kuluçka 
Firması 

FELSİM AKADEMİ KİMYA ANALİZ DANIŞMANLIK SAN. 
VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2016 Biyoteknoloji Hüseyin Bekir Yıldız 

6 Kuluçka 
Firması 

GRAFENBİOTECH NANO TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2015 Biyoteknoloji Emre Çıtak 

7 Kuluçka 
Firması 

HAKLI BİLİŞİM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ SAN. VE 
TİC. LTD.ŞTİ. 

2014 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Hüseyin Haklı - Harun Uğuz 

8 Kuluçka 
Firması 

HTM MEKATRONİK ARGE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Hikmet Tekin 

9 Kuluçka 
Firması 

IC TECH ARGE ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE 
BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

2014 Tasarım Coşkun Durukan 

10 Kuluçka 
Firması 

KADİR SABANCI - SABANCI HASSAS TARIM 
TEKNOLOJİLERİ 

2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Kadir Sabancı 

11 Kuluçka 
Firması 

KONBİYO ARGE KİMYEVİ MADDE TARIM 
HAYVANCILIK VE ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

2014 Biyoteknoloji Mehmet Öğüt 

12 Kuluçka 
Firması 

KVM MAKİNA BİLGİSAYAR YAZILIM ELEKTRONİK 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Yavuz Üzülmez 

13 Kuluçka 
Firması 

MEDİŞAHİN MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2016 Tıp Teknolojileri Enes Şahin 

14 Kuluçka 
Firması 

MEDİTOLİA TIBBİ ÜRÜNLER DANIŞMANLIK EĞİTİM 
MÜHENDİSLİK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

2014 Biyoteknoloji Halil İbrahim İmiroğlu, Op.Dr.Cem 
Sever 

15 Kuluçka 
Firması 

METİD MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. 

2015 Kimya  Mehmet Turan Demirci 

16 Kuluçka 
Firması 

METRİKON KESİCİ TAKIM TEKNOLOJİLERİ ARGE 
MÜHENDİSLİK TASARIM DANIŞMANLIK MAKİNA 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  

2016 Tasarım Mustafa Banaz 

17 Kuluçka 
Firması 

MURFİZYO MEDİKAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mehmet Korkmaz 

18 Kuluçka 
Firması 

ÖRNEK OTOMASYON MAKİNALARI ROBOT 
SİSTEMLERİ TARIM HAYVANCILIK VE DANIŞMANLIK 
SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 

2016 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mustafa Nevzat Örnek 

19 Kuluçka 
Firması 

RAMTECH DANIŞMANLIK BİLİŞİM EĞİTİM 
ORGANİZASYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ramazan Kurşun 

20 Kuluçka 
Firması 

ROBOSYS MEKATRONİK SİSTEMLERİ SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. 

2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mehmet Pekin 

21 Kuluçka 
Firması 

YÜKSEL AKADEMİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.  2016 İnşaat-Restorasyon-Şehir Pl.  Süleyman Bahadır Yüksel 

22 Olgun 
Firma 

3A BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - AHMET TORUS 2013 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ahmet Torus 

23 Olgun 
Firma 

AEKOD TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM AR-GE - 
AHMET BÜYÜKASLAN 

2006 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ahmet Büyükaslan 

24 Olgun 
Firma 

AHMET MERİÇ ÇAKIR 2008 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ahmet Meriç Çakır 

25 Olgun 
Firma 

AKUATİKBİYOTEK BİYOTEKNOLOJİ AKVARYUM VE SU 
ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2014 Biyoteknoloji Arş.Gör.Muhammet Doğan 

26 Olgun 
Firma 

ALİ BAKKALOĞLU 2011 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

İnforce - Ali Bakkaloğlu 

27 Olgun 
Firma 

ANOVA PROJE VE DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ. 2014 Tasarım İbrahim Yozgatlı  Özge Orhan 

28 Olgun 
Firma 

ARBİOTEK ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME ÇEVRE LAB.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2006 Çevre Y.Doç.Dr.Bilgehan Nas 

29 Olgun 
Firma 

AREL OTOMASYON ELEKTRİK PETROL ÜRÜNLERİ 
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 

2016 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Yavuz Selim Erol - Ali Sönmez 

30 Olgun 
Firma 

ARVESİS AR-GE YAZILIM ELEKTRİK ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2009 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Hakan Yel 

31 Olgun 
Firma 

ATAVET TARIM HAYVANCILIK ARAŞTIRMA VE 
GEL.HİZM. LTD.ŞTİ. 

2008 Biyoteknoloji  Prof.Dr.Behiç 
Coşkun,Prof.Dr.Dursun Ali Dinç 

32 Olgun 
Firma 

AYBEL SOFT - MUAMMER KALKAN 2006 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Muammer Kalkan 
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33 Olgun 
Firma 

AYOSİS BİLG. TEK. EĞİT. DANIŞ. VE GID. SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. 

2005 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Halil Özhan Sezgin  

34 Olgun 
Firma 

BAY E BİLİŞİM DANIŞMANLIK EĞİTİM BİLGİSAYAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

2013 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Erkan Ülker 

35 Olgun 
Firma 

BELYA TURİZM İNŞAAT ENERJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. 
A.Ş. 

2009 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Fatih Atasagun/Nail Eken 

36 Olgun 
Firma 

BETÜL BÜŞRA BAŞBAHÇİVAN   Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Betül Büşra Başbahçivan 

37 Olgun 
Firma 

BM MAVİMAK ENERJİ TEKNOLOJİ ÖLÇÜM 
SİSTEMLERİ ISITMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Bahadır Demircan - Mehmet 
Mustafa İlerisoy 

38 Olgun 
Firma 

BTM ARGE İLETİŞİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM 
VE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

2009 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Tarık Yılmaz  

39 Olgun 
Firma 

CHIP COMPUTER BİLGİ İŞLEM DANIŞMANLIK VE 
PAZARLAMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 

2016 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Bahri Kahraman - Hasan Şapoğlu 

40 Olgun 
Firma 

CM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - MEHMET EMİN AYDIN 2005 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mehmet Emin Aydın 

41 Olgun 
Firma 

ÇAĞLAR COŞKUN 2017 Tasarım Çağlar Coşkun 

42 Olgun 
Firma 

DEĞİRMENCİ OTOMOTİV VE METAL ENDÜSTRİ A.Ş. 2016 Tıp Teknolojileri İrfan Usta - Muhammed Usta - 
Halit Usta  - Nazım Usta 

43 Olgun 
Firma 

DEVA YAZILIM BİLGİSAYAR OTOMASYON SAĞLIK 
DANIŞMANLIK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. 

2008 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mesut Kılınç 

44 Olgun 
Firma 

DİAGEN BİYOTEKNOLOJİK SİS.SAĞLIK HİZ. VE OTOM. 
SAN.TİC. A.Ş. 

2008 Tıp Teknolojileri  Kemal Sarıfakıoğulları  

45 Olgun 
Firma 

DİKEY ELEKTRONİK BİLİŞİM EĞİTİM DANIŞMANLIK 
REKLAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2016 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ferruh Yiğit - Sefa Songür 

46 Olgun 
Firma 

EKOPARK DANIŞMANLIK TARIM ENERJİ ÇEVRE 
TİC.LTD.ŞTİ. 

2012 Biyoteknoloji  Doç.Dr.S.Sefa Parlat - 
Doç.Dr.İskender Yıldırım 

47 Olgun 
Firma 

ELPO BİLİŞİM OTOMASYON ELEKTRONİK POMPA 
SİSTEMLERİ VE PETROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

2011 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ali Sönmez  - Afitap 

48 Olgun 
Firma 

FARMAPARK AR-GE BİYOTEKNOLOJİ MAKİNE KİMYA 
GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - 1 

2012 Tıp Teknolojileri Erdal Alsancak 

49 Olgun 
Firma 

FATİH ER 2016 Enerji Doç.Dr. Fatih Er 

50 Olgun 
Firma 

FFPS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK DIŞ 
TİCARET VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

2011 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Süleyman Tunç 

51 Olgun 
Firma 

FİTOSAN AR-GE DANIŞMANLIK İLAÇ GIDA EĞİTİM 
TİC.LTD.ŞTİ. 

2009 Biyoteknoloji Doç.Dr.Yüksel Kan  

52 Olgun 
Firma 

GENMOT GENEL MOTOR STANDART KRANK ŞAFT 
ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

2016 Tasarım Aydın Bideratan 

53 Olgun 
Firma 

GM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEK.YAZ.REK.VE 
TAN.SİS İTH.İHR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2013 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mehmet Özcan - Gamze Özcan  

54 Olgun 
Firma 

GORA YAZILIM ELEKTRONİK BİLİŞİM 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

2016 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Bekir Sıtkı Selman/Ali Çoban 

55 Olgun 
Firma 

INC DANIŞMANLIK GİRİŞİMCİLİK İLETİŞİM 
ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ REKLAM VE 
BASIM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2012 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Hasan Küçükaşcı - Muhammed 
Küçükaşcı 

56 Olgun 
Firma 

IND YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE 
TİC.A.Ş. 

2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Hüseyin Polat - Aydın Yuvalı - 
Ahmet Kalyoncu 

57 Olgun 
Firma 

İMAŞ MAKİNE SAN.TİC.A.Ş. 2007 Tasarım Hakkı Ekem 

58 Olgun 
Firma 

İMTEG İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME BİLİŞİM LTD.ŞTİ. 

2012 Biyoteknoloji Dr.Murat Yıldırım 

59 Olgun 
Firma 

KADİR KARDAŞ - PROGRAM BİLİŞİM 2014 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Kadir Kardaş - Fadimana Kardaş 

60 Olgun 
Firma 

KENTARGE MİMARLIK PLANLAMA DANIŞMANLIK 
HARİTA İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  

2008 İnşaat-Restorasyon-Şehir Pl.  Rahmi Erdem 

61 Olgun 
Firma 

KONARGE MAKİNE ELEKTRONİK BİLİŞİM 
DANIŞMANLIK VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 
TİC.LTD.ŞTİ. 

2014 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Hasan Erdinç Koçer - İlhan 
Asiltürk 

62 Olgun 
Firma 

KONEL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME BİLİŞİM 
OTOMASYON ELEKTRONİK VE  DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

2009 Enerji Prof.Dr.Hakan Iş 

63 Olgun 
Firma 

LARANDA TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.TİC.A.Ş. 2014 Biyoteknoloji Prof.Dr.Ahmet Semacan- 
Muh.Muharrem Al 

64 Olgun 
Firma 

LVX ELEKTRONİK A.Ş. 2015 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

 Mehmet Günce Akkoyun 

65 Olgun 
Firma 

MCM ARGE DANIŞMANLIK BİYOTEKNOLOJİ KİMYA 
SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2015 Kimya  Doç.Dr. Mustafa Karaman - 
Doç.Dr. Mahmut Kuş 

66 Olgun 
Firma 

MEMDUH DURMAZ - POLEN YAZILIM 2011 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Memduh Durmaz 
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67 Olgun 
Firma 

MERT YAZILIM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK MAK. SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 

2006 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

İlhan Özdemir  

68 Olgun 
Firma 

MİSAL TASARIM, DANIŞMANLIK, MAKİNE, MEDİKAL, 
İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  

2013 Tasarım Elif Oran Avcı 

69 Olgun 
Firma 

MLB MEKATRONİK  - MEHMET LEVENT BULGURCU 2006 Elektrik-Elektronik-
Elektromekanik 

Hüseyin Kocalılar 

70 Olgun 
Firma 

MOSTAR BASIM YAYIN DAĞITIM VE ORGANİZASYON 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

2014 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Behzat Mehmet İşcen - Mustafa 
Kılıç - Ahmet Buğa - Ali Dayıoğlu 

71 Olgun 
Firma 

MOTUS OTOMOTİV MAKİNA VE METALURJİ SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

2015 Tasarım Haluk Soydemir -  Hıfsı Soydemir 

72 Olgun 
Firma 

MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE 
İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş. 

2009 Tasarım Erkan Ünüvar-Hüseyin Kara 

73 Olgun 
Firma 

MRME AR-GE BİLİŞİM TASARIM REKLAM 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

2011 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mahmut Durgun 

74 Olgun 
Firma 

MUHAMMED ARSLAN 2011 Elektrik-Elektronik-
Elektromekanik 

Muhammed Arslan 

75 Olgun 
Firma 

MURAT SELİM BOTSALI 2012 Biyoteknoloji Murat Selim Botsalı 

76 Olgun 
Firma 

NANOFİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TASARIM SAN. VE 
TİC. LTD.ŞTİ. 

2014 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Yrd.Doç.Dr.Necati Vardar 

77 Olgun 
Firma 

NOBEL BİLİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ LTD.ŞTİ. 2016 Biyoteknoloji Prof.Dr. Mehmet Karataş, 
Arş.Gör.Muhammet Doğan 

78 Olgun 
Firma 

NURHAN ÜNÜSAN 2016 Kimya  Nurhan Ünüsan 

79 Olgun 
Firma 

ON2 ELEKTRONİK GIDA TANITIM REKLAM DIŞ 
TİCARET LTD.ŞTİ. 

2011 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Şeref Ilgaz  

80 Olgun 
Firma 

ÖMER ATİKER YAZILIM OTOMASYON SİSTEMLERİ 
A.Ş. 

2014 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ömer Atiker  - Halil Özhan Sezgin 

81 Olgun 
Firma 

PRODER YAZILIM İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.A.Ş. 2007 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Nihat Eroğlu - Hasan Hüseyin 
Büyükbayram 

82 Olgun 
Firma 

RD BİLİŞİM DANIŞMANLIK EĞİTİM SAN.VE TİC. 
LTD.ŞTİ. 

2013 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mustafa Servet Kıran 

83 Olgun 
Firma 

SAVAŞ SÖNMEZOĞLU - SİNERJİ ARGE ENERJİ TARIM 
DANIŞMANLIK 

2013 Enerji  Savaş Sönmezoğlu 

84 Olgun 
Firma 

SEROPARK AR-GE BİYOTEKNOLOJİ MAKİNE KİMYA 
GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2016 Biyoteknoloji Erdal Alsancak 

85 Olgun 
Firma 

SEVİM DANACI 2017 Tasarım Sevim Danacı 

86 Olgun 
Firma 

SEYFETTİN SİNAN GÜLTEKİN 2013 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Seyfettin Sinan Gültekin 

87 Olgun 
Firma 

TR ONIC BİLGİ İŞLEM YAZILIM GÜVENLİK 
ELEKTRONİK CİHAZLAR ÜRETİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 

2014 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Ali Taş  

88 Olgun 
Firma 

TURQUOISE RESTORASYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  2015 İnşaat-Restorasyon-Şehir Pl.  Mustafa Korumaz 

89 Olgun 
Firma 

TÜRKAV ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜHENDİSLİK 
MAKİNA EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ. 

2014 Tasarım Mevlüt Türköz 

90 Olgun 
Firma 

ULTRON SAVUNMA SAN.VE TİC.A.Ş. 2015 Savunma ve Güvenlik 
Teknolojileri 

Metehan Koçgür - Fatih Koçgür 

91 Olgun 
Firma 

YERYÜZÜ ENERJİ SİST.TAR. VE 
HAY.MÜH.DAN.HİZ.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.  

2011 Enerji Muharrem Hilmi Aksoy 

92 Olgun 
Firma 

YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI SAN.A.Ş. 2014 Tasarım Erdem Ünüvar - İbrahim Çiftçi 

93 Olgun 
Firma 

ZEKİ KÜÇÜKBARDAKÇI - MİNERVA -PLANTUM 
YAZILIM 

2007 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Zeki Küçükbardakçı Sonay Hanım 

94 Olgun 
Firma 

ZERASOFT YAZILIM 2016 Bilişim Teknolojileri - 
Enformasyon Yazılım 

Mehmet Zeynel Özekin 

 

Tablo 5.3 Firmaların Yaşı ve TGB’de Bulunma Süreleri 

 Minimum Maksimum Ortalama 

Firma Yaşı 1 42 9 

Teknokentte Bulunma Süresi (Yıl) 0 12 4,5 

Araştırmada yer alan firmaların ortalama yaşı 9, ortalama TGB’de bulunma süreleri ise 4,5 yıldır. 
Araştırmada yer alan firmaların yaşlarının dağılımları ise Şekil 5.6 da gösterilmektedir. 
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Şekil 5.6 (a) Araştırmada Yer Alan Firmaların Yaşları Dağılımı (b) Araştırmada Yer Alan Firmaların TGB’de 
Bulunma Sürelerinin Dağılımı 

 

Firmaların yaşlarının genç ve yaşlı firmalar arasında dengeli bir dağılım gösterdiği gözlenmektedir. 
Şekil 5.6 ise araştırmada yer alan firmaların Konya Teknokent’te bulunma sürelerinin dağılımını 
sunmaktadır.  

Konya Teknokent’te olgun firmalar, kuluçka firmaları ve ön kuluçka firmaları yer almaktadır. Şekil 5.7, 
araştırmada yer alan firmaların bu türlere göre dağılımını göstermektedir. Araştırma örneklemi, 
Konya TGB’de yer almakta olan tüm firmaların dağımı ile tutarlı bir şekilde planlanmıştır. Önceki alt 
bölümde belirtilmiş olduğu üzere, Konya Teknokent’te yasal zorunluluk oranı olan %10’un üzerinde 
ön kuluçka firma bulunmaktadır (%25). Araştırma örneklemi de bu bilgiye dayanılarak %10’un 
üzerinde ön kuluçka firmasına ulaşmayı hedeflemiştir. 

Şekil 5.7 Araştırmada Yer Alan Firmaların/Girişimcilerin Niteliklerine Göre Dağılımı 

 

Araştırmada yer alan firmalara ayrıca, daha önce başka bir TGB’de yer alıp almadıkları sorulduğunda, 
firmaların sadece %8’lik kısmı daha önce bir TGB’de yer aldıklarını ifade etmişlerdir (Şekil 5.8). 
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Şekil 5.8 Başka bir TGB’de Yer Aldınız mı? 

 

Araştırmada yer alan firmalara ayrıca KOSGEB’in koordinasyonu altındaki üniversitelerle KOBİ’lerin bir 
araya gelerek Ar-Ge çalışmalarında ortak bir platform oluşturdukları yer olan TEKMER’de yer alıp 
almadıkları da sorulmuştur. Şekil 5.9, bu soruya alınan cevapların dağılımını göstermektedir; Buna 
göre, araştırmaya katılan firmalardan yalnızca %5’i TEKMER’lerde yer almış olduklarını belirtmişlerdir. 

Şekil 5.9 TEKMER’de Yer Aldınız mı? 

 

Araştırmada yer almış olan firmaların girişimcilik ekosistemi çerçevesinde pazara erişim koşullarını 
anlamak için, faaliyetlerinin tek bir müşteriye ya da ürüne dayanıp dayanmadıkları sorulmuştur. Şekil 
5.10, bu soruya verilen cevapları göstermektedir. Buna göre, firmalardan %74’ü birden çok ürün 
ve/veya müşteri ile iş yapmaktadır. Bu gösterge, firmaların yaklaşık 3/4'ünün bir seviyede pazar 
esnekliği kurmuş olduklarını göstermektedir. 
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Şekil 5.10 İş alanınızın çoğu tek bir ürün/müşteri üzerine mi kuruludur? 

 

Yine, Konya Teknokent’te faaliyet göstermekte olan firmaların girişimcilik ekosistemi çerçevesinde, 
pazara erişim durumlarını ortaya koymada önemli bir gösterge olan ihracat yapma durumunun 
firmalara göre görünümü Şekil 5.11’de sunulmaktadır. Buna göre, Konya Teknokent’te yer alan ve 
araştırmaya katılmış olan olgun teknokent firmalarından %23’ü ve kuluçka firmalarından %19’u 
ihracat yapmaktadır. Bunun haricinde, hem teknoloji geliştirme bölgelerinin amaçları, hem de 
kuluçka ve ön kuluçka firmalarının temel nitelikleri düşünüldüğünde, ileriye dönük ihracat yapma 
amacının da ihracat yapıyor olmak kadar önemli bir gösterge olabileceği düşünülmüştür. İhracat 
yapma hedefi olan ön kuluçka firmalar, tüm ön kuluçkaların %82’sini oluşturmaktadır. 

Şekil 5.11 Araştırmada Yer Alan Firmaların İhracat Faaliyetleri ve Beklentileri 

 

5.1.5.2 Konya Teknokentte Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri 

Frascati Kılavuzuna göre, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge) ‘’insan, kültür ve toplumun 
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere 
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır’’ (OECD, 2002: 30).  

Araştırmada yer alan Konya TGB firmalarının son 3 yıl içinde cirolarından Ar-Ge Faaliyetlerine 
ayırdıkları payın genellikle %20’nin altında (%75) olduğu görülmektedir. Şekil 5.12, firmaların son 3 yıl 
içinde cirolarından Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları payların dağılımını göstermektedir. 
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Şekil 5.12 Son 3 Yıl içinde Firmaların Cirolarından Ar-Ge Faaliyetlerine Ayırdıkları Pay 

 

Frascati Kılavuzuna göre (OECD, 2002), Ar-Ge türlerinden olan temel araştırma, görünürde herhangi 
bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin 
temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmalardır. Frascati Kılavuzu, 
bir başka Ar-Ge türü olan uygulamalı araştırmayı ise, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe 
yönelik olarak yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırma olarak tanımlamaktadır. 
Şekil 5.13, bu iki Ar-Ge türünün firmaların toplam Ar-Ge harcamaları içindeki ağırlıklarını 
göstermektedir ve yatay eksende her bir Ar-Ge türünün payı yüzde olarak ifade edilmiştir. 

Şekil 5.13 Ar-Ge Türlerinin Firmaların Ar-Ge Harcamalarındaki Ağırlığının Dağılımı 

 

Konya Selçuk Teknokent’te yer alan firmalardan araştırmaya katılan firmalara yürüttükleri Ar-Ge 
projesi sayıları sorulmuştur. Şekil 5.14 bu sorulara verilen cevapları göstermektedir. Buna göre, 
firmaların %55’inin en az 1 Ar-Ge projesi vardır. Ayrıca 5 ve üzeri Ar-Ge projesi olan firmalar tüm 
firmaların %7’lik oranını oluşturmaktadır.  
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Şekil 5.14 Firmaların Yürüttükleri Ar-Ge Projesi Sayıları 

 

Şekil 5.15 ise, firmaların yürütmekte oldukları Ar-Ge projesi sayılarını firma türlerine göre ortaya 
koymaktadır. Görüldüğü üzere, kuluçka firmalarından %56’sı tek bir Ar-Ge faaliyeti yürütmektedir.   

Şekil 5.15 FirmalarınTürlerine Göre Yürüttükleri Ar-Ge Projesi Sayıları 

 

Araştırmada yer alan firmalara ayrıca kamu desteğinden yararlandıkları projelerin sayısı da 
sorulmuştur. Şekil 5.16, bu soruya verilen cevapların dağılımını göstermektedir.  Araştırmada yer alan 
firma temsilcilerinden ayrıca son 3 yılda gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin kaynakları da 
sorulmuştur. Şekil 5.18’de görüldüğü üzere, bu projelerin kaynakları %71 oranında firma içidir. 
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Şekil 5.16 Firmaların Kamu Desteği ile Yürüttükleri Ar-Ge Projesi Sayısı 

 

Firmaların teknokentteki statülerine göre kamu desteği aldıkları proje sayılarına bakıldığında, olgun 
firmalardan en az 1 Ar-Ge projesi için kamu desteği alan firmaların oranı %46 iken, kuluçka firmalarda 
bu oran %88’dir. 

Şekil 5.17 Firmaların Türlerine Göre Kamu Desteği ile Yürüttükleri Ar-Ge Projesi Sayısı 

 

Şekil 5.18 Son 3 yılda gerçekleştirilen Ar-Ge Faaliyetlerinin Kaynakları 
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Firmalara yarı yapılandırılmış mülakatlar sırasında OECD Oslo Kılavuzu’ndaki tanıma göre (OECD ve 
Eurostat, 2005), son üç yılda gerçekleştirdikleri yenilik faaliyeti türlerinin neler olduğu sorulmuştur. 
Şekil 5.19’a göre, firmalar açık ara ürün yeniliği gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. 

Şekil 5.19 Yürütülen Yenilik Faaliyeti Türlerinin Dağılımları 

 

Firmaların son 3 yıl içinde yürüttükleri yenilik türleri içindeki yenilik yaklaşımlarının dağılımı Şekil 
5.20’de sunulmuştur. Buna göre ürün yeniliği, süreç yeniliği ve organizasyonel yenilik için ağırlıkla 
iyileştirme yapılırken, pazarlama yeniliği alanında orijinal yenilikler gerçekleştirildiği ifade 
edilmektedir. 

Şekil 5.20 Yürütülen Yenilik Türleri İçindeki Yenilik Yaklaşımları Türlerinin Dağılımları 

 

Firmaların yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin etkinliğini ölçmenin bir yolu yürütülen Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerinin çıktılarının patentli ürüne dönüşme sayılarıdır. Şekil 5.21’de firmaların 
%23’ünün, patentli ürüne dönüşen proje sayılarının 1 olduğu görülmektedir. 
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Şekil 5.21 Firmaların Patentli Ürüne Dönüşen Proje Sayıları 

 

Öte yandan Konya teknokent bünyesinde yer alan buluşçuların sınai mülkiyet özellikle de patent alma 
süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek için yürütülmekte olan Patent Destekleme Programı’ndan 
(PADES) katılımcıların çoğunun hiç yararlanmadığı görülmektedir. Firmaların sadece %8’i söz konusu 
PADES programından yararlanmışlardır.  

 

Şekil 5.22 Patent Destekleme Programından (PADES) Yararlanıyor musunuz? 

 

 

5.1.5.3 Konya Teknokentte Yer Alan Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destekler 

Araştırma kapsamında Konya Selçuk Teknokent’te yer alan firmaların yararlandıkları teşvik ve 
destekler, teşvik ve destek türleri ile bu teşvik ve desteklere dönük değerlendirmeleri de öğrenilmeye 
çalışılmıştır. Şekil 5.23, firmaların yararlandıkları teşvik ve desteklerin dağılımını göstermektedir. Buna 
göre, firmaların %63’ü KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği aldıklarını beyan etmişlerdir. 
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Şekil 5.23 Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destekler 

 

Konya Teknokent’te bulunan firmaların aldıkları teşvik ve destek türlerine bakıldığında, en yaygın 
olanları hibe (%67) ve vergi indirimi (%51) olduğu gözlenmektedir. Şekil 5.24 diğer teşvik ve destek 
türlerinin dağılımını da sunmaktadır. 

Şekil 5.24 Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri 

 

Araştırmaya katılan tüm firmaların yararlanmakta oldukları teşvik ve desteklerin yanı sıra, 
teknokentte bulunan firma türlerinin de birbirlerinden farklı teşvik ve desteklere yoğunlukla ilgi 
gösterecekleri varsayılmaktadır. Bu hem faaliyet kapasitesi, hem şirketleşmekte aldıkları yol, hem de 
yararlanabilecekleri teşvik ve desteklerin birbirinden farklılık gösterdiği kabullerine dayanılarak ortaya 
konulan bir kabuldür. Gerçekte firmaların türlerine göre yararlandıkları teşvik ve desteklerin farklılık 
gösterip göstermedikleri Şekil 5.25 ile sunulmaktadır. Buna göre, kuluçka firmaları danışmanlık ve 
teknik destek konularında daha fazla destek kullanmaktadır. Ön kuluçka firmalarının eğitim, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği 

TÜBİTAK TEYDEP Ar-Ge ve Yenilik Desteği 

TÜBİTAK’ın Diğer Destekleri 

TTGV Desteği 

BSTB (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Ar-Ge 
ve Yenilik Destekleri 

Kalkınma Ajansı Desteği 

Ekonomi Bakanlığı Yatırım teşvikleri 

Ekonomi Bakanlığı URGEve ihracat destekleri 

Maliye Bakanlığı Ar-Ge Harcamaları İndirimi ve 
Vergi İstisnaları 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Hibe 

Geri Ödemeli Hibe 

Kredi 

Kredi Faizi 

Vergi İndirimi 

Ödül 

Eğitim 

Danışmanlık 

Teknik Destek 



 

270 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

danışmanlık ve teknik destek konularında yoğun bir destek kullanımında olmamaları beklenen durum 
doğrultusunda bir bulgu değildir. 

Şekil 5.25 Firmaların Türlerine Göre Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri 

 

Araştırmada yer alan firmaların ayrıca yararlanmış ya da yararlanmakta oldukları hangi teşvik ve 
destek türlerinin ‘en önemli’ derecesinde önemli olduğu sorulmuştur. Şekil 5.26, teşvik ve desteklerin 
‘en önemli’ görülme dağılımlarını vermektedir. Buna göre, Konya TGB’de bulunan firmaların en çok 
önem verdikleri teşvik ve destek Ar-Ge indirimidir, bunu gelir vergisi ve stopaj desteği takip 
etmektedir. 

Şekil 5.26 Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Desteklerin En Önemlileri 
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Firmalara yararlandıkları teşvik ve desteklerin değerlendirmesini yapmaları için beklentilerini 
karşılayıp karşılamadıkları sorulduğunda, %23’lük kısmı beklentilerinin karşıladığını belirtirken, 
firmaların çoğu beklentilerin kısmen karşılandığını ifade etmişlerdir (Şekil 5.27). Firmalar teşvik ve 
desteklerin özellikle teknokentlerde faaliyet gösteren firmaların sektörleri gözetilerek yeniden 
tasarlanabileceğini, örneğin yazılım sektöründe, ifade etmişlerdir. 

Şekil 5.27 Yararlandığınız Teşvik ve Destekler Beklentilerinizi Karşıladı mı? 

 

Teşvik ve desteklerin, diğer kaynaklar ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmayacak olan 
girişimcileri bu alana sevk etmekteki etkinliklerini anlamak için, araştırmada yer alan firmalara ‘teşvik 
ve destekler olmasaydı yine de bu teşvik ve destek kapsamında yürüttükleri projeyi yapıp 
yapmayacakları’ sorulmuştur. Soruya verilen cevapları Şekil 5.28 göstermektedir. 

Şekil 5.28 Teşvik ve Destekler Olmasaydı Projenizi Gerçekleştirir miydiniz? 

 

Buna göre, kuluçka firmalarında teşvik ve desteklerden yararlanmıyor olsalardı kesinlikle mevcut 
projelerini gerçekleştirmeyecek olanların oranı %44 gibi yüksek bir orandır. Buna dayanarak mevcut 
teşvik ve desteklerin en azından kuluçka firmaları için motive edici ve yönlendirici rollerinin önemli 
olduğu çıkarımı yapılabilir. 

5.1.5.4 Konya Teknokentte Yer Alan Firmaların Konya Teknokent İle İlişkileri 

Araştırma kapsamında Konya Teknokent’in güçlü ve geliştirilmesi gereken yanları, firmalara sorulan 
tercih sebepleri, gerçekleştirilen projelerin amaç ve çıktıları ile teknokent hizmetlerinden 
memnuniyetleri açısından değerlendirilmiştir. 

Firmalara Konya Teknokent’e başvuru sürecinde bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorulmuştur. 
Özellikle ön kuluçka firmaları başvuru sürecinde sorun yaşamadıklarını, hatta Konya Teknokent’in 
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başvuru periyodunu nispeten uzun tutuyor olmasının kendilerine hazırlanmak için zaman 
kazandırdığını ifade etmişlerdir. 

Araştırmada yer alan firmalara Konya Teknokent’te yer almayı tercih etme nedenleri sorulduğunda, 
en önem verilen imkânın vergi indirimleri ve diğer finansal tercihler olduğu ifade edilmiştir. Bunu 
Selçuk Üniversitesi ile yakın bir konumda bulunuyor olması takip etmektedir (Şekil 5.29).  

Konya Teknokent’in tercih edilme nedenleri, yukarıda gruplandırılan kategorik nedenlerin dışında, 
Konya Teknokent’in bölge için önemini de içermektedir. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış 
mülakatlarda KOP Bölgesi illerinden, Konya Teknokent’in şartlarından ve imkânlarından yararlanmak 
için gelen girişimcilerin olduğu gözlenmiştir. 

Şekil 5.29 Firmaların Konya Teknokenti Tercih Etme Sebepleri 

 

Firmaların türlerine göre, Konya Teknokent’i seçmeleri arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusunun 
cevabını Şekil 5.30’daki bulgularda verilmektedir. Buna göre, ön kuluçka girişimcileri için danışmanlık 
ve mentörlük hizmetleri, Konya Teknokent’te yer almalarının en önemli nedenleridir. Öte yandan 
kuluçka firmalar için vergi indirimleri ve diğer finansal-yasal teşviklerden yararlanmak 
motivasyonunun hemen ardından, Konya Teknokent’te yer almak suretiyle saygınlıklarını arttırmak ve 
ortak kullanım alanlarından yararlanmak gelmektedir. Son olarak, olgun firmaların en önem verdikleri 
motivasyon vergi indirimleri ve diğer finansal-yasal teşviklerden yararlanmak olsa da, Selçuk 
Üniversitesi ve akademisyenler ile bağlantı kurabilmek ile Ar-Ge imkanlarından yararlanmak da 
önemli nedenlerdir. 
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Şekil 5.30 Firma Türlerine Göre Konya Teknokent’i Tercih Etme Sebepleri 

 

Konya Teknokent firmalarının teknokentin sağladığı mekânsal yakınlık içinde oluşturdukları ağ 
faaliyetleri de girişimcilik ekosistemi yaklaşımı açısından önem taşımaktadır. Buna göre, firmaların 
türlerine göre ‘teknokentteki diğer firmaların tecrübelerinden faydalanma’ ve ‘ileride teknokent 
firmalarıyla iş yapma istekleri’ araştırma kapsamında anlaşılmaya çalışılmıştır. İlgili bulgular Şekil 
5.31’de gösterilmektedir. 
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Şekil 5.31 Konya Teknokent Firmalarının Birbirleriyle İlişkileri 

 

Firmaların Konya Teknokent’te gerçekleştirmekte oldukları projelerin amaçları incelendiğinde, en 
yoğun şekilde belirtilen amacın yenilik unsuru içermekte olan“yazılım geliştirme” olduğu Şekil 5.32’de 
görülmektedir. 

Şekil 5.32 Firmaların Teknokentte Gerçekleştirdikleri Projelerin Amaçları 

 

Teknokentte faaliyet gösteren firmaların sürdürdükleri projelerin beklenen çıktıları ise Şekil 5.33’de 
sunulmaktadır. Buna göre, en ağırlıklı beklenen çıktı ürün geliştirmedir. 
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Şekil 5.33 Firmaların Teknokentte Sürdürdükleri Faaliyetlerinin Beklenen Çıktıları 

 

5.1.5.5 Konya Teknokentin Sunduğu Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 

Konya Teknokent’te faaliyet göstermekte olan ve araştırmaya katılan firmalara, TGB’lerin tabi 
oldukları yasal çerçevenin geliştirilmesinin gerekip gerekmediği sorulmuştur. Şekil 5.34’e göre, 
katılımcıların %37’si mevcut yasal çerçeveyi yeterli bulmaktadır.  

Şekil 5.34 Teknokentlerle İlgili Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi Gerektiğini Düşünüyor Musunuz? (a) Tüm 
Firmalar (b) Firma Türlerine Göre 
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Mevcut yasal çerçevenin geliştirilmesi gerektiğini düşünen firma yetkilileri, yasal çerçevenin 
teknokentte kalış sürecini kısıtlaması, bürokratik yükü arttırması ve özellikle Ar-Ge personelinin 
mezuniyet kısıtlarını koyarak teknokent firmalarının işleyişini olumsuz etkilemesi anlamlarında 
düzeltmelerden fayda görüleceğini düşünmektedir. Ayrıca, özellikle ön kuluçka firmaları ve kuluçka 
firmaları, TGB’lerin mevcut yasal çerçevesine yönelik girişimcilerin ve akademisyenlerin algısının 
bürokratik olarak yüklü olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun kırılması için bilgilendirme yapılması ve 
örnek proje ve firmaların başarı hikâyelerinin paylaşılmasının olumlu bir etkisi olacağını 
belirtmektelerdir. 

Araştırmada yer alan firmaların yaklaşık yarısı (Şekil 5.35), Konya Teknokent’in laboratuvar ve 
araştırma altyapısının yeterli olmadığını, bunun özellikle yenilik çalışmaları sırasında kendileri için 
engel oluşturduğunu ifade etmişlerdir. 

Şekil 5.35 Teknokent’in laboratuvar ve araştırma altyapısı yeterlidir. 

 

Öte yandan firmaların %64’ü teknokent bünyesinde yer alan laboratuvar ve araştırma altyapısını 
kullanmakta olduğunu belirtmiştir (Şekil 5.36).  

Şekil 5.36 Teknokent’in laboratuvar ve araştırma altyapısından yararlanmaktayım. 

 

Araştırmada yer alan firmalardan Konya Teknokent’in imkânlarından memnuniyetlerini ofis altyapısı, 
sosyal alanlar, ulaşım ve altyapı imkânları, TTO’nun hizmetleri ve izleme süreci alanlarında 
belirtmeleri istenmiştir. Buna göre, ulaşım ve altyapı imkânları dışındaki her alanda ‘kısmen memnun 
olma’ oranı en yüksektir. Ancak firmalar Konya Teknokent’e ulaşımın zor olduğunu yarı 
yapılandırılmış mülakatlarda defaten belirtmişler, bunu kendi imkânlarıyla çözmeye çalıştıklarını da 
paylaşmışlardır. Ayrıca Şekil 5.37’de görüleceği üzere, memnuniyetin en yüksek olduğu alanlar ofis 
altyapısı ve izleme sürecidir.  
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Şekil 5.37 Firmaların, Konya Teknokent’in İmkânlarından Memnuniyetleri 

 

Firmaların ‘memnun olmadıkları’ şartlar ve imkânların firma türlerine göre görünümü, Şekil 5.38’de 
gösterilmektedir. Buna göre, hem olgun firmaların hem de kuluçka firmalarının en büyük sorunu, 
Teknokent’e ulaşımdır.  

Şekil 5.38 Firma Türlerine Göre ‘Memnun Olunmayan’ İmkânlar 

 

Konya Teknokentin sunduğu laboratuvar, ofis altyapısı, sosyal alanlar, ulaşım ve altyapı imkânları, 
TTO’nun hizmetleri ve izleme süreci gibi süreç ve imkânların değerlendirilmesinin ötesinde, firmaların 
başarılarına Konya Teknokent’in katkısı belki de teknokentin en önemli işlerlik göstergesi olacaktır.  
Buna göre, Şekil 5.39’da görüldüğü üzere, her firma türünde Konya Teknokent’in başarılarını olumlu 
etkilediklerine inanan firma oranı, %50’nin üzerindedir. Ancak, Konya Teknokent’in başarılarına 
yaptıkları katkıdan en fazla memnuniyet duyan firma girişimci grubu, kuluçka programındaki 
girişimcilerdir (%75). Bunda, bu bölümün başında sunulmuş olan Konya Teknokent Kuluçka 
Programları’nın kapsam ve çeşitliliğinin etkili olduğu düşünülmektedir. 
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Şekil 5.39 Konya Teknokent’in Firmaların Başarısına Etkileri 

 

5.1.5.6 Sonuç 

Bu çalışma kapsamında, Konya Teknokent derinlemesine bir biçimde analiz edilmiştir. Bu bağlamda, 
Konya Teknokent’te yer alan firmalar ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilerek, Konya 
Teknokent’in girişimcilik ekosistemi çerçevesindeki durumu ortaya koyulmuştur. 

Araştırmada yer alan firmaların ortalama teknokentte bulunma süreleri 4,5 yıldır. Araştırmada yer 
alan firmaların %68’i olgun, %13’ü ön kuluçka ve %20’si de kuluçka firmalarıdır. Firmalardan sadece 
%8’İ daha önce başka bir TGB’nden yararlanmıştır. Firmalardan %28’i tek bir ürüne ve/veya müşteriye 
bağlı üretim yaptıklarını belirtmişlerdir.  

Araştırmada yer alan firmaların %54’ünün en az 1 Ar-Ge projesi vardır. Ar-Ge faaliyetlerinin 
kaynaklarına bakıldığında %70 oranında kaynağın firma içi olduğu belirtilmiştir. Ar-Ge faaliyet 
kaynağının üniversite olduğunu belirtenlerin oranı ancak %10’dur. Bu da teknokentin birincil 
amacının üniversite, araştırma kuruluşları ve firmaların birlikte araştırma geliştirme ve yenilik 
faaliyetleri olması düşünüldüğünde,Konya Teknokent’in geliştirilmesi gereken bir yönüdür. 

Yenilik faaliyetlerinin %88’i ürün yeniliği amacını taşımaktadır, firmalar ayrıca yenilik türü olarak 
ağırlıklı bir biçimde ‘iyileştirme’yi seçmektedir. 

Firmalardan %34’ünün en az 1 patentli ürüne dönüşen projeleri vardır.  

Yararlanılan en yaygın destek, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği’dir. Teşvik ve desteklerden 
yararlanmakta olan firmaların %67’si hibelerden de yararlanmaktadır. Yararlanılan en önemli teşvik 
ve desteğin Ar-Ge indirimi olarak tanımlanması, teknokentlerin temel amaçlarına uygun bir 
değerlendirmedir. Teşvik ve desteklerin geliştirilmesi gereken yönleri olarak daha çok teknokentte 
bulunan yazılım firmalarının, kendi sektörlerini dikkate alan desteklerin tasarlanması talepleri 
bulunmaktadır.  

Firmaların teknokenti tercih etme nedenlerinin en önemlisi vergi indirimi ve diğer finansal 
teşviklerden yararlanmak olarak ifade edilmektedir. Bunu, teknokent ‘ruhuna’ uygun olarak Selçuk 
Üniversitesi’ne yakın faaliyet göstermek motivasyonu izlemektedir. Yürütülmekte olan projelerin 
amaçlarına bakıldığında, en fazla ifade edilen amacın yenilik unsuru içeren yazılım üretmek olduğu 
ifade edilmektedir. Bu da, Konya Teknokent’teki yazılım firmalarının yoğunluğunu ortaya 
koymaktadır. 
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Girişimcilik ekosistemi açısından bakıldığında, Konya Teknokent’in Selçuk Üniversitesi ile bağlarının 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Konya Teknokent içindeki firmalar arasında ortaklıklar 
kurularak, kümelenme faaliyetlerine hız verilmelidir. 

5.2 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN İNCELENMESİ 

Bilgiye dayalı teknolojilerin ekonomilerde itici güç olması, üretilen bilgilerin hedeflenen stratejiler 
doğrultusunda kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu stratejiler,  daha önce de bahsedildiği 
üzere, Türkiye’nin 1980’ler sonraki ekonomi politikaları ile yakından ilişkilidir. Sanayiden yüksek 
katma değerli ürünler çıkmasının, yenilik faaliyetleri ile mümkün olabileceğinin anlaşılması ve söz 
konusu yenilik faaliyetlerinin üniversite ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucu 
yapılabileceğinin saptanması, teknoloji transfer merkezlerinin kurulması zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda, Türkiye’nin yenilik politikaları ve teknoloji transferlerinin 
sağlanması üzerine uygulamaya konulan düzenlemeler ile aynı zamanda da bir ihtiyaçtan doğmuş 
‘’Teknoloji Transfer Ofisleri’’(TTO)’nin kapsamı, esasları ve işlevleri ilgili literatür ve ampirik bilgi ile 
daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak işlenmişti. Bu bölümde ise, projenin çalışma alanı olan KOP 
Bölge’sinde söz konusu yenilik faaliyetlerinin ve üniversite sanayi işbirliğinin, sahadan elde edilen 
birebir bilgiler dâhilinde mevcut durumu gözler önüne serilerek, elde edilen bilgiler ışında analizler 
yapılarak sonuçlar değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, Türkiye’de söz konusu teknoloji odaklı 
çalışmaların desteklenmesi güdümü ile 2011’de kurulup ve yaygınlaştırılması kararı alınan TTO’ların, 
bölgedeki etkinliğinin anlaşılması, bölgenin geleceği için uygulamaya konulacak çalışmalara yön 
verebilmek açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bilindiği üzere Türkiye’de, bölgeler arasında gelişmişlik farkları bulunmaktadır. Söz konusu 
bölgelerdeki kurum, kuruluş ve diğer dinamizm odakları da bu farklardan görece etkilenmektedir. Bu 
sebebiyetle, bu çalışmanın amacı, KOP Bölgesi’nde daha gelişmiş bir sanayiye sahip olan Konya’daki 
TTO’ların potansiyelleri ve etkinlikleri incelenirken, görece daha geride kalmış illerde ise ilgili mevcut 
ihtiyaçlar tespit edilerek geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Bu çerçevede, KOP Bölgesi’ndeki 
TTO’lar özellikle Selçuk TTO yöntem dâhilinde iyi uygulama örnekleri olarak seçilen ODTÜ ve Bilkent 
TTO ile karşılaştırılmalı incelenecektir.  

TTO saha araştırması kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, 12 kişi ile görüşülmüştür (Tablo 5.4). 
12 kişinin 8’inin söz konusu TTO ile bağlantısı bulunurken, geri kalan kişilerin dolaylı yönden bağlantısı 
bulunmaktadır. Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında, %83’lük oranla erkek katılımcıların 
ağırlıkta olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyi incelendiğinde, katılımcıların %81’i doktora, geri kalanı 
ise yüksek lisans sahibidir. Katılımcıların ilgili birimlerde çalışma süreleri 1-30 yıl arasında 
değişmektedir. Bunlara ek olarak, söz konusu katılımcıların eğitimlerini ağırlıklı olarak mühendislik 
alanlarında tamamladığı açıkça belirgindir.  

5.2.1 İyi Uygulama Örnekleri: ‘’ODTÜ TTO’’ 

Kuruluş Süreci ve Organizasyon Yapısı:  Çalışma kapsamında, iyi uygulama örneği olarak seçilmiş olan 
ODTÜ TTO’da yapılan mülakatlar ve incelemeler sonucunda göze ilk çarpan bulgu, ODTÜ TTO’nun, 
zaten teknoloji transfer çalışmalarının yoğun olarak götürüldüğü ve üniversite sanayi işbirliği algısının 
yerleşmiş olduğu bir zemin üzerinde kurulmuş olduğudur. Bu çerçeveden bakıldığında, yetkililerden 
edinilen bilgiler nazarında ODTÜ TTO, 2007 yılında Teknokent bünyesinde, buluşların 
patentlenmesine fon sağlamak ve ticarileştirme çalışmaları gerçekleştirmek için kurulan bir birim 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Neticede TTO birimi ile birlikte 2013 yılında TÜBİTAK’ın 1513 desteği ile 
üniversitelerde kurulmasını ön gördüğü 5 modül zaten ODTÜ’de ayrı birimler olarak işlevlerini 
sürdürmektedir. Nitekim daha sonraki süreçte TTO birimi, TÜBİTAK’ın çağrısı sonucu destek 
kapsamında arzu edilen 5 modülü koordine eden bir birim haline evrilmiştir. ODTÜ TTO, modül 
uzmanları stajyerler ve sekreter dahilinde toplamda 9 personelden oluşmaktadır. Burada işaret 
edilmesi gereken önemli bir nokta, TTO direktörünün aynı zamanda rektör danışmanı ve yine 
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Teknokent A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasıdır. TTO yetkileri bu durumun TTO için 
bir avantaj sağladığını, sorunlarını ve isteklerini doğrudan yönetime iletebildiklerini belirtmişlerdir. 
Aynı zamanda ODTÜ TTO, TÜBİTAK’ın sağladığı destek yanında Teknokentten de finans desteği 
almaktadır. 

Tablo 5.4Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili 

Görüşme 
Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer, tarih ve saat Görüşülen kişinin 

İLİ Kurum Tarih Saat Adı ve soyadı Unvanı/görev
i 

Yaş Cinsiye
t 

Eğitim 
Düzeyi 

(Varsa) 
Bölümü 

İş/işyeri 
deneyi
mi (yıl) 

Birim Konya Selçuk 
TTO 

28.03.2017 12.00 Prof.Dr. Birol 
DAĞ  

Genel Müdür - E Doktora - - 

Birim Konya Konya 
İNNOPA
RK TTO 

07.04.2017 19.00 Prof.Dr. Fatih 
Mehmet 
BOTSALI 

 
   TTO 
Yöneticisi  

- E Doktora Makine 
Mühendisi 

1 Yıl 

Üniversite Aksaray Aksaray 
Üniversi

tesi 

28.03.2017 11.00 Yrd.Doç.Dr. 
Doğan 

Demiralp 

Aksaray KÜSİ 
Temsilcisi 

56 E Doktora Makine 
Mühendisi 

30 Yıl 

Üniversite Aksaray Aksaray 
Üniversi

tesi 

28.03.2017 14.30 Prof. Dr. Hacı 
Murat Yılmaz 

Rektör 
Yardımcısı 

- E Doktora - - 

Birim Aksaray ABÜSTA
M 

28.03.2017 14.30 Doç.Dr. Cemal 
Darılmaz 

Müdür - E Doktora - 2 Yıl 

Üniversite Karama
n 

Karama
n PTTO 

30.03.2017 10.30 Doç.Dr. Savaş 
Sönmezoğlu 

PTTO 
Yöneticisi 

- E Doktora Malzeme 
Mühendisliği 

5 Yıl 

Üniversite Niğde Niğde 
TTO 

29.03.2017 10.30 Yrd.Doç.Dr. 
Selahattin Çelik 

TTO Birim 
Sorumlusu 

32 E Doktora Makine 
Mühendisliği 

11 Yıl 

Birim Ankara Bilkent 
TTO 

10.03.2017 16.00 Hakan Özdemir TTO 
Direktörü 

 E Doktora İnşaat 
Mühendisi 

4 Yıl 

Birim  Ankara ODTÜ 
TTO 

08.03.2017 14.30 Berat Kılıç TTO - Uzman  K Yüksek 
Lisans 

Sosyoloji - 

Birim Ankara ODTÜ 
TTO 

08.03.2017 14.30 Yusuf Dudu TTO – Uzman 
Patent Vekili 

 E - - - 

Birim Ankara ODTÜ 
TTO 

04.04.2017 13.30 Ceren Aslan TTO -  Uzman  K Yüksek 
Lisans 

İşletme 4 Yıl 

İşlevleri: Yetkilerden edinilen bilgilere göre, genel görüntüde TTO, farkındalık hizmeti, bilgilendirme, 

hocaları teşvik etme, proje çağrıları varsa bunları iletme, fikri haklar konusunda destek sağlama, 

akademik bilginin ticarileşmesi konusunda faaliyetlerde bulunma patentlere fon sağlama gibi 

hizmetler sunmaktadır.  

Patent ve Ticarileşme: TTO bünyesinde, patent ve ticarileşme konusunda hocalar ile birebir 
görüşmeler sağlanmaktadır. Hocaların yaptığı buluşlar, ön incelemeden başlayarak ticarileşinceye dek 
tamamen TTO tarafından finanse edilmektedir. Çünkü patent çok maliyetli ve bürokrasinin yoğun 
olarak sürdüğü bir süreçtir. Edinilen bilgilere göre, TTO bünyesinde 150 tane buluş vardır ve 300’e 
yakın da başvuru bulunmaktadır. Burada dikkat çekilecek bir başka husus, buluşların uluslararası 
mercide başvurularının yapılıyor olmasıdır. Bu ayrıntı ODTÜ TTO’nun vizyonunu gözler önüne 
sermektedir. Söz konusu buluşların ticarileşme süreci konusunda ODTÜ TTO’da derin bir uğraş 
görülmektedir. Bu noktada TTO’dan bir yetkili; ‘’Ölüm vadisini aşmak önemli, ölüm vadisi teknolojileri 
resmen yiyor’’ demiştir. Gerçekten de, buluşların ticarileşmesi sancılı bir süreci kapsamaktadır. İşte bu 
noktada, TTO’ların işlevinin önemine işaret edilirken, patentlerin ticarileşmesi hususunda yatırımcı 
ağının geniş olmasının, mühim ve kolaylaştırıcı etkenler dâhilinde olduğuna dikkat çekilmiştir. 
Dolayısıyla, ticarileştirme konusunda TTO’da aktif çalışmalar yürütülmektedir. Herhangi bir konudaki 
buluşta ilk durak akademisyen olmakta ve ürünün ticarileşmesi sürecinde pazara en kolay ulaşım için 
geniş yelpazede tarama ve araştırmalar yapılmaktadır.  

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Üniversite-sanayi işbirliği konusunda hâkim görüş, bu sürecin TTO’nun 
kurulması ile başlamadığıdır. 60 yıllık bir üniversite olan ODTÜ’de akademik bilginin ticarileşmesi ve 
üniversite-sanayi koordinasyonu her dönem sağlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, bir veya birkaç gün 
süren eşleştirme organizasyonları, firma ziyaretleri, TTO bünyesinde aktif bir şekilde sürmektedir. 
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Ayrıca Teknokentte bulunan sanayi direktörlüğü ve TİGED’in tespit ettiği talepler doğrultusunda 
TTO’da devreye girebilmektedir. Bu noktada, ODTÜ bünyesinde üniversite-sanayi işbirliğinin sadece 
TTO ile sınırlı olmadığı apaçık ortadadır. Buna ek olarak, ODTÜ bünyesindeki her hocaya söz konuşu 
işbirliği konusunda mail gönderilmektedir. Buradaki önemli bir ayrıntı, maillerin hocaların ilgisine göre 
gönderiliyor olmasıdır. Dolayısıyla, ODTÜ TTO’da çalışmaların hedef odaklı yürütülmesi için çaba 
gösterilmekte ve hocalarla ilgili her veri kaydedilmektedir. 

Girişimcilik: ODTÜ TTO’da mevcut projelerin daha kolay bir biçimde uygulanabilmesi için çalışmalar 
yürütmektedir. Bu bakımdan, akademisyen hocaların buluşları sonucu şirket kurması TTO 
yetkililerince istenilen bir durumdur. Bu çerçevede ODTÜ TTO’da bugüne kadar 8-9 dâhilinde lisans 
devir anlaşması yapılmıştır. Portföye bakıldığında, buluşların % 99’u akademisyen firma sahibi kişilere 
aittir. Ayrıca TTO bünyesinde start-up’lara da önem verilmektedir. Bunun nedeni ise, start-up’ın 
bünyesi gereği rekabetçi olmasıdır. Bu sebebiyetle yeni kurulan şirketlerin ön kuluçkadan olgunlaşma 
seviyesine kadar her sorunu ile TTO alakadar olmakta ve ilgili bilgilendirmeleri yapmaktadır.  

Proje Geliştirme: Yeni buluşların icraata dönebilmesi, fikirlerin amacının belirgin bir şekilde sunulması 
ile olabilmektedir. Bu çerçevede ODTÜ TTO’da proje yazım faaliyetleri aktif şekilde sürdürülmektedir. 
Ayrıca TTO tarafından uygulanan hızlandırıcı program ile Teknokentteki proje ofisi şirket adına proje 
yazabilmekte ve bu sayede Ar-Ge çalışmalarında sürdürebilirlik hedeflenmektedir. 

TTO’nun Mevzuatına Dair Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Beklentiler: Türkiye için yeni bir kavram 
olan TTO’ni, ODTÜ nazarındaki sorunlarını ve mevcut beklentileri, yasal mevzuat ve bölgesel bazda 
değerlendirmek mümkündür. TTO’ların yasal güvencesinin bulunmaması, meslek tanımının 
yapılmamış ve geleceğinin belirsiz olması TTO bünyesinde çalışan personelleri tedirgin etmektedir. 
Ayrıca, belirlenen modüllerin sınırlayıcı yapısına vurgu yapılmakta, hatta Türkiye’deki diğer TTO’larda 
ihtiyaca göre modüllerin belirlenmesi ve bununla bağlantılı bütçe verilmesi önerilmektedir. Bu 
noktada yetkililer, ODTÜ TTO’da, TÜBİTAK tarafından verilen bütçenin patent masraflarını zor 
karşıladığını ve bütçenin yeterli olmadığını belirtmektedirler. Dolayısıyla, TTO’larda talebe göre 
güdümlü destek sağlanmasının daha verimli olacağına işaret edilmektedir. Sorun olarak gösterilen 
diğer bir husus ise, Teknokenti bulunmayan üniversitelerde ara yüz faaliyetlerinin rektörlük altında, 
ihale sistemiyle yürütülüyor olmasıdır. İhale sisteminin bu noktada engelleyici faktör olduğu 
belirtilmekte bu konuda ilgili reformlar beklenmektedir.  

5.2.2 İyi Uygulama Örneği: ‘’Bilkent TTO’’ 

Kuruluş Süreci ve Organizasyon Yapısı: Bilkent Üniversitesi’nde TTO’nun kurulumu, TÜBİTAK’ın 1513 
desteğine dayanmaktadır. Nitekim edinilen bilgilere göre, üniversite bünyesindeki teknoloji transfer 
çalışmaları, eskiden beri yapılmakta ve bu fonksiyonlar ‘’Proje Destekleme Kurumu’’ (PDK) tarafından 
yürütülmekteydi. Güncel olarak bugün Bilkent TTO rektörlüğe bağlıdır ve tüm onaylanma süreci 
rektör yardımcısı yetkisinde yürütülmektedir. Bu çerçevede, TTO bünyesinde TÜBİTAK’a resmi olarak 
bildirilen 6 personel, PDK’dan kalan 3 hoca ve bir asistan ile birlikte toplam 10 çalışan bulunmaktadır. 
Ayrıca, TÜBİTAK’ın yıllık desteği yanında da yürütülen çalışmalarda Teknokentten finans desteği 
alındığı yetkililerce belirtilmiştir.  

İşlevler: Bilkent TTO, üniversitenin iş geliştirme faaliyetlerini yürüten birim konumundadır. Dolayısıyla 
üniversite bünyesindeki yazılan projeler bu birimde incelenmektedir. Bu birim aynı zamanda hocalara 
proje yazma konusunda da destek vermektedir. Tanıtım, farkındalık, bilgilendirme, teknoloji transferi 
ve proje yazma gibi faaliyetler kapsamındaki tüm çalışmalar, Bilkent TTO tarafından yürütülmektedir. 
Projelerle ilgili tüm destekler yine buradan sağlanmaktadır.  

Patent ve Ticarileşme: Patent konusunda Bilkent Üniversitesi’nin sergilediği yaklaşım araştırmacıları 
bu konuda serbest bırakmaktır. Yine de, bir patent vekili bulunmakta ve başvuru sürecinde birime 
uğramaktadırlar. Toplamda birimde yaklaşık 50 patent bulunurken, senelik 15-20 patent başvurusu 
sonucunda 5 tane tescilli patent TTO bünyesinde yer almaktadır. Bu çerçevede, alınan patentlerin 
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yerli patentler olduğu, fakat yurt dışında da başvuruların gerçekleştiği ve birimin bu konuda büyük 
başarılara imza attığı yetkili tarafından ifade edilmektedir. Alınan patentlerin ticarileştirme sürecinin 
zor olduğu, fakat bu konuda aktif çalışmalar yürütüldüğü ve Bilkent bünyesinde ticarileşmeyi 
destekleyici bir ekosistemin olduğu dile getirilen noktalar arasındadır.  

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Bilkent Üniversitesi nazarında, üniversite-sanayi işbirliği çok önemlidir. Bu 
nedenle, TTO söz konusu konuda yoğun ve titiz çalışmalar yürütmektedir. Akademisyen ile 
sanayicinin aynı dili konuşmaması ara yüz faaliyetlerinin önemini artırmakta ve dolayısıyla hocalar ile 
firmaların tanışması için toplantılar organize edilmektedir. Aynı zamanda gerek hocaların gerekse 
sanayicinin işbirliği konusunda TTO’ya başvurması, sorular sorması TTO yetkilerince istenilen ve 
hedeflenen bir durumdur. Bu bağlamda, ODTÜ’ye göre daha az akademisyenin bulunduğu Bilkent’te 
hocaların portföyünün tespit edilmesi daha kolay olmaktadır. Dolayısıyla, talebe yahut gereksinimlere 
göre hocaların eşleştirilmesi faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir.  

Girişimcilik: Bilkent TTO, girişimcilik konusunda yeni kurulan firmalara destek olmaktadır. Firmalar, 
ön kuluçkadan olgunlaşma dönemine kadar TTO’nun desteklerinden, girişimci ağından ve 
imkânlarından yararlanmaktadır. Ayrıca Bilkent TTO üniversitenin akademisyen odaklı şirket 
kurmasına üniversite görüşü olarak çok da sıcak bakmamaktadır. Çünkü akademinin kalitesi 
üniversite tarafından önemsenmektedir. Bu nedenle, TTO bünyesinde akademisyenlerin kurmak 
istediği şirketlerin, hocaların doktora öğrencileri tarafından idare edilmesi önerisi getirilmiştir.  

Proje Destekleme: Bilkent TTO’da proje destekleme faaliyetleri bilgilendirme ve farkındalık yaratma 
güdümü ile ilerlemektedir. Bilkent TTO yetkilisine göre, hocalar bu konuda çok ilgili değildir ve 
genellikle okuyarak öğrenme yolunda ilerlemektedirler. Yine de, TTO bünyesinde faaliyetler devam 
etmektedir. Hatta bu konuda ODTÜ ile işbirliği yapılarak Hollanda’dan proje yazımı konusunda destek 
almak için birisi getirilmiş ve her iki üniversiteden 10’ar hocaya bu konuda eğitimler verilmiştir.  

TTO’nun Mevzuatına Dair Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Beklentiler: TTO’ların sürdürebilirliği çok 
önemlidir. Bu noktada, TÜBİTAK’ın çizdiği kalıplar işlevsellikte sorunlar yaratmaktadır. Ayrıca sağlanan 
bütçe, patent desteği ve patentlerin ticarileşme sürecinin zor olduğu düşünüldüğünde, çok düşük 
kalmaktadır. Buna ek olarak, sağlanan desteğin senelik yatması, yapılan faaliyetlerin rapor 
sunumlarının Haziran ayına sarkması ve bütçenin enflasyon değerlerinden izole verilmesi, TTO 
çalışmalarını zora sokmakta ve bu noktada mevzuat düzenlenmesi gerekmektedir. ODTÜ TTO’da dile 
getirilen TTO’ların geleceğinin belirsizliği ve bunun yarattığı tedirginlik Bilkent TTO’da da hâkimdir. Bu 
yönden, belirsizliğin kalkmasının gerek çalışanlar gerekse faaliyetler açısından olumlu etki yapacağı 
ifade edilen noktalar arasında yer almaktadır.  

5.2.3 Konya’da TTO’ların Etkinliği: Karşılaştırılmalı Bir Analiz 

Bu bölümde, incelenen iyi uygulama örneklerinin ışığında KOP Bölgesi illerinden olan Konya’daki 
TTO’ların mevcut durumunu saptamak amaçlanmaktadır. Söz konusu mevcut durum sonuçları ile 
TTO’ların daha verimli işlemesi yönündeki hususlar belirlenecektir.  

5.2.3.1 Selçuk TTO 

Kuruluş Süreci ve Organizasyon Yapısı: Selçuk TTO, TÜBİTAK 1513 Destek Programı kapsamında 2013 
yılında desteklenen ilk 10 TTO’dan birisi konumundadır. Aynı zamanda KOP Bölgesi’nde de bu desteği 
alan ilk TTO’dur. Selçuk TTO, bir proje yürütücüsü bir proje yöneticisi ve 11 adet TTO personeli olmak 
üzere 13 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Selçuk TTO’nun ana finansman kaynağı ise TÜBİTAK 1513 
programıdır. Edinilen bu bilgiler doğrultusunda, Selçuk TTO’nun iyi uygulama örneklerinden ayrıştığı 
gözlemlenmektedir. Buna göre, ODTÜ ve Bilkent’te TTO’nun hâlihazırda yürütülen ara yüz 
faaliyetlerinin oluşturduğu zemin üzerine kurulduğu saptanmıştı. Dolayısıyla, her ne kadar köklü bir 
üniversite bünyesinde kurulan TTO kısa zamanda faaliyetlerini çoğaltsa da, yenilik faaliyetleri ve 
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üniversite-sanayi işbirliği konusunda ivmenin, ODTÜ ve Bilkent’e göre özellikle TTO’nun desteklenme 
süreci sonrasında yukarıya tırmandığı edinilen bilgiler nezdinde açıkça ortaya çıkmaktadır.  

İşlevler: Selçuk TTO’da da TÜBİTAK’ın ön gördüğü 5 modül faaliyette bulunmaktadır. Bu modüller 
kapsamında TTO’da farkındalık, bilgilendirme, eğitim hizmetleri, patent destekleri, girişimcilik 
eğitimleri, üniversite-sanayi işbirliği konusunda ara yüz çalışmaları sunulmaktadır.  

Patent ve Ticarileştirme: Edinilen bilgiler doğrultusunda, Selçuk TTO’da 2014 yılından itibaren 9 lisans 
sözleşmesi, 3 patent devri, 4 know-how transferi sözleşmesi imzalanmış, 18 firma kurulmuştur ve 
tescil edilen patent sayısı 62 adettir. Selçuk TTO’da ‘’Patent Destekleme Programı’’ (PADES) ile patent 
destekleri, çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Burada altının çizilmesi gereken 
nokta, patent sayısının Konya nazarında görece yüksek olduğudur. TTO’nun kurulma sürecinden 
sonra yönetimin sistemli ve hedefli çalışması, sanayi potansiyelinin yüksek olduğu Konya’da patent 
sayılarını yükseltmiştir. İyi uygulama örnekleri ile kıyaslandığında çok da geride kalmayan Selçuk 
TTO’nun patentlerin ticarileşmesi konusunda, Teknokent performans endeksi rakamlarına 
bakıldığında, ODTÜ ve Bilkent TTO kadar başarılı olmadığı belirgin bir durumdur.  

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Selçuk TTO’da üniversite-sanayi işbirliğine yönelik proje yazımları, 
kümelenme destek faaliyetleri, sanayici ile hocaları eşleştirme çalışmaları yürütülmektedir. Aynı 
zamanda yetkililerce avantaj olarak nitelendirilen bazı hususlar bulunmaktadır. Selçuk TTO ile 
Teknokent iç içe çalışmalarını yürütmektedir. Belirli bir ekip dâhilinde koordineli olarak iki kanalın 
faaliyetlerinin yürütülmesi gerek TTO’ya gerekse TEKNOKENT’e ahenk katmakta, dolayısıyla işlerin 
etkileşimli bir şekilde yürütülmesi bu yol ile sağlanmaktadır.  

Girişimcilik: Selçuk TTO’da2014’ten beri 9 adet lisans sözleşmesi, 3 adet patent devri ve 4 adet know-
how transferi sözleşmesi imzalanmıştır. 18 adet firma kurulurken, tescil edilmiş patent sayısı 62’dir. 
Kuluçka sürecinde yer alan firma sayısı 81 iken, bu süreci geçerek şirket halini alan firma sayısı 6’dır. 
Akademisyenlerin kurduğu ya da ortak olduğu teknoloji tabanlı firma sayısı 5 iken, fikri sınai mülkiyet 
haklarının ticarileştirilmesi için kurulan firma sayısı 3 adet olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Proje Destekleme: Bu konuda TTO yetkilisinin işaret ettiği gibi, “Teknoloji ve Sektör Bazlı Diğer 
Projeler, Proje Yazımı, Teknik Danışmanlık, Know-How Transferi, İşletme, Pazarlama Finans Yönetimi, 
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri gibi çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Her modül temsilcisi, kendi 
modülü ile ilgili destek ve teşvikleri takip etmekte ve vakti geldiğinde paydaşlarına ve nihai 
yararlanıcılara bildirip, gerekli çalışmaları yapmaktadır”. 

TTO’nun Mevzuatına Dair Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Beklentiler: Selçuk TTO, ODTÜ ve Bilkent 
TTO’da olduğu gibi, TTO’ların yasal güvencesinin olmaması ve geleceğinin belirsiz oluşu endişe 
yaratmaktadır.TTO bütçesinin yetersiz oluşu, TTO’ların sürdürebilirliği konusunda tehlike 
oluşturmaktadır. Selçuk TTO, Teknokent ile birlikte kendi sürecini tamamlayıcı önlemler alsa da, bu 
belirsizliğin düzeltilmesi yetkililerce istenilen bir durumdur.  

5.2.3.2 Selçuk TTO GZFT Analizi 

Çalışma kapsamında, Konya TTO’nun faaliyetlerinin artması ve mevcut potansiyelin ortaya konulması 
amacıyla GZTF analizi yapılmıştır. Buna göre, Konya TTO’nun daha öncede bahsedildiği üzere en güçlü 
yanları, köklü bir üniversitenin varlığı ve il sanayisinin gelişmiş olmasıdır. İldeki üniversite-sanayi 
işbirliği faaliyetlerinin güç geçtikçe artıyor olması, yine Konya TTO için güçlü bir noktadır. Yine 
Teknokent ile TTO personellerinin birlikte çalışıyor olması da, TTO nezdinde verimi artıran bir yöndür. 
Nitekim Konya özelinde, ilgili bu güçlü noktaların istenilen seviyede olmaması, TTO için zayıf bir yön 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli personel ve üst düzey hocaların görece daha az olması işbirliği 
faaliyetlerini kısıtlayan noktalar arasındadır. Genel olarak TTO’ya sağlanan destek, üniversitenin kendi 
bütçesinin yanında, TTO için bir fırsat niteliğindedir. Aynı zamanda TTO’ların geleceğinin belirgin 
olmaması yine çalışanları tedirgin eden bir tehlike durumundadır (Tablo 5.5). 



 

284 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Tablo 5.5 Konya TTO GZFT Analizi 

Güçlü Yönler 

 Köklü bir üniversitenin varlığı 

 İl sanayisinin gelişmiş olması 

 Bölgedeki iş birliği faaliyetlerinin 
görece iyi olması 

 TEKNOKENT ile TTO’nun iç içe olması 

 Kümelenme faaliyetlerinin ilde olması 

 Üniversitenin görece nitelikli hocaları 
barındırması  

Zayıf Yönler 

 Sanayicilerin büyüme hedefli hareket 
etmiyor olması 

 İş birliği faaliyetlerinin istenilen 
düzeyde olmaması 

 TTO’da üst düzey nitelikli personelin 
çok olmaması 

 Üniversitede nitelikli hoca sayısının az 
olması 

 

Fırsatlar  

 TTO için sağlanan destekler 

 Bölgenin gıda ve makine sektöründe 
gelişmiş olması 

Tehlikeler 

 TTO’ların geleceğinin belirsizliği 
 

5.2.3.3 Konya’da Yenilik Faaliyetlerinde Yeni Bir Serüven: ‘’İNNOPARK TTO’’ 

Konya’da sanayiye yakın TEKNOPARK özelliği taşıyan INNOPARK’ın bünyesinde faaliyet gösteren TTO, 
INNOPARK’ın 2016’da faaliyete geçmesi ile çalışmalarına başlamıştır. TTO bünyesinde bir personel ve 
direktör görev yapmaktadır. TÜBİTAK 1513 desteğinden şimdilik yararlanmayan TTO, finansman 
desteği olarak TÜBİKAK’ın ‘’1601 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) 
Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması Programı’’ndan ve BİG projelerinden sağlanmaktadır. 
TTO yetkilisine göre, TTO zarar etse dahi, sürdürebilirlik açısından TTO’nun varlığı vazgeçilmez bir 
öneme sahiptir. Bu bakımdan, ODTÜ’de talepler kapıda birikirken, Türkiye’nin diğer illerinde ara yüz 
merkezleri talep oluşturmak için çaba sarf etmektedir. İşte bu noktada, TTO’lar en büyük pazarlama 
aktörüdür. Dolayısıyla Teknokentin gelişmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi ve yeni buluşların 
desteklenmesi için TTO’lar can damarı rolündedir. INNOPARK’ta, TTO’nun sürdürebilirliğinin 
sağlanması amacı ile bir şirket haline getirilmesi fikri hâkimdir. Modüllerin ihtiyaç analizi 
doğrultusunda yürütülmesi, yetkili tarafından en verimli yol olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca, 
TTO’nun sistemli bir şekilde başarıya ulaşmasının yolu ekosistem aktörlerine bağlanmaktadır. Bu 
bakımdan bölgede eksik olan ekosistem unsurları belirlenerek ilgili çalışmaların yapılması ön 
görülmektedir. Geniş bir vizyona sahip olan bu yeni TTO’da proje yazma hizmetinin yanı sıra 
girişimcilik ve Ar-Ge kültürünü oluşturacak çalışmaların yapılması da zaruret olarak görülmektedir. 
Yaklaşık 1 yıldır faaliyette olan bu birimde, 5-6 tane patent başvurusu için destek sağlanmıştır, fakat 
patentler tescillenmemiştir. Teknokentlerin yaşamını sürdürmesi, küme, kuluçka merkezleri ve 
TTO’ların olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla, Konya’da yeni faaliyete geçen bu TTO’nun geniş bir 
vizyonla çalıştırılmak istendiği açıkça ortadadır. Türkiye’deki başarılı örneklerin yanında yurt dışındaki 
örneklerinde baz alınması, hedeflerin ekosistem dahilinde gerçekleştirilmek istenmesi, güçlü bir 
sanayisi olan ve çevre illere göre teknoloji transferinin olumlu olduğu Konya için umut verici bu etki 
gözler önüne serilmektedir.  

5.2.4 KOP Bölgesi İlleri ‘’Karaman’’, ‘’Aksaray’’ ve Niğde’nin TTO İhtiyaç Analizi 

KOP Bölgesi çalışma alanında bulunan, Aksaray, Niğde ve Karaman illeri, Konya’ya göre yenilik ve 
üniversite-sanayi işbirliği mevzusunda daha geride bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere, bir 
bölgede yenilik ve işbirliği potansiyelinin artması, uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bu nedenle, gerek 
sanayi gerekse üniversite konusunda, gelişmiş bölgelere göre daha geride olan bu illerde, teknoloji, 
Ar-Ge ve üniversite-sanayi işbirliği kıvılcımını yaratmak yada var olan kıvılcımı büyütmek adına, 
bölgede ilgili temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu illerin, yenilik ve 
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ÜSİ temelinde kilit nokta olan TTO’ların mevcut durumu ve ileriye dönük ihtiyaçları bu kapsamda 
ortaya konulacaktır. 

5.2.4.1 Karaman PTTO 

Karaman’da TTO kurulma fikri, 2013 yılında TÜBİTAK’ın 1513 desteği ile başlamıştır. Bu çerçevede, 
söz konusu ofis TÜBİTAK desteği olmaksızın kurulmuştur. Bunun sebebi, TÜBİTAK’tan alınan desteğin 
%30’unu üniversitenin karşılayacak olmasıdır. Bu bağlamda, Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi’nin imkânlarını yeterli görmeyen yetkililer, 1513 desteğine başvurmadan ‘’Proje ve 
Teknoloji Transfer Ofisi’’ (PTTO)‘ni kurmuşlardır. Ayrıca yine, mevcut üniversitenin imkânlarının 
yetersiz olması sonucu, Karaman TTO ile Konya TEKNOKENT’in arasında protokol imzalanmıştır. 
Anlaşma doğrultusunda, Karaman TTO bünyesinde gerçekleşen eğitimlerde hocaların masrafları, 
Konya TEKNOKENT tarafından karşılanmaktadır. TÜBİTAK’ın ön gördüğü 5 modülde belirli çalışmalar 
yürütülse de, TTO’da bazı modüllerde personel yoktur. Söz konusu ofiste 3 hoca ve 2 personel ile 
çalışmalar yürütülmektedir. Bunlara ek olarak, TTO’da talebe göre proje yazma eğitimleri 
verilmektedir. OSB’den gelen talepler doğrultusunda ilgili hocalar ile iletişime geçilip gerekli 
eşleştirme yapılabilmektedir. Karaman için dikkat çekici bir husus da, üniversitede girişimcilik eğitimin 
ders olarak konulmuş olmasıdır. Girişimcilik faaliyetleri ve teknoloji transfer çalışmalarının yetkililerce 
öneminin vurgulandığı birimde patent ve buluşlarla ilgilenen bir personel de bulunmaktadır. Daha 
önce de işaret edildiği üzere, imkânların az olmasından ötürü, patent başvurularında destek yapılan 
anlaşma nazarında Konya Teknokent tarafından sağlanmaktadır. Toplamda 4-5 patent başvurusu 
bulunan birimde başvuruların takibi yapılmakta ve patentlerinticarileşmesi için uğraş verilmektedir. 
Karaman’da üniversite yeni kurulmuş olmasına rağmen çalışmaların aktif olarak sürdüğünü belirten 
yetkili; ‘’Öğretim üyesi sayısı en az olan bu üniversite TÜBİTAK VE Ar-Ge projelerinde yeni 
üniversitelere göre 1. Sırada. Teşvik konularında ilk 10’da 2007 den sonra kurulan üniversitelerde 1. 
sırada. Hocalarımız haklı olarak sanayiye yönelik işlere patent işlerine çok pozitif yönelmiyorlar çözüm 
biz değiliz atanma kriteri makale üzerinden çünkü’’ demiştir. Burada üzerine durulan husus, 
üniversitenin çalışmalarının yanında hocaların yeterince aktif olamadığıdır. Gerçekten de, yeni 
kurulan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde öğretim görevlileri genelde Yrd. Doç, Doç 
unvanına sahiptir ve atanma kriterleri zor olduğundan yenilik faaliyetlerine ilgi az olmaktadır.  

Genel çerçeveden bakıldığında, Karaman’da teknoloji transferi, yenilik, üniversite-sanayi işbirliği 
konusunda uğraş verilmektedir. TTO yetkilileri bu hususta yönetimin istekli olduğunu, fakat niteliksiz 
personel ve maddi imkânsızlıklar ile bu işin zor olduğunu işaret etmektedirler. Karaman’da gerek 
üniversite gerekse sanayinin yeterli düzeyde olmamasından ötürü şuanda bir TEKNOKENT’e ihtiyaç 
olmadığı açıkça belirtilmiştir. Fakat Karaman’da kurulan Teknokentin yapılaşma hazırlığı vardır. TTO 
bünyesi ise, Teknokent faal olana kadar yenilik çalışmalarını geliştirmeyi hedeflemektedirler. 
İncelenen iyi uygulama örnekleri referans alındığında, Karaman yenilik faaliyetleri ve özellikle 
üniversite-sanayi işbirliği konusunda yolun başında bulunmaktadır. Bu tespittin en bariz nedeni, 
Karaman’da yenilik ekosistem aktörlerinin eksik oluşudur. Bu aktörlerin en başında, Karaman’da 
gelişmiş ve köklü bir üniversitenin bulunmayışı ve sanayinin de bu kültüre hazır olmamasıdır. 

5.2.4.2 Niğde TTO 

Niğde’de teknoloji transferi faaliyeti, TTO desteğinden daha önce başlamıştır. Bu bağlamda, ‘’Proje 
Destek Birimi’’ (PROGED) 2010 yılından 2013 yılına kadar faaliyet gösterip daha sonra TTO’ya 
evrilerek, rektörlüğün altında bir birim olarak çalışmalara devam etmiştir. Niğde TTO’da toplamda 14 
kişi görev yürütmektedir. TTO’dan bir yetkili, TTO’nun kurulmasını ve şuanki geldiği noktayı, birimdeki 
çalışanlara bağlamaktadır. Buna ek olarak, Niğde’de Teknopark yeni açılmıştır ve yerleşik bir düzene 
sahip değildir. Süreç tamamlandığında ise birimin tamamen oraya taşınması ön görülmektedir. 
TTO’da gerçekleştirilen en önemli faaliyetler, bilgilendirme ve farkındalık üzerine olmaktadır. Birimde, 
sınai mülkiyet, patent ve bölgede öne çıkan sektörler konusunda, eğitim ve bilgilendirmenin sürdüğü 
belirtilirken, daha geniş yelpazede çalışmaların, nitelikli personeller ve bütçe ile olabileceği görüşü 
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hâkimdir. Bu konuda bir yetkili, ‘’TTO, şuanda hocaların desteğiyle ayakta duruyor’’ diyerek, 
düşüncelerini ifade etmiştir. Genel gözlemlenen yargı, TTO’daki çalışanların, yenilik ve üniversite-
sanayi iş birliği konusunda istekli ve azimli olduğudur. Bu çerçevede, proje tez yarışmaları 
düzenlenmekte, bölgede faaliyet gösteren Vestel firması ile savunma sanayi sektöründe ortak 
çalışmalar yürütülmektedir. TTO nazarında bir öğrencinin dahi motivasyonunun artması çok 
mühimdir ve bu konuda çalışmalar hız kesmeden devam etmelidir. Patent konusunda üniversitenin 
imkânlarının kısıtlı olması, patent firması ile ortak çalışma görüşünü meydana getirmiştir. Aynı 
zamanda, Teknoparkın işlevinin başlayacak ve bünyesine firmaları alacak olması, yetkili nezdinde, 
TTO’nun mevcut sıkıntılarını çözecek bir etken olarak görülmektedir. Şuanki durumda, özellikle 
patent konusunda, sadece bilgilendirme yapılmaktadır ve bütçe olduğu zaman bireysel çalışmalarla 
dahi patent alımında başarılı olunacağı açıkça ifade edilmektedir. Bu öngörüyü destekleyici altlık ise, 
hocalar tarafından alınan patentlerin oldukça fazla olmasıdır. Yine bu sıkıntıların yanında, TTO 
bünyesinde 2 tane TEKNOGİRİŞİM projesi sürdürülmüştür. Buna ek olarak, 2016 yılı itibariyle 
toplamda 18 tane KOSGEB ve TEYDEB projesi yazılmıştır. Yetkili,‘’rekor bu’’ ifadesini kullanarak konu 
hakkındaki görüşünü belirtmiştir. Burada dikkat çekici unsur, ilde yenilik konusunda görece potansiyel 
olmasına rağmen, bütçe sorunu ve kurumsal işlerliğin olmaması nedeniyle, söz konusu faaliyetlerde 
istenilen seviyeye ulaşılamadığıdır.  

Niğde özelinde bakıldığında, Aksaray ve Karaman’a kıyasla yenilik faaliyetlerinde ve üniversite-sanayi 
işbirliği konusunda daha ileride bir potansiyel tespit edilmektedir. Birimdeki çalışanların istekli olması, 
üniversite bünyesindeki hocaların görece ilgili veiki ile göre buluş yapmaya yatkın olması ve ayrıca 
Niğde’de büyük firmaların TTO ile ortak çalışmalar yapması, il nazarında umut vericidir. Buna ek 
olarak, Teknoparkın yeni kurulmuş olması, TTO’nun bütçesinin az olması bununla kaynaklanan 
nitelikli personel gereksinimi Niğde TTO’nun en önde ihtiyaçları arasında sayılabilmektedir.  

5.2.4.3 Aksaray TTO 

Yenilik faaliyetleri konusunda KOP Bölgesi’nde Aksaray’a bakıldığında, 4 ilin içinde üniversite-sanayi 
işbirliği algısının en zayıf olduğu il, açıkça Aksaray denilebilir. Bu çerçevede, TTO birimi Aksaray’da 
2016 yılında resmi olarak kurulmuştur. Şuanda tam işlevsel olmayan TTO, yetkililerce 
yapılandırılmaya çalışılmaktadır. TTO’dan önce, ASÜBTAM’da faaliyetlerin yürütülmeye çalışıldığı ilde, 
bundan sonraki süreç için, proje yazımında, farkındalık yaratma ve diğer yenilik ve üniversite-sanayi 
işbirliği konularında destek almak amacı ile TTO kurulmuştur. Aksaray bünyesinde, şuan için 
Teknokent bir ihtiyaç olarak görülmemektedir. Gerek hocalar, gerekse sanayiden talebin gelmediğini 
belirten yetkililer, Aksaray’da Ar-Ge kültürünün olmadığını, üniversite ve sanayiciler arasında 
kopukluk olduğunu belirtmektedirler. Aksaray’daki sanayicilerin, Ar-Ge’ye ihtiyacının olmamasının 
yanında üniversitede, sanayicilerin talebini karşılayacak hocaların olmaması bölgede işbirliğini azaltan 
sebepler arasında gösterilmektedir. Bunlara ek olarak, birimlerdeki personellerin başlardaki hizmet 
aşkının sonraki zamanlarda ölmeye başlaması ve kamu bakış açısıyla çalışılması da ilgili nedenler 
arasına girmektedir. Buna göre, üniversitede özellikle hocaların motivasyonunun artırılması çözüm 
yollarından biri olarak düşünülmektedir. Aynı zamanda OSB’de ziyaret yapan üst düzey müdürlerin 
sanayiciye soğuk geldiği düşünülmekte, güven oluşturabilecek ara yüzlerin ihtiyacının olduğu 
belirtilmektedir.  

Genel olarak Aksaray’da bahsedildiği üzere, yenilik ve işbirliği faaliyetleri oldukça az 
gerçekleşmektedir. Açılan TEKMER’in dahi kapatıldığı ilde, gerek kültürel olarak gerekse arz talep 
ilişkisinden dolayı ilgili birimlere rağbet olmamaktadır. Nitekim üniversitede TTO birimi kurulmuştur 
ve personeller tarafından gözlemlenen bu durgunluk, olumlu yönde değiştirilmek istenmektedir. 
Aksaray’da hocaların ilgilerinin sanayiye çekilmesi, sanayiciye de yenilik faaliyetlerinin anlatılması 
gerekmektedir. Ayrıca yapılan projelerden verim alınamıyor olması ve sanayicinin talebini azaltan 
unsurlar arasında gösterilmesi, gelişmenin gerçekleşememesinin nedenleri arasında sayılmaktadır.  
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5.3 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TİCARİLEŞTİRME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ 

Bu bölümün amacı, KOP Bölgesi’ndeki Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) (kısacasıbuluşçuluk) ve 
ticarileştirme süreçlerinin, TTO yöneticileri ile patent ve marka vekili firmalarla yapılan mülakatlardan 
yola çıkılarak, bu süreçlerin KOP Bölgesi’nin girişimcilik ekosisteminde mevcut halde bulunan yapısal 
özelliklerini ve karşılaştığı sorunları net bir biçimde izah etmektir. Patent, faydalı model, endüstriyel 
tasarım, coğrafi işaretler ve marka başlıklarının oluşturduğu sınai mülkiyet haklarının, uygulamada 
karşılaştığı sorunların izah edilebilmesi için, iyi uygulama örnekleri olarak ODTÜ ve Bilkent 
üniversiteleri seçilmiştir. İyi uygulama örneklerinin kapsamı, fikri ve sınai mülkiyet haklarının 
oluşumuna ve bu süreçte karşılaşılan sorunlarla nasıl başa çıkıldığına dair iyi bir fikir verecektir. 

Patentlerin ticarileştirilmesi süreçlerini anlatırken, üniversite ve sanayi gibi iki ayrı kesimin 
beklentilerini ve pratiklerini net bir biçimde açıklamıştık. Üniversiteler genel olarak uzun dönemli 
bilimsel pratikler peşinde koşarken, sanayi kesimi en kısa sürede azami kazanç getiren faaliyetler 
içerisinde yer almak arzusundadır. Bu iki aktör arasındaki işbirliğinin yaratılması ve sürdürülmesi, 
amaçları ve pratikleri bu kadar farklılık arz ederken, oldukça ciddi çabaların harcanmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan bağlayıcı unsur, iki kesim arasında ortaklık kurulmasını 
kolaylaştıracak bir dolayımın bulunmasıdır ki bu da, aslında son dönemde ekonomi yazınına hâkim 
olan inovasyon (yenilikçilik) meselesinden başka bir şey değildir. Şirketlerin küresel rekabetin ağırlığı 
altında ezilmemeleri için yenilikçilik faaliyetlerine çok ciddi bir önem vermeleri gerekmektedir. 
Üniversiteler ise zaten yenilikçi projeler ve pratiklere oldukça açık kurumlardır. Bu iki kesim arasındaki 
işbirliğinin sağlanması ise, devletin özel çabaları ve iki kesimi bir araya getirebilecek ortay bir paydayı 
tesis edebilmesi sayesinde mümkündür.  

Bu çalışmanın hazırlanmasında bir yandan TTO saha araştırması kapsamında gerçekleştirilen 12 TTO 
yöneticisi ile yapılan görüşmeler kullanılmış (Bkz. Tablo 5.4), öbür yandan sadece FSMH ve 
ticarileştirme süreçlerine ilişkin olarak KOP bölgesi içinde sadece Konya’da bulunan 5 patent ve 
marka vekili firmayla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Tablo 5.6’de mülakat katılımcılarının 
eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet, iş deneyimi vb. özelliklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 5.6 Görüşme Yapılan Mülakatçıların ve Patent ve Marka Vekillerinin Profili 

Görüşme 
Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer, 
tarih ve saat 

Görüşülen Kişinin 

İli Kurum Tarih Saat Adı ve 
Soyad 

Unvanı/ 
Görevi 

Yaş Cinsiyet Eğitim 
Düzeyi 

(Varsa) 
Bölümü 

İş/İşyeri 
deneyimi 

(yıl) 

Birim Konya  Firma 04.04.2017 12.30 Ahmet 
Özdemir 

Patent ve 
Marka Vekili              

45  Erkek  Doktora Avukat 21 

Oda Konya Firma 8.03.2017 10.00 Edip 
Deha 
Bilir 

Patent ve 
Marka Vekili  

33  Kadın Lisans İşletme 3 

Birim Konya Firma                       30.03.2017 16.30 Ümit 
Olgun 

Patent ve 
Marka Vekili 

51 Erkek Lisans Avukat 19 

Üniversite Konya  Firma 30.03.2017 14.30 Serdar 
Ölmez 

Patent ve 
Marka Vekili 

39 Erkek Yüksek 
Lisans 

Avukat 12 

Oda Konya  Firma 30.03.2017 13.30 Hasan 
Ataseven 

Patent ve 
Firma Vekili 

47 Erkek Lisans İşletme 21 

Bu bağlamda, ilk olarak, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ODTÜ ve Bilkent Teknokent örneğini ele 
alacağız. İkinci olarak ise, Konya’da bulunan Selçuk ve Innopark TTO bünyesinde fikri ve sınai mülkiyet 
haklarına ilişkin olarak sürdürülen faaliyetlere odaklanacağız. Üçüncü bölümde, Konya’da faaliyet 
gösteren paten ve firma vekilleri ile yapılan mülakatları değerlendireceğiz. Son bölümde ise iyi 
uygulama örnekleri ile Konya’daki durumu mukayese edeceğiz. 
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5.3.1 Buluşçuluk Süreçleri: İyi Uygulama Örneği Olarak ODTÜ ve Bilkent Teknokent 

İlk olarak ODTÜ Teknokent ile başlayabiliriz. Burada yapılan mülakatlarda, birimin çok ciddi bir 
işbölümü ve kurumsallaşma seviyesinde faaliyet gösterdiği sıklıkla ifade edilmiştir. Bir başka ifadeyle 
söylemek gerekirse, ürünlerin ticarileştirilmesine ilişkin süreçlerin bu kurumsal yapı ve işbölümü 
doğrultusunda hayata geçirildiği söylenmiştir. ODTÜ Teknokent bağlamında, bir ürününü 
ticarileştirilebilmesi için, uluslararası arenada kazanç getiren bir niteliği olması gerektiği, ancak bu 
sayede ticarileştirmeye konu olabileceği dile getirilmiştir. Bu süreç tam olarak şöyle işlemektedir: İlk 
olarak buluşlar, birim bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ilgili yetkililere gelmektedir ve sonra bu 
kişiler buluşun niteliğine bağlı olarak ilgili akademisyene danışarak bir durum değerlendirmesi 
yapmaktadır. Daha sonra, ilgili akademisyen, buluşa ait nitelikleri ilgili yetkiliye bildirmektedir ve eğer 
bu buluş rakiplerine nazaran şu veya bu türden bir üstünlüğe sahipse, bu tarafları yetkili kişilere 
iletilmektedir. Şayet buluş akademisyenin ifade ettiği nitelikleri bünyesinde taşıyorsa, bu durumda 
yetkili kişi buluşla ilgilenme ihtimali olan firmalarla iletişime geçmektedir. Ne var ki, firmaların geri 
bildirimde bulunmasının çok uzun bir zaman dilimi aldığı ifade edilmiştir. Yetkili kişinin dile döktüğü 
sözler bu durumu net bir biçimde özetlemektedir: “Bu sürecin en önemli noktalarından biri de, 
buluşun olgunluk seviyesinin arttırılmasıdır. Aslında biz bir buluşu pazarlamaya çabalıyoruz. 
Gerçekten zor bir iş, soyut bir şey bir noktada çünkü”.  

Bir ticarileştirme sürecine ilişkin en önemli ayağın aslında üniversite bünyesinde gerçekleşen buluşlar 
olduğu ileri sürülmektedir. Yatırımcıların bu buluşların kazanç getirecek bir noktaya gelmesini arzu 
etmekte oldukları ve ancak bu sayede buluşlara para yatırmakta oldukları ifade edilmiştir. Buluşlar ise 
ancak bir proje desteği ile bu noktaya gelebilmektedir. Proje desteklerinin sağlanabilmesi adına ve 
ODTÜ Teknokent’te projelerin daha kolay bir biçimde uygulanabilmesi için akademisyen hocaların 
şirket kurması gibi bir seçenek oluşturulmuştur. Buluşun olgunluk düzeyinin arttırılması sırasında, 
hocalar şayet firma sahibi iseler, alacakları projeler sayesinde bu süreci memnuniyet verici bir tarzda 
hayata geçirebilecekleri düşünülmüştür. Bu sayede, çok büyük çaplı firmaların girmek istemedikleri 
işler hocaların sorumluluğu altında gerçekleştirilmesinin ve iki kesim arasındaki işbirliğinin önünün 
açılmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. ODTÜ Teknokent’in kendisine koyduğu görevin, 
hocalarla kurulacak işbirliği sayesinde, buluşun ticarileştirilebilecek bir düzeye getirilmesi olduğu dile 
getirilmiştir.  

Yukarıda da anlatıldığı gibi, karara ulaşma süreçlerinin birçok etmene bağlı bir şekilde işlediği 
söylenmiştir. Bunlardan en önemlisi, firmaların kendilerini nerede gördüğü, yani beklentileridir. 
Hocalar ile ilişkilerin kopuk olmadığı ve bu yüzden buluşların yönlendirileceği firmaların beklentileri 
ile buluşların niteliği arasındaki dengenin sürekli olarak sağlandığı ifade edilmiştir. ODTÜ Teknokent 
özelinde şu ana dek 40’a yakın ulusal ve 150’ye yakın yurtdışı patent alındığını belirtmek gerekir. Elde 
bulunan buluşlardan ticarileşme potansiyeli olmayanlar elenmektedir. ODTÜ bünyesinde faaliyet 
gösteren neredeyse 900 ilgili akademisyen ile ilişki kurulmuştur ve Teknokent’in elinde şu anda 100 
adet buluş mevcuttur. En büyük problemin, sanayici ile akademisyenin ortak bir dil 
tutturamamasından kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Sanayiciler ve akademisyenler farklı zaman 
mefhumlarına sahip olduğu sıklıkla dillendirilmiştir. Uzman kişinin belirttiği gibi, “Akademisyen diyor 
ki senelerimi verip araştırma yapıyorum, sanayici beğenmiyor. Sanayici diyor ki, bana ürün lazım. 
Akademisyen projeler için 2 yıla ihtiyaç duyuyor, sanayici bu ihtiyacım için 3 ayım var diyor. 
Akademisyen süper buluşum var diyor, sanayici çok riskli yatırım yapamam diyor. Bu Türkiye’ye has 
bir problem değil, yurtdışında da bunlar yaşanıyor”.  

Bilkent TTO’ne gelince, bu birim üniversitenin iş geliştirme birimi olarak faaliyet yürütmektedir ve bu 
yüzden üniversite bünyesindeki her türden proje bu birimden geçmek zorundadır. Bu birimin ilaveten 
hocalara proje yazma konusunda da destek sunmakta olduğu ifade edilmiştir. Birimin sürekli olarak 
firma ziyareti yapmakta olduğu, ancak daha çok Ar-Ge merkezi olan büyük firmaları tercih ettiği dile 
getirilmiştir. Bu durumun temel nedeninin KOBİ’lerden proje çıkma ihtimalinin düşük olması olduğu 
ileri sürülmüştür. Bir yetkilinin işaret ettiği gibi, “Büyük firmaları ziyaret edip rutin bir şekilde, Onların 
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ihtiyaçlarını tespit  ediyoruz benzer bir şekilde üniversitedeki hocaları da ziyaret edip, ne 
yapıyorsunuz? Nasıl araştırmalarınız var? Patent çıkacak mı? Fikri mülkiyet var mı burada bu projenin 
sonucunda? Bu proje nereye gider, Kim alır bunu? vs. bunları konuşup iki taraftan bir portföy 
oluşturuyoruz, bunu eşleştiriyoruz”. 

TTO biriminin elinde şu anda 50’den fazla patent bulunduğu ve bir sene içinde bu birime ortalama 
olarak 15 ila 20 arası buluş bildirimi geldiği dile getirilmiştir. Patent için ise bu sayı 5’tir. Bu bağlamda, 
Bilkent TTO’nin uluslararası firmalara buluş veren çok büyük başarılara sahip bir birim olduğu 
söylenmiştir. Senelik 5-10 patent başvurusu sayısal olarak az gibi görünse de, bunların farklı 
sektörlerde ticarileştirilmesi oldukça meşakkatli bir süreç olduğu dillendirilmiştir. Türkiye gibi 
ülkelerde, 3 senelik zaman dilimleri buluşların ticarileştirilmesi için aslında kısa bile sayılabileceği iler 
sürülmüştür.  

Patent sisteminin yeni kurulduğu ve bu yüzden bu patentlerin satışlarından elde edilecek gelirlerin 
çok düşük olduğu ifade edilmiştir. Bilkent TTO’nin bütçesinin senelik olarak verildiği ve bu sürece 
ilişkin raporlar teslim edilip incelenmesi ve onaylanmasının Haziran ayını bulduğu dile getirilmiştir. 
Bütçede para olmadığı için maaşlar ödenememekte ve ihtiyaç duyulan harcamalar yapılamamaktadır. 
Bir başka deyişle, birimin, sürekli biçimde borçlanarak iş gördüğü söylenmiştir. Bu durum 10 senelik 
parasal harcama limitinin her sene 1 milyon TL olarak hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. 
Enflasyon ve diğer etmenler düşünüldüğü zaman TTO’nun kazanç sağlayıp ayakta durması söz konusu 
olamamaktadır.  

Hocaların yaptığı buluşların, ön incelemeden başlayarak ticarileşinceye dek tamamen TTO tarafından 
finanse edildiği ifade edilmiştir. Bunun nedenlerinden birisinin, patentin çok maliyetli ve bürokratik 
bir süreç içermesi olduğu ileri sürülmüştür. TTO’nin şu anda 150 tane buluşu vardır ve 300’e yakın da 
başvurusunun olduğu ve bu başvuruların sonucunda ortaya çıkacak buluşların ölüm vadisi sürecini 
aşması için, TTO aktif bir biçimde çalışmakta olduğu dile getirilmiştir.  

Son olarak, TTO uzmanlığı gibi, patent ve firma vekilliğinin bir meslek olarak henüz tanınmamış 
olmasının problem yaratan bir durum olduğu ileri sürülmüştür. “1513-Teknoloji Transferleri 
Destekleme Programı” nihayete erdirilirse, burada yetişmiş olan birçok profesyonel kişi başka 
sektörlere akın edecektir. Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin düşük düzeylerde 
gerçekleşmesinin nedenlerinden birisi, ticarileştirmeye konu olacak buluş sayısının çok az olmasıdır. 
Çoğu üniversite bünyesinde yapılan projelerden patent çıkması ihtimalinin yok denecek kadar az 
olduğu dile getirilmiştir. 

5.3.2 Ticarileştirme Süreçleri: Selçuk TTO ve Innopark TTO 

Bu bölümde Selçuk ve Innopark TT0’nde yapılan mülakatlar değerlendirilecektir. Konya Selçuk TTO ve 
Konya Innopark TTO’nun ticarileştirme süreçlerine ilişkin karşılaştıkları sorunlar, iyi uygulama örneği 
olarak aldığımız ODTÜ ve Bilkent’ten farklılık göstermektedir. Konya’da Innopark açıldığı günden beri 
TTO faaliyet göstermektedir. 2016’dan itibaren akademik danışmanlık sözleşmeleri imzalanmıştır ve 
patent destekleri başlatılmıştır. Şu anda bir direktör, bir uzman ve bir de personel görev yapmaktadır.  

Konya Innopark bünyesinde bir ekosistem geliştirme fikrinin hâkim olduğu dile getirilmiştir. Bu 
nedenle, son zamanlarda bu konuya ilişkin ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Ancak bu ekosistem silikon 
vadisi gibi bir ekosistem değildir, çünkü henüz bu ekosistemin aktörleri belirtilmemiştir. 
Oluşturulması hedeflenen modüllerden birisi, yakın bölgelerdeki sanayilere hizmet sunarak 
buralardaki firmaların inovasyon (yenilik) kapasitesini arttırmaktır. Bu bağlamda, ilkokullarda 
girişimcilik eğitimleri verilmiştir ve gençlik merkezlerinde de böyle aktiviteler yapma planları söz 
konusudur. 

Mülakat veren yetkililer tarafından patent desteklerinin verilmeye başlandığı söylenmiştir. Ancak 
şimdilik birimin tescillediği herhangi bir patenti mevcut değildir. Faydalı model yoktur ve incelemesi 
de bundan böyle yapılmamaktadır. Sınai mülkiyet hususunda orijinal sayılabilecek bir fikir söz 
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konusudur: “Biz burada güdümlü proje olarak fablab düşünüyoruz. 5-6 tane var ülkede. Burada 
girişimciler tasarım yapıyor ürün haline getirecek ama yer yok biz atölye kuracağız matkap vs. 
alacağız onlar orada ürünlerini geliştirecekler. Türkiye’de var ama amatörce Erciyes teknoparkta var 
ama sınırlı orada biz çok profesyonel bir şey yapmak istiyoruz”. Mühendislik yazılımı ile ilgili kullanılan 
tüm survörlerin birime kazandırılması gibi bir hedef söz konusudur. Amaç, KOBİ’lerin maliyetli bularak 
alamadıkları bu yazılım ürününü, bir network üzerinden kullanması mümkün olmaktadır. Bunlara ek 
olarak teknoloji pazarlama amacıyla bir aktarım merkezinin kurulması (Uluslararası Girişimcilik 
Merkezi) planlar arasında yer almaktadır. 

Selçuk TTO’nun kurulmasının ise, birden fazla amacı olduğu dile getirilmiştir. Üniversite ile sanayi 
arasındaki işbirliğinin sağlanması ihtiyacı, fikri mülkiyet haklarının yönetilmesi gerekliliği, bölgede 
akademi ve sanayi arasındaki arayüz eksikliğinin giderilmesi ve akademide üretilen bilginin 
ticarileştirilmesinde görülen noksanlıklar, bu amaçlardan bazılarıdır. Bundan başka Selçuk TTO 
bünyesindeki beş modülden birisi de “fikri sınai mülkiyet hakları yönetimi ve lisanslama 
hizmetleri”dir. 2014’ten beri 9 adet lisans sözleşmesi, 3 adet patent devri ve 4 adet know-how 
transferi sözleşmesi imzalanmıştır. 18 adet firma kurulurken, tescil edilmiş patent sayısı 62’dir. 
Kuluçka sürecinde yer alan firma sayısı 81 iken, bu süreci geçerek şirket halini alan firma sayısı 6’dır. 
Akademisyenlerin kurduğu ya da ortak olduğu teknoloji tabanlı firma sayısı 5 iken, fikri sınai mülkiyet 
haklarının ticarileştirilmesi için kurulan firma sayısı 3 adettir.  

Diğer birçok şey kadar, ticarileştirme süreçleri bağlamında da, finansal bakımdan sorunlar yaşandığı 
ve projelerin 10 senelik bir sürece göre yapıldığı ifade edilmiştir. Ne var ki, Selçuk TTO gerekli düzeyde 
kurumsallaşma sağlayarak bu sorunu geride bıraktığı dile getirilmiştir. Ancak sanayicilerin döviz 
kurlarındaki değişimle birlikte sorun yaşaması, arayüz mekanizmalarının (ticarileştirme süreçlerinin 
de) dosdoğru bir biçimde işleyebilmesini önemli ölçülerde etkilemektedir.  

5.3.3 Patent ve Firma Vekilliği: Mevcut Durum ve Sorunlar 

Bu bölümde patent ve firma vekilliği süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar ve mevcut durum 
değerlendirilecektir.  

İlk olarak, patent başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin süreçlerin işlemesi ile ilgili sorunların büyük bir 
kesiminin ortadan kalktığına işaret edilmiştir. Ancak patent başvuruları hala uzun bir sürece 
yayılmakta olduğu belirtilmiştir. Eğer bir başvuru ilan aşamasında itirazla karşılaşmazsa, 1 sene 
içerisinde tamamlanmaktadır. Araştırma sürecinden dolayı patent süreçleri 2.5-3 seneyi bulmaktadır. 
Faydalı modellere ilişkin en ciddi sıkıntı ise, inceleme ya da itiraza ilişkin bir sistemin mevcut 
olmamasıdır. 10 Ocak 2017’den itibaren bu duruma bir çözüm bulunmuştur. Yeni kanun sayesinde 
incelemesiz patent kaldırılmıştır. Endüstriyel tasarıma ilişkin bir diğer sorun ise, firmaların hangi ürün 
için hangi belgeye başvuracakları hususundaki bilgisizlikleridir. 

Şu anda tüm firma ve patent vekilleri için verilen desteklerin benzer olduğuna işaret edilmiştir. Ancak 
uluslararası niteliklere sahip olan bir patent için daha farklı destekler sunulabilir. Bir başka deyişle, 
uluslararası alanda ticarileşebilecek ürünlere imtiyaz tanınması gerekmektedir. Ancak patent ve 
marka vekillerinin yaşadığı sorunlar önemli ölçüde sürüp gitmektedir: “Patent ve Marka vekillerinin 
eğitim, deneyim ve sınav süreçlerini yeterli değil. 2 yılda bir olması sınavın iyi değil. Sayıyı arttırır bu, 
kaliteyi değil. Sınavlar 3-4 yılda bir olması gerek. Asgari 1 yıllık staj süresi olması gerek. PEM de yeterli 
değil. Mesleki odamızın olması lazım. Denetim, eğitim, kuralar, seminerler, meslek içi kurslar, 
yaptırımlar olmalı. Patent ve marka vekilliğinin yasal bir statüsü yok. Bununla ilgili bir akademi 
kurulabilir”. 

Konya ili bünyesinde üretilen patent sayısının arttırılmasında en ciddi payı elinde tutan kesimin 
üniversiteler olduğu belirtilmiştir. Patent vekilleri bu patent başvurularını başından sonuna dek takip 
etmektedir. Endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinin patent süreçlerinden daha farklı olduğu ifade 
edilmiştir. İlk önce araştırma yapılmakta ve daha sonra TPE bunu yayımlamaktadır. Üçüncü kişiler 
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herhangi bir itirazda bulunmazsa, tescil alınmaktadır. Markaların çeşitlilik göstermesiyle ilgili sorunlar 
da söz konusudur. Bir başka deyişle, markaların alt-sınıflara ayrılması ve her bir sınıfa ayrı marka 
tescili yapılamamaktadır. Tüm bunlara rağmen, Konya ili bünyesinde senede 25 marka, 9 ila 10 arası 
patent ve faydalı model başvurusu ve 100 adet tasarım başvurusu yapıldığı ifade edilmiştir. 

Ancak gerçek bir buluş yaptığını düşünen firmaların sayısı oldukça düşüktür. Faydalı modelin bir buluş 
gibi algılandığı, ama bunun bir yenilik olduğunun unutulduğu ifade edilmiştir. Talepler daha çok 
marka ve patent başvurusu üzerinden ilerlemektedir. Bunun bir nedeni, bir yetkilinin dile getirdiği 
gibi, “Yani genellikle bu iş sanayinin bol olduğu yerlerde patent, faydalı model, marka oralarda çıkıyor. 
Bu tamamen sanayinin iyileşmesiyle paralel giden bir konudur. Aynı oranda Konya ile Karaman'ı 
Nevşehir'i kıyaslarsanız çok ciddi düştüğünü görürsünüz. Siz Konya merkezi alın diğer yerlerde hemen 
hemen sıfıra düşer”. Bir yerin merkezileşmesi ile marka ve patent başvurusunun artması arasında 
ciddi bir korelasyon olduğu ileri sürülmüştür, zira merkezi bölgeler ciddi bir sanayi altyapısına sahiptir. 

Konya’da patent ve firma vekilliğinin alınmasının nedeninin, sınai ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesi 
olduğu, ancak bu alanlardaki yatırımların oldukça düşük seyrettiği belirtilmiştir. Genellikle firmaların 
birbirlerinden kopya ederek bu işleri kotarmaya çabaladığı dile getirilmiştir. Bu nedenle, yenilikçiliğin 
pek gelişmediğine dikkat çekilmiştir. Konya’da patent, endüstriyel tasarım ya da modelden çok, 
markanın geliştiğine işaret edilmiştir. Firmalar markayı çok daha fazla önemsemektedir. Bu nedenle, 
patent ve firma vekillerinden daha çok, TPE ve meclise iş düştüğü ileri sürülmüştür. Sadece hibe ve 
desteklerle bu sorunların ortadan kaldırılması söz konusu olamayacağı ifade edilmiştir. Görüşülen 
yetkililerden birisinin söylemiş olduğu gibi, “İnsanlarımız destekleri çok önemsiyor. Yani günümüzde 
hükümetin de vermiş olduğu destekleri insanlar maalesef bana göre yerinde kullanmıyor. Alayım da 
ne olursa olsun düşüncesindeler”. Bu nedenle, patent ve firma vekillerinin meydana getirdiği sektörde 
ciddi bir daralmanın söz konusu olduğu ve meclis ya da TPE gerçekten buluşçu olan firmaları 
koruduğu zaman bu daralmanın aşılacağına işaret edilmiştir. 

KOP Bölgesi illerinin buluş sayısının az olmasının ardında yatan nedenlerden birisinin, özel olarak 
İstanbul’daki firmalar için bu işe odaklanılması olduğu ileri sürülmüştür. Bunun bir sebebinin, 
İstanbul’daki firmaların yurtdışı bağıntılarına sahip olması olduğu ifade edilmiştir. Sanayicilerin 
patente odaklanacaklarına, taklitçiliğe odaklanmakta olduklarına ve bu yüzden yenilikçi işletme 
kültürünün bir türlü kurumsallaşamadığına dikkat çekilmektedir. Bir başka deyişle, işletmelerin 
odaklarını tastamam değiştirmesi gerekmektedir. 

5.3.4 Sonuç: Ticarileştirme Uygulamasında Konya ile Başarılı Uygulama Örnekleri 

Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler 

Bu bölümde Konya ile başarılı uygulama örneği olarak alınan üniversiteler arasındaki farklılıklar ve 
benzerlikler ele alınacaktır.  

ODTÜ ve Bilkent TTO’leri özelinde yapılan mülakatlar özelinde işaret edilen meselelerden birisi, bu 
birimlerin ticarileştirme faaliyetleri ile ilgili olarak ciddi bir kurumsallaşma düzeyinde iş gördükleri 
olmuştur. Konya’da ise bu birimin aktörleri henüz netleştirilme aşamasındadır ve bu yüzden henüz 
istenilen düzeyde bir kurumsallaşma olmadığı ifade edilebilir. İyi uygulama örneklerinde yapılan 
mülakatlar bağlamında, patentlere ve diğer sınai ve fikri mülkiyet kalemlerine ilişkin ticarileştirme 
edimlerinin, akademisyenler ve firmalar arasındaki ilişkilerin kesilmesi ihtimali nedeniyle, sürekli 
olarak yeniden üretilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Konya’da da durumun bundan farklı olmadığı 
ileri sürülebilir. Bir başka deyişle, akademisyenler ve firmalar arasındaki iletişim kopukluğu, 
Konya’daki faaliyetlerde de yüz yüze gelinen olgusal bir durumdur. 

Patent sistemi, iyi uygulama örnekleri özelinde belirtildiği gibi, çok yakın zamanda tesis edilmiştir ve 
bu yüzden buradan elde edilecek gelirler düşük düzeylerdedir. Ayrıca patentlerin ticarileştirilmesi 
yüksek maliyetlidir ve ciddi bir bürokratik süreçten geçmeyi gerektirmektedir. Bu son iki durum hem 
Konya hem de iyi uygulama örnekleri için geçerli görünmektedir. Bu iki duruma ek olarak, Türkiye’de 
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patent ve firma vekilliği, tıpkı TTO uzmanlığı gibi, şu ana dek bir mesleki değere haiz görülmemiştir. 
ODTÜ dışarıda bırakılırsa, hem Bilkent üniversitesi hem de Konya özelinde, ticarileştirme süreçlerinin 
finansallaşması bağlamında sorunlar olduğu dile getirilmiştir. Ancak Selçuk TTO’nun bu sorunu geride 
bıraktığına dair bir iddia yukarıda belirtilmişti. Son olarak, Konya’da faydalı modelin bir buluş gibi 
algılandığı iddia edilirken, iyi uygulama örnekleri bağlamında böyle bir sorun görülmemektedir. 
Faydalı modelin buluş gibi algılanması nedeniyle, buluşa ait olan yenilikçilik boyutunun görmezden 
gelindiği ifade edilmiştir. Markalaşma firmalar tarafından daha çok talep edilmektedir.  

5.4 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ANALİZİ VE PİLOT ÜSİ UYGULAMASI ÖNERİLERİ 

Bu bölümün amacı, kamu-üniversite-sanayi işbirliği (KÜSİ) ve girişimcilik ekosistemi çerçevesinde KOP 
bölgesindeki üniversitelerin sanayi ile olan ilişkilerini irdelemek ve üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) 
kapsamında yapılan faaliyet ve karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır. Bu bağlamda, çalışmanın 
hazırlanması aşamasında,hem iyi uygulama örnekleri olarak Ankara’daki teknokentlerin ve 
üniversitelerin sanayi ile olan işbirlikleri incelenmiş, hem de KOP bölgesi illerindeki üniversitelerin ve 
sanayi ve özel sektörle olan ilişkileri yapılan mülakatlarla ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, Tablo 
5.7’de yer alan ve KÜSİ aktörleri olarak adlandırabileceğimiz üçlü yapıdan 16 kişi/kurum ile yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Tablo 5.7’de mülakat katılımcılarının eğitim düzeyi, yaş, 
cinsiyet, iş deneyimi vb. özelliklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 5.7 Görüşme Yapılan Mülakatçıların Profili 

Görüş
me 
Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer, tarih ve saat Görüşülen Kişinin 

İli Kurum Tarih Saat Adı ve 
Soyad 

Unvanı/ 
Görevi 

Yaş Cinsiyet Eğitim 
Düzeyi 

(Varsa) 
Bölümü 

İş/İşyeri 
deneyimi 
(yıl) 

Birim Ankara ODTÜ 
Teknokent 

9.03.2017 14:00 Tolga 
Özpolat 

Teknokent İş 
Geliştirme 
Direktörü             

40  Erkek  Lisans Metoloji 
Mühendisi 

9  

Oda Ankara ODTÜ TTO 8.03.2017 10:30 Berat 
Kılıç 

ÜSİ İşbirliği 
Koordinatörü 

-  Kadın Lise 
Mezunu 

Sosyoloji - 

Birim Ankara ODTÜ TTO                       8.03.2017 10.30 Yusuf 
Dudu 

Uzman, 
Patent Vekili 

43 Erkek Lisans - - 

Ünive
rsite 

Karaman  KÜSİ 30.03.2017 10.30 Serdar 
Çarbaş 

KÜSİ İl 
Temsilcisi 

- Erkek Doktora Mühendis 3 

Oda Karaman  TSO 30.03.2017 13.30 Fırat 
Şeker 

Genel 
Sekreter 
Yardımcısı 

30 Erkek Lisans Kamu 
Yönetimi 

7 

Birim Konya  Konya 
Sanayi 
Odası 

7.04.2017 15.00 Sedat 
Taşkazan 

Genel 
Sekreter 

- Erkek Yüksek 
Lisans  

- 20 

Ünive
rsite 

Konya Üniversite 7.04.2017 13.00 Necati 
Atabek 

KÜSİ İl 
Temsilcisi 

- Erkek Doktora - - 

Ünive
rsite 

Niğde Üniversite 29.03.2017 13.30 Yüksel 
Kaplan 

KÜSİ İl 
Temsilcisi 

53 Erkek - Makine 
Mühendisi 

- 

Oda Niğde TSO 29.03.2017 12.30 Elçin 
Güleç 

Kalite 
Sorumlusu 

39 Kadın Lisans - - 

Ünive
rsite 

Niğde BAP Birimi 29.03.2017 14.30 Derya 
Okay 

BAP 
Koordinatörü 

42 Kadın Lisans - 24 

Oda Aksaray Aksaray 
TSO 

28.03.2017 12.30 Mustafa 
Murat 
Yıldırım 

Genel 
Sekreter 

42 Erkek Yüksek 
Lisans 

Kamu 
Yönetimi 

10 

Ünive
rsite 

Aksaray  ÜSAKMER 9.03.2017 13.30 Emin 
Kara  

Genel Müdür 52 Erkek Doktora - 20 

Ünive
rsite 

Aksaray ABÜSTAM 28.032017 14.30 Cemal 
Darılmaz 

ABÜSTAM 
Müdürü 

 Erkek - - 2 

Baka
nlık 

Aksaray BSTB 28.03.2017 - Refik 
Tezcan 

İl Müdürü - Erkek Yüksek 
Lisans 

Meteoroloji 
Mühendisliği 

5 

Ünive
rsite 

Aksaray KÜSİ 28.03.2017 - Doğan 
Demiralp 

Öğretim 
Görevlisi 

56 Erkek  Doktora Mühendis 30 

Birim Aksaray Aksaray 
Üniversitesi 

28.03.2017 14.30 Murat 
Yılmaz 

 Rektör 
Yardımcısı 

50 Erkek - - - 

5.4.1 Üçlü Sarmal Modeli: Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çerçevesi 

Günümüzde ülkelerin birbirlerine olan karşılıklı bağımlılıklarının giderek arttığı genel bir kabul 
görmektedir. Bu durumda, her bir ülkenin iktisadi rekabet gücünü arttırmak, büyümesini sürdürmek 
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ve Ar-Ge faaliyetlerini yoğunlaştırmak için yenilikçilik süreçlerini teşvik etmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda, belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi için, kamu-üniversite-sanayi kesimleri arasındaki 
ilişkilerin daha gelişmiş biçimlerde tesis edilmesi gerekmektedir. İşte üçlü sarmal modeli (Şekil 5.40) 
bu ilişkilerin nasıl tesis edileceğine dair bir izah sunmaktadır. Üçlü sarmal modeline göre, üniversite 
ile sanayi kesimleri, çeşitli işbirlikleri sayesinde, yeni teknolojilere ve rekabet gücüne ulaşabilirler. 
Bunlardan farklı olarak, kamu kesimi iktisadi kalkınmayı sağlamak, istihdamı arttırmak ve hem 
bölgesel hem de ulusal rekabeti arttırmak için çeşitli stratejileri geliştirmektedir. Bu bağlamda, kamu 
kesiminin üniversite ve sanayi kesimlerinden farklı olarak üstlenmesi gereken rol, bu iki kesim 
arasındaki iletişimi daha kolay kılmak ve sürdürülmesine katkıda bulunmaktır. 

Şekil 5.40 Üçlü Sarmal Modeli 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Üçlü Sarmal Modeli 

 

Kaynak: Etzkowitz ve Leydesdorff, 2000:111’den yararlanarak yazar tarafından yapılmıştır. 

Türkiye’de ÜSİ’den (Üniversite-Sanayi İşbirliği) KÜSİ’ye (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) geçiş süreci, 
bu işbirliği modellerinden ilkinin istenilen sonuçları vermemesi nedeniyle meydana gelmiştir. Bunun 
sebebi ise, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin başarılı biçimde gerçekleştirilmesi için devletin yasal ve 
finansal aracılık rolünün az-gelişmiş ülkeler için kaçınılmaz bir boyut olarak kendisini dayatmasıdır. 
Tablo 5.8, Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan mekanizmaları göstermektedir. 

Tablo 5.8 Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği Sağlayan Mekanizmalar 

Proje Odaklı, Kamu 
Destekli İşbirliği 
Programları 

Kamu Programlarınca 
Biçimlenen Kurumsal 

İşbirliği Yapıları 

Üniversitelerce 
Yürütülen Sözleşmeli 
Projeler Ve Eğitim 

Programları 

Üniversitelerdeki 
İşbirliği Amaçlı 

Hizmet Merkezleri 

Enformel İşbirliği 
Ağları ve Diğer 

Girişimler 

 İşbirliğini Dolaylı 
Geliştiren Proje 
Destekleri 

 Sanayi Tezleri 
Destekleme Programı 

 İşbirliği Ağları ve 
Programları Destek 
Programı 

 Proje Pazarı 
Platformu Destek 
Programı 

 Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB) 

 Üniversite-Sanayi 
Ortak Araştırma 
Merkezleri Programı 
(USAMP)  

 Üniversite Döner 
Sermaye Sistemi İle 
Sözleşme Bazlı 
Projeler 

 Üniversitelerin Sürekli 
Eğitim Merkezleri 

 Endüstri İle İşbirliğiyle 
Kariyer Programları  

 İşbirliği Amaçlı 
Üniversite Enstitü ve 
Merkezleri 

 Teknoloji Transfer 
Ofisleri (TTO) 

 Özellikle Sanayi 
Odaları Gibi Şemsiye 
Kurum ve Kuruluşların 
Desteği ve 
Yönlendirmesi İle 
Üniversite Sanayi 
İşbirliğini Geliştirecek 
Ve Büyütecek Bazı 
Girişimler 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014b:44’den alınmıştır. 

Türkiye özelinde, üçlü sarmal modeline bağlı kalınarak açıklanabilecek KÜSİ arayüzleri tam olarak 
şunlardır: i) Teknokentler, ii) Ar-Ge merkezleri, iii) ÜSİ merkezleri, iv) Kümelenme çalışmaları, v) 
Platformları, vi) Teknoloji Transfer Ofisleri, vii) Kariyer merkezleri, viii) Ortak geliştirilen öğrenci 
projeleri, ix) Dernek, oda, ajans vb. yapılar. Bu rapor boyunca, KÜSİ süreçlerinin nasıl geliştiğine dair 
yapılan mülakatlar değerlendirilecektir. İlk olarak, birer iyi uygulama örneği olan ODTÜ ve Bilkent 
Teknokent’in kamu-üniversite-sanayi işbirliği hususunda gerçekleştirdikleri uygulamalar ve yüz yüze 
geldiği sorunlar ele alınacaktır. Daha sonra KOP bölgesi illerinde gerçekleştirilen mülakatlar üzerinden 
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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’nin mevcut durumu gözler önüne serilecektir. Son olarak ise, 
başarılı üniversiteler ile KOP Bölgesi’ndeki üniversitelerin benzerlikleri ve farklılıkları ele alınacaktır. 

5.4.2 Başarılı Üniversitelerde ÜSİ/KÜSİ Uygulaması: ODTÜ ve Bilkent Örneği 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ODTÜ ve Bilkent üniversitelerini KÜSİ bağlamında iyi uygulama örneği 
olarak ele alacağız. Bunun nedeni ise, aşağıdaki Tablo 6.9’dan rahatlıkla anlaşılabilir. 2015 Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Performans endeksi sonuçlarına göre, ODTÜ teknokent kendisine ilk sırada yer 
bulurken, Bilkent teknokent İTÜ’nin ardından üçüncü sırayı almıştır. Yine, 2016 Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksine göre, Sabancı Üniversitesi’nin hemen ardından ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri 
gelmektedir. Öte yandan,2016 yılı Teknokent Performans Endeksine göre, teknokentlerin 
performansının ölçülmesinde 5 boyutundan biri olan (Boyut 3: İşbirliği ve Etkileşim) ve teknokentlerin 
dolayısıyla da üniversitelerin “Üniversite-Sanayi İşbirliği”ni ölçen boyuta göre en başarılı ilk 3 
teknokent/üniversitenin ODTÜ ve Bilkent Teknokent/üniversitesi olduğu görülmektedir (Tablo 5.1).  

Tablo 5.9 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile Teknokent Performans Endeksine Göre “Üniversite-Sanayi 
İşbirliği”nde En Başarılı İlk 3 Üniversite ve Teknokentin Sıralaması 

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 2016* Teknokent Performans Endeksi, 2015* 

1. Sabancı Üniversitesi 1. ODTÜ Teknokent: 62,52 puan 

2. ODTÜ 2. İTÜ Arı Teknokent 54,92 puan 

3. Bilkent Üniversitesi 3. Bilkent Cyberpark Teknokent 50,42 puan 

* Her iki endeksin yılları farklıymış gibi17 gözükse de, esas olarak her iki endekste 2015 yılı verilerini esas alarak hazırlanmıştır. 
Kaynak: TÜBİTAK, 2015 ve BSTB, 2015’den yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Yine, 2016 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine göre, Sabancı Üniversitesi’nin hemen ardından 
ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri gelmektedir. Bir başka deyişle, ODTÜ ve Bilkent TTO, istatistiki 
bakımdan iyi uygulama örneği olmayı net bir biçimde hak etmektedirler. 

Tablo 5.10 Türkiye’deki Seçilmiş Bazı Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksindeki Yeri (2015) 

İller Sıralama Üniversite Toplam  Bilimsel ve 
Teknolojik 
Araştırma 
Yetkinliği 

Fikri 
mülkiyet 

İşbirliği ve 
Etkileşim 

Girişimcilik 
ve 
Yenilikçilik 
Kültürü 

Ekonomik 
Kalkınma ve 
Ticarileştirme 

İstanbul 1 Sabancı 88,4 19,9 11,3 25 13,5 18,8 

Ankara 2 ODTÜ 85,96 19,7 11,4 23,1 13,1 18,8 

İstanbul 3 Boğaziçi 79,66 18 8,8 24,7 9,4 18,8 

Konya 12 Selçuk 59,11 10,6 10,9 13,9 12,3 11,4 

Kayseri 13 Erciyes 56,43 11,7 3,8 13,6 14,8 12,6 

Kayseri 17 Abdullah Gül 51,21 11,2 7,5 18,1 2,2 12,2 

Kaynak: TÜBİTAK, 2015’den yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 5.10 bize Selçuk Üniversitesi’nin 2015 senesinde kendisine 12. sırada yer bulabildiğini 
göstermektedir. 

Tablo 5.11 KOP Bölgesi Üniversiteleri Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (2012-2016) 

Yıllar Selçuk Üniversitesi Niğde Üniversitesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Sıralama Toplam Puanı Sıralama Toplam Puanı Sıralama Toplam Puanı 

2012 16 43 42 28 43 27 

2013 11 55,2 38 30,9 - - 

2014 10 59,58 49 28,25 44 30,15 

2015 12 59,11 - - - - 

2016 12 58,73 - - - - 

Not: KOP bölgesindeki diğer üniversiteler ilk 50 üniversite sıralamasına giremediğinden endeks dışında kalmaktadır. (-) 
endekse girilemeyen yılları göstermektedir. 

                                                           
17 Bu tür yıllık endeks gibi çalışmalarda kimi uzmanlar yılı koyarken tercihen başlığa en son yılı 
yazmayı uygun görürken (güncel görünsün kaygısı ile), kimileri verinin kapsadığı yılı başlığa yazmayı 
doğru bulmaktadır ki, kanımızca doğru yaklaşım budur. 
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Tablo 5.11’den edindiğimiz izlenim, Selçuk Üniversitesi dışında kalan KOP Bölgesi üniversitelerinin 
2015 ve 2016 senelerinde ilk 50’de kendilerine yer bulamadıklarıdır. Niğde Üniversitesi sırasıyla 2012, 
2013 ve 2014’te ilk 50 içinde olsa da, sonraki iki yıl bu durumu sürdürememiştir. Karamanoğlu 
Mehmet Bey Üniversitesi ise, 2012 ve 2014 seneleri haricinde, ilk 50 üniversite arasına girmeyi 
başaramamıştır. Tüm bu istatistiki göstergeler bize ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinin KOP Bölgesi için 
iyi uygulama örnekleri olarak seçilmesinin makul bir zemini olduğunu göstermektedir. O zaman, 
sırasıyla ODTÜ ve Bilkent Teknokent’in KÜSİ bağlamında geliştirdikleri kurumsal düzenlemeleri ve 
karşılaştıkları problemleri ele alabiliriz. 

İlk olarak ODTÜ’den başlayalım. ODTÜ Teknokent mülakatlarından edineceğimiz ilk izlenim, bu 
birimin üst düzeylerde kurumsallaşmış bir iş ağına sahip olduğudur. Bir başka şekilde ifade etmek 
gerekirse, üniversite ve sanayi arasında mevcut bulunan işbirliği çok iyi biçimde koordine edilmiş 
kişiler ve arayüz mekanizmaları çerçevesinde örgütlenmiştir. Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliği 
özelinde yürütülen en önemli işlerden birisi, her iki taraf için de ticarileşme potansiyeli yüksek olan 
buluşların dikkate alınmasıdır. Teknokente şu ya da bu firmadan gelen buluşla ilgili olarak görevli olan 
kimseler, buluşun sınıflandırıldığı başlıkla ilişkili olan akademisyenlerle ilişki kurmaktadır. 
Akademisyenin yapacağı iş, bu buluşun özniteliklerini ortaya koymak ve şayet bünyesinde taşıyorsa 
benzer buluşlara göre sahip olduğu avantajları uzman kişiye bildirmektir. 

Akademisyenin görüşleri doğrultusunda uzman kişi bu buluşun yeterli özellikleri sergilediğine ikna 
olursa, bundan sonraki adım bu buluşa ilgi gösterme ihtimali olan firmalarla görüşülmesidir. 
Gelgelelim, firmalar buluş ne kadar iyi olursa olsun, geri bildirimde bulunurken ağır 
davranmaktadırlar. Teknokent sorumlusu, “Bu sürecin en önemli noktalarından biri de, buluşun 
olgunluk seviyesinin arttırılmasıdır. Aslında biz bir buluşu pazarlamaya çabalıyoruz. Gerçekten zor bir 
iş, soyut bir şey bir noktada çünkü” demektedir. Firmaların geri bildirimlerinin ağır bir biçimde 
yürümesinin ardında, buluşun bu soyut niteliğinin aşılması için gereken olgunlaşma sürecinin geride 
bırakılması meselesi yatmaktadır. 

Üniversite ile sanayi işbirliğinin sağlanması sürecinde en önemli basamağı, üniversiteler bünyesinde 
gerçekleştirilen buluşlar meydana getirmektedir. Yatırımcıların bir buluşa yatırım yapmasının ardında 
yatan düşünce, bu buluşun yeterli kazanç sağlayacak bir noktaya gelmiş olmasıdır. Bu noktada bir 
eksiklik söz konusu ise, firmalar bu buluşa yatırım yapmak istememektedirler. Ne var ki, buluşların 
olgunlaşabilmesi ve firmalar tarafından yatırım yapılmaya uygun görülmesi için, bir proje desteğinin 
verilmesi şarttır. Bu proje desteğinin kolaylıkla sağlanabilmesi için, akademisyenlerin şirket kurması 
ve bu sayede proje desteklerine başvurabilmeleri gibi bir yöntem oluşturulmuştur.  

Start-up oluşumları yapısal özellikleri gereği rekabetçi olduklarından, üniversite ile sanayi arasındaki 
işbirliğinin sağlanması için bir başka yöntem olarak ön plana çıkarılmıştır. Gerçekten de, birimin 
işleyişi özelinde en fazla kabul gören yöntemlerden birisi start-up’lardır. Hocalar kendilerine ait bir 
firma kurmuşlarsa, bu durumda buluşların olgunluk seviyesi için gerekli olan proje desteklerine 
başvurmakta herhangi bir engelle karşılaşmayacaklardır. Bu durumun vesile olduğu kolaylık şudur: 
Büyük çaplı firmaların sorumluluk almaktan kaçtıkları meseleler hususunda, akademisyenler kendileri 
ait şirketleri sayesinde bu sorunu ortadan kaldırmaktadırlar ve bu sayede üniversite ile sanayi 
arasındaki işbirliği sürecinin önündeki en önemli engellerden biri veya belki de en önemlisi artık bir 
engel olmaktan çıkmaktadır. Gerçekten de, birimin kendisine biçtiği amaç şu şekilde ifade edilebilir: 
Akademisyenlerin kendilerini zorlamadan alacakları sorumluluklar sayesinde buluşu ticarileştirmek ve 
bu sayede işbirliğini hayata geçirmek. 

Üniversite ile sanayi arasında bir buluşa ilişkin varılacak mutabakat, yukarıda anlattıklarımızdan da 
anlaşılacağı üzere, aslında birden fazla unsura bağlı olarak biçimlenmektedir. Bu unsurlar arasında 
birisi diğerlerine göre daha fazla ön plana çıkarılmaktadır: Firmaların beklentileri ya da kendilerine 
ilişkin düşünceleri. Burada birimin geliştirdiği işbirliği politikası sayesinde, akademisyenler ile 
sanayiciler arasındaki bağlantılar sürekli canlı tutulabilmektedir. Bir başka deyişle, akademisyenlerin 
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gerçekleştirdiği buluşlar ile firmaların beklentileri arasındaki uyumun tesis edilebilmesi için gerekli 
olan denge devamlı suretle sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Mülakat yapılan yetkili kişi, kurulmalarını takip eden süreçte 40’a varan ulusal ve 150’yi bulan yurtdışı 
kaynaklı patent aldıklarını belirtmiştir. İzledikleri yolun, ticarileşme potansiyeli bulunmayan buluşları 
elemek olduğunu da eklemektedir. ODTÜ’de akademisyenlik icra eden 900 kişi ile bu doğrultuda 
yürütülen ilişkiler mevzu bahistir. Bu akademisyenlerden gelen yaklaşık 100 adet buluş şu anda 
birimin elinde bulunmaktadır. Bunlar önemli rakamlar olmasına rağmen, yetkili kişi, üniversite ile 
sanayinin konuştukları dilin birbirinden epey farklı olduğuna ve bunun en önemli sorun olduğuna 
işaret etmektedir. Uzman kişi bu minvalde şunları söylemiştir: “Akademisyen diyor ki senelerimi verip 
araştırma yapıyorum, sanayici beğenmiyor. Sanayici diyor ki, bana ürün lazım. Akademisyen projeler 
için 2 yıla ihtiyaç duyuyor, sanayici bu ihtiyacım için 3 ayım var diyor. Akademisyen süper buluşum var 
diyor, sanayici çok riskli yatırım yapamam diyor. Bu Türkiye’ye has bir problem değil, yurtdışında da 
bunlar yaşanıyor”.  

Bunlara ek olarak, TTO, hocaların buluşlarını ticarileştirmesi için ihtiyaç duyduğu piyasa aktörleri 
konusunda araştırmalar yapmakta olduğu ifade edilmiştir. Tam tersi bir durum için de, yani sanayiden 
gelen bir talep için de hocalar bilgilendirilmektedir. Bir başka deyişle, TTO’nin, her iki kesimden gelen 
talepler doğrultusunda iş gördüğü söylenmiştir. Bu nedenle, akademisyenlerin ilgili oldukları alanları 
her daim güncel tutmaları, TTO’nun işleyişi bakımından oldukça önemli bir ayrıntıdır. Çünkü 
akademisyenlerin ilgi duydukları alanlar ivedilikle değişebilmektedir. Yetkili kişinin bu bağlamdaki 
ifadeleri şöyledir: “TEKNOTEZ diye bir programımız var, TİGER’de de bir temsilci ile biz çağrıya 
çıkıyoruz hocalarımıza tez yürüten sanayi ile ilgiliyse gelin onları firmayla buluşturalım diyoruz. O 
anlamda firma öz kaynakları ile bunu karşılıyorsa ne mutlu ama ihtiyacı var karşılayamam derse 
TEKNOKENT’teki proje ofisimiz TÜBİTAK ya da başka bir desteğe başvurması için yazıyor”.  

ODTÜ Teknokent özelinde KÜSİ süreçlerinin nasıl yürütüldüğü ve karşılaşılan aksaklıkların neler 
olduğu buraya kadar ele alındı. Şimdi, Bilkent Teknokenti değerlendirelim. Bilkent TTO bünyesinde 
yürütülen faaliyetlere gelince bu birimin işleyişinin biraz daha farklı olduğu göze çarpmaktadır. 
Burada üniversite ve sanayi işbirliği bağlamında yürütülen esas faaliyet, TTO’nun iş geliştirme birimi 
görevini üstlenmesidir. Bu durumda, üniversite bünyesinde hayata geçirilen tüm projeler mecburen 
bu birimin onayından geçmektedir. Birim, akademisyenlere proje yazma destekleri sunarak ÜSİ’ne 
destekte bulunmaktadır. Projelere verilen tüm desteklerin bu birimden çıktığı ifade edilmiştir. 
ODTÜ’den farklı olarak Bilkent TTO, kendisinden bağımsız bir biçimde faaliyet yürüten bir BAP 
(Bilimsel Araştırma Programları) bölümüne sahip değildir. Bilkent yetkilisi daha çok Ar-Ge merkezine 
sahip olan büyük ölçekli firmalara ziyarette bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun arkasında 
yatan etken, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin gerçekleştirilmesi için gerekli motivasyonların 
KOBİ’lerde bulunmadığı biçiminde ifade edilmiştir. Mülakat veren yetkili bu duruma şu sözlerle işaret 
etmektedir: “Büyük firmaları ziyaret edip rutin bir şekilde, onların ihtiyaçlarını tespit  ediyoruz benzer 
bir şekilde üniversitedeki hocaları da ziyaret edip, ne yapıyorsunuz? Nasıl araştırmalarınız var? Patent 
çıkacak mı? Fikri mülkiyet var mı burada bu projenin sonucunda? Bu proje nereye gider, Kim alır 
bunu? vs. Bunları konuşup iki taraftan bir para cüzdanı oluşturuyoruz, bunu eşleştiriyoruz”. 

Bilkent üniversitesinin, sanayi ile işbirliği hususunda hocalara şirket kurmaları için pek fazla destek 
olmadığı iddia edilmiştir. Buna gerekçe olarak ise, hocaların ağır ders yüküne sahip olması 
gösterilmiştir. Bu duruma alternatif olarak getirilen çözüm, akademisyenlerle birlikte çalışan doktora 
öğrencilerinin şirket sahibi olabileceğidir. Bu durumun, hocaların hem derslerle hem de şirketin 
işleriyle yoğun bir biçimde uğraşmaktan kurtulmasına, hem de mevcut şirketleşme düzeyinin 
artmasına vesile olacağına işaret edilmiştir. 

Akademisyen ve sanayicinin benzer bir dil üzerinden iletişim kurmadıklarına işaret edilmiştir. Bu 
durumda, üniversite bünyesindeki akademisyenlerin birimle olan ilişkilerinin arttırılması için her bir 
sene içerisinde düzenli olarak görüşmeler yapıldığı ifade edilmiştir. Bu sayede, üniversite ile sanayi 
arasındaki işbirliğinin daha etkin bir biçimde işleyebileceği söylenmiştir.Yetkili kişinin bu bağlamda 
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şunları söylemiştir, “Benim amacım burada ilişki kurmak, firmanın aklına gelmek yani bir firma proje 
yazacağı zaman kimseyi bulamıyorsa arayıp bana sorsun. Hakan Bey sizde var mı? Yoksa yok derim 
yapacak bir şey yok. Ama yani sonuçta bize sorsun Benim işim burada bu. Sorabiliyorsa zaten ilişkiyi 
kurmuşuz demektir”. 

Bilkent TTO bünyesinde, üniversite ve sanayi işbirliğini sekteye uğratabilecek en büyük problemin, 
birimin bütçesinin senelik olarak düzenlenmesi olduğu ileri sürülmüştür. Raporlar teslim edilmektedir 
ve daha sonra bunların incelenip onaylanması beklenmektedir ki bu süreç Haziran ayına dek 
sürmektedir. Bu süre zarfı içinde bütçede para bulunmadığından dolayı hem maaşların 
ödenememesi, hem de gerekli harcamaların yapılamaması gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya 
gelindiğine dikkat çekilmiştir. Bunun bir diğer anlamı, birimin devamlı suretle borçlanarak işlemek 
zorunda kalmasıdır. Birimin 10 senelik bütçesi 10 milyon TL olarak hesaplanmıştır ve senelik harcama 
sınırı bu durumda 1 milyon TL’dir. Ancak enflasyonun ve diğer etmenlerin işin içine girmesi nedeniyle 
bu paranın değer kaybına uğradığına ve TTO’nun kazanç sağlamasının ve ayakta kalmasının çok zor 
olduğuna işaret edilmiştir. Bu durumun üniversite-sanayi işbirliğini olumsuz bir biçimde etkilediğini 
mülakat veren yetkili tarafından vurgulanmıştır. 

5.4.3 KOP Bölgesindeki Üniversitelerin ÜSİ/KÜSİ Uygulamaları: Konya-Karaman-Aksaray-

Niğde Örneği 

ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinde KÜSİ süreçlerine ilişkin durum mülakatlardan aktarmaya 
çalıştığımız biçimiyle hemen hemen özetlendiği gibidir. Yaptığımız mülakatları kıstas alarak, her bir ilin 
KÜSİ bağlamındaki durumunu sırasıyla açıklamamız mümkündür.  

İlk olarak Konya ile başlayalım. KÜSİ bağlamında ilk toplantı 2014 senesinde yapılmıştır. Bu toplantı 
özelinde KÜSİ’ne ilişkin bir alt yapı oluşturulması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu bağlamda, yetkili 
kişi, Konya’daki mevcut sanayiye ilişkin kayda değer bir birikime sahip olan kurumlardan (OSB, Sanayi 
Odası vb.) birer temsilci talep ettiğini söylemiştir. Temsilcilerle gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, 
KOSGEB bünyesindeki tüm kayıtlı işletmelere (iki binin üzerinde) mail atılmıştır. Bu mailler kurumsal 
bir birimden gelince firmalar tarafından dikkate alınmıştır. Bu firmalardan ilk etapta elli tanesi geri 
dönüş yapmıştır. Geri dönüş yapan firmalar ile yürütülen görüşmelerde KÜSİ’ne dair bilgilendirme 
yapılmıştır ve firmaların beklentileri sorulmuştur. Üniversitelerin yeterli araştırma alt-yapısı olduğu ve 
bu yüzden yapılacak tez çalışmalarının sanayiye dönük olması gerektiği ifade edilmiştir. Bundan 
başka, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından KÜSİ’ni desteklemek için verilen teşvik ve desteklerin 
mevcudiyetine rağmen, Konya sanayicisinin beklemekten hoşlanmadığı dile getirilmiştir. Yetkili kişi bu 
bağlamda şu sözleri sarf etmiştir: “Şöyle bir yaklaşım var bu projenin içerisinde ne kadar kesinti 
yapabiliriz diye uğraşıyorlar. İstenilen paradan düşmeler oluyor o zaman bir çalışmanın şu bölümünü 
yapma demek istiyorlar. Tüm bunlara rağmen proje hazırlama konusunda yardımcı olduk”. 

Firmaların yenilik hususunda çekimser oldukları ve riske girmek istemedikleri vurgulanmıştır. Bu 
durumun sonucunda, yeni bir ürün ya da teknoloji geliştirmek yerine kopya etme süreçlerine 
yoğunlaştıkları söylenmiştir. Konya sanayisinde sürüp giden en önemli sorunlardan birisinin, son sözü 
patronun söylemesi olduğu ifade edilmiştir. Tüm birimlerde müdürler var olsa bile, son sözün 
patronun ağzından çıktığı söylenmiştir. Firmalarla KÜSİ bağlamında yapılan görüşmelere il 
müdürlüğünden birileri ile değil de akademisyenlerle gitmenin firmaların daha açık ve rahat hareket 
etmesine vesile olduğunun altı çizilmiştir. Ancak hocaların derse girmesi, araştırma yapması ve 
firmaları yerinde ziyaret etmesi beklenmektedir. Hocaların sanayiye gidip gelmeleri tüm günlerini 
almaktadır. Ayrıca akademisyenler ve sanayiciler arasındaki güven ilişkisinin tesis edilmediği ifade 
edilmiştir: “Bir güven sorunu var herkeste hata var bir buluş olduğunda sanayici benim buluşum gider 
diye güvenmiyor hoca da benim bundan çıkarım ne diyor. …Temel mesele güven meselesi”. Mülakat 
yapılan görüşmeci KÜSİ’nin ardında yatan düşünce ne kadar iyi niyetli olursa olsun, çok fazla yarar 
getireceğini düşünmediğini ifade etmiştir. Toplantıların sürekli yapılmakta olduğu, ancak temsilciler 
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herhangi bir öneride bulunmadıkları söylenmiştir. İyi gelişmeler söz konusudur, ancak çok çabuk bir 
biçimde sonuç alınmak istenmektedir.  

Aksaray’da yapılan mülakatlar daha farklı bir yörünge izlemiştir. İlk olarak, mülakat veren bir yetkili, 
bölgede bilimsel kültürün çok az geliştiğini ifade etmiştir. İşletmelerin kurumsal bir yapısı yoktur ve 
bu yüzden üniversite ile ilişki geliştirmek gibi bir kaygıları söz konusu değildir. Yerli firmaların 
üniversiteden bilgi istemek konusunda çekingen olduğuna işaret edilmiştir. Akademisyenler paradan 
bahsettiği zaman sanayicilerin işbirliğine yanaşmadığı söylenmiştir. 2013’te kurulan TEKMER hiçbir 
başvuru alamadığı için 2015’te kapanmıştır. Bu bağlamda, üniversitenin sanayi ile geliştirmeye 
çabaladığı işbirliğinin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Sanayicinin üniversiteye uğramamasının 
ardında eğitim süreçlerinden gelen bir eksiklik olduğu dile getirilmiştir. Bilimsel uğraşlara ilgi 
gösterilmediği söylenmiştir. KÜSİ’nin gelişmesi için 2015 senesinde 81 ili kapsayan il müdürlükleri 
özelinde KÜSİ komisyonları faaliyete geçirilmiştir. Bu kurullar zaman zaman toplantılar yapmıştır ve 
KÜSİ bağlamındaki faaliyetlerin arttırılması yönünde çabalar göstermiştir. KÜSİ birimi birçok işletmeyi 
ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler esnasında işletmelerin işbirliği konusundaki isteklerini dile getirmekte 
olduğuna ancak bu sürecin bir türlü sonuca bağlanamadığına işaret edilmiştir. İşletmelere hangi 
desteklerin verildiği bu birim tarafından anlatılmaktadır. Ancak bundan başka, KÜSİ biriminin 
eğilimleri arttırmak gibi bir amacı olduğu ifade edilmiştir. Bunun için KÜSİ bünyesinde yer alan 
yöneticilerin daha etkili çalışması gerektiğine gönderme yapılmıştır. 

Bölgede ciddi düzeylere ulaşan bir Ar-Ge faaliyetinin söz konusu olmadığından ve bu yüzden KÜSİ 
faaliyetlerinin ciddi bir biçimde bu durumda etkilendiğinden söz edilmiştir. Bir yetkili şu sözleri dile 
getirmiştir: “Aksaray sanayi bölgesi özel sektörün herhangi bir Ar-Ge merkezi orta ve ileri teknoloji 
üretecek bir yapısı yok. Biz esasında sanayiciye temas kuracağımız yardımcı olacağımız noktalar 
buralar biz düşük teknolojik ürünlerden bir basamak yukarı çıkmanın yolu üniversite hocaları 
sanayiciler kamu kuruluşunda ki yetkililerin bir arada devam etmesi başka türlü olmaz. İlişkimizi o 
nedenle çok etkiliyor”. Bu bağlamda, sanayiciler ile akademisyenlerin ortak bir dil tutturamadığına 
işaret edilmiştir. Devlet son 10-15 senelik dönem içerisinde çok önemli destekler sağlamıştır. Ancak 
bu desteklerin nereye gittiği konusunda bir takipsizlik olduğundan bahsedilmiştir. Bundan başka, KÜSİ 
bağlamında sunulan çözümlerin kurumsal olmadığı dile getirilmiştir. Ayrıca çok düşük teknolojilerle 
üretilen ürünlerin şehrin ekonomisine hâkim olması, KÜSİ’nin gelişmesini engelleyici bir etkide 
bulunmaktadır. 

Karaman’a gelirsek, oldukça küçük bir olmasına rağmen, ciddi boyutlara varmış bir OSB’ne sahip 
olduğu ifade edilmiştir. Bu durumun KÜSİ açısından oldukça verimli bir sonuç doğurabileceği 
söylenmiştir. Kurumsal firmaların yok denecek kadar az olması en ciddi sorun olarak ön plana 
çıkarılmıştır. Ancak üniversitenin daha sekiz yıllık bir mazisi olsa bile, KÜSİ bağlamında çok ciddi bir yol 
kat ettiği iddia edilmiştir. Üniversite yönetimi KÜSİ’ne çok ciddi bir önem atfetmektedir. Bu önemin 
ardında yatan temel fikir, Karaman sanayisinin dışa bağımlılığının azaltılmasıdır. KÜSİ süreci 
bağlamında, hedeflenen firmaların büyük sanayiciler olmadığı, zira büyük sanayicilerin konunun 
mahiyetine ilişkin önemli bir farkındalığa sahip olduğu belirtilmiştir. KÜSİ isimli bir bütçe olmamasının 
en önemli eksikliklerden birisi olduğuna işaret edilmiştir. Ancak akademisyenlerin sanayi ile olan 
ilişkilerinin ciddi bir boyutta sürdüğüne dikkat çekilmiştir.  

Firmaların KÜSİ birimine yönelttiği en önemli sorunlardan birisinin bürokratik işlemlerden çok 
yorulmaları ve bu yüzden süreçten el etek çekmek istemeleri olduğu dile getirilmiştir. Bir yetkilinin 
ağzından çıkan şu sözler bu bağlamda önemli görünmektedir: “ÜSİ kapsamında, teknoloji ürünlerine 
yönelik yapılacak çalışmalarda, bazı firmalar “10 bin TL’lik destek alacağım, anamdan emdiğim süt 
burnumdan geliyor” diyor. Yani ona harcayacağım zamanı zaten oturup kendim yaparım gibi şeyler 
geliyor”. Bundan başka, firmaların ticarileştirme ve kurumsallaşma yolu gitmeyi başarabildikleri, 
ancak ürünleri satmak konusunda ciddi sorunlar yaşadıkları ifade edilmiştir. Firmalar ve sanayiciler 
arasında ciddi bir güven sorunu olduğuna işaret edilmiştir. KÜSİ biriminin yaptığı çalışmalar sayesinde 
bu güvensizlik durumlarının tedricen ortadan kalktığının altı çizilmiştir.Verilen destekler çok ciddi 
boyutlarda olmasına rağmen, isteksiz firma ve akademisyenin varlığı, sonuç alınmasının önüne 
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geçmektedir. Neticede, sorunlar ne olursa olsun, Teknopark ve İŞGEM’in kurulmasının problemlerin 
önüne geçilmesi için ciddi bir fırsat sunduğuna işaret edilmiştir. 

Niğde özelinde kurgulanan KÜSİ’nin çok iyi denebilecek yapısal özelliklere sahip olduğuna işaret 
edilmiştir. Bunlardan birinin, üniversitedeki hocaların firmalara danışmanlık yaparken parasal 
meseleleri ön plana çıkarmaması olduğu söylenmiştir. Ne var ki, eğitim sistemindeki sıkıntılar söz 
konusudur. Bu durum bir yetkilinin şu sözleri tarafından vurgulanmıştır: “Öğrencileri %85 sosyal 
bilimlere kaydırdılar %25 temel bilimler mühendislik bilimleri ve tıp bilimi. Temel bilimler olmadan 
hiçbir şey yapamazsınız. Birileri bizi sosyal bilimlere yönlendirdi. Devletin müdahale etmesi gerekiyor. 
Bu alanı % 75’e çıkardılar. Bizde bu %25’i kabul etseniz bunun yüzde 15’i sağlık bilimlere gidiyor.” KÜSİ 
bağlamında hem TSO’nın hem de üniversitenin bilhassa son 3-4 senedir aktif bir biçimde çalıştığına 
işaret edilmiştir. Rektörün çabaları da her fırsatta dile getirilmektedir. Hem öğrencilerin hem de 
sanayicilerin gelişimi için çeşitli eğitimlerin verildiğine gönderme yapılmıştır. 

Bölgenin sanayi potansiyelinin KÜSİ’ni olumlu yönden etkilediğine işaret edilmiştir. KÜSİ’nden önce 
sanayinin üniversite araştırmalarına ilişkin çok daha bilgisiz olduğuna değinilmiştir. Ancak son 
zamanlarda hem proje hazırlamak hem de hazırlatmak için başvuranların büyük bir ilgisinin 
olduğundan bahsedilmektedir. Bunun oluşmasının arkasında akademisyenlerin bıkmadan yaptıkları 
bilgilendirme toplantılarının ve görüşmelerin ciddi bir etkisi olduğunun altı çizilmiştir. Böyle olunca, 
üniversite ile sanayici arasında proje yürütme konusunda bir bilinç oluştuğuna değinilmiştir. Ancak 
farkındalık daha yeni artmıştır ve henüz olgunlaştığı söylenemez. KÜSİ istenen düzeylere henüz 
ulaşamamış olsa bile, zamanlar iyiye gidecek ve yerleşecek bir işbirliği kültürünün emarelerinin 
mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Devlet tarafından verilen teşvik ve desteklerin başlangıçta yeterli 
gibi gözükse de, süreç ilerledikçe ek ödeneklere gereksinim duyulduğu belirtilmiştir. Örneğin dövizin 
durumunun gidişatı sekteye uğrattığından bahsedilmiştir.  

5.4.4 Sonuç: KÜSİ Uygulamasında KOP Bölgesi İlleri İle Başarılı Üniversitelerin Farklılıkları 

ve Benzerlikleri 

Bu bölümde KOP Bölgesi illeri ile başarılı uygulama örneği olarak alınan üniversiteler arasındaki 
farklılıklar ve benzerlikler ele alınacaktır.  

ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinde yapılan mülakatlarda dile getirilen şeylerden birisi, buradaki 
işleyişin belirli bir işbölümü çevresinde örgütlendiği ve ciddi bir kurumsallık düzeyinde 
sürdürüldüğüdür. Akademisyenler ve sanayiciler arasında kurulan bağların sürekli olarak yeniden 
üretildiği ve arayüz mekanizmalarının daima canlı tutulduğu ifade edilmiştir. Buluş süreçlerinin uzun 
bir zaman dilimi sonunda nihayete ermesi nedeniyle, akademisyenlerin şirket kurması bu bağlamda 
öne çıkmaktadır. Bunun en önemli etkisinin proje desteklerinden faydalanılması için gereken 
sorumluluğun akademisyen tarafından alınması olduğu ileri sürülmüştür.  

Bu sayede firmaların beklentilerini gerçekleştirmeleri için gereken buluşun somutlaşması süreçlerine 
ilişkin var olan sorunların önemli ölçüde ortadan kaldırıldığı dile getirilmiştir. Yine de 
akademisyenlerin ve sanayicilerin konuştukları dilin çok farklı olduğuna işaret edilmiştir. Bu durum, 
KOP illerindeki üniversiteler ile iyi uygulama örneği olan üniversiteler arasındaki bir benzerliğe işaret 
etmektedir. İyi uygulama örneği olan üniversitelerde yapılan mülakatlarda dile getirilen bir diğer 
önemli olgu da, bu birimlerin gelişmiş bir Ar-Ge merkezine sahip olan büyük ölçekli firmalarla işbirliği 
geliştirdiği yönündedir. Gelgelelim, KOP Bölgesi illerinde yapılan mülakatlarda ise hemen hemen 
bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Firmaların ezici bir bölümü KOBİ’dir ve bu yüzde KÜSİ’nin 
geliştirilmesi için aktörlerin daha çok KOBİ’lerle faaliyette bulunması gerekmektedir. Bu durum 
önemli bir ayrım olarak ifade edilebilir.  

İyi uygulama örneklerinden Bilkent TTO ile yapılan mülakatlarda KÜSİ’ne darbe vurabilecek en önemli 
sorunun, bu birimin bütçesinin senelik olarak hazırlanması olduğu ifade edilmiştir. Birimin devalı 
olarak borçlanıp sonra eline geçen parayla bu borçları kapatarak iş gördüğü dile getirilmiştir. Bu 
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durum KOP illerinde de sık karşılaşılan bir sorun olarak ön plana çıkarılmıştır. Yukarıda da söylediğimiz 
gibi, iyi uygulama örneği olarak seçilen üniversiteler ile yapılan mülakatlarda, gelişkin bir kurumsallık 
yapısına sahip olan firmalarla işbirliği kurulduğu dile getirilmiştir. Ancak bir bütün olarak KOP illerinde 
faaliyet gösteren firmaların çok ufak bir kesimi haricinde, kurumsal bir yapı taşımadıkları, bir başka 
deyişle, firmanın yönetimi ile ilgili alınacak kararların aile büyüğü tarafından verildiğine işaret 
edilmiştir. Bu durum, mukayese ettiğimiz taraflar arasındaki en ciddi farklılıklardan birini ortaya 
sermektedir. 

Hem iyi uygulama örneği üniversiteler hem de KOP Bölgesi illerinde yer alan üniversitelerde yapılan 
mülakatlarda firmaların sonuç odaklı olduğu ve riske girmekten imtina ettikleri dile getirilmiştir. Bu 
durum da, mukayese ettiğimiz taraflar arasındaki en ciddi farklılıklardan birini olarak gösterilebilir. İyi 
uygulama örneği olan üniversitelerde hocaların ders yüklerini almak adına geliştirilen (örneğin 
doktora öğrencilerinin şirket kurması gibi) stratejiler söz konusudur, ancak KOP Bölgesi illerinde 
henüz bu türden stratejilerin mevcut olmadığını söylemek mümkündür. 

İyi uygulama örneği olan üniversiteler bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar özelinde, bürokratik 
işlemlerin firmaları bıktırdığına ilişkin herhangi bir şey dile getirilmemiştir, ancak KOP Bölgesi illerinde 
yapılan mülakatlarda böyle bir sorun olduğuna dair sözler sarf edilmiştir. Bir başka deyişle, alınacak 
desteğin önüne çıkarılan bürokratik engellerin varlığı, firmaların meseleye ilişkin heyecanlarını ve 
isteklerini ortadan kaldırmaktadır. KOP Bölgesi illeri özelinde, KÜSİ gerçekleştirilmeden önceki 
süreçlerde çok daha sorunlu olan üniversite ve sanayici arasındaki işbirliği ilişkilerinin, bu adım 
atıldıktan sonra çok daha ciddi bir ivme yakaladığından bahsedilmiştir. Bu bağlamda, iyi uygulama 
örnekleri olan üniversitelerin girdiği yola KOP Bölgesi illerindeki üniversitelerin de girmiş olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu durum, aynı düzeyde yer almasa bile, bir benzerlik olarak anılabilir. Bir 
başka deyişle, on sene öncesinde KOP Bölgesi illerinde KÜSİ’ne ilişkin çok düşük düzeyde bir 
farkındalık söz konusu iken, bugün yapılan çalışmalar ve bilgilendirme faaliyetleri sayesinde gelinen 
noktada çok ciddi bir yol alındığı ifade edilebilir. 

5.4.5 Pilot Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulaması Önerileri 

Türkiye’ de üniversite-sanayi işbirliğine yönelik olarak öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin sanayi ile 
tanıştırılmasına yönelik yapılan başarılı en az 3 uygulama incelenerek bölge üniversitelerine 
uygulanabilirliği analiz edilerek, zayıf noktalar iyileştirilerek öneri olarak sunulacaktır.  

Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) kapsamında öğrencilerin sanayiyle tanıştırılmasına yönelik olarak 
başarılı üç uygulamanın incelenmesi ve KOP Bölgesindeki üniversitelere önerilmesi çerçevesinde, 
Ankara ve İstanbul’da yer alan üniversiteler ile aynı zamanda “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi” ve “Teknokent Performans Endeksi”ne göre (Bkz. Tablo 5.7 ve 5.8) “Üniversite-Sanayi 
İşbirliği” alanında en başarılı olan üniversite/teknokentler incelenmiştir. Bu kapsamda, elde edilen ön 
veriler ve bilgiler doğrultusunda, üniversitelerin ÜSİ kapsamında yürüttüğü tüm programlar ve yaptığı 
uygulamalar sıralanmış ve bunlar arasından KOP Bölgesi üniversiteleri için uygun olduğu düşünülen, 
bölge üniversitelerinin sahip olduğu araştırma, öğrenci ve öğretim üyesi altyapısına uygulanabilirliği 
olası olan 3 örnek ve başarılı program seçilerek detaylı bir inceleme yapılmıştır. Bu doğrultuda ODTÜ, 
Bilkent ve Gazi Üniversitelerinde söz konusu içeriğe ve kriterlere sahip 3 uygulama hakkında 
programları tasarlayan ve yürüten yetkililerle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 
5.12’de örnek uygulamanın seçildiği üniversiteleri ve yapılan görüşmelerin bilgisini içermektedir.  

Tablo 5.12 ÜSİ En Başarılı Uygulama Önerileri Kapsamında Gerçekleştirilen Mülakat Bilgileri 

Görüşme 
Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer ve tarih Görüşülen Kişinin 

İli Kurum Tarih Saat Adı ve Soyadı Unvanı/ Görevi 

Üniversite ANKARA ODTÜ Rektörlük  15.3.2017 14.00 Saadet Beygü  ODTÜ Sayp programı Araştırmacısı 

Üniversite ANKARA ODTÜ Rektörlük  15.3.2017 15.30 Öykü Önder ODTÜ Kariyer Planlama Merkezi 
Koordinatörü  

Üniversite ANKARA Bilkent TTO 10.3.2017 16.00 Yeşim Gülseren Mezuniyet Projeleri Koordinatörü 

Üniversite ANKARA Gazi Teknokent  16.3.2017 10.30 Pelin Taşcı İş Geliştirme Uzmanı 
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5.4.5.1 Üç Başarılı Uygulamanın Amacı ve Kapsamı 

(1) Bilkent Üniversitesi ÜSİ Proje Fuarı ve Yarışması Programı: Bilkent Üniversitesi TTO ve Üniversite-
Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ÜSİM) organize ettiği “Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Proje Fuarı ve Yarışması Programı” 22 yıl önce sistem tasarımı derslerinin sanayi projelerine 
dönüştürülmesi ile başlamıştır. Bu zamana kadar,söz konusu program kapsamında 86 şirketle toplam 
397 proje gerçekleştirilmiştir. Endüstri Mühendisliği Bölümüson sınıf öğrencilerinden oluşan proje 
ekipleri, şirket yetkilileri ve üniversite akademik danışmanları, TTO ve ÜSİM’in koordinasyonunda 
firmanın belirlediği gerçek problemler üzerinde çalışmaktadır. Projeler sonucunda ortaya çıkan ürün, 
yöntem veya hizmet, ilgili firmaya önemli yarar ve katma değer sağlamaktadır (Bilkent, 2017). 

Endüstri Mühendisliği Proje Fuarı ve Yarışması ise yapılan projelerin ilgili tüm firma, kuruluş ve 
üniversitelerle paylaşılması, iş dünyasının seçkin kuruluşlarının birbirleriyle ve üniversite ile olan 
etkileşiminin artırılması ve öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasını sağlamak amacıyla 
2002 yılında başlatılmıştır (Şekil 5.41). Her yıl düzenli ve etkin bir şekilde yapılan bu çalışmaların daha 
kalıcı ve yaygın olarak paylaşılması amacıyla da tüm projelerin detaylı bir şekilde yer aldığı “Endüstri 
Projeleri” kitabı hazırlanmakta, ücretsiz olarak iş dünyasına, üniversitelere, akademisyenlere ve 
öğrencilere dağıtılmaktadır (Bilkent, 2017). 

Şekil 5.41 Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 11. Proje Yarışması ve Fuarı 

 

Kaynak:  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinden alınmıştır. 

(2) ODTÜ SAYP Programı: ODTÜ Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP), 
Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında uygulanmakta olan bir programdır. Programın temel amacı, 
savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan ve aynı zamanda ODTÜ’de lisansüstü 
programlara kayıtlı öğrenciler tarafından yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez 
çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri doğrultusunda ve 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirecek şekilde güdümlü 
projeler olarak yapılandırılması amacıyla başlatılmış olan bir araştırmacı yetiştirme programıdır  
(ODTÜ, 2017). 

SAYP programı kapsamında, ODTÜ ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, TUSAŞ (TAI) ve 
ROKETSAN şirketleri arasında, SAYP çerçevesinde lisansüstü tezler aracılığıyla “Araştırma Projeleri” 
gerçekleştirilmesi konusunda 4 Ekim 2011 tarihinde birer protokol imzalamıştır (Şekil 5.42). 
HAVELSAN, FNSS ve MİLSOFT şirketleri ise, 25 Kasım 2013 tarihinde ODTÜ'de gerçekleştirilen ÜSİ 
Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) toplantısından sonra programa katılmış, bunu en 
son olarak Nuron firmasının SAYP’a dahil olması izlemiştir (ODTÜ, 2017). 
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Şekil 5.42 ODTÜ SAYP İmza Töreni 

 

Kaynak: Savunma Sanayi Müsteşarlığı web sitesinden alınmıştır. 

(3) Gazi Üniversitesi İş Fikri Yarışması: Gazi Üniversitesi İş Fikri Yarışması,diğer iki programdan farklı 
olarak yenilikçi fikirlerin uygulanmasına dayalı bir girişimcilik programdır. Gazi TTO tarafından, Halk 
Bankası sponsorluğuyla 4 yıldır düzenlen “İş Fikri Yarışması”nın temel amacı, teknolojik ve yenilikçi bir 
iş fikri olan genç girişimcileri, bu iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak mali destek ve 
ortam sağlayarak teşvik etmektir. Bu yarışma ile kazanan projelere verilecek desteklerle teknoloji 
tabanlı yenilikçi bir iş kurulması hedeflenmektedir (Gazi, 2017). 

Yarışmaya, Gazi Üniversitesi’nde herhangi bir bölümde lisans, yüksek lisans veya doktora yapan 
öğrencileri ile lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 
dokuz yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir. Her proje ekibinin bir lideri olmakta, başvurular 
bireysel olarak yapılabileceği gibi, lideri yukarıdaki koşulları sağlayan Gazi Üniversitesi öğrencisi veya 
Gazi Üniversitesi mezunu olmak şartıyla bir ekip en fazla 4 kişi olacak şekilde de başvuru yapabilir. 
Projesi kazanan fikirler için, yarışma büyük ödülü 80.000 TL, ikincilik ödülü 40.000 TL, üçüncülük 
ödülü 20.000 TL şeklinde para ödülleri vardır (Şekil 5.43). Bunun yanı sıra finalist ekipler, girişimcilik 
eğitimi, teknoparkta ücretsiz ofis alanı tahsisi, Ar-Ge desteklerinden yararlanmaya yönelik destekler, 
fikri mülkiyet desteği, koçluk desteği gibi birçok imkâna kavuşmaktadır (Gazi,2017). 

Şekil 5.43 Gazi TTO II. İş Fikri Yarışması 

 

Kaynak: Gazi TTO web sitesinden alınmıştır. 
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5.4.5.2 Üç Başarılı Uygulamanın Özgün Yönleri 

(1) Bilkent Üniversitesi ÜSİ Proje Fuarı ve Yarışması Programı: Uygulama ilk 1994 yılında ilk defa 
Bilkent’te Endüstri mühendisliğiyle başlayan ve Türkiye’de ilk defa sanayi odaklı lisans bitirme projesi 
uygulamasıdır. Şuanda Bilkent’te Bilkent Üniversitesinde elektrik elektronik mühendisliği, makine 
mühendisliği, endüstri mühendisliği 3 bölümde uygulamayı yürütmektedir. Proje fuarı ise işin bitiş 
noktası olarak nitelendirilmektedir. İlk başta, sanayi odaklı lisans teziyle başlayıp ondan sonra çok 
büyük bir organizasyonda bütün projeler tanıtılmaktadır. 3. Sınıftayken öğrencilere bir toplantı 
yapılmaktadır. Öğrencilere sanayiodaklı lisans bitirme projesi yapılacağının duyurusu yapılmaktadır. 
Zorunlu bir ders niteliği taşımaktadır. Öğrencilerden 6 kişilik takımlarını oluşturmaları istenmektedir. 
Öğrenciler de kendi aralarında takımlarını oluşturmaktadırlar. Öğrencilerden bu ekiplerin yetkinlik 
bazlı yapılması istenmektedir. En iyi kod yazan, anlatan, arabası olan, şirkete gidebilmek için en iyi 
Türkçe ifade eden, en iyi İngilizce rapor yazabilen vs. gibi organize olmaları istenmektedir. Sonra yazın 
TTO işin sorumlusu olarak bütün şirketlerle “endüstri makine ve elektrik elektronik mühendisliği 
öğrencileriyle proje yapmak ister misiniz?” diye iletişime geçmektedir. Şirketlere gidip bu süreç 
nasıldır, neler yapılır ve öğrencilerin hocaların ve şirketin üzerine düşen görevler nelerdir, bunlar 
anlatılmaktadır. Sonrasında, şirketlerden proje önerileri alınmaktadır ve proje havuzu 
oluşturulmaktadır. Projelerde bir takım istemlerde bulunulmaktadır. Proje bütçesini şirket karşılaması 
ya da proje için şirketin mutlaka danışman ataması gibi istemlerdir bunlar. TTO tarafından akademik 
danışman atanmaktadır ve öğrenciler projenin süreceği yaklaşık 9 ay boyunca birtakım zorlukların 
yaşanabileceği konusunda bilgilendirilmektedir. Havuza konulan projeler öğrenciler tarafından 
seçilmektedir. Sonrasında da “biz bu projeyi yaparız deyip” TTO’yu ve hocalarını ikna etmektedirler. 
Eylül ayında projelerin başlangıç toplantıları yapılmaktadır. Şirket, üniversite ve öğrenciler TTO açılış 
toplantıları yapmaktadır. 8 ay sonunda, yani Mayıs ayında çok büyük bir fuarla bütün projelerle ilgili 
nelerin yapıldığı anlatılmaktadır. Elektronik elektrik ve makine mühendisliği projelerinin ürün odaklı 
olması ve ortaya mutlaka bir ürün çıkması gerekmektedir. Endüstri mühendisliğinde ise süreç 
yönelimleri analizler modeller çıkmaktadır. Onlarda aynı şekilde bunları sunmaktadır. Tüm projenin 
bütçesini şirket karşılamaktadır. Bütçe projeye bağlı olarak 20 bin TL ila 4 bin TL arasında 
değişmektedir. Süreç sonunda ise projeler bitirilip ilgili kişilere teslim edilmektedir. Fuarda bütün 
ürünler herkese açık bir biçimde sergilenmektedir. Süreç böylece tamamlanmış olmaktadır. Ayrıca 
endüstriyel danışman gibi akademik danışman ve TTO yetkilisi deöğrenciye not 
vermektedir.Uygulamanın paydaşları iş dünyasından oluşmaktadır. Firmanın herhangi bir Ar-Ge 
fikrinin olması yeterli görülmektedir. 

Makine ve elektrik elektronikte bu bir yarışma olarak değil, sergi ve proje pazarı şeklinde giderken, 
endüstri mühendisliğinde her projenin değerlendirme kriterleri bulunmakta ve yarışma 
yapılmaktadır. Projenin hem bilimsel hem de uygulanabilirlik yetkinliklerine bakılmaktadır. 8 ay 
boyunca değerlendirme notlarıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bütün raporlar dışarıdan seçilen jüri 
tarafından(proje yürütülen şirket) değerlendirilmektedir ve jüriher sene değişmektedir. Jüri 
üyelerinenelere dikkat etmeleri gerektiğihususunda değerlendirme formatı verilmektedir. Projenin 
kalitesi, uygulanabilirliği, verimliliği, bilimsel etkinliği, Ar-Ge de yeri inovotifliği, herkesin ortak 
çalışmış olması gibi kriterler içermektedir. Yarışmada bütün projeler kendini sahnede anlatmaktadır. 
Dışarıda ise poster sunumları devam etmektedir. Her bir sunum 12 dakika sürmektedir. Bu sunumlar, 
öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, sunum etkinliklerinin arttırılmasını ve bilginin doğru ifade 
edilerek pazarlama yapılmasını sağlamaktadır. Sürecin sonunda proje kitabı bastırılmaktadır. Web 
sitesi üzerinden bilgi akışı sağlanmaktadır. Fuar ya da yarışma sonuçlarının lansmanı yapılmaktadır.  

(2) ODTÜ SAYP Programı:SAYP kapsamında lisansüstü eğitim alan öğrenciler, işbirliği yapılan 
savunma sanayi kuruluşları tarafından istihdam edilmektedir. Araştırmacılar, protokollerle belirlenen 
alanlarda ve koşullarda ilgili sanayi kuruluşunda görev yaparken aynı zamanda üniversitelerde 
eğitimlerini sürdürmektedirler. Araştırmacılar, vaktinin bir bölümünü eğitim aldıkları üniversitede, 
diğer bölümünü ise ilgili sanayi kuruluşunda geçirmektedirler. Araştırmacıların lisansüstü tez konuları, 
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üniversite öğretim üyeleri ve ilgili sanayi kuruluşlarının yetkilileri tarafından ortaklaşa belirlenip ve 
yönetilmektedir (Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2017).  

(3) Gazi Üniversitesi İş Fikri Yarışması:Bu sadece bir fikir yarışmasıdır. Öğrenci iş planını yazarken 
ufak tefek bir yazılım ya da yapacağı bir ürünün bir parçasını geliştirebilmektedir. Burada yenilikçi bir 
fikir ve Ar-Ge niteliği önemlidir. Fikrin ticarileştirilmesi sonraki aşamada gerçekleşir. Uygulama 
boyunca eğitimler verilmektedir. İlki girişimcilik eğitimidir. İş planı hazırlama ve yazımı, bir şirketin 
kurulumu ve teknolojik yapılabilirlik temalı bir eğitimdir bu. Pazarlama planlama eğitimleri de 
verilmektedir.  Ayrıca eğitimler dönem dönem verilmektedir. İlk başta, girişimcilik eğitimi ve iş planı 
yazma eğitimi verildikten sonra, öğrenci ikinci aşamaya iş planıyla birlikte gelmekte ve eksik kaldığı 
noktaları sormaktadır. Eğitimlere katılmayan öğrenciler ikinci aşamaya geçememekte ve direkt olarak 
elenmektedir. Eğitimlerin en az %80’ine katılım zorunludur. Ödül alan ilk 3 proje teknoparkta şirket 
kurup ürününü geliştirebilmekte ve ilk 3 projeye ücretsiz 1 yıl ofis alanı tahsis edilmektedir. Ayrıca bu 
projelerin finalinden sonra, tüm projeler alınıp teknogirişime başvurmaları sağlanmakta ve eksiklik 
varsa üzerine çalışıp tamamlatılmaktadır. Ürüne dönüşebilecek ticarileştirme potansiyeli olan 
projelerinteknogirişime başvurmalarını sağlanmaktadır.Öğrenci destek alınca ürününü hemen hayata 
geçirebilmektedir. Ürün kadar pazarlama faaliyeti debu noktada önemlidir. Teknopark yetkilisi 
öğrencileri fuarlara götürmekte ve öğrencilerin alanlarıyla ilgili irtibat haline oldukları firmalarla ve 
sanayiyle buluşturmaya çalışmaktadırlar.  

Birincilik ödülü olan 80 bin TL hemen verilmemekte, daha çok süreçler dâhilinde verilmektedir. Firma 
kurulunca bir miktar para ödenmektedir ve ihtiyaç duyulan ekipmanlar alındıktan sonra bir miktar 
ödeme yapılmaktadır. Firmanın faaliyetleri ve gidişatı nedir ve potansiyel olarak neler yapılabilir diye 
sürekli olarak gözetim altında tutulmaktadır. 

5.4.5.3 Üç Başarılı Uygulamanın Hedefleri ve Katkısı 

 (1) Bilkent Üniversitesi ÜSİ Proje Fuarı ve Yarışması Programı: Çok fazla çaba gerektiren bir 
uygulama olmadığı, bilakis yönetimsel beceriler iyi olduğu takdirde kolaylıkla hayata geçirilebilir bir 
uygulama olduğu belirtilmiştir. Uygulamanın ders biçiminde olması öğrencileri sürece daha çok dâhil 
etmektedir. Bilimin sahada uygulanması ve bilimsel bilginin iş sonuçlarına dökülmesi açısından, 
önemli bir uygulama olarak görülmektedir. Öğrenciler problemi uygulamaya dökerek, gerçek 
problemi çözmeyi öğrenmektedirler. Öğrenciler gerçek veriler vasıtasıyla gerçek problemler 
uğraşmaya başlamaktadır ve böylece öğretmenler derslerde hayal ürünü değil, gerçek problemleri 
anlatmaya başlamaktadır. Proje bittikten sonra işe alınan kişi sayısının çok fazla olduğu belirtilmiştir. 
Sektörel anlamda iş imkânı olduğu zaman, öğrencilerin savunma sanayinde çalışması ve proje 
yapmaları, firma sahiplerinin bu sektörde bu kişileriistihdam etmeye gönüllü olmalarına vesile 
olmaktadır.Şirket bu kişilerdenkendi ekiplerine dâhil olmaları talebinde bulunmaktadır. Öğrencilere, 
bu bağlamda, ara derslerde verilmektedir. Proje nasıl yönetilir, takım çalışması nasıl başarılı olur, 
stres yönetimi nasıl minimize edilir gibi konuların anlatıldığı derslerdir bunlar. İlave olarak, patent fikri 
haklar dersi inovasyon semineri almaktadırlar. Kendini ifade etme ve beden dili sunum teknikleri 
eğitimi de almaktadırlar. Amaç, öğrencileri gerçek hayata hazırlamaktır ve bu sayede öğrenciler iş 
hayatını mezun olmadan tanıma fırsatı bulmaktadırlar. İş dünyasının ve öğrencilerin karşılıklı 
beklentileri anlatılarak ortak nokta bulunmakta, böylece öğrenci daha verimli çalışırken, şirkette daha 
çok kar etme imkânı bulmaktadır. İş dünyasının ve sanayinin beklentileri çalıştığı konular güncel 
sorunları bu proje sayesinde daha yakından takip edilebilmektedir. Aynı şekilde iş dünyası da mevcut 
sorunlarını çözebilme imkânı bulabilmektedir. Rektörünprojeyi sahiplenmesi ve öğrencilerle birlikte 
şirketlere plaket verilmesi üniversitenin tanınırlığını arttırırken, iş dünyasının üniversite üzerinden 
reklam yapmasına katkı sağlanmaktadır. 20 günlük kısa stajlarda öğrencilerin hem öğrenme hem de 
sektörü tanıma süreci gerçekleşemezken, bu uygulama sayesinde öğrenci birebir gerçek iş yaşantısını 
tatmakta ve kendini tanıyarak uygun olduğu sektörü seçebilme imkânını yakalamaktadır. İş dünyası 
öğrencilere kendini, trendleri ve sorunlarını anlatırken, öğrenciler de iş dünyasından beklentilerini 
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anlatmaktadır. Böylece, öğrenci ve iş dünyası arasında kontak kurulmakta ve birbirlerini anlama 
süreci başlamaktadır.  

(2) ODTÜ SAYP Programı:Savunma sanayi sektörünün öncelikleri doğrultusunda ve SSM’nın 
yönlendirmesiyle, savunma sanayi şirketleri ile üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha 
sistematik hale getirilmesi istenmektedir. Savunma sanayi şirketlerinde çalışanlar tarafından 
üniversitelerde yapılan lisansüstü tezlerin, şirketlerin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik olacak şekilde 
yapılandırılması ve savunma sanayi sektörünün öncelikli alanlarına yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 
Lisansüstü eğitim alacak olan öğrencilerin, savunma sanayi şirketleri tarafından sağlanan olanaklarla, 
savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı tarafından uygulanan program üniversite özelinde herhangi bir maddi yük 
taşımamaktadır. Böylelikle, lisansüstü öğrenciler hem ildeki savunma sanayi şirketleri tarafından 
istihdam edilir, hem de lisansüstü araştırmalarında istihdam edilerek şirketin problemleri özelinde 
araştırmalarını sürdürmektedir (Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2017) 

(3) Gazi Üniversitesi İş Fikri Yarışması:Uygulamanın başlangıcından bugüne dek proje kalitesi gitgide 
artmıştır. Artık öğrenci, üniversitedeki bu uygulama sayesinde, yapacağı işi nasıl yapacağını ve hangi 
destek programlarının olduğunu öğrenmektedir. Bununla birlikte de öğrenci farkındalığı artmaktadır.  
En büyük sorunlardan bir tanesi, birçok destek programı olmasına karşın, nerede ne yapılacağının tam 
olarak bilinmemesidir. Zamanla proje ve tanıtımları yapılan etkinlikler sayesinde, öğrencilerin 
bilinçlenmesi artmakta ve kafa karışıklığı sona ermektedir. Böylece, gelen iş fikirleri ve yapılan iş 
planları daha nitelikli olmakta ve proje sonunda ilk 3 kişiye sağlanan HALKBANK ve TTO 
desteğiylebirlikte, öğrenciler iş fikirlerini hayata geçirebilme imkânı ve desteği bulabilmektedir.  

5.4.5.4 Üç Başarılı Uygulamanın Uygulanabilirliği 

(1) Bilkent Üniversitesi ÜSİ Proje Fuarı ve Yarışması Programı: Burada şirket sahibinin projeyi 
sahiplenmesi önem arz etmektedir. Şirket içerisindeki kişinin süreci doğru yönetebilmesi 
gerekmektedir. Süreç, öğrenciler projeyi seçtikten sonra şirket içerisinden bir yetkili ve TTO 
yetkilisiyle birlikte yönetilmektedir. Burada, TTO aracı olarak çok önemli bir görev üstlenmektedir. 
TTO,her iki tarafı takip etmekte ve sürecin kontrolünü sağlamaktadır. Şirket ve akademik nokta 
arasında köprü görevi üstlenmekte ve sorunları çözmektedir. Şirkte tarafından atanacak bir endüstri 
danışmanının olması gerektiği ve bu danışmanın da projeyi yönetmesi halinde iş performansına artı 
katkı olarak yansıtılması gerektiği, aksi takdirde işlerin yürümediği belirtilmiştir. Projeler hem büyük 
ölçekli firmalarla hem de KOBİ’lerle yürütülmektedir. Süreci doğru yönetildiği takdirde uygulama her 
bölüm için geçerli olabilmektedir. Araştırma sonuçları uygulamaya dökülebilir. Tek kritik nokta, 
endüstri mühendisinin projeyi çok iyi bilmesi, yaşadığı sorunu anlaması ve mümkünse öğrenciyle aynı 
meslekten olmasıdır, çünkü aynı dili konuşmaları proje açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bu 
sene, Bilkent’teyaklaşık 48 proje,250 öğrenci ve 40 şirket bu sürecin içerisindedir. 

(2) ODTÜ SAYP Programı: Lisansüstü araştırmalar yapan öğrenciler savunma sanayi şirketleri 
tarafından istihdam edilirken,üniversite aynı zamandasavunma sanayi şirketine yönelik bir araştırma 
gerçekleştirmektedir.Burada, ara yüz olmamakla birlikte, öğrenciler kendiler istihdamını 
gerçekleştirmektedir. Yeni planlanan sistem, burs sistemidir, ancak uygulamaya geçilmemiştir. Buna 
göre, lisansüstü çalışma yapmak isteyen öğrenci için danışman hoca sanayi şirketiyle anlaşıp bir burs 
sistemi sağlanmaya çalışılacaktır, ancak henüz uygulamaya geçilmemiştir. Bu sağlanırsa, savunma 
sanayide çalışma şartı kaldırılmış olacaktır. ODTÜ bu uygulamayıilk gerçekleştiren kurumdur. Burada, 
ilk başta, sanayiyle üniversite hocalarını bir araya getirmek için proje pazarları düzenlenmiştir ve 
uygulama temelleri bu şekilde atılmaya başlanmıştır. 2 yıl bu şekilde proje pazarları yapıldıktan sonra, 
hocalardan alınan proje önerileri birim tarafından savunma sanayi şirketlerine iletilmiştir. Daha sonra, 
beğenilen projelerle savunma sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda eşleşmeler yapılmıştır. Bu şekilde, 
SAYP programı başlamadan önce programın temelleri atılmıştır. Program duyulduktan sonra ise 
hocalar ve sanayiden eşleşmiş olarak projeler gelmeye başlamıştır. Öğrenci tez yaptığı danışman 
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hocasıyla gerekli konuyu kendisi belirlemektedir ve şirkette var olan hocayla konuşmayı 
görüşmektedir.Şirketteki hoca öğrenciyi SAYP’a alır ve SSM’ye başvurmak için rektörlükte bulunan 
ODTÜ içerisindeki Araştırmalar Koordinatörlüğüne gelmektedir. Daha sonra, sanayici tez danışmanı, 
yani savunma sanayi şirketi yöneticisi, tezin belirlenen çerçevede ilerleyip ilerlemediğiniya da ihtiyaca 
cevap verip vermediğinitakip etmektedir. Sanayi tez danışmanı öğrencinin sorumluluklarını yerine 
getirip getirmemesi konusunda sorumludur projeden. Burada maddi koşullar şirketin fatura kesip 
SSM’den almasıyla gerçekleştirmektedir. Şirket ile SSM arasındaki ilişki, Araştırmalar 
Koordinatörlüğünü ilgilendirmemektedir. ODTÜ projenin başında fatura kesmektedir, yani hangi 
seyahate/konferansa gidileceği, hangi sarf malzemesinin alınacağı vb. konular program başında belli 
olmaktadır. İhtiyaç olduğunda tekrardan şirket SSM’ye başvurmaktadır. ODTÜ Araştırmalar 
Koordinatörlüğü, kısaca özetlemek gerekirse, uygulamanın başında akademiyle sanayiyi bir araya 
getirip proje eşleştirmeleri görevi üstlenirken, program oturup duyulduktan sonra sadece savunma 
sanayi şirketleri ve öğrencilerin proje doğrultusunda SAYP’a dâhil olmak istediklerini belirten işlemleri 
yapan ve fatura kesip tekrar nakit olarak paranın alındığı bir birim olarak devam etmektedir. Program 
dâhilinde 2016 yılında 25 proje yürütülmektedir ve 27 araştırmacı bulunmaktadır. Bazı projelerde çift 
öğrenci bulunabilmektedir. 

 (3) Gazi Üniversitesi İş Fikri Yarışması: İş Fikri Yarışması çok uzun bir süreye sahiptir. Bu 
yarışma,aşamalarının fazla olması yüzünden ince elenip sık dokunulan bir yarışma olarak 
nitelendirilmiştir. Öncelikle başvurular alınmaktadır ve bir ekip en fazla 4 kişiden oluşmaktadır. Tek 
kişilik bir ekip de olabilir, ama en fazla 4 kişi olmak zorundadır.Ekip lideri mutlaka Gazi’den olmak 
zorundadır.  Ekip lideri Gazi’den olduğu takdirde, üyeler farklı üniversitelerden olabilir.  

Projeye başvuran ekiplerbelirli aralıklarla üç aşamalı bir girişimcilik eğitimine tabi tutulmaktadır. İlk 
aşamada, girişimcilik ticarileştirme patent eğitimi ve iş planı yazma eğitimi verilmektedir. İkinci 
aşamada, gruplar halinde her bir ekibe kendi alanlarında akademik hocalar atanmaktadır. Eğitimler 
ekiplerekümeler halinde verilmektedir. Tüm bu süreç boyunca mentör ataması yapılmakta ve öğrenci 
mentörle birlikte çalışmaktadır. Mentörü ya öğrenci kendi bulmakta ya da Teknopark aracılığıyla 
hocalar bulmaktadır. Daha sonra öğrenciler iş planlamasını hazırlama da destek almaktadır.  
Öğrencilere teknogirişim sermaye desteği başvurusu formatında bir başvuru sistemi 
uygulanmaktadır. Bu sayede, öğrenci bu programdan çıktıktan sonra,teknogirişim sermaye desteğine 
daha rahat bir biçimde başvurabilmektedir. Tüm bu süreçte, TTO ve Teknopark öğrencilere yardımcı 
olmakta ve süreci birlikte devam ettirmektedirler. Maddi destek ise HALK BANK tarafından 
sağlanmaktadır. İlk yarışma 2013 yılında yapılmıştır ve uygulama 4 yıldır devam etmektedir. 
Uygulama Nisan-Mayıs gibi başlamakta, Kasım ya da Aralık gibi bitmektedir. Bu konuyla ilgili 
teknopark yetkilisi tarafından öğrencilere sürekli mail atılarak takip sağlanmaktadır. Proje 
kapsamında, bugüne kadar verilen rakamlara göre, aşağı yukarı 400 proje yapıldığı belirtilmiştir. 

5.4.5.5 Üç Başarılı Uygulamanın KOP Bölgesi Üniversitelerine Uygulanabilirliği 

(1) Bilkent Üniversitesi ÜSİ Proje Fuarı ve Yarışması Programı: KOP Bölgesinde bulunan tüm 
üniversitelerin mühendislik bölümleri bulunmaktadır. Uygulama, elektrik-elektronik makine ve 
endüstri mühendisliği bölümlerinde yapılmaktadır. Aksaray Üniversitesinde üç bölüm birden, 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde elektrik elektronik ve makine mühendisliği, Ömer 
Halisdemir Üniversitesinde elektrik elektronik ve makine mühendisliği, Selçuk Üniversitesinde elektrik 
elektronik ve makine mühendisliği, Necmettin Erbakan ve KTO Karatay Üniversitesinde her üç bölüm 
birden, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde ise elektrik elektronik ve endüstri mühendisliği 
bölümleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu üniversitelerde sanayi odaklı lisans bitirme projesi zorunlu 
ders olarak uygulamaya konulup bölge şirketlerine gidip tanıtım yapılarak şirketlerin sorunları 
doğrultusunda öğrencilere proje havuzu oluşturularak süreç başlıtılabilir. Proje bitiminde ise proje 
fuarı yarışması gerçekleştirilerek öğrencilerin ve iş dünyasının bir araya gelmesi ve yapılan işlerin 
sunumu gerçekleştirilmektedir. 
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Burada, yine, süreci takip edecek firmalarla öğrenci arasında bağlantı kuracak bir ara yüze ihtiyaç 
duyulmaktadır. KOP Bölgesi’nde Selçuk Üniversitesi dışında faal Teknopark ve TTO bulunmamaktadır. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Ömer Halisdemir 
Üniversitesinde BAP birimleri bulunmakta bu birimler içerisinde ÜSİ kapsamında bir görevlendirmeyle 
birlikte bu uygulamanın sorumluğu devredilebilir. Aksaray Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSAKMER) tarafından program yürütülebilir. Selçuk Üniversitesi’nde 
ise Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından program yürütülebilir. 
KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi’nde ise Tarım Gıda Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bu proje yürütülebilir.  

(2) ODTÜ SAYP Programı: Mevcut durum analizi raporu kapsamında yapılan detaylı analizler, 
Konya’nın tabanca ve ateşli silahlar ile bomba, füze ve benzeri savaş gereçleri ve askeri silah parçaları 
imalatı sanayinde, Türkiye içinde ilk 5 il içinde yer almakta olduğunu ortaya çakarmıştır. Bu değerler 
bize Türkiye’de Ankara, İzmir, Eskişehir ve İstanbul’daki 4 savunma sanayinde kümesinden sonra 
beşinci küme olarak Konya’nın değerlendirilebileceğini göstermektedir. KOP Bölgesi’nde Konya ilinin 
savunma sanayi potansiyelinin Türkiye ortalamasının üstünde olması ve beşinci savunma sanayi 
kümesi olması özellikle Konya ilinde bu uygulamanın başlatılması adına her iki taraf için de avantaj 
olacaktır. Burada öncelikle ODTÜ’de olduğu gibi program duyulana kadar hocalar ve savunma sanayi 
şirketleri arasında etkileşim oluşturmak için proje pazarları yapılabilir. Burada hocalar proje sunarken 
savunma sanayi şirketleri de ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda hocaları yönlendirebilir. Bu 
sayede, hocalar ve şirketler arasında tanınırlık oluştuktan ve SAYP programı tanıtıldıktan sonra, 
lisansüstü öğrenciler savunma sanayi şirketlerinde istihdam edilirken aynı zamanda üniversitedeki 
araştırmalarını devam ettirebilirler. Konya’daki Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın SAYP 
programına dâhil olarak ildeki savunma sanayi şirketleriyle işbirliği içine girebilir. 

(3) Gazi Üniversitesi İş Fikri Yarışması: Tamamen fikre dayalı bir yarışma ürün çıktısı olmasına gerek 
olmadığı için öğrenciyi ve varsa TTO Ofisini yoksa Proje Ofisi zorlandıracak nitelikte değildir. Önemli 
olan projenin ilk başlangıcında reklam ve tanıtımların yetkili ara yüz tarafından iyi bir şekilde 
yapılması çok detaylı bir şekilde anlatılmasıdır. Destekler ve ödüller yeterince tanıtılabilirse, 20-21 
yaşlarında öğrencilerin firma sahibi olma ihtimaline sahip oldukları ve HALKBANK tarafından maddi 
olarak destekleneceklerinin iyi anlatılması gerekmektedir. Rol model olarak Gazi Teknoparktaki firma 
sahibi genç öğrenciler de başarı hikâyesi olarak öğrencilere lanse edilip tanıtım yapılabilir. Uygulama 
sadece iş fikri olan KOP Bölgesindeki her bölüm öğrencisinin yapabileceği niteliktedir. Broşürler 
üniversite içinde dağıtılabilir, reklam panolarına asılabilir. Üniversitenin web sitesi, radyo, instagram 
vb. sosyal medya araçları etkin kullanılarak yarışma detaylı bir şekilde öğrenciye anlatılmalıdır. 
Öğrencilere mezunlara mailler atılmalıdır. Burada önemli olan sadece öğrenciye ulaşabilmektir. 
Maddi destek Halk Bankası tarafından sağlanmaktadır ve anlaşma yapıldığı takdirde Halk Bank 
sponsor olmaktadır.  

KOP Bölgesi’nde, Selçuk Üniversitesi dışında, faal Teknopark ve TTO bulunmamaktadır. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 
BAP birimleri bulunmaktadır ve bu birimler içerisinde ÜSİ kapsamında bir görevlendirmeyle birlikte 
bu uygulamanın sorumluğu devredilebilir. Aksaray Üniversitesi’nde, Üniversite Sanayi İşbirliği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSAKMER) tarafından program yürütülebilir. Selçuk Üniversitesi’nde 
ise, Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından program yürütülebilir. 
KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi’nde ise Tarım Gıda Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bu proje yürütülebilir.  
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6.  SANAYİDE AR-GE YATIRIMLARI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERİN ANALİZİ 

6.1 DESTEK SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: SANTEZ VE TEYDEB PROJELERİNİN ANALİZİ 

Bu çalışmanın amacı, KOP Bölgesi’ndeki destek mekanizmalarını, SAN-TEZ (Sanayi Tezleri Programı) 
ve TEYDEB (TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projeleri özelinde incelemek, 
destek sürecinde yaşanan zorlukları, firma özelinde tespit etmek ve verilen proje desteklerinin yine 
firma nezdinde etki analizini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, KOP Bölgesi illerinde, 5 SAN-TEZ ve 9 
TEYDEB projesi gerçekleştiren firma veya kuruluşlar, çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Burada, 
çalışmanın yöntemi doğrultusunda, seçilen firmaların önce kurumsal bilgileri ortaya konulacak daha 
sonra SAN-TEZ ve TEYDEB projeleri ile tanışma ve projeleri gerçekleştirme süreçleri, firmaların 
bireysel tecrübeleri çerçevesinde incelenecektir. Bu değerlendirmede dikkat çekilecek hususlar, 
destek sürecindeki aksaklıklar ve firmaların olumlu, olumsuz görüşleri üzerinde yoğunlaşacaktır. 
Akabinde ise, söz konusu projelerin firma üzerindeki etkileri girişimcilik ekosistemi nezdinde 
incelenerek etki analizi ortaya konulacaktır.  

Saha raporunun hazırlanmasında yöntem olarak yarı-yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Tablo 
7.1, yapılan mülakatlara katılan firma/kişilerin demografik özelliklerini ortaya koymaktadır. Buna 
göre,KOP Bölgesi TEYDEB ve SAN-TEZ etki analizi saha araştırması kapsamında gerçekleşen 
mülakatlarda, 14 kişi ile görüşülmüştür. 14 kişinin 9’u söz konusu TEYDEB projelerini gerçekleştiren 
firma bünyesinde çalışırken, 5 kişi de SAN-TEZ projelerini yapan firmaların bünyesinde 
bulunmaktadır. Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında, 13 erkek 1 kadın ile görüşüldüğü 
gözlemlenmektedir. Eğitim düzeyi incelendiğinde, söz konusu mülakat yapılan kişiler içinde her eğitim 
seviyesinden katılımcı bulunduğu dikkat çekmektedir. Katılımcıların ilgili birimlerde çalışma süreleri 
ise 3-30 yıl arasında değişmektedir. Bunlara ek olarak, söz konusu katılımcıların eğitimlerini ağırlıklı 
olarak mühendislik alanlarında tamamladığı açıkça belirgindir.  

6.1.1 SANTEZ ve TEYDEP Proje Desteklerinin Temel Özellikleri 

Çalışmanın odağında bulunan SAN-TEZ ve TEYDEB projelerinin kapsam ve amaçlarını sunmak ve 
etkilerini analizini etmek için, öncelikle söz konusu 2 Ar-Ge ve Yenilik destek programının temel 
özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak gerekir. Bu çerçevede her iki proje de, yenilik 
çalışmalarını ve Ar-Ge kültürünü desteklese de, işleyiş ve şartlar bakımından birbirinden 
ayrılmaktadır. Buna göre, çalışmanın diğer bölümlerinde ayrıntılı olarak işlenen SAN-TEZ projeleri, 
üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırarak firmaların Ar-Ge kültürünü benimsemelerini, üretimde 
inovasyonu sürece dâhil ederek katma değeri yüksek ürünler çıkmasını ve nitelikli istihdam gücünü 
artırmayı hedeflemektedir (BAKA, 2015). TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı) ise, yine aynı amaçla ilintili olarak, sanayide teknoloji tabanlı gelişimi, daha çeşitlenmiş ve 
özele indirgenmiş projeler ile desteklemektir (TÜBİTAK TEYDEB, 2014). Toplamda 11 destek projesini 
bünyesinde bulunduran TEYDEB, temelde teknoloji transferine ve üretimde yenilikçi ürün 
kapasitesinin büyümesine odaklanmakla birlikte, son yıllarda yenilikçi girişimcilik alanında da 
destekler vermeye başlamıştır. 

SAN-TEZ ve TEYDEB Ar-Ge kültürünü destekleme amacında birleşse de, hem şartlar hem de özel 
amaçlar bağlamında ayrışırlar. Buna göre;SAN-TEZ Projelerinin kapsamı, üniversite ve sanayi işbirliği 
ile hazırlanan Ar-Ge projeleridir. Bu programın amaçları ise: 

• Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,  

• Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek 
ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,  

• KOBİ'lerin teknoloji ve Ar-Ge kültürü edinmelerini sağlamak, 
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• Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam 
eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek, 

• Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona 
yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,  

• Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,   

• Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak 
yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,  

• Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez 
konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı 

ürün, üretim yöntemi ve Ar-Ge tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,   

• Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak 

nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,   

• Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda Ar-Ge personeli olarak istihdam 
edilmesinin önünü açmaktır. 

olarak, ülkenin Ar-Ge kültürünü, KOBİ’leri, Üniversite-Sanayi işbirliğini ve Ar-Ge üzerine insan 
kaynağınıgeliştirmek olmak üzere dört alanda tanımlanır. 

TEYDEB projeleri ise, İlgili kesimlerle işbirliği yaparak; 

• Özel sektör kuruluşlarının, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme faaliyetlerine kaynak 
ayırmalarını özendirecek, risk paylaşımlı destek mekanizmaları uygular ve geliştirir, 

• Sanayi kuruluşlarının kendi aralarında, üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla ulusal/uluslararası 
işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına katkıda bulunur, 

• Ölçme, değerlendirme ve izleme sistemleri oluşturarak uygulama araçlarının etkinliğini ölçer, 
destek programlarının sosyo-ekonomik etkilerini analiz eder. 

Bu kapsamda, TEYDEB destekleri özel amaçları göre çeşitlenmektedir. Tablo 6.1’de TÜBİTAK-TEYDEB 
kapsamında verilen Ar-Ge ve Yenilik destek programlarına ilişkin detaylı bilgiler bulunmaktadır.Bu 
özelleşmiş ve çeşitlenmiş destekler, yine Ar-Ge kültürünü veüniversite-sanayi işbirliğini desteklemek 
amaçlarında San-Tez Projesi ile ortaklaşmaktadır. 
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Tablo 6.1 SANTEZ ve TEYDEB Projeleri Yapan Firmaların Demografik Özellikleri 

Görüşme 
Türü 

Görüşmenin yapıldığı yer, tarih ve saat Görüşülen kişinin 
                              
Proje 
Adı İLİ Kurum Tarih Saat Adı ve soyadı 

Unvanı/ 
görevi 

Yaş Cinsiyet 
Eğitim 
Düzeyi 

(Varsa) 
Bölümü 

İş/işyeri 
deneyimi 
(yıl) 

Firma Konya 
Aydınlar Yedek 
Parça 

30.03.2017 14.30 
Seracettin 
Aldı 

Ar-Ge 
Merkezi Proje 
Sorumlusu 

30 E 
Yüksek 
Lisans 

Malzeme 
Mühendisi 

5 Yıl TEYDEB 

Firma Konya Tekelioğlu Civata 30.03.2017 16.30 
Yasin 
Türkmenoğlu 

 Üretim 
Müdürü 

31 E Lisans 
Makine 
Mühendisi 

7 Yıl TEYDEB 

Firma Konya 
Keleş Kurtarma 
Hizmetleri 

31.03.2017 9.30 İlyas Keleş  
Proje 
Yürütücüsü 

35 E Lisans 
Endüstri        
Mühendisi 

10 Yıl TEYDEB 

Firma Konya 
Başaranlar 
Mühendislik 

01.04.2017 11.00 Murat Sezer 
Proje 
Yürütücüsü 

33 E Lisans 
Elektrik – 
Elektronik 
Mühendisi 

8 Yıl TEYDEB 

Firma Karaman ÜÇSA Ambalaj 31.03.2017 9.00 
Ramazan 
Harmankaya 

Proje 
Yürütücüsü 

- E - - - TEYDEB 

Firma Karaman YGMAG Makine 31.03.2017 10.00 Alper Yiğiter 
Proje 
Yürütücüsü 

- E Lisans             - - TEYDEB 

Firma Niğde TTM Teknolojik 04.04.2017 14.00 Osman Eroğlu 
Şirket 
Müdürü 

51 E İlkokul             - 3 Yıl TEYDEB 

Firma Aksaray 
Motaysan 
Otomotiv 

04.04.2017 15.30 Kenan Oruç Genel Müdür 50 E 
Yüksek 
Lisans 

Makine 
Mühendisi 

25 Yıl TEYDEB 

Firma Aksaray Şahin Mühendislik 04.04.2017 16.45 Levent Şahin 
Proje 
Yürütücüsü 

42 E Lisans 
Makine 
Mühendisi 

12 Yıl TEYDEB 

Firma Karaman GOLDA 31.03.2017 16.45 
Gülşah 
Küçükşen 

Üretim 
Elemanı 

29 K Lisans 
 Gıda 
Mühendisi 

7 Yıl SAN-TEZ 

Firma Aksaray  Dav Makine 04.04.2017 13.30 
Prof.Dr. 
Necmettin 
Şahin 

Proje 
Yürütücüsü 

47 E Doktora 
 Makine 
Mühendisi 

24 SAN-TEZ 

Firma Konya 
Aydınlar Yedek 
Parça 

30.03.2017 
    
14.30 

   Seracettin 
Aldı 

Ar-Ge 
Merkezi Proje 
Sorumlusu 

      
30 

 E 
  Yüksek    
Lisans 

Malzeme 
Mühendisi 

5 Yıl SAN-TEZ 

Firma Konya Farmapark 01.04.2017 14.00 Erdal Alsancak Şirket Ortağı 44 E  Lisans 
Gıda 
Mühendisi 

7 Yıl SAN-TEZ 

Firma Niğde Hidroenerji 14.04.2017 12.00 Yavuz Topçu Firma Sahibi 55 E Lisans 
Elektronik 
Mühendisi 

25 Yıl SANTEZ 

 

6.1.2 SANTEZ ve TEYDEB Projesi Yapan Firmaların Profilleri 

Çalışma kapsamında seçilmiş 5 SAN-TEZ ve 9 TEYDEB projesi gerçekleştiren firmaların yapısı ve 
faaliyetleri etki analizine yardımcı arka plan oluşturması amacı ile ele alınacaktır. Buna göre, KOP 
Bölgesi’nde Konya’dan 2, Aksaray, Niğde ve Karaman’dan ise birer SAN-TEZ projesi incelenmiştir. Bu 
çerçevede incelenen SAN-TEZ projelerinin yürütüldüğü firmaların yaşları 6-37 yıl arasında 
değişmektedir. Firmaların ilgili olduğu sektörler ise imalat sanayi içerisindeki gıda, otomotiv, 
biyoteknoloji ve hidroenerji olarak sıralanmaktadır.  

Tablo 6.2’de ise çalışma kapsamında, TEYDEB projesi gerçekleştiren firmaların profilleri yer 
almaktadır. Buna göre, Konya’dan 4, Karaman ve Aksaray’dan 2 ve Niğde’den ise 1 firma ile 
görüşülmüştür. Firmaların yapısına bakıldığında, firma yaşlarının 6-37 yıl arasında değiştiği 
görülmektedir. Söz konusu firmaların sektörlerine bakıldığında, ağırlığın imalat sektöründe 
yoğunlaştığı belirgindir. Buna ek olarak, firmalardaki mevcut çalışan sayısı 2-2100 arasında 
değişmekte ve firmaların ölçeği genel olarak KOBİ’lerden oluşmaktadır.   

Tablo 6.2 TEYDEB Projesi Gerçekleştiren Firmaların Profilleri 

İl Firmanın Yaşı Sektörü Çalışan Sayısı 

Konya 37 İmalat 2100 

Konya 17 İmalat - Hizmet  110 

Konya 17 İmalat 162 

Konya 42 İmalat - Hizmet - 

Karaman 6 İmalat 25 

Karaman 21 İmalat 130 

Aksaray 21 İnşaat 2 

Aksaray 25 İmalat 36 

Niğde 3 İmalat 15 

Kaynak: Mülakatlardan yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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6.1.3 Firmaların Destek Mekanizmalarına Başvurma Hikâyesi 

Devlet politikaları doğrultusunda sunulan desteklerin amacı kadar, desteklere başvuran firmaların, 
destek almalarındaki amaçları da mühimdir. Bu doğrultuda, firmaların ihtiyacı dâhilinde kapsam ve 
yöntemleri belirlemek, tahmin edildiği üzere, daha kolay olmaktadır. Buna göre, SAN-TEZ projesi 
gerçekleştiren firmalara bakıldığında, başvurma nedeni ilk olarak projelerin mahiyetli olmasıdır. Bu 
nedenle firmalar, ilk olarak devlet desteği ile proje gerçekleştirmek, daha sonra üniversitedeki 
mevcut bilgi birikiminden yararlanmak ve şirket bünyesinde çalışan iş gücünün bilinçlenmesini 
sağlamak kaydı ile SAN-TEZ projesine başvurmuşlardır. Bunun yanında başvurular, üniversitenin 
iletişime geçmesi, firma araştırması ve sanayicilerin hedefleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. 
Firmaların TEYDEB proje desteğine başvurma amaçları ise, mevcut projelerin daha önce de 
gerçekleştirilmiş olması, firma sahiplerinin ve yönetimin gerekli görüp istemesi, sektörde tespit edilen 
boşluklar ve firmaların yurt dışına açılma isteğidir. Burada, firmaların rekabet konusunda ilerlemek 
istedikleri göze çarpmaktadır. Başvurulara bakıldığında ise, genel olarak, danışman firmalar aracılığı 
ve yine firma bünyesindeki araştırmalar sonucu gerçekleşmiştir.  

6.1.4 Destek Sürecinde Yaşanan Zorluklar 

SANTEZ: Gerçekleştirilen mülakatlar kapsamında, SAN-TEZ projesi ile ilgili bir takım sorunlar tespit 
edilmiştir. Bu sorunları, destek sürecinde ilgili mevzuat ile yaşanan sıkıntılar ve sanayici nazarından 
görülen, projenin akademik ayağındaki sıkıntılar olarak, iki çerçevede incelemek mümkündür. 
Firmaların, SAN-TEZ projesi süresince, mevzuat hususunda yaşadığı sıkıntılar, proje denetimlerinin 
Ankara’da yapılması, ödemelerin firma tarafından fatura kestirildikten sonra gerçekleşmesi ve sürecin 
uzun ama aynı zamanda gecikmeli olarak ilerlemesi sıralanabilir. Projenin akademik kanadında, 
firmalar tarafından saptanan sorunlara bakıldığında ise, söz konusu akademisyenlerin, projede daha 
çok bilimsel alana yöneldiği ve proje için yeterli vakit ayıramadıkları göze çarpmaktadır. Burada dikkat 
çeken önemli husus, üniversite ile sanayicilerin proje yürütürken bazı konularda uyuşmazlık 
yaşadığıdır. Hatta bazı firma yetkilileri öneri olarak, SAN-TEZ’i, sanayiye yönelmiş ilgili 
akademisyenlerin yapması gerektiğini vurgulamıştır. Buna ek olarak, her sektöre yönelik ilgili bir hoca 
bulmak gerekliliği sanayicileri zorlayan noktalar arasındadır. Bu konuda, Konya’da söz konusu projeyi 
gerçekleştiren bir firmanın yetkilisi; ‘’Şöyle söyleyeyim, Konya'da 800'den fazla dökümhane vardır 
fakat dökümhane ile ilgilenen bir tane akademisyen yoktur. Bu da bizlere zorluk yaratıyor’’ diyerek, 
yaşanılan sıkıntıyı ifade etmiştir.  

TEYDEB: Daha önce de bahsedildiği üzere, TEYDEB altında çeşitli proje destekleri verilmektedir. Bu 
hususta, yapılan mülakatlarda ilgili projelere özel sorunlardan çok, genel TEYDEB desteklerinin 
sorunlarına değinilmiştir. Bu çerçevede, TEYDEB proje destek sürecinde yaşanan zorluklar aşağı yukarı 
SAN-TEZ projeleri ile benzeşmektedir. Firmalar, genel olarak büyük sorun yaşamadıklarını belirtmekle 
birlikte, söz konusu projede, en çok prosedür engeliyle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili 
bir firmadan bir yetkili; ‘’Bizim bir projemiz vardı biz bu projeyi gerçekleştirdik fakat TÜBİTAK'ta bu 
proje hala ön değerlendirme aşamasında. Süreç çok uzun’’ demiştir. Ayrıca TEYDEB projeleri için 
verilen destek miktarı bazı firmalarca yeterli bulunmamaktadır. Bununla birlikte proje yenileme 
sürecinde yaşanan sıkıntılar dile getirilmektedir. Bu konuda bir firma yetkilisine göre,‘’Başta projeyi 
kurguluyorsunuz ama süreç ilerlerken yeni ihtiyaçlar doğuyor. İlk başta verilen malzeme listesini 
sonradan değiştirmek konusunda fatura konusunda sıkıntı yaşadık. Revizyon kısmı hazırladığımız 
halde kabul edilmeyince böyle bir problem yaşadık. Proje bütçemiz 500 bin lira ama daha fazla 
harcamamız oldu’’ Genel olarak bakıldığında, her iki proje destek türünde de, bürokrasi ve prosedür 
engeli göze çarpmaktadır. Bunun yanında, SAN-TEZ projelerinde, süreç sıkıntısının yanında 
bahsedildiği üzere, üniversite-sanayi işbirliği noktasında sorunlar belirmektedir. Akademisyenlerin ilgi 
alanları, sanayicilerin hızlıca ürün beklemesi ve yine akademisyenlerin projelere çok zaman 
ayıramayışı, sanayicileri zorlayan hususlar arasında olmuştur. TEYDEB proje süreci incelendiğinde 
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firmalar, bürokrasi ve prosedür engelinin yanında, maddi açıdan destekleri yeterli bulmadıkları dikkat 
çeken noktalar arasına girmiştir.  

6.1.5 SAN-TEZ ve TEYDEB Projelerinin Etki Analizi 

Teşvik ve destekler, yenilik faaliyetlerinin gerçekleşmesinde en geçerli anahtar olarak 
nitelendirilmektedir. Bu doğrultuda, gerek Ar-Ge kültürünün sanayici ile buluşması gerekse 
sanayicinin ileri teknoloji tabanlı üretime geçmesi bakımından, SAN-TEZ ve TEYDEB projelerinin önemi 
büyüktür. Bu noktada, devlet politikası olarak sanayiciye verilen bu destekler kadar, desteklerin etkisi 
ve geri dönüşü de mühimdir. Bu çerçevede, KOP Bölgesi’nde gerçekleşen söz konusu projelerin 
etkisinin saptanabilmesi, bölgenin geleceğine yönelik hazırlanacak olan yol haritasında kritik 
yönlendirmelere işaret edecektir.  

6.1.5.1 SAN-TEZ Etki Analizi 

Firmanın Gelişmesine Etkisi: Sanayi tezleri, üniversite ile sanayiciyi bir araya getiren aracılar 
konumundadır. Buna göre, söz konusu amaçla desteği verilen projelerin, firmaların gelişimi 
üzerindeki etkisi incelendiğinde, firma görüşlerinin genel tabirle olumlu olduğu görülmektedir. Bu 
kapsamda firmalar, SAN-TEZ projesi sayesinde mevcut sorunlarının, üniversite camiasındaki karşılığını 
gördüklerini ve yine akademideki güncel bilgileri bu yolla sanayiye taşıyabildiklerini ifade etmişlerdir. 
Bununla birlikte, firmalara projelerini, destek olmadan da yapabilmelerinin mümkün olup olmadığı 
sorulduğunda, söz konusu 5 firmadan 2’ si “yapabilirdik” derken, diğer 2’si “zor yapardık” ya da “tam 
yapamazdık” cevabını vermiştir. Sonuncu firma ise, yapabilirlik konusunda öngörüde bulunamadığını 
belirtmiştir.  

Firmanın Büyümesine Etkisi: Ülke ekonomisinin uluslararası rekabette yer alabilmesi, büyük ölçekli 
markalaşmış firmalar ile gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, SAN-TEZ proje desteğinin firmaların 
büyümesi üzerine etkisi firmalar özelinde sorgulanmıştır. Buna göre firmalara, söz konusu projenin 
satış, ihracat ve çalışan sayısı üzerine etkileri soru olarak yöneltilmiştir. Bu doğrultuda, seçilen 5 
firmadan 2’si halihazırda ürünlerini pazara sunamamıştır. Bir firma satış ve ihracat konusunda 
projenin etkisinin olduğunu belirtirken, diğer firma herhangi bir etkinin olmadığını ifade etmiştir. Son 
firma ise, konu hakkında görüş sunmamıştır. Sanayide nitelikli personel istihdamının artmasını 
hedefleyen SAN-TEZ desteği nazarında, firmaların çalışan sayılarını artırması meselesi önemli bir etki 
noktasıdır. Bu kapsamda, satış ve ihracatta proje etkisinin olumlu olduğu firmada istihdam ikiye 
katlanmıştır. Diğer firmalardan 2’sinde ise, istihdam artarken, son 2 firmada çalışan artışı olmamıştır.  

Üniversite-Sanayi İşbirliğine Etkisi: Daha öncede bahsedildiği üzere, SAN-TEZ projelerinin amacı 
üniversite-sanayi işbirliğini kurumsal bir odağa getirmektedir. Bu kapsamda, proje desteği alan 5 
firmanın daha önceden üniversite-sanayi işbirliği konusunda tecrübesinin olduğu tespit edilmiştir. 
Buna göre, proje gerçekleştiren yahut hocalar ile irtibatta olan bu firmalardan 3’ü proje sonrasındaki 
süreçte bu işbirliğini devam ettirdiğini, kalan 2’sinin ise devam ettirmediği, alınan bilgiler 
doğrultusunda tespit edilmiştir.  

Ar-Ge Kültürü ve Yenilik Faaliyetlerine Etkisi: Destek mekanizmaları, firmaların büyümesinin yanında 
Ar-Ge bilincinin sürdürebilir olmasını da hedeflemektedir. Bu çerçevede, firmalar nezdinde söz 
konusu projenin Ar-Ge kültürü edinmedeki katkısı ve yenilik faaliyetlerine etkisi sorgulanmıştır. Bu 
doğrultuda, firmalara SAN-TEZ projesi sonrası, patent, faydalı model, marka tescili gibi unsurlarda 
başvuru yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. Söz konusu firmaların, 2’si faydalı model almışken, bir 
firmada patent başvurusu gerçekleşmiştir. Otomotiv sektöründe faaliyetlerini yürüten firma ise, yan 
sanayi ürünü çıkarıldığını dile getirmiştir. Son firmada ise, herhangi bir başvuru gerçekleşmemiştir. 
Gerçekleştirilen proje sonrasında firmaların pazara ürün sunma durumları da yine birbirinden 
ayrışmaktadır. Buna göre, 3 firma ürünlerin pazara sürülmediğini belirtirken, diğer 2 firma ise ürün 
çıkarıldığını dile getirmiştir. Ayrıca firmalar nezdinde SAN-TEZ projesi sonrası Ar-Ge çalışmalarının 
devam edip etmediği sorusu da sorulmuştur. Buna göre, söz konusu 5 firmadan 4’ünde çalışmalar 
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devam etmekteyken, devam eden çalışmalarda finansman, firmaların öz kaynaklarından sağlanmıştır. 
Yine 1 firma haricinde, geri kalan firmalar yenilikçi uygulamalarda SAN-TEZ projesinin etkisi olduğu 
belirtmiştir. Bunlara ek olarak, söz konusu proje sonrası, firmaların 2‘sinde Ar-Ge yatırımında artış 
gözlemlenmezken, diğer 3’ünde Ar-Ge yatırımları halen devam etmektedir.  

6.1.5.2 TEYDEB Etki Analizi 

Firmanın Gelişimine Etkisi: Mevcut sanayide, teknolojik alt yapıyı geliştirmeyi hedefleyen TEYDEB 
projeleri, KOP Bölgesi’nde Konya’dan 4, Aksaray ve Karaman 2 ve Niğde’den ise 1 firma özelinde 
incelenmiştir. Bu çerçevede, yapılan incelemeler sonucunda önemli bulgulara rastlanmıştır. KOP 
Bölgesi’nde firmalar nazarında TEYDEB projeleri, sanayicilerin Ar-Ge konusunda bilinçlenmesini 
sağlamaktadır. Bunun yanında, TEYDEB desteği, sanayicileri yenilik çalışmaları yapmaya teşvik 
etmekte, Ar-Ge yatırımları konusunda istek uyandırmakta ve aynı zamanda firmaların daha disiplinli 
çalışmasını sağlamaktadır. Nitekim incelenen 9 firma, aslında TEYDEB desteği olmasa dahi, 
hedefledikleri projeleri bir şekilde gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir. Burada, desteğin etkisini 
gösteren dikkat çekici husus ise, söz konusu desteklerin, firmaların hedeflerini daha hızlı 
gerçekleşmesine olanak sağlayarak motivasyon sağladığıdır. Akabinde firmaların gelişimi, bahsedilen 
hususlarla kalmamış ve incelenen 9 firmadan 7’sinde Ar-Ge personeli sayısı artmıştır.  

Firmaların Büyümesine Etkisi: Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, TEYDEB desteklerinin 
firmaların genel olarak büyüdüğüne işaret etmektedir. Bu kapsamda, firmaların satış ve ihracattaki 
artışları ve aynı zamanda istihdamdaki artırımları, firmaların büyümesi konusunda bilgi sağlamaktadır. 
Buna göre, incelenen 9 firmadan 7’si satış miktarında artışın gerçekleştiğini belirtmiştir. İhracatta da 
artışın olduğunu dile getiren firma yetkilileri, TEYDEB desteğinin, dışa açılmada ve mevcut üretimin 
artmasında olumlu etki gösterdiğini ifade etmiştir. Buna ek olarak, firmalarda istihdam artışı 
gözlemlenmektedir. 9 firmadan yine 7’si firma bünyesinde istihdam artışının olduğunu belirtmiştir.  

Üniversite-Sanayi İşbirliğine Etkisi: Teknoloji transferinin şüphesiz sanayiye hayat verdiği 
düşünüldüğünde, inceleme kapsamında olan 9 firmaya, TEYDEB desteği sürecinde, üniversite ile 
işbirliği yapılıp yapılmadığı sorusu yöneltilmiştir. Buna göre, mevcut firmalardan 3’ü “evet” yanıtı 
vermiştir. Diğer firmalardan ikisi ise işbirliği yapılmadığını, ama istekli olunduğunu belirtmiştir. Geriye 
kalan firmalardan 3’ü proje sürecinde üniversite ile bağ kurmazken bir firma, başka firmalar ile iş 
birliğine dâhil olduğunu belirtmiştir.  

Ar-Ge Kültürü ve Yenilik Faaliyetlerine Etkisi: TEYDEB proje destekleri, doğrudan Ar-Ge yatırımlarını 
artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda firmalara, söz konusu desteğin Ar-Ge yatırımları üzerindeki 
etkisini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur. Buna göre, 7 firma, TEYDEB desteği öncesinde Ar-Ge 
projeleri gerçekleştirdiğini dile getirmiştir. TEYDEB projesi sonrası Ar-Ge yatırımları yapmaya devam 
edecek firma sayısı ise 6’dır. Bu noktada bir firma görüş bildirmemiştir. Buna ek olarak, TEYDEB 
projesi sonrasında bir firmada Ar-Ge merkezi açılmıştır. Geleceğe yönelik olarak firmaların Ar-Ge 
yatırımlarına ilişkin istekleri sorgulandığında, ilgili 8 firmanın Ar-Ge yatırımları konusunda istekli 
oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu firmalarda, pazara ürün sunma oranı da yüksektir. Patent 
başvuruları, faydalı model alımları gerçekleşmiştir. Bu noktada, hemen hemen tüm firmalar 
gerçekleştirdikleri projeler doğrultusunda ürünlerini pazara sunmuşlardır. 

Firmaların dinamizmini ayakta tutan en önemli faktörlerden biri, yenilik faaliyetleridir. Bu kapsamda, 
TEYDEB proje desteği alan firmalara, proje sonrasındaki yenilik faaliyetleri sorulmuştur. Alınan 
cevaplar, ürün, süreç ve pazarlama alanlarında yenilik faaliyetlerinin gerçekleştiğini işaret etmektedir. 
Söz konusu firmalarda en çok ürün iyileştirme yeniliği yapılmaktadır. Aynı zamanda söz konusu 
firmalardan, 7’si proje öncesinde yenilik faaliyeti gerçekleştirmiştir. Akabinde yine 7 firma, TEYDEB 
projesinin de yenilik faaliyetlerine katkı sağladığını dile getirmiştir. Buna ek olarak, söz konusu proje 
sonrasında yenilik faaliyetlerine devam eden firmaların hepsi finansman olarak öz kaynaklarını 
kullanmaktadırlar. 
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6.1.6 Sonuç 

Ar-Ge alanında verilen destek süreçlerinin incelenmesi kapsamında San-Tez ve TEYDEB projesi yapan 
firmaların destek sürecinde yaşadığı zorlukları, desteklere başvurma amacı ve mekanizmalarını firma 
özelinde tespit etmek ve verilen proje desteklerinin firma nezdinde etki analizini ortaya koymak için 5 
San-Tez ve 9 TEYDEB projesi gerçekleştiren firma ile yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. 
Mülakatlar sonucu, firmaların San-Tez ve TEYDEB projeleri ile tanışma ve projeleri gerçekleştirme 
süreçleri, firmaların bireysel tecrübeleri çerçevesinde incelenmiş, destek sürecindeki aksaklıklar ve 
desteklerin firmalarda yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler ortaya konulmuştur. Buna göre, KOP 
Bölgesi’nde Konya’dan 2, Aksaray, Niğde ve Karaman’dan ise birer SAN-TEZ projesi incelenmiştir. San-
tez yapan firmaların ilgili olduğu sektörler ise imalat sanayi içerisindeki gıda, otomotiv, biyoteknoloji 
ve hidroenerji olarak sıralanmaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında TEYDEB projesi gerçekleştiren 
Konya’dan 4, Karaman ve Aksaray’dan 2 ve Niğde’den de 1 firma ile görüşülmüştür. Örneklem sayısı 
çok küçük olduğu için sonuçları iller bazında farklılaştırmak anlamlı değildir. Bu açıdan 4 KOP ili için 
genel bir değerlendirme yapmak ve çıkarımlarda bulunmak mümkündür.  

Buna göre, San-Tez ve TEYDEB projeleri temelde KOBİ’lerin Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve üniversite-
sanayi işbirliğini desteklemek amaçlarında ortaklaşmakta olsa da, hem şartlar hem de özel amaçlar 
bağlamında ayrışırlar. San-Tez projeleri daha çok üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırarak 
firmaların akademisyenlerle ortak bir Ar-Ge projesi hazırlamasına yönelik daha çok bir ilk adım olarak 
görülebilirken, TEYDEB projeleri genellikle sanayide teknoloji tabanlı gelişimi, daha çeşitlenmiş ve 
özele indirgenmiş projeler ile desteklemeye ve uluslararası işbirliği ve teknoloji transfer 
mekanizmaları oluşturmaya odaklanmış daha ileri düzeydeki Ar-Ge projeleridir. Genel olarak 
firmaların önce San-Tez proje desteği ile başlayıp, daha sonra TEYDEB desteklerinden yararlanma 
yoluna gittiği görülmektedir. Dolayısıyla San-Tez daha genel ve başlangıç düzeyi iken, TEYDEB’in daha 
özelleşmiş ve çeşitlenmiş olduğu söylenebilir. 

Destek süreçlerinde yaşanan zorluklar açısından ise, genel olarak bakıldığında, her iki proje destek 
türünde de, bürokrasi ve prosedür engeli göze çarpmaktadır. Bunun yanında, SAN-TEZ projelerinde, 
süreç sıkıntısının yanında bahsedildiği üzere, üniversite-sanayi işbirliği noktasında sorunlar 
belirmektedir. Akademisyenlerin ilgi alanları, sanayicilerin hızlıca ürün beklemesi ve yine 
akademisyenlerin projelere çok zaman ayıramayışı, sanayicileri zorlayan hususlar arasında olmuştur. 
TEYDEB proje süreci incelendiğinde firmalar, bürokrasi ve prosedür engelinin yanında, maddi açıdan 
destekleri yeterli bulmadıkları dikkat çeken noktalar arasına girmiştir. 

San-Tez ve TEYDEB projelerinin etki analizi incelendiğinde ise, genel olarak her iki desteğin de firmaya 
olumlu katkı sağladığı açıktır. Sözkonusu desteği alan firmalar, projelerin firmanın gelişimine ve 
büyümesine ciddi katkı sağladığını, firmada Ar-Ge kültürünü ve yenilik faaliyetlerini artırdığını ve 
üniversite-sanayi işbirliğini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Ancak genel olarak San-Tez desteklerinin 
etkisinin TEYDEB’e nazaran daha sınırlı ve küçük olduğu gözlemlenmiştir. TEYDEB destekleri firmaların 
satış, ihracat, nitelikli istihdam, yurtdışına açılma ve uluslararası işbirliği ile fikri sınai mülkiyet hakları 
başvurularında (patent, faydalı model, marka vb.) çok önemli bir sıçrama yapmıştır. Firmalar 
nazarında TEYDEB projeleri, sanayicilerin Ar-Ge konusunda bilinçlenmesini sağlamaktadır. Bunun 
yanında, TEYDEB desteği, sanayicileri yenilik çalışmaları yapmaya teşvik etmekte, Ar-Ge yatırımları 
konusunda istek uyandırmakta ve aynı zamanda firmaların daha disiplinli çalışmasını sağlamaktadır. 
Burada, desteğin etkisini gösteren dikkat çekici husus ise, söz konusu desteklerin, firmaların 
hedeflerini daha hızlı gerçekleşmesine olanak sağlayarak motivasyon sağladığıdır. Ayrıca TEYDEB proje 
desteği alan firmaların dinamizmini ayakta tutan en önemli faktörlerden biri, yenilik faaliyetleridir. Bu 
kapsamda TEYDEB projesi sonrasında firmalar ürün, süreç ve pazarlama alanlarında inovasyon 
faaliyetlerini artırmıştır. Söz konusu firmalarda pazara ürün sunma oranı çok yüksek olup en çok ürün 
iyileştirme yeniliği yapılmaktadır. Yine Patent ve faydalı model başvuruları ile yeni Ar-Ge projeleri 
üretme ve üniversitelerle işbirliği yapma potansiyeli de oldukça kuvvetlenmektedir. 
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6.2 AR-GE YOL HARİTASI: TARIM VE GIDA MAKİNALARI İMALAT SANAYİ ANALİZİ 

Bu çalışmada, KOP bölgesinin sanayisinde önemli yer tutan tarım ve gıda makine-ekipman imalat 
sanayisinin geliştirilmesine yönelik olarak KOP Eylem Planında E.Y.G.5.2 kodu ile yer alan “Tarım ve 
gıda makine-ekipman imalat sanayiinin geliştirilmesi ve modernizasyonu desteklenecektir” eylemi için 
gerekli fizibilite çalışması yapmanın bir adımını oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, KOP 
illerinde yerel tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat kapasitelerinin yükseltilerek dış 
piyasadaki etkinliklerinin artırılması için imalatçıların uluslararası teknolojiyi takip edebilmeleri ve 
yenilikçi teknolojileri transfer ederek geliştirebilmeleri amacıyla AR-GE ve ÜR-GE desteklerine yönelik 
ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bununla birlikte, Aksaray ve Niğde illeri öncelikli olmak üzere, tarıma dayalı 
sanayide modern yönetim, üretim ve pazarlama uygulamaları geliştirilerek işletmelerin rekabet 
gücünün artırılması için destekleme modeli önerilmesi adına, saha bulgularından hareketle bir 
çerçeve çizilecektir. Kalitenin, üretim kapasitesinin ve ihracatın geliştirilmesi ile markalaşma 
çalışmalarına hız kazandırmak amacıyla yapılması gerekenler önerilecektir. 

Bu amaçlar doğrultusunda çalışma iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, tarım ve gıda makine-
ekipman imalat sektöründeki Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerine yönelik ihtiyaç analizi yapmak üzere, 
sektördeki firmaların özellikle dış piyasalardaki durumu ve yenilikçilik faaliyetlerini ön planda tutarak 
bir analizi yapılmaktadır. İkinci kısımda ise, ilk bölümdeki bulgular bir araya getirilerek, yukarıda ifade 
edilen amaçlar doğrultusunda, Ar-Ge ve Ür-Ge ihtiyaç analizi ve destek modeli üzerine öneriler 
getirilmektedir. 

Çalışma, Aksaray, Niğde, Konya ve Karaman’da 14 tarım ve gıda makineleri imalatı yapan firma ile 
gerçekleştirilmiş yarı yapılandırılmış mülakatlardan derlenen veriye dayanmaktadır (Tablo 6.3). Yarı 
yapılandırılmış yüz yüze mülakatların gerçekleştirildiği firmaların yaşları ortalama 28 olup 8 ila 67 
arasında değişmektedir. Firmaların yarısının çalışan sayısı 11-50 bandındadır ve %42,9’u 51 ve üstü 
çalışana sahiptir. Ciro bakımından firma ölçeğine bakıldığında, yüz yüze mülakatların gerçekleştirildiği 
firmaların %78,6’sı (11 tanesi) orta ölçekli, %14,3’ü (2 tanesi) küçük ölçekli ve 1 tanesi de büyük 
ölçeklidir. 

Tablo 6.3Görüşme Yapılan Firmalardaki Mülakatçıların Profili 

Sıra  İli Firma Görüşülen Kişi Ünvanı  Görüşme 
Tarihi  

Görüşme 
Saati 

1 Konya Genç Değirmen Erkan Karapehlivan / 
Ahmet Bey 

Ar-Ge Sorumlusu / 
Mali İşler Müdürü 

30.Mar.17 10:30 

2 Konya İmaş Makine Hakkı Ekem Ar-Ge Müdürü 30.Mar.17 11:30 

3 Konya Tarimöz Tarim Ahmet Arslan Firma Sahibi 30.Mar.17 13:30 

4 Konya Çelikel Tarım Gökhan Kan Ar-Ge Yetkilisi 1.Nis.17 10:00 

5 Konya Anıl Yatağanlı 
Tarım 

Süleyman Sarıkır  Üretim Müdürü 1.Nis.17 11:00 

6 Konya Özdöken Tarım Serap Tenlisu  Kalite Yönetim 
Tems./Ar-Ge Müdürü 

31.Mar.17 11:30 

7 Konya Dünmak Makine Süleyman Dündar Firma Ortağı 31.Mar.17 15:00 

8 Konya Özduman Tarım Mevlüt Duman Firma Sahibi 31.Mar.17 16:00 

9 Konya Edelmak Atilla Kölemen Genel Müdür 31.Mar.17 17:00 

10 Karaman Sam Makine İsmail Turan Kalite Kontrol/Üretim 
Birimi Yetkilisi 

31.Mar.17 11:00 

11 Karaman Tüfekçioğlulları Haluk Çaçan Üretim Müdürü 31.Mar.17 12:00 

12 Niğde DRP Nipsan 
Presleme San.  

Ramazan Öztürk Gerçek Kişi / iş sahibi 3.Nis.17 15:00 

13 Aksaray Çift Kartal 
Değirmen 

Süleyman Canbulut Firma yetkilisi 5.04.17 10:00 

14 Aksaray Başay Makine Murat Sapmaz Fabrika Müdürü 6.04.17 10:30 
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6.2.1 Tarım ve Gıda Makine-Ekipman İmalat Sanayii: Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

6.2.1.1 Tarım Makine-Ekipman İmalat Sanayi 

Tarım makina-ekipman imalat sanayi (ya da tarım alet ve makineleri sektörü), imalat sektörünün 
ya rım malları üreten bir alt sektörünu oluşturmaktadır. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da 
adlandırılan, tarımsal üre mde işgücü  verimliliğini ar ran, maliyetleri düşüren, modern üre m 
teknolojilerinin kullanılmasını ve işlemlerin zamanında agroteknik ih yac ara uygun şekilde 
yapılmasını sağlayarak ürün kalitesini ve verimini artıran önemli bir tarımsal üretim girdileri grubunu 
oluşturan ürünlerin imalatı bu sektörde yapılmaktadır (Ekonomi Bakanlığı, 2016a).  

Tarım makina imalat sanayii temelde traktör, ekipman ve sulama araçlarıolarak üç ana kısma 
ayrılmaktadır. Elbette tüm bu ana gruplar sırtını tarıma yasladığından, aralarında kaçınılmaz ve doğal 
bir ilişki vardır. Dolayısıyla grupların -istatistiksel veriler hariç- birbirlerinden bağımsız olarak 
değerlendirilmesi pek mümkün değildir (Aydın Sanayi Odası, 2016). Türkiye’de tarım alet ve 
makineleri sektöründe yaklaşık 130 farklı alet ve makine üretimi yapılmaktadır (Ekonomi Bakanlığı, 
2016a).  

Türk alet ve tarım makineleri imalat sanayisinin ürün yelpazesi içinde yer alan ürünler genel olarak 
şunlardır: Tarım traktörleri, biçerdöverler, tek-akslı motorlu çapalar (motokültörler), motorlu biçme 
makineleri, toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama makine ve ekipmanı, ekim, dikim makine ve 
ekipmanı, gübreleme makineleri, bitki koruma ve sulama için araç  ve donanımlar, hasat makineleri ve 
ekipmanı, ürün harmanlama, kurutma, savurma, temizleme, sınıflandırma, işleme için makine ve 
ekipmanı, hayvancılık için makine ve ekipmanlar ve tarla ve bahçe üretimi için diğer makine ve 
ekipmanlardır.  

Tablo 6.4 NACE Rev 2’ye göre, Makine ve Ekipman İmalatı Sanayinin 5 alt yer sektöründen biri olan 
Tarım Makineleri İmalatının (bir diğer ifade ile Tarımsal Alet ve Makineleri Sanayisi) alt sektörel 
kırılımlarını vermektedir.  

Tablo 6.4NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Tarım Makine ve Ekipmanları İmalat Sanayinin 
Sınıflandırılması 

Kodu NACE 6’lı Sektörel Düzeyde Alt Sektörler 

28.30.08 Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatı 

28.30.09 Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için 
kullanılan makine ve ekipmanların imalatı 

28.30.10 Traktörlerin ve yaya kontrollü traktörlerin (motokültörler) imalatı 

28.30.11 Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama makinelerinin ve donanımlarının 
imalatı (kuluçka makineleri dahil) 

28.30.12 Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte edilen kesici barlar dahil) 

28.30.13 Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer-döver, saman yapma makinesi, ot ve saman balyalama 
makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.) 

28.30.14 Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan dikim makinesi 
vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde kullanılan aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı 

28.30.15 Süt sağma makinelerinin imalatı 

28.30.16 Tarım ve bahçecilikte kullanılan sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makinelerinin imalatı 
(sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler vb.) 

28.30.17 Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve cihazların imalatı 

Kaynak: TÜİK, 2015’e dayanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tarım sektörü ve tarım makine-ekipman imalat sanayii sektörü birlikte düşünülmek zorundadır. 2015 
yılı verilerine göre, istihdamın %20,6’sı tarım sektöründedir; bu büyüklükteki bir tarım sektörü, 
Türkiye’deki tarım makine-ekipman sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Yine, KOP Bölgesi için 
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tarım makine-ekipman sanayii büyük öneme ve potansiyele sahiptir. Konya’daki dört sanayi 
kümesinden birisi tarım makineleri kümesidir (KONTARKUM). 

Tarım ve tarım makine-ekipman sanayii arasındaki ilişki fırsatlarının yanı sıra, kısıtlılıkları da 
tanımlamaktadır. Örneğin Türkiye’deki tarım işletmelerinin küçük olması, tarım makineleri 
üreticilerinin sipariş üzerine çalışmasına ve de ileri teknoloji ile üretim yapamamalarına sebep 
olmaktadır (Tekin ve Sarıkaya, 2014:234). Bu anlamda tarım makine-ekipman imalat sanayiini 
desteklemek, tarımı desteklemek ile birlikte düşünülmelidir. 

6.2.1.2 Gıda Makine-Ekipman İmalat Sanayi 

Türkiye’de gıda makine ve ekipman sanayii (diğer ifade ile gıda işleme makineleri ve ekipmanı 

sanayisi), gıda işleme için gerekli her tür makine ve ekipman ile yedek parçalarını üretmektedir. Tablo 

6.5’de görüldüğü gibiGıda Makineleri Sanayi, gıda ve içecek imalatı için yatırım malı üreten, bu 

bağlamda, değirmencilik endüstrisinde veya tahılların ya da kuru baklagil sebzelerin işlenmesinde 

kullanılan makinelerin yapımından şarap ve meyve suyu gibi içeceklerin yapımında kullanılan 

makinelere, süt endüstrisinde kullanılan krema karıştırıcılar, peynir yapma makineleri, süt işleme 

makinelerinden katı ve sıvı yağ üretim makinalarına kadar olan çok sayıda alet ve makinelerin 

imalatını kapsamaktadır. 

Gıda işleme makine ve ekipmanları üretici firmalarının çoğu İstanbul, Konya, Ankara, Gaziantep ve 

İzmir’de bulunmaktadır. Firmalar, temel modellerin yanı sıra yüksek teknolojili, otomatik makineler 

ve ekipman da üretebilmektedirler (Ekonomi Bakanlığı, 2016b). Türkiye gıda imala  sektöründe 

gelişmiş  bir ülke olmakla birlikte söz konusu gıdaların üre minde kullanılan gıda makineleri imala nda 

beklenen düzeyin altında kalmaktadır. Sektörel yapı olarak ihracat düşük, ithalat yüksektir. Yerli 

makine üreticileri uluslararası pazarlarda fiyat avantajı üzerinden rekabet etmeye çalışmakta ve 

uluslararası pazarlarda ucuz makine arayan müşterilere yönelmektedir; üretimin teknoloji yoğunluğu 

orta düzeydedir (Üstünışık, 2014: 69). 

Tablo 6.5 NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Gıda Makine ve Ekipmanları İmalat Sanayinin 
Sınıflandırılması 

Kodu NACE 6’lı Sektörel Düzeyde Alt Sektörler 

28.93.01 Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, 
bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması 
veya imalatı için sanayi makineleri) 

28.93.02 Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı (presler, eziciler ve 
benzeri makineler) 

28.93.03 Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler, irradyatörler 
(ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri vb.) 

28.93.04 Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı (tütün yapraklarını 
damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo tütünü veya çiğneme tütünleri imalinde 
kullanılan makineler) 

28.93.06 Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için kullanılan 
makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, 
çeltik soyma makinesi vb.) 

28.93.07 Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan fırınların imalatı (gaz, sıvı ve katı yakıtlı olanlar) 

28.93.08 Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı (ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri vb. 
dahil) 

28.93.09 Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma makine ve cihazları dahil) 

28.93.10 Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için 
kullanılan makinelerin imalatı (tarımsal selektörler dahil) 

Kaynak: TÜİK, 2015’e dayanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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6.2.2 Tarım ve Gıda Makineleri İmalat Sanayinin Girişimcilik Ekosistemi Çerçevesinde 

Analizi 

6.2.2.1 Pazara Erişim-İhracat 

Tarım alet ve makineleri sektöründe faaliyet göstermekte olan firmaların girişimcilik ekosistemin 
çerçevesinde değerlendirmeleri yapılırken, göz önüne alınması gereken en önemli niteliklerinden biri 
iç ve dış pazardaki faaliyetleridir. Tablo 6.6,  KOP bölgesindeki tarım alet ve makineleri ile gıda alet ve 
makineleri firmalarının iç ve dış pazara erişimlerini göstermektedir. Buna göre, tarım alet ve 
makinelerinde tüm firmalar ulusal pazarla iş yaparken, kayda değer yükseklikte orandaki firmalar 
ihracat yapmaktadır. Firmaların planları arasında yeni pazarlara girmek de yer almaktadır. 

Tablo 6.6 Tarım ve Gıda Alet ve Makineleri Sektöründeki Firmaların Pazar Faaliyetleri 

Firma Türü  Tarım alet ve makineleri 
imalatı sanayi 

Gıda alet ve makineleri imalatı 
sanayi 

 Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

İhracat Yapan Firma 7 %77,8 4 %80 

Ulusal Pazarda  Satış Yapan Firma 9 %100 5 %100 

Yeni Pazarlara Girme ve Büyüme Hedefi olan 
Firma 

8 %89 4 %80 

Yeni Pazarlara Girme ve Büyüme Hedefi olmayan 
Firma 

1 %11 1 %20 

Kaynak: Mülakatlardaki bilgilerden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Mülakat için seçilen, KOP illerindeki gıda makine-ekipman sanayii firmalarının iç ve dış pazara 
erişimine bakıldığında ise, tarım makine ve ekipmanlarına benzer bir durumun mevcudiyeti göze 
çarpmaktadır. Tablo 6.6’da görüldüğü üzere, gıda makine-ekipman sanayii firmalarının, tarım makine-
ekipman sanayii firmalarına yakın oranda ihracatla uğraştığı ve yine benzer oranlarda firmanın 
kendilerine hedef olarak yeni pazarlara girerek büyümeyi koyduğu görülmektedir.  

Bu benzerlik, her iki grup firmanın da KOP bölgesinde yer aldığı ve tarım sektörüne dayandığı göz 
önüne alındığında, tesadüf değildir. Tarım ve gıda makine-ekipman firmaları aynı girişimcilik 
ekosisteminin elemanları olarak görülmelidir. Bu yargı, iki sektördeki firmaların mülakat sırasında 
ihracat şartları üzerine dile getirdikleri ile de desteklenebilir. 

Konya’da gıda makine-ekipman imalatı gerçekleştirmekte olan bir firma, ihracatlarının önünde bir 
engel bulunmadığını, ürünlerinin %90’ının ihraç ettiklerini dile getirmiştir. Ancak yine Konya’da gıda 
makine- ekipman imalatı sektöründe faaliyet gösteren, daha genç bir firma temsilcisi özellikle 
uluslararası piyasadaki rekabet şartlarına dikkat çekmektedir. Bu firma yetkilisi, hammaddelerin ithal 
olması sonucu döviz dalgalanmalarına kırılganlığın yüksek olması, ayrıca ücretler ve teknoloji 
anlamında dünya piyasalarında ‘orta sıralarda’ olunması sebebiyle ne iş gücü maliyeti ne de teknoloji 
alanında avantajlı bir üretim koşuluna sahip olunmamasının uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü 
yaraladığını belirtmektedir: 

Hammaddemizi biz Türkiye'den tedarik ediyor olsaydık rekabet avantajımızda çok daha yüksek olurdu. Aynı 
zamanda uzak doğudaki işçilik maliyetlerinin de düşük olması ihracat oranımızı da düşürüyor. Türkiye'deki işçilik 
fiyatları da dünya geneline baktığımızda uzak doğunun üstünde Avrupa'nın gerisinde ortada bir yerdeyiz. 
Teknolojimiz Avrupa'nın gerisinde uzak doğunun ilerisinde biz ara bölgede kalıyoruz. Bu da bizim için bir handikap 
oluşturuyor. 

KOP Bölgesi gıda makine-ekipman imalatı sektöründe tanımlanmakta olan ihracatın önündeki 
engeller, tarım makine-ekipman imalatı sektöründeki firma temsilcilerince ifade edilenlerle aynıdır. 
Tarım makine-ekipman imalatı sektöründeki firma yetkilileri de dövizdeki dalgalanmanın ve 
uluslararası piyasalarındaki rekabet şartlarının çetinliği vurgulanmaktadır. Konya ilinde tarım makine-
ekipman imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firma yetkilisi, bunlara ek olarak 
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markalaşmanın ve ürün kalitesinin geliştirilmesinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilmedeki 
öneminin altını çizmektedir:  

Güzel fiyat verebilmek için kaliteden taviz vermek gerekiyor işte bu noktada kalitesiz ürünlere ve rekabetten dolayı 
ihracatta sıkıntı var. Dünya piyasasında Türkiye olarak, özellikle Konya olarak, açık hesap vadeli satı la ticaretin 
dengesini bozuyoruz. Yurtdışına bir mal getirmeye kalksak biz bile araştırıyoruz yerine göre mesela, Çin ile 
görüşüyoruz o bize vadeli verir misiniz diyoruz, yok diyor biz banka değiliz kendi bölgenizdeki banka ile görüşün biz 
parasını almadan göndermeyiz diyorlar bize. Ama bizim buradaki meslektaşlar satınca ödersin diyerekten 
yurtdışına açık hesap mal gönderiyorlar bu da bizim ihracattaki en büyük sıkıntımız. 

Konya ilinde tarım makine-ekipman imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan köklü bir firmanın 
bir yetkilisi, ihracat için devlet teşvik ve desteklerinin aslında oldukça tatmin edici olduğunu, ancak 
ihracatı arttırmak için üretim kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini, bunun için de arazi teminin önem 
taşıdığını, bunun yanı sıra kümelenme faaliyetinden de fayda sağlanacağını belirtmektedir: 

Devlet ihracat için elinden geleni yapıyor aslında. Yani ihracat yapana müthiş bir şekilde destek oluyor. Bazen 
yurtdışındaki firmalarla ciddi anlamda rekabetimiz oluyor. Bu konuda ülkemiz firmalarından 5-6 tanesi bir araya 
gelip rekabeti arttırıcı faaliyetlerde bulunabilmeli. Bazen çevre firmalarla bizim yapmadığımız ürünler hakkında 
ortak çalışıyoruz. Birbirimizi bu sayede beslemiş oluyoruz. Başka bir konuya değinmek gerekirse firmamızı büyütme 
adına devletin bize arazi tahsis etmesi gerekiyor çünkü metrekare hesabı yaparsak bizim yaklaşık 100bin 
metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. Metrekaresi 200 lira olsa 20 milyon lira para vermem lazım arsasına. 30 
milyon lirada bunun içine makine almak için gittiğini varsayarsak toplamda 50 milyon lira gibi bir harcama 
yapmamız lazım ki bizim bu miktarda bir paramız yok. Bankadan kredi alacak olsak batarız. Yani devletin bize arazi 
tahsis etmesi gerekiyor ki biz de araziye vereceğimiz parayı arttıralım ve bu parayı üretime yatırıp ihracatımızı 
geliştirelim. 

Konya ilinde tarım makine-ekipman imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan bir başka firmanın 
yetkilisi de, Türk mallarının kalitesiz olduğu algısının yıkılması gerektiğini vurgularken, kalitenin 
arttırılması için hızlı üretimin bir engel olduğunu belirtmektedir. 

6.2.2.2 Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Tarım alet ve makineleri sektöründe faaliyet göstermekte olan firmaların üniversiteler ile yaptıkları 
işbirlikleri, girişimcilik ekosistemindeki yerlerini anlamak için bakılması gereken bir başka göstergedir. 
Üniversiteler ile gerçekleşecek işbirlikleri, ildeki ağ faaliyetlerini, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile 
yenilikçilik uygulamalarını olumlu etkileyecektir. KOP illerinde Tarım alet ve makineleri sektörünün 
illerindeki üniversiteler ile gerçekleştirdikleri işbirliklerine bakıldığında, büyük çoğunluğunun 
üniversitelerle herhangi bir temas noktası olmadığı görülmektedir.  

Şekil 6.1 Tarım Alet ve Makineleri Sektöründe Üniversite-Sanayi İşbirliği 

 

KOP illerindeki gıda makineleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren beş firmadan hiçbiri illerindeki 
üniversiteler ile Ar-Ge ve yenilik alanlarında işbirliği gerçekleştirmediklerini ifade etmişlerdir. 
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Gerçekleştirilen mülakatlarda, üniversitelerden danışmanlık faaliyetleri yoluyla da yararlanıldığını, 
ancak firmalar ile akademisyenlerin zaman zaman aynı dili konuşmakta zorlandıkları belirtilmiştir. 
Ancak hem tarım hem de gıda makine-ekipman imalat sanayii firma temsilcileri Ar-Ge faaliyetleri için 
üniversite ortaklıkları kurmaya istekli olduklarını belirtmektedir. 

6.2.2.3 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri 

Uluslararası Teknolojileri Takip Etme: Firmaların sektörlerindeki uluslararası teknolojileri takip 
etmeleri, teknoloji transferine yönelik bir ilk adımdır. Bu yüzden, firmaların yenilikçilik faaliyetlerine 
dönük farkındalıklarını da anlamak için anlamlı bir gösterge olacaktır.  

Şekil 6.2 Tarım Makine- Ekipman İmalatı yapan Firmaların Uluslararası Teknolojileri Takip Etme Durumları 

 

KOP illerinde tarım makine-ekipman imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan firmaların 
uluslararası teknolojileri takip edip etmedikleri, ediyorlarsa hangi yolları kullandıkları Şekil-7.2’de 
gösterilmektedir. Buna göre, tarım makine-ekipman imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan 
firmalar için uluslararası teknolojileri takip etmenin en yaygın yolları, yurtdışı fuarlara katılma ve 
internettir. Bunun dışında, ilgili birim ya da elemanları yoluyla teknolojileri takip ettiklerini beyan 
eden firmalar da vardır. Ancak, büyüme ve yeni pazarlara açılma hedefi olmayan firmanın, 
uluslararası teknolojileri de takip etmemekte olduğu dikkat çekmektedir. 

Şekil 6.3 Gıda Makine- Ekipman İmalatı yapan Firmaların Uluslararası Teknolojileri Takip Etme Durumları 
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KOP bölgesinde faaliyet göstermekte olan gıda makine-ekipman imalatı yapan firmalar, uluslararası 
teknolojileri takip etme yolları göz önüne alındığında, benzer bir dağılım göstermektedir (Şekil 6.3). 
Ancak, gıda makine-ekipman firmalarının danışmanlık alarak teknoloji takip etme konusunda daha 
geride olduğu gözlemlenebilir. 

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Yürütme: KOP Bölgesinde tarım ve gıda makine-ekipman imalatı 
yapmakta olan firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütüyorlarsa bunu bir birim üzerinden yapıp 
yapmadıkları sorusu, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin sürdürebilirliği ve Ar-Ge ve yenilik faaliyeti 
yürütmede kapasite geliştirme boyutlarının doğrudan ifadesidir. Bu nedenle, gerçekleştirilmiş olan 
yarı yapılandırılmış mülakatlarda, firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin bu boyutu üzerinde de 
durulmuş ve bazı bulgulara ulaşılmıştır. 

Şekil 6.4 Tarım Makine- Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ve Birimleri 

 

Tarım makine- ekipman imalatı yapmakta olan firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetini hangi yollarla 
yürüttükleri Şekil 6.4’te gösterilmektedir. Buna göre, tarım makine-ekipman imalatı yapan firmalar 
çoğunlukla Ar-Ge birimleri üzerinden Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Şekil 6.5 Gıda Makine- Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ve Birimleri 
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Gıda makine-ekipman imalatı yapmakta olan firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetini hangi yollarla 
yürüttükleri Şekil 6.5’te gösterilmektedir. Burada yine, tarım makine-ekipman imalatı yapmakta olan 
firmaların Ar-Ge ve yenilik birimi sahibi olma durumlarının, tarım makine-ekipman imalatı firmalarıyla 
büyük benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu firmaların çoğunluğu Ar-Ge birimi üzerinden Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetleri yürütmektedir. 

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri için Cirodan Ayrılan Pay: Firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için 
cirolarından ayırdıkları pay, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine verdikleri önemi ve yaptıkları yatırımı ifade 
etmede anlamlı bir göstergedir. Tarım ve gıda makine-ekipman imalatı gerçekleştiren firmaların 
cirolarından Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları pay Şekil 6.6 ve Şekil 6.7’de gösterilmektedir. 

Şekil 6.6 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri için Cirolarından 
Ayırdıkları Pay 

 

Tarım makine-ekipman imalatı sektöründeki firmaların çoğunluğunun Ar-Ge ve yatırım için 
cirolarından pay ayırdıklarını, bu payın da genellikle %5 altı seviyesinde yoğunlaştığı gözlemlenebilir. 

Şekil 6.7 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri için Cirolarından Ayırdıkları 
Pay 

 

Gıda makine-ekipman imalatı sektöründe ise cirosundan Ar-Ge ve Yenilik için pay ayıran firmaların 
tümü %1-%5 bandında pay ayırdıklarını beyan etmişlerdir. Yani, tarım makine-ekipman imalat 
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sektöründeki kadar fazla değişkenlik yoktur. Bu, gıda makine-ekipman imalatı sektöründeki firmaların 
ölçeklerinin birbirine yakınlığından kaynaklanabilir.  

Yürütülen Yenilik Faaliyetlerinin Türü: Firmaların yürüttükleri yenilik faaliyetleri (a) üründe, (b) imalat 
sürecinde, (c) iş sürecinde (d) organizasyonel süreçte ve (d) pazar süreçlerinde sonuçlar 
verebilmektedir. Şekil 6.8 ve Şekil 6.9, KOP bölgesinde tarım ve gıda makine-ekipman imalatı 
yapmakta olan firmaların yürütmekte oldukları yenilik faaliyeti türlerini ve bu yenilik faaliyeti 
türlerinin ağırlıklarını sunmaktadır. 

Şekil 6.8 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Yürüttükleri Yenilik Faaliyetleri Türleri 

 

Görüldüğü üzere, KOP Bölgesinde faaliyet gösteren tarım makine-ekipman imalatı firmaları önceliği, 
imalatta yeni süreç geliştirme ve/veya süreçte iyileştirme ile yeni ürün geliştirme ve/veya üründe 
iyileştirme ve iş sürecinde yeni süreç geliştirme ve/veya iyileştirme konularına vermektedir. 
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ayrıştığı kısım, iş süreçlerinde yeni süreç geliştirme konusuna tarım makine-ekipman firmalarının 
nispeten daha fazla önem vermeleridir. Bunun da, yine firmaların ölçeği ve olgunluğuyla ilgili 
olabileceği göz önünde tutulmalıdır. 

Ar-Ge Ve Yenilik Faaliyetlerinin Ticari Çıktıları: Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının verimini ve etkinliğini 
gösteren şey, onların ürün ya da çeşitli süreçler üzerinden firmanın cirosuna yaptığı katkıdır. Ar-Ge 
ürüne dönüşebildiği ve pazarda karşılık bulabildiği ölçüde firma için anlamlı olacaktır. Bunun için Ar-
Ge ve yenilik faaliyetlerinin ticari çıktıları, bu faaliyetlerin firma cirosuna yaptıkları katkılar ve alınan 
fikri mülkiyet hakları üzerinden analiz edilecektir 

Şekil 6.10 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Toplam Ciroları İçinde Ar-Ge ve Yenilik 
Faaliyetlerinin Katkısı 

 

KOP illerinde tarım makine ve ekipman imalatı yapan firmaların toplam cirolarına, Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerinin katkıları sorulduğunda beyan edilen oran %20’den yukarıda yoğunlaşmaktadır (Şekil 
6.10). Bu da Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarının ticari açıdan firmalara kaydadeğer bir katkıda 
bulunduklarının göstergesidir. 

Şekil 6.11 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Toplam Ciroları içinde Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerinin 
Katkısı 
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Gıda makine-ekipman imalatı yapan firmaların toplam ciroları içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin 
katkısı sorulduğunda ise, firma yetkililerinin beyanları yine tarım makine-ekipman imalatı yapan 
firmalarda olduğu gibi %20 üzerinde yoğunlaşmaktadır (Şekil 6.11). Gıda makine-ekipman imalatında 
da, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri yürütmenin ticari olarak anlamlı olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 6.7 Tarım ve Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Aldıkları Fikri Mülkiyet Hakları 

Sınai Mülkiyet Hakları Tarım alet ve makineleri 
imalatı sanayi 

Gıda alet ve makineleri imalatı 
sanayi  

Uluslararası Patent Sayısı 3 3 

TPE'den alınan incelemeli patent sayısı 4 1 

TPE'den alınan incelemesiz patent sayısı 2 1 

Kayıtlı Endüstriyel Tasarımlar sayısı 2 3 

Kayıtlı Faydalı Modeller Sayısı 5 2 

Tescilli Markalar sayısı 6 4 

Tarım makine-ekipman imalatı yapan firmaların aldıkları toplam fikri sınai mülkiyet hakları sayısı 9 
firma için 22’dir; bunun büyük çoğunluğunu tescilli markalar sayısı ve kayıtlı faydalı modeller sayısı 
oluşturmaktadır. Buna karşılık, gıda makine-ekipman imalatı yapan firmaların aldıkları toplam fikri 
mülkiyet hakları sayısı 5 firma için 14’tür; bunun büyük çoğunluğunu tescilli markalar 
oluşturmaktadır. 

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Finansman Kaynakları: Firmalar kendi cirolarından Ar-Ge ya da 
yenilik faaliyetlerinde bulunmak için pay ayırmalarının yanı sıra, çeşitli teşvik ve destekleri yoluyla da 
Ar-Ge ve yenilikleri finanse edebilmektedir. KOP Bölgesi tarım ve gıda makine-ekipman firmalarına 
Ar-Ge ve yenilik desteklerinin ne kadar ulaştığı sorusu, yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarda 
firmalara Ar-Ge ve yenilik desteklerinden yararlanma durumları sorularak incelenmeye çalışılmıştır. 

Şekil 6.12 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Finansman 
Kaynakları 

 

Tarım makine-ekipman imalatı yapan firmalardan, Ar-Ge ve yenilik alanındaki ulusal ve uluslararası 
desteklerden yararlandıklarını belirtenler ile sadece kendi özkaynaklarından Ar-Ge ve yenilik 
çalışmaları yürüten firmalar oransal olarak birbirlerine yakındır (Şekil 6.12). Bunun dışında, desteklere 
başvurmuş ancak alamamış ve ileride desteklere başvurmayı düşünen firmalar da bulunmaktadır. 
Bütün bunlar göz önüne alındığında, KOP Bölgesindeki tarım makine-ekipman imalatçılarının Ar-Ge ve 
yeniliğe yönelik destek uygulamaları konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 6.13 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Finansman Kaynakları 

 

KOP illerinde faaliyet göstermekte olan gıda makine-ekipman imalatı sektöründeki firmalarda ise 
(Şekil 6.13), desteklerden yararlanma konusunda daha yüksek bir oran gözlenmektedir. Bazı firmalar 
ise, desteklere başvuru sürecinde izlenmesi gereken prosedürleri karmaşık ve zaman alıcı buldukları 
için, kendi özkaynakları ile yetinmektedir.  

6.2.2.4 Teşvik ve Desteklerinden Faydalanma 

Teşvik ve Destek Sağlayan Kurumlar ve Yararlanılan Teşvik ve Destek Türleri: KOP bölgesinde tarım 
ve gıda makine-ekipman imalatı sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalarla yapılan yarı-
yapılandırılmış mülakatlarda, firmaların genel olarak hangi kurumlardan, hangi teşvik ve destekleri 
aldıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Şekil 6.14, Şekil 6.15, Şekil 6.16 ve Şekil 6.17 tarım ve gıda makine-
ekipman imalatı sektöründeki firmaların aldıkları destek çeşitleri ile bu desteklerin alındığı kurumlara 
genel bir bakış sunmaktadır. 

Şekil 6.14 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerinden Yararlandıkları Kurumlar 

 

KOP illerinde tarım makine-ekipman imalatı yapan firmaların en yüksek oranda yararlandıkları teşvik 
ve destekleri sağlayan kurumların KOSGEB ve TÜBİTAK olduğu görülmektedir. 
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Şekil 6.15 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerinden Yararlandıkları Kurumlar 

 

 

KOP illerinde faaliyet göstermekte olan gıda makine-ekipman imalatı yapmakta olan firmaların 
yararlandıkları teşvik ve destekleri sağlayan kurumların daha çeşitli olduğu görülmektedir. Gıda 
makine-ekipman imalatçıları, tarım makine-ekipman imalatçılarından farklı olarak, BSTB ve TTGV 
teşvik ve desteklerinden de yararlanmaktadır. Bu farklılık örneklemden kaynaklanabileceği gibi, 
kurumların sağladığı destek ve teşviklerin niteliğinden de kaynaklanabilir. 

Şekil 6.16 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri 

 

 

KOP Bölgesi’nde tarım makine-ekipman imalatı yapan firmaların yararlandıkları teşvik ve destekler 
SGK prim desteği, vergi/haraç istisnaları, hibe ve eğitim ve danışmanlık konularında yoğunlaşırken, 
Dünya Bankası kredilerinden yararlanan bir firmayla da mülakatlar sırasında görüşülmüştür. Bunun 
dışında, mülakatlar sırasında sık sık arsa desteği talebi dillendirilmişken, yatırım yeri tahsisinden 
yararlanan bir firmaya rastlanmamıştır. 
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Şekil 6.17 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Yararlandıkları Teşvik ve Destek Türleri 

 

KOP Bölgesindeki gıda makine-ekipman imalatçısı firmaların en çok rağbet gösterdiği teşvik ve destek 
çeşidi ise, SGK prim desteğidir. Gıda makine-ekipman imalatçısı firmaların eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerinden faydalanmadıkları ortaya çıkmaktadır. 

Teşvik ve Desteklerden Yararlanılan Projeler Kapsamında Gerçekleştirilen Ar-Ge ve Yenilik 
Çalışmaları: KOP illerindeki tarım ve gıda makine-ekipman imalat firmalarıyla gerçekleştirilen 
mülakatlarda, bazı firmalaratın Ar-Ge ve yenilik alanlarında sağlanan teşvik ve desteklerden 
yararlandıkları belirlenmiştir. Bu firmaların bahsi geçen desteklerle gerçekleştirdikleri projelerin 
hedefleri, çıktıları ve etkileri incelenerek, sektör için Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinin olanakları küçük bir 
ölçekte anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Şekil 6.18 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerden Yararlandıkları Projeler 
Kapsamında Gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Yenilik Çalışmalarının Hedefleri 

 

KOP illerindeki tarım makine-ekipman imalatı yapan firmaların teşvik ve desteklerden yararlandıkları 
projeler kapsamında gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının hedefleri Şekil 6.18’de 
gösterilmektedir. Buna göre, firmalarda gerçekleştirilen projelerden 4’ünün hedefleri arasında ‘ürün 
maliyet ve giderlerini düşürme’ bulunmaktadır. Gerçekten de, gerçekleştirilen mülakatlarda hem 
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tarım hem de gıda makine-ekipmanları imalatı yapan firmaların temsilcileri, üretim maliyetlerinin 
yüksekliğinden bahsetmişlerdir. Diğer bir yaygın hedef de, ürün kalite ve standardını yükseltme amacı 
taşımaktadır. Tarım makine-ekipman imalat sektöründe bu iki kaygının baskın olması, ileride sektörde 
bu hedefler doğrultusunda tasarlanmış teşvik ve desteklerin karşılık bulacağı anlamına gelmektedir. 

Şekil 6.19 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerden Yararlandıkları Projeler 
Kapsamında Gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Yenilik Çalışmalarının Hedefleri 

 

KOP illerindeki gıda makine-ekipman imalatı yapan firmaların teşvik ve desteklerden yararlandıkları 
projeler kapsamında gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının hedefleri, Şekil 6.19’da 
gösterilmektedir. Buna göre, firmalarda gerçekleştirilen projelerden 2’sinin hedefleri arasında ‘ürün 
kalite ve standartını yükseltme’ ve yine 2’sinin arasında ‘yeni ürüne yönelik araştırma’ yer almaktadır.  
KOP Bölgesi’ndeki tarım ve gıda makine-ekipman imalatı sektörü birlikte düşünüldüğünde, ürün 
kalitesi ve standardını yükseltmeyi hedefleyen Ür-Ge teşvik ve desteklerinden fayda sağlanacağı 
çıkarılabilir. 

Şekil 6.20 Tarım Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerden Yararlandıkları Projeler 
Kapsamında Gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları 

 

KOP illerindeki tarım makine-ekipman imalatı yapan firmaların teşvik ve desteklerden yararlandıkları 
projeler kapsamında gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve yenilik çalışmaları, Şekil 6.20’de gösterilmektedir. 
Buna göre, toplamda 3 proje teknolojik/teknik ekonomik odaklıdır, bunu sınai mühendislik ve tasarım 
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ve çizim çalışmaları izlemektedir. 

Şekil 6.21 Gıda Makine-Ekipman İmalatı Yapan Firmaların Teşvik ve Desteklerden Yararlandıkları Projeler 
Kapsamında Gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları 

 

KOP illerindeki gıda makine-ekipman imalatı yapan firmaların teşvik ve desteklerden yararlandıkları 
projeler kapsamında gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve yenilik çalışmaları, Şekil 6.21’de gösterilmektedir.  
Tıpkı tarım makine-ekipman imalatında olduğu gibi, toplamda 3 proje teknolojik/teknik ekonomik 
odaklıdır, bunu sınai mühendislik ve tasarım ve çizim çalışmaları izlemektedir. 

KOP illerindeki tarım ve gıda makine-ekipman imalat sektöründeki firmalar, teşvik ve destek aldıkları 
Ar-Ge ve yenilik çalışmaları projelerinin çıktıları arasında, yeni teknolojilerin ülke koşullarına 
uyarlanması, yeni teknoloji, ürün ya da hizmet geliştirilmesi, mevcut ürünlerin kalitesinin geliştirilmesi 
ve ihraç edilebilecek ürünlerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, firmalar bu projeleri 
tamamladıktan sonra özellikle ihracat, kalite ve rekabet gücünde artış gözlendiğini paylaşmışlardır. 

6.2.3 Sonuç: Ar-Ge ve Ür-Ge Desteklerine Yönelik İhtiyaç Analizi 

İlk bölümde, tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine dair 
bulgular göz önüne alındığında, yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde firmaların bazı durumlarda 
teşvik ve destek başvurularının prosedürlerini izlemek yerine kendi kaynaklarına yöneldikleri 
görülmektedir. Ayrıca Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyeti yürütmeyen firmalar da mevcuttur. Bu durumda, 
ilk olarak tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayii firmalarının halihazırda ulaşabilecekleri teşvik 
ve desteklere dönük bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Bunun dışında, tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayii için uluslararası pazarların önemi açık 
olmasına ve sanayicilerin uluslararası pazarlara ilgi gösterdikleri gerçeğine rağmen, ilgili bölümde 
ifade edildiği gibi, rekabet koşulları sanayicileri zorlamaktadır. Rekabet gücü elde etmek için fiyat 
kırma, ‘açık hesap’la satış gibi finansal olarak sürdürülemez yöntemlerdense, kaliteli üretim yoluyla ve 
teknolojik gelişmeyle uluslararası pazarda güçlenmeye dönük bir talep ifade etmişlerdir. Ar-Ge ve Ür-
Ge destekleri, tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayicilerini özellikle bu yönde desteklemelidir. 

Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat kapasitesini arttırmak için yapılması 
gerekenler hakkında sanayicilerin fikri sorulduğunda, üretilen makinelerin büyüklüğü sebebiyle geniş 
üretim alanlarına ihtiyaçları olduğu ifade edilmiştir. Sanayiciler, devletten arsa desteği beklediklerini 
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, üretim kapasitesinin geliştirilmesinde teknolojinin önemi de 
vurgulanmaktadır. Konya ilinde faaliyet gösteren bir tarım makine-ekipman imalat firması yetkilisi, 
imalat kapasitesi artırımı için teknoloji geliştirmeyi amaçlayan desteklerin, sadece ilk etkileriyle 
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üretimi olumlu etkilemenin ötesinde, sanayicilerin algılarını geliştirerek daha ileri bir etki yarattıklarını 
da ortaya koymaktadır: ‘Bir destekle robot aldık. Sonra robotun önemli olduğunu görüp, kendi 
bütçemden üç robot daha aldım. Teknolojiyi geliştirmemiz gerek üretimde’. 

Tarım ve gıda makine-ekipman alanında faaliyet göstermekte olan firmaların sektörlerindeki 
teknolojik gelişmeleri fuarlara katılımla ve internet aracılığıyla takip etmekte oldukları önceki 
bölümde gösterilmiştir. Sanayicilerin bu konudaki talepleri, hem fuar desteklerinin sürdürülmesi hem 
de nitelikli işgücüne dönük desteklerin sağlanmasıdır. Tüm mülakatlar boyunca, bölgenin en önemli 
dezavantajlarından birinin nitelikli işgücü eksikliği olduğu ifade edilmiştir. Nitelikli işgücünün bölgede 
kalmak istemediği, bunun için teşvikler geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca Konya ilinde 
faaliyet gösteren bir tarım makine-ekipman imalat firmasının Ar-Ge müdürü, iş süreç geliştirme 
kültürünün olmaması kadar, kurumsal yapının oturmaması yüzünden iş bölümünün uygulanamaması 
gibi yönetim süreçlerine dair sorunların üretim kapasitesi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu 
belirtmektedir. Birçok firma yetkilisi, bölgedeki tarım ve gıda makine-ekipman sanayii firmalarının aile 
firmaları olması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığından bahsetmiştir:  

Geleneksel aile şirketleri ile yönetim ön planda. Aile şirketinden kopamamanın en büyük sebebi güvenin olmaması 
ve baştan aile şirketiyle kurulan bir şirketin belli bir aşamadan sonar yeniden kurumsal altyapı oluşturması çok 
zordur. Şirket üretim sayesinde zamanla büyüyor lakin şirketimiz küçükken daha da kolay yönetilebildiğini ve 
büyüdükçe yönetimin daha da zorlaştığını görüyoruz. 

Yönetim süreçlerine dair bu sorunların aşılması için, özellikle firmanın erken dönemlerinde, 
danışmanlık desteği alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu anlamda, KOP illerindeki tarıma dayalı 
sanayide modern yönetim, üretim ve pazarlama uygulamaları geliştirilmeden üretimde kapasite 
artırımı gerçekleştirilemeyeceği gibi, uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak da çok mümkün 
olmayacaktır. Çünkü teknoloji transferi gibi yenilikçi bir faaliyet için, yukarıda da belirtildiği gibi, iş 
bölümü ve nitelikli eleman ihtiyacı birincil önemdedir.  

Bu sayede kapasite inşa edildikten sonrauluslararası teknolojileri takip etmek, teknoloji transferi ve 
Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için potansiyel inşa edilmiş olacaktır. Bunun için, nitelikli işgücünün 
bölgede kalmasını cazip hale getirecek teşvikler sağlanmalı, yönetsel yapının modernleştirilmesi için 
danışmanlık faaliyetleri özellikle erken dönemde sunulmalıdır. Bütün bunlar gerçekleştirilirken 
öncelikli olarak sanayiciler desteklerin imkanları konusunda bilgilendirilmelidir. 

Kalitenin desteklenmesi için ayrıca ilgili yazılımların geliştirilmesi için -nitelikli eleman ön koşulu 
sonrasında- destekler sağlanmalı, laboratuar ölçme ekipmanları da desteklenerek üretilen ürünün 
kalite kontrolü sağlanmalıdır. Ayrıca, mülakatlar sırasında sipariş yetiştirme baskısıyla üretimde 
hataların yaygın olduğuna dair ifadeler kullanılmıştır. Firma yetkilileri bu sorunun çözümünün daha 
geniş bir üretim alanı olduğunu belirtmişlerdir. Bir mülakat sırasında Konya Tarım Makineleri 
Kümelenme Derneği, KONTARKÜM’ün ihtisas organize sanayi kurma yönünde bir girişimi olduğundan 
bahsedilmiştir.  

Markalaşmanın desteklenmesi için, uluslararası piyasalarda Türk malı kalitesizdir algısının kırılması 
gerektiği birçok firma temsilcisi tarafından vurgulanmıştır. Bunun yanısıra bir sanayici, özellikle 
Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile daha fazla iletişim halinde olmaları gerektiğini ifade etmektedir. 
Bunun ötesinde firma yetkilileri reklam ve tanıtım için teşvik ve danışmanlık destekleri gerekliliğinden 
bahsetmektedir.  

Tarım ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin tarıma dayalı olduğu göz önüne alındığında, 
bölgedeki destek alanlarından birisinin de sulama olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca büyük tarım 
makinelerinin yapılmasını engelleyerek, uluslararası piyasada rekabet gücünü sakatlayan başka bir 
etmen de küçük parsellerde tarım yapılmasıdır. Sanayicilerin ifade ettiği üzere, tarıma dayalı 
sanayiinin desteklenmesi bölge tarımının sulama, yerli tohum ve parsel birleştirme dahil olmak üzere 
desteklenmesi ile mümkün olacaktır. 

Sanayiciler ayrıca hammaddenin nakliyat sebebiyle fiyatının artması ve limana ulaşımın gerektirdiği 
zaman ve para düşünülünce, özellikle sektör için hammadde nakliyesi yapan firmalar için destekler 
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tanımlanmasını önermektedir. Böylelikle üretimin destekleneceği düşünülmektedir. 

6.2.4 Ar-Ge Yol Haritası Analizi 

Ar-Ge Yol Haritası Hazırlanması eyleminde proje süresince elde edilen tüm veriler değerlendirilmiştir. 
KOP Eylem Planında E.Y.G.3.1 Eylem Kodu ile yer alan “Ar-Ge yol haritası hazırlanarak bölgedeki Ar-
Ge çalışmaları desteklenecektir.” eylemine yönelik olarak bölgeye has Ar-Ge yol haritası oluşturulması 
hedeflenmiştir. Yol haritası oluşturulurken bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmış, 
teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayabilecek çalışmalar belirlenmiş, 
bölgenin ihtiyaç analizi yapılmış, bölgenin öncelikleri ve gelişmesini sağlayacak başlıklar tespit 
edilmiştir. Yol haritasında belirlenen hedefler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve mevcut 
diğer Ar-Ge desteklerini tamamlar nitelikte bölgeye özgü olarak belirlenmiştir. 

"Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi" bütünüyle bölgenin Ar-Ge yol haritasını 
oluşturmaktadır. Ar-Ge yol haritası şu aşamalarla oluşturulmuştur (Şekil 6.22, 6.23 ve Tablo 6.8). 

1. Mevcut Durum Analizi 

2. Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi 

3. Hedeflerin Belirlenmesi 

4. Eylemlerin Belirlenmesi. 

Öncelikle bölgenin mevcut durumunun görülmesi için kurumlardan veriler toplanmış, odak grup 
toplantıları ve yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Ar-Ge ve yenilikle ilgili kurumların verdiği 
destekler belirlenmiş, saha çalışmalarıyla sanayiciler ve kurumların destekler hakkındaki görüşleri 
alınmıştır. 

Bölgenin Ar-Ge, girişimcilik ve yenilikteki durumunu görmek için birçok saha çalışması yapılmış ve 
sahadaki sorunlar yerinde görülmüştür. Ar-Ge kavramının ve Ar-Ge faaliyetlerinin bileşenleri 
belirlenmiş, Türkiye'de ve KOP Bölgesi'nde Ar-Ge faaliyetlerinin analizi yapılmış, Ar-Ge merkezleri 
incelenmiş, sanayide Ar-Ge yatırımları araştırılmış ve Ar-Ge desteklerinin etki analizi yapılmıştır.  

Elde edilen veriler bütüncül olarak değerlendirilerek, bölgenin mevcut sorunları ortaya konmuştur. 
Ar-Ge desteklerinin etki analizi sonuçlarına göre bölgede Ar-Ge çalışmalarını arttırmaya yönelik 
hedefler belirlenmiştir.  

Belirlenen hedeflere yönelik eylemler, teşvik ve destek önerileri, iyileştirmeler saptanmıştır. Bu 
eylemlerden sorumlu kurumlar tespit edilerek, eylemlerin süreçleri belirlenmiştir. Belirlenen 
hedeflerin hepsinin kısa vadede hayata geçirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden belirlenen 
hedeflerin; 

 Kısa Vade, 

 Orta Vade ve 

 Uzun Vadede uygulanması uygun olacaktır (Şekil 6.23). 

Öncelikli ve kolay uygulanabilir hedeflerin kısa vadede hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Kısa vadede 

yapılanlarla bölgede Ar-Ge kültürü benimsenmeye başlayacak, orta ve uzun vadede yapılanlarla Ar-

Ge kültürü ve yapılan çalışmalar yaygın hale gelecektir. Ar-Ge bilincinin artmasıyla bölge rekabetçi, 

yaratıcı, yüksek katma değer üreten, yenilikçi bir yapıya kavuşacaktır. 
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Şekil 6.22 Ar-Ge Yol Haritası Oluşturulmasında İzlenen Yol 

 

 
Şekil 6.23 Ar-Ge Yol Haritasında Süreç 

 
 

Mevcut Durum Analizi 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi 

Hedefler 

Eylemler 

AR-GE 

1 

•Bölgenin Genel Durumunun Ortaya Dökülmesi 

•Ar-Ge ve Yenilikle İlgili Kurumların Verdiği Desteklerin Belirlenmesi 

•Saha Çalışmalarıyla  Sanayiciler ve Kurumların Destekler Hakkındaki Görüşlerinin Alınması 

2 

•Ar-Ge  Kavramının ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Bileşenlerinin  Belirlenmesi 

• Türkiye'de ve KOP Bölgesi'nde Ar-Ge Faaliyetlerinin  Analizi 

•Ar-Ge Merkezlerinin İncelenmesi 

•Sanayide Ar-Ge Yatırımlarının Araştırılması 

•Ar-Ge Desteklerinin Etki Analizi 

3 

•Elde Edilen Verilerin Bütüncül Olarak Değerlendirilmesi 

•Ar-Ge  Desteklerinin Etki Analizi Sonuçlarına Göre Hedeflerin Belirlenmesi 

•Bölgede Ar-Ge Çalışmalarını Arttırmaya Yönelik Yapılması Gerekenlerin  Belirlenmesi  

4  

•Belirlenen Hedeflere Yönelik Eylemlerin, Teşvik ve Destek Önerilerinin, İyileştirmelerin 
Belirlenmesi 

•Belirlenen Eylemlerden Sorumlu Kurumların Belirlenmesi 

•Eylemlerin Süreçlerinin Belirlenmesi 

5 
•KOP Bölgesi'nde Ar-Ge Faaliyetlerinin Artması 

KISA 

VADEDE 

HEDEFLER 

ORTA 

VADEDE 
HEDEFLER 

UZUN 

VADEDE 

HEDEFLER 
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Ar-Ge yol haritası oluşturulurken tek başına Ar-Ge ve Yenilikçilik konusunda yapılacaklar yeterli 

olmayacaktır. Bütüncül şekilde bölgenin yenilikçilikteki, girişimcilikteki, sanayileşmedeki ve teşvik-

desteklerdeki sorunlarının çözümü ele alınmalıdır. Tüm bu başlıklar bir arada düşünüldüğünde Ar-Ge 

yol haritası tam anlamıyla sağlanacaktır. Bu yüzden yol haritası oluşturulurken hedefler Yenilikçilik, 

Girişimcilik, Sanayileşme, Teşvik ve Destek başlıklarında gruplandırılmıştır. Bu kapsamda mevcut 

duruma yönelik hedefler, bu hedeflere yönelik eylemler, bu eylemlerden sorumlu kurumlar ve 

eylemlerin hangi vadede hayata geçirileceği Tablo 6.8'de özetlenmiştir. 

Ar-Ge ve Yenilikçilik kapsamında yapılması öngörülenler şunlardır; 

 Bölgenin en önemli sorunu nitelikli işgücü sorunudur. Bölgede nitelikli personel sayısının az 
olması ve mevcut personellerin yeterli bilgiye sahip olmaması Ar-Ge ve Yenilikçilik 
çalışmalarını engellemektedir. Bu yüzden hedefler bölgeye nitelikli işgücünün çekilmesi ve 
bölgedeki nitelikli Ar-Ge personeli sayısının arttırılmasıdır. Bu hedeflere yönelik mevcut 
personellere eğitim verilmesi kısa vadede yapılmalıdır. Uzun vadede ise sosyal imkanların 
arttırılarak bölgeye nitelikli işgücünün çekimi sağlanmalıdır. Personellere eğitim verilmesi 
konusunda bölgedeki üniversiteler ve Kalkınma Ajansları sorumlu olmaktadır. 

 Ar-Ge ve Yenilik kültürünün bölgede olmaması diğer öncelikli sorundur. Bu yüzden bölgede 
Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması hedefine yönelik bölgedeki üniversiteler ve Kalkınma 
Ajanslarınca firmaların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ar-Ge ve yenilik 
çalışmalarının uzun vadede firmalara katacakları anlatılarak bu kültür aşılanmalıdır. Ancak 
kültür kavramının kısa vadede değiştirilmesi mümkün değildir. Yapılacak çalışmalar kısa 
vadede başlasa da bu kültür değişiminin uzun vadede olması öngörülmektedir. Ar-Ge yol 
haritasındaki eylemlerin tümünün oluşturulmasıyla bu kültür zamanla kazanılacaktır. 

 Bölgede Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün olmaması dolayısıyla geleneksel yöntemler devam 
ettirilmektedir. Bu durum yeni fikirlerin ve yöntemlerin olmasını engellemektedir. Veriler 
incelendiğinde bölgede fikri sınai mülkiyet hakları başvurularının  (patent, faydalı model, 
marka vb.) az olduğu görülmüştür. Bunun bir başka nedeni de bölgede taklit kültürünün 
olmasıdır. Bu yüzden fikri sınai mülkiyet hakları başvurularının arttırılmasına yönelik 
bölgedeki üniversiteler ve Kalkınma Ajanslarınca firmalar bilinçlendirilmelidir. 

 Patentlerin yasal olarak onaylayan kuruluşların yokluğu, alınan patentlerin mevcut yasal 
düzenlemelerle korunmaması da fikri sınai mülkiyet haklarına başvuruların az olmasına 
neden olmaktadır. Bireysel mülkiyet hakları gözetilerek yasal mevzuat düzenlemelerinin 
yapılması önemli olmaktadır. 

 Bölgeye aile şirketlerinin hakim olması, kurumsallaşmanın olmaması yenilikçiliğin önündeki 
diğer bir sorundur. Bu durumun neden olduğu diğer sorunlar ise nitelikli personelin aile 
şirketlerinde tutulamaması ve profesyonel işbirliklerinin sağlanamamasıdır. Bu sorunların 
çözümü için kurumsal şirketlerin artması gerekmektedir. Bu yüzden bölgedeki üniversiteler 
ile Kalkınma Ajanslarınca kurumsallık eğitimlerinin, danışmanlık hizmetlerinin ve teşviklerin 
verilmesi önerilmektedir. Bölgede kurumsallığın kısa vadede dönüşümü olmayacaktır. 
Eylemlerin kısa vadede hayata geçirilerek, bu kültürün uzun vadede yayılması mümkün 
olacaktır. 

 Aile şirketlerinin geleneksel yöntemlerden uzaklaşmaması ve bu nedenle düşük teknolojilerin 
kullanılması yenilikçilik faaliyetlerini engellemektedir. Bölgede ileri teknolojiye geçiş 
sağlanabilmesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yazılım, makine ve teçhizat 
destekleri verilmelidir. 

 Firmaların uluslararası teknolojilere, yeniliklere ve bilgiye ulaşması önemlidir. Bu nedenle 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vereceği eğitimler ve fuar desteklerinin devamı önemli 
olmaktadır. 
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 Aynı zamanda firmaların uluslararası pazarlarda rekabetini de kolaylaştırmak gerekmektedir. 
Bunu sağlamak için Ekonomi Bakanlığı orta vadede arazi temini ve kümelenmeye yönelik 
çalışmalar yapmalıdır. 

 Markalaşma kültürünün olmaması bölgede öncü markaların çıkmasını engellemektedir. 
Kalkınma Ajanslarının markalaşmanın önemini firmalara anlatılmasıyla uzun vadede bölgeden 
önemli markalar çıkacaktır. 

 Firmaların tanıtım, reklam çalışmaları yapması markalaşma ilin önemlidir. Fakat bunu 
sağlamaları için Kalkınma Ajanslarının tanıtım desteklerini kısa vadede vermeleri önemli 
olacaktır. 

 Bölgede üniversite-sanayi işbirliği konusunda çalışmalar olsa da bu istenilen düzeyde değildir. 
Sanayiciler ve akademisyenler arasında anlaşmazlıklar bulunmaktadır. ÜSİ Birimleri ve 
Kalkınma Ajansları bu anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalı, bölgede işbirliği kültürünü 
arttırmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. 

 Selçuk Üniversitesi hariç KOP Bölgesi illerinde yer alan üniversitelerin bilimsel ve teknolojik 
araştırma performansının düşük olması da diğer bir sorundur. Üniversitelerin etkinliğinin 
arttırılmasıyla Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da doğrudan etkilenecektir. Sanayinin ihtiyaçlarına 
dönük olarak bilgi ve teknoloji üretimini kolaylaştıracak koşulların sağlanması ve 
akademisyenlerin ders yükünün hafifletilmesi uzun vadede bu sorunu çözmede etkili 
olacaktır. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği teşvik-desteklere sanayi kesiminin ilgi göstermesini 
sağlamak gerekmektedir. Bu da verilen teşvik ve desteklerin tanıtımının yapılmasıyla 
sağlanacaktır. Bunun için Kalkınma Ajansları ve üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya yönelik 
ÜSİ birimlerinin kısa vadede yapacağı tanıtımlar önemli olacaktır. 

 Devlet tarafından verilen teşvik ve desteklerin bağlı bulunduğu takvime göre, akademisyen ve 
sanayicinin ortaklaşa yapacağı bir işin sonuna kadar götürülmesi çok ciddi çabalara bağlıdır. 
Çoğu durumda, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilen ve devlet kurumları 
tarafından onaylanan projelerin, devlet destekleri düzensiz olarak, yani zamansal bakımdan 
yapılandırılmadan verildiği için, hayata geçirilmesi zorlaşmaktadır. Üniversitenin sahip olduğu 
bilgi birikimi ve donanımının sanayiye aktarılması için, akademisyenlerin iş yüklerinin ciddi 
oranda azaltılması ya da mevcut akademisyen sayısına ek olarak, yeni kişilerin istihdam 
edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, akademisyenler tarafından hazırlanan projeleri hayata 
geçirmek motivasyonu ile hareket eden özel sektör aktörlerinin aldıkları teşvik ve desteklerin 
daha uzun bir sürece yayılması sağlanmalıdır. 

Girişimcilik kapsamında yapılması öngörülenler şunlardır: 

 Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenek gibi düşünülse de eğitimle desteklenmesi 
gerekmektedir. Fakat girişimcilik konusunda eğitim sisteminde eksiklikler bulunmaktadır. 
Girişimcilik Derslerinin Ortaokul, Liseye İndirgenmesi ve Üniversitede Girişimcilik Derslerinin 
Sadece Teoride Kalarak Değil Stajlarla, Özel Sektörle İş Birliğiyle Desteklenmesi bu sorunun 
uzun vadede çözülmesini sağlayacaktır. 

 Fikri olan kişiler doğru yönlendirilmediğinde, fikirleri girişimciliğe dönüşmeden yok 
olmaktadır. Bu yönlendirmeyi sağlamak için Yatırım Destek Ofisleri olsa da, yapılan saha 
çalışmalarında girişimcilerin bu kurumu bilmedikleri görülmüştür. Bu yüzden Yatırım Destek 
Ofislerinin tanıtımı, Ticaret, Sanayi Odaları, KOSGEB, İŞKUR ve Kalkınma Ajanslarının yapacağı 
yönlendirmelerle bu sorun orta vadede çözülecektir. Böylece bölgede girişimci sayısı da 
arttırılmış olacaktır. 

 KOSGEB’in verdiği girişimcilik desteklerinin işletme kurulduktan sonra verilmesi de 
girişimcilerin yaşadığı sorunlardandır. Bu destekler yeni iş kuracak olan ve sermaye sıkıntısı 
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yaşayan girişimciler için önem arz etmektedir. Bu bağlamda desteklerin işletme kurulduktan 
sonra değil, işletmeyi kurma aşamasında verilmesi gerekmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve KOSGEB orta vadede bu düzenlemeleri yapmalıdır. 

 İŞGEM’ler girişimciliği desteklemek, ilk yıllarda karşılaşacakları sorunları en aza indirgemek 
amacıyla kurulmuş yapılardır. İŞGEM’de bulunan işletmeler piyasa koşullarına ayak uydurup 
kendi sürdürülebilirliklerini sağlayacak duruma gelene kadar vergi ödemesi, SSK ödemesi gibi 
alanlarda sıkıntı yaşamaktadır. Diğer bir sorun ise İŞGEM’lerin bir yasal mevzuatının, 
yönetmeliğinin olmayışıdır. İŞGEM bünyesindeki işletmelere bir takım vergi muafiyeti, SSK 
indirimi gibi destekler sağlanmalıdır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
İŞGEM’lere ait bir yönetmelik-yasal mevzuat oluşturularak İŞGEM’ler yasal bir statüye sahip 
olabilir. 

 ABİGEM’ler ildeki Sanayi ve Ticaret Odalarının bünyelerinde bulunmaları kuruluş amacı olarak 
kar amacı gütmemeleri bakımından bir devlet kurumu olarak görülmektedir. Ancak işleyiş 
olarak sürdürülebilirliklerini devam ettirmek için belli bir maddi kaynak karşılığında özel şirket 
gibi danışmanlık hizmetleri sağlamaktadırlar. Bu durum yapısal bir karmaşıklığa yol 
açmaktadır. Bu yüzden ABİGEM’lerin devlet kurumu ya da özel şirket statüsüne 
kavuşturulması gerekmektedir. Böylelikle yapısal karmaşıklık ortadan kaldırılıp ABİGEM’lerin 
sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

 Dezavantajlı grup olarak nitelendirebilen kadın, genç ve yenilikçi girişimciler için KOSGEB 
tarafından yeni girişimci desteği kapsamında diğer girişimcilerden farklı olarak artı %10’luk bir 
destekleme farkı bulunmaktadır. Ancak bu yeterli olmamaktadır. Bu yüzden dezavantajlı 
grupların istihdamında kurumlar tarafından pozitif ayrımcılık gözetilmelidir. İlin STK, kamu 
kurumu ve özel sektör kuruluşlarında da bu pozitif ayrımcılık gözetilmeli, gerekirse 
oluşturulacak ilgili teşvik-desteklerle pozitif ayrımcılığın sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 
Oluşturulacak mikro hibeler ile bu grupların girişimciliğe özendirilmesi desteklenmiş olacaktır. 

Sanayileşme kapsamında yapılması öngörülenler şunlardır: 

 Kümeler oluşturulurken, tek bir sektör üzerine kurulması uzun vadede tıkanıklığa yol 
açmaktadır. Aynı faaliyeti gerçekleştiren firmalar, birbirini besleyememekte ve amacına 
uygun bir birliktelik gerçekleşememektedir. Bu çerçevede, yeterince beklediğini bulamayan 
firmalarda kümelenmeye karşı isteksizlik de meydana gelmektedir. Yine aynı faaliyette 
bulunan firmalar, birbirine ihtiyaç duyamadıkları için işbirliği yapmak için de sebep 
bulamamaktadır. Bu nedenle değer zincirine dayalı,  sektörel tamamlayıcılığı esas alan bir 
yaklaşıma kümelerin devamlılığı için ihtiyaç duyulmaktadır.  Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde, 
tek sektör bazlı kurulan kümelerin tespit edilmesi ve kurulacak yeni kümelerin değer zinciri 
yaklaşımı ile oluşturulması, yerelde faaliyet gösteren sanayi odalarının bakanlıktan gelecek 
yol haritası ile bölgelerde aktif olarak rol alması ve mevcut kümelere dahil edilecek 
tamamlayıcı sektördeki firmaların tespit edilerek farkındalık, bilinçlendirme ve kümeye dahil 
edilme noktasında toplantıların düzenlenmesi sorunun çözümünde önemli olmaktadır. 

 KOP Bölgesi’nde proje kapsamında yapılan araştırma ve çalışmalar, sanayicilerin nitelikli 
personel ve ara eleman sorununun olduğunu gündeme getirmiştir. Bölgede yoğunlaşan, 
sektörlerin ihtiyacına yönelik personellerin kaynağı, üniversite ve meslek liseleridir. Bölgenin 
ihtiyacına yönelik bölümler açılmaması yahut var olan bölümlerin öne çıkarılmaması mevcut 
sorunu tetikleyen etkenler arasında yer almaktadır. KOP Bölgesi’nde gelecek vadede 
büyüyecek olan sektörlere yönelik etüt çalışması yapılarak öne çıkacak sektörler belirlenmeli, 
belirlenen sektörlere ilişkin bölümler geliştirilmeli, özellikle söz konusu sektörlerde özel 
meslek liseleri ve özel üniversitelerin kurulması desteklenmelidir. 

 Karaman sanayisinin gıda sektörüne aşırı bağlı kalması, sanayiinin kırılgan olmasına yol 
açmakta ve herhangi bir kriz durumunda il ekonomisi bakımından endişe verici bir durumu 
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meydana getirmektedir. Gıda sektörünün yanında yeni sektörlerin büyümesinin 
desteklenmesi ve yan sektörlerin oluşturulması gerekmektedir. Karaman’da geleceğe yönelik 
büyümeye yatkın sektörleri, (mermer, kağıt ambalaj, enerji) büyütmeye yönelik stratejik yol 
haritaları hazırlanmalı ve bölgedeki sanayiciler, yeni yatırım alanları ve tamamlayıcı yan 
sanayi alanları konusunda bilgilendirilmeli ve söz konusu yeni alanlarda kümelenme 
çalışmalarının yürütülmelidir. 

 Gıda ürünlerinin markalaşması, bölgenin uluslararası alanda rekabet edebilmesi, kaliteli ve 
son teknoloji ile üretilen kayıt altına alınan gıda ürünleriyle olacaktır. Bu hedefin yanında, 
bölgedeki kalite-kontrol, kayıt sistemlerinin yeterince gelişememiş olması, gıda güvenliğini 
tehdit etmekte ve merdiven altı üretimlerinin çoğalmasına neden olmaktadır. Sanayiciler 
kalite kontrol ve kayıt sistemleri konusunda bilgilendirilmeli, farkındalık ve teşvik etme 
aşamasında bakanlıktan alınacak proje desteği kapsamında, sanayicilere yönelik eğitimler 
düzenlenmeli ve firma ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. 

 Konya, otomotiv yan sanayide özgün üretim yapılamamakta ve mevcut ürünler taklit edilerek 
piyasaya sürülmektedir. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, il ekonomisi ve Konya’nın 
markalaşması açısından önem taşımaktadır. Gelecek vadede rekabet edilebilirlik özgün 
üretimle ancak sağlanabilir. Otomotiv yan sanayi sektöründe çalışacak olan Ar-Ge 
personellerinin SGK ve maaş ödemelerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanmalı, çalışmakta 
olan Ar-Ge personelleri inovasyon ve Ar-Ge alanında bilgilendirilmeli, bölgede Ar-Ge istihdam 
büroları kurulmalı ve bu bürolara belirlenen hedefler doğrultusunda, yapılacak projeler için 
ödenek tahsis edilmelidir. 

 Elma üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde, mevcut üretim gücünü sanayi ile 
entegre edememektedir. Bununla birlikte bölgenin öne çıkan özellikleri yeterince 
kullanılamamakta ve üretimde çeşitlilik sağlanamamaktadır. Niğde’de elma üretimine yönelik 
içecek fabrikalarının kurulumu, tanıtımı ve yatırımı cazibe alanı olarak gösterilerek 
desteklenmelidir. 

 Konya, Türkiye’de Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı Sektöründe öne çıkan iller arasında 
gelmektedir. 3 yıldız kümelenme analizi sonuçlarına göre Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı 
sektörü 2 yıldız alarak potansiyel küme özelliği göstermektedir. Gerek üretimdeki katma 
değer oranın yükseltilmesi gerekse firmaların bir araya gelerek teknolojik olarak inovasyon 
faaliyetlerinde bulunmaları ve ihracata yönelik faaliyetler gerçekleştirmeleri kümelenme ile 
daha kolay olacaktır. Ekonomi Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Sanayi Odası’nın yereldeki 
çalışma ve görüşmeleri ile birlikte küme oluşumunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Teşvik ve Destekler kapsamında yapılması öngörülenler şunlardır: 

 Teşvik-Desteklerin ve bunları sağlayan kurumların sayıca fazlalığı firmalar için sorun 
yaratmaktadır. Bu durum, halihazırda Kalkınma Ajansları bünyesinde faaliyet göstermekte 
olan Yatırım Destek Ofislerinin işleyişlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiği anlamına 
gelmektedir. Bu sebeple KOP Bölgesi YDO’ları için bir mevcut durum analizi ve etki analizi 
yapılarak ortaya çıkan sorunlar doğrultusunda işleyişlerinin etkinliği arttırılmalıdır. Böylece 
girişimcilerin teşvik ve desteklere ulaşımları desteklenecektir. 

 Bir diğer sorun hemen hemen tüm destek programlarının tüm harcamalar yapıldıktan sonra, 
geri ödeme şeklinde yapılıyor olmasıdır. KOSGEB Destek Programları için yeni getirilen erken 
ödeme sisteminin diğer teşvik ve destek programları için de uygulanması ve yaygınlaştırılması 
yapılmalıdır. Böylelikle sermaye birikimi düşük, finansa erişimde zorluk yaşayan özellikle 
başlangıç aşamasındaki KOBİ’ler, yeni girişimciler önemli bir zorluktan kurtulma şansına sahip 
olacaklardır.  

 İldeki sektörler ile akademisyenlerin çalışma alanlarının birbirlerini karşılamamasının San-Tez 
uygulamalarına ilgiyi ve inancı azaltması diğer bir sorundur. San-Tez üniversite sanayi iş birliği 
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ile Ar-Ge kültürünü oluşturmada bölge için büyük öneme sahiptir. TÜBİTAK ve üniversite iş 
birlikleriyle üniversitelerde San-Tez proje tanıtımlarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca 
bölge kalkınma ajansları üniversite-sanayi diyalogunu pekiştirici kurumsal bağlantıları 
sağlayarak üniversitede öğrencilerin ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesini  sağlayan bir 
ekosisteme ön ayak olmalıdır.  

 Teşvik-destek başvuru ve yararlanma süreçlerindeki bürokrasi sanayicilerin gözünü 
korkutmaktadır. Ayrıca teşvik ve desteklerden yararlanmakta olan firmalar raporlama 
süreçlerinden şikayet etmektedir. Firmalar hem YDO’lardan hem de danışmalık firmalarından 
proje yazım ve uygulama süreçleri için destek alabilecek olsalar da hem maliyet olarak 
gördükleri hem de firma dışı destek mekanizmalarına hala mesafeli oldukları için bu 
olanakları pek değerlendirmemektedir. Bu sebeple, bürokratik olarak tanımlanan engelin 
aşılması için firmaların kurumsal kapasitelerinin de desteklenmeleri gerekmektedir. Bu 
durumda firma içinde ‘’proje yazım ve uygulama sertifikalandırma programı’’ bir kampanya 
şeklinde dönemsel olarak uygulanarak hem bu konuya ilgi çekilmesini sağlar hem de 
firmaların teşvik ve desteklere ulaşma becerisini destekler.  

 Odak grup ve saha araştırmaları sırasında, en yaygın alınan desteklerden olan KOSGEB 
Destekleri ile TÜBİTAK desteklerinin 81 ilde de aynı olduğu, illerin/bölgelerin ekonomik 
yapılarını hesaba katmadığı -Kalkınma Ajansının ve Yatırım Teşvik desteklerinde olduğu gibi- 
ve mekansal açıdan da bir farklılaştırma içermemesinin sorun olduğu belirtilmiştir. Yine 
TÜBİTAK’ın yerel/bölgesel düzeyde herhangi bir örgütlenmesinin olmamasının bu kurumun 
desteklerine erişmede firmalar için ciddi bir “mesafe” (coğrafi olarak, bilişsel olarak) 
yaratarak erişilebilirliği engellediği vurgulanmıştır. Ayrıca bölgelere en iyi uyum sağlayan 
Kalkınma Ajansı desteklerinde ise, bölgede önemli sektörlerden olan dayanıksız tüketim 
malları (gıda-bisküvi) sektörü için piyasa eğilimlerini yakalamak için hızlı üretim, hızlı ürün 
yenileme süreçlerinin proje temelli destekler ile sektörler arasında uyuşmazlığına neden 
olmaktadır. Özellikle bölgesel olma niteliği taşıyan, Kalkınma Ajanslarının proje destek 
programları haricinde, sorumlu oldukları bölgede öne çıkan sektörlere dönemsel çağrılar 
dışında kalan ve daha hızlı cevap verebilecek olan destekleri, ilin sanayi yapısını göz önüne 
alarak sağlamalıdır. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri tıpkı yatırım teşviklerinde olduğu gibi hem 
sektörel olarak hem de mekansal olarak iller/bölgeler bazında farklılaştırılmalıdır. Yine yerel 
örgütlenmesi olmayan TÜBİTAK’ın coğrafi ve yüz yüze erişilebilirliğini artıracak bir mekansal 
organizasyon tasarlanmalıdır. 

Yenilikçilik, Girişimcilik, Sanayileşme ve Teşvik-Desteklerle ilgili belirlenen hedeflere yönelik 

eylemlerin kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesiyle Ar-Ge faaliyetlerinin sayısının ve niteliğinin 

artacağı öngörülmektedir.Böylece KOP Bölgesi illeri yenilikçi, rekabetçi, yaratıcı, yüksek katma değer 

üreten ekonomik bir yapıya sahip olacaktır. 
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Tablo 6.8 KOP Bölgesi Ar-Ge Yol Haritası 

 MEVCUT DURUM HEDEFLER EYLEMLER 
SORUMLU 

KURUMLAR 
SÜRE 

YENİLİKÇİLİK 
AR-GE 
  

Nitelikli İşgücü Sorunu 

o Nitelikli Ar-Ge 
Personel Sayısının 
Arttırılması 

o Nitelikli 
İşgücünün 
Bölgeye Çekilmesi 

 Eğitimler 
Verilmesi 
 

 Bölgenin Sosyal 
İmkanlarını 
Arttırmak 

 Üniversiteler 

 Kalkınma 
Ajansları 

Kısa 
Vade 
Uzun 
Vade 

Ar-Ge ve Yenilik 
Kültürünün Olmaması 

o Bölgede Ar-Ge 
Faaliyetlerinin 
Arttırılması 

 Firmaların 
Bilinçlendirilmesi 
 

 Firma İçin Ar-Ge 
ve Yeniliğin 
Önemini Anlatma 

 Üniversiteler 

 
 Kalkınma 
Ajansları 

Kısa 
Vade 

Fikri Sınai Mülkiyet 
Hakları Başvurularının  
(Patent, Faydalı 
Model, Marka Vb.) Az 
Olması 

o Bölgede Tescilli 
Patent, Faydalı 
Model vb. 
sayılarının 
Arttırılması 

o Başvuruların 
Arttırılması  

 Bilinçlendirme  
 

 Tanıtım 

 Üniversiteler 
 

 Kalkınma 
Ajansları 

Orta 
Vade 

Kurumsallaşamamanın 
Nitelikli Personel, 
İşbirliği ve Ar-Ge 
Çalışmalarına Olumsuz 
Etkileri 

o Kurumsal 
Şirketlerin 
Artırılması 

 Kurumsallık 
Eğitimleri 
 

 Danışmanlık 
Verilmesi 
 

 Teşvikler 
Verilmesi 

 Üniversiteler 
 

 Kalkınma 
Ajansları 

Uzun 
Vade 

Düşük Teknolojilerin 
Kullanılması 

o İleri Teknolojilere 
Geçiş Sağlanması 

 Yazılım Destekleri 
 

 Makine-Teçhizat 
Destekleri 

 BSTB Orta 
Vade 

Uluslararası 
Teknolojilere, 
Yeniliklere Ulaşamama 

o Sanayicilerin 
Bilgiye Ulaşımını 
Kolaylaştırma 

 Eğitim 
 

 Yurtdışı Fuar 
Destek 

 BSTB Kısa 
Vade 

Firmaların Tanıtım, 
Reklam Yapmaması 

o Firmaların 
Markalaşmalarını 
Destekleyici 
Tanıtım 
Faaliyetleri 
Yapması 

 Tanıtım 
Destekleri 

 

 Kalkınma 
Ajansları 

Kısa 
Vade 

Markalaşma Kültürü 
Olmaması 

o Bölgede Öncü 
Markaların 
Çıkması 

 Marka Kültürünü 
Oluşturmaya 
Yönelik Eğitimler 
Verilmesi 

 Kalkınma 
Ajansları 

Uzun 
Vade 

Uluslararası 
Pazarlarda Rekabet 
Koşullarının Zorluğu 

o Firmaların 
Rekabetini 
Kolaylaştırıcı 
Çalışmalar 
Yapılması 

 Arazi Temini 
 

 Kümelenmeye 
Yönelik 
Çalışmalar 

 Ekonomi 
Bakanlığı 

Orta 
Vade 
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Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Noktasında 
Sorunlar 

o Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Kültürünü 
Arttırmak 

 İşbirliğini 
Arttırmaya 
Yönelik 
Faaliyetler 
Yapılması 

 ÜSİ Birimleri 
 

 Kalkınma 
Ajansları 

Orta 
Vade 

Patentlerin Yasal 
Olarak Onaylayan 
Kuruluşların Yokluğu, 
Alınan Patentlerin 
Mevcut Yasal 
Düzenlemelerle 
Korunmaması 

o Yenilikçilik 
Faaliyetlerinin 
Sürdürülebilmesi
nde Yasal 
Mevzuatın 
Yarattığı 
Engellerin 
Kaldırılması 

 Bireysel Mülkiyet 
Hakları 
Gözetilerek Yasal 
Mevzuat 
Düzenlemelerinin 
Yapılması 

 Türk Patent 
ve Marka 
Kurumu 

Orta 
Vade 

KOP Bölgesi İllerinde 
Yer Alan 
Üniversitelerin (Selçuk 
Ü. Hariç) Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Performansının Düşük 
Olması 

o KOP Bölgesi 
İllerinde Yer Alan 
Üniversitelerin 
(Selçuk Ü. Hariç) 
Bilimsel ve 
Teknolojik 
Araştırma 
Performansının 
Yükseltilmesi 

 Sanayinin 
ihtiyaçlarına 
dönük olarak bilgi 
ve teknoloji 
üretimini 
kolaylaştıracak 
koşulların 
sağlanması 
 

 Akademisyenlerin 
Ders Yükünün 
Hafifletilmesi 

 Üniversiteler 

 Kalkınma 
Ajansları 

 TÜBİTAK 

Uzun 
Vade 

Kamu Kurum Ve 
Kuruluşlarının Verdiği 
Teşvik Ve Desteklere 
Sanayi Kesiminin 
Yeterince İlgi 
Göstermemesi 

o Sanayicilerin 
Teşvik ve 
Desteklerin 
Kullanımının 
Arttırılması 

 Teşvik ve 
Desteklerinin 
Tanıtımının 
Yapılması 

 Kalkınma 
Ajansları 

 ÜSİ Birimleri 

Kısa 
Vade 

Devlet desteklerinin 
düzensiz olarak, yani 
zamansal bakımdan 
yapılandırılmadan 
verilmesinden dolayı, 
hayata geçirilmesinin 
zorlaşması 

o Kamu Kurum Ve 
Kuruluşlarının 
Verdiği Teşvik Ve 
Desteklerin Belirli 
Bir Ürünün 
Ortaya Çıkması 
İçin Gereken 
Zamanla Uygun 
Hale Getirilmesi 

 Akademisyenlerin 
İş Yüklerinin Ciddi 
Oranda 
Azaltılması 
 

 Mevcut 
Akademisyen 
Sayısına Ek 
Olarak, Yeni 
Kişilerin İstihdam 
Edilmesi 
 

 Özel Sektör 
Aktörlerinin 
Aldıkları Teşvik 
Ve Desteklerin 
Daha Uzun Bir 
Sürece 
Yayılmasının 
Sağlanması 

 Kalkınma 
Ajansları 

 Üniversiteler 

Orta 
Vade 



 

341 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

GİRİŞİMCİLİK 

Ulusal Düzeyde 
Girişimcilik Eğitimi 
Sorunu 

o Girişimcilik 
Eğitimin 
Yaygınlaşması 

 Girişimcilik 
Derslerinin 
Ortaokul, Liseye 
İndirgenmesi 
 

 Üniversitede 
Girişimcilik 
Derslerinin 
Sadece Teoride 
Kalarak Değil 
Stajlarla, Özel 
Sektörle İş 
Birliğiyle 
Desteklenmesi 

 MEB 

 Kariyer 
Merkezi 

 Üniversite 

Uzun 
Vade 

Girişimciyi 
Yönlendirecek 
Kurumsal Yapı Eksikliği 

o Yatırım Destek 
Ofislerinin 
Etkinliğinin 
Artması 

 Yatırım Destek 
Ofislerinin 
Tanıtımlarının 
Yapılması 
 

 Girişimcilerin 
Yatırım Destek 
Ofislerine 
Yönlendirilmesi 

 Ticaret ve 
Sanayi Odaları 
 

 KOSGEB 
 

 İŞKUR 
 

 Kalkınma 
Ajansları 

Orta 
Vade 

KOSGEB’in Verdiği 
Girişimcilik 
Desteklerinin İşletme 
Kurulduktan Sonra 
Verilmesi 

o KOSGEB 
Destekleri ile ilgili 
Süreç Sorununun 
Düzeltilmesi 

 KOSGEB’in 
Verdiği 
Girişimcilik 
Desteklerinin 
İşletme 
Kurulmadan 
Önce Verilmesi 

 KOSGEB 

 BSTB 
Orta 
Vade 

İŞGEM’lerin Yaşadığı 
Sorunlar 

o İŞGEM'lerin 
Etkinliklerinin 
Arttırılması 

 İŞGEM 
Bünyesindeki 
İşletmelere Bir 
Takım Vergi 
Muafiyeti, SSK 
İndirimi Gibi 
Desteklerin 
Sağlanması 

 BSTB 

 KOSGEB 
Uzun 
Vade 

ABİGEM’lerin Yasal 
Statü Sorunu 

o ABİGEM'lerin 
Etkinliklerinin 
Arttırılması 

 ABİGEM’lerin 
Devlet ya da Özel 
Sektör Statüsüne 
Kavuşturulması  

 TOBB 
 

 AB Bakanlığı 

Uzun 
Vade 

Dezavantajlı Grupların 
(Kadın, Genç, Yenilikçi 
Girişimci) Yaşadığı 
Zorluklar 

o Kadın Ve Genç 
Girişimciliği 
Kapsamında 
Yeterli Ve Etkin 
Bir Pozitif 
Ayrımcılığın 
Sağlanması 

 Dezavantajlı 
Gruplara Pozitif 
Ayrımcılık 
Yapılması 
 

 Dezavantajlı 
Gruplar 
Kapsamında 
Finans Sıkıntısının 
En Aza 
İndirgenmesi İçin 
Mikro Hibelerin 
Oluşturulması 

 KOSGEB 

 İŞKUR 

 Aile Ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı 

Orta 
Vade 
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SANAYİ 

Kümelenmelerin Tek 
Sektör Üzerine 
Kurulması 

o Kümelenmelerin 
Değer Zinciri 
Anlayışı 
Çerçevesinde Bir 
Araya Gelmeleri 

 Tek Sektör Bazlı 
Kümelerin Tespit 
Edilmesi Ve Yeni 
Kümelerin Değer 
Zinciriyle 
Oluşturulması 
 

 Tamamlayıcı 
Sektörlerdeki 
Firmaların 
Bilinçlendirilmesi 

 Ekonomi 
Bakanlığı 

 Sanayi Odaları 

Uzun 
Vade 

Bölgede Bulunan 
Üniversite Ve Meslek 
Liselerinin Mevcut 
Sanayi Kollarının 
İhtiyacına Yönelik 
İşlememesi Ve 
Geliştirilmemesi 

o Mevcut 
Üniversite Ve Lise 
Öğrencilerinin 
Sanayi İçin 
Nitelikli Olarak 
Yetişmeleri 

 Gelişmekte Olan 
Sektörler İçin 
Yeni Bölümlerin 
Oluşturulması 
 

 Sektörlere 
Yönelik Özel 
Meslek Lisesi Ve 
Üniversitelerin 
Kurulması 

 Kalkınma 
Ajansları 
 

 KOP İdaresi 
 

 Üniversiteler 
 

 MEB 

Uzun 
Vade 

Karaman Sanayisinin 
Tek Sektör Üzerine 
Kurulması 

o İlde Farklı 
Sektörlerin 
Gelişmesi 

 İlde Büyümeye 
Yatkın Sektörlerin 
Belirlenmesi 
 

 Firmaların 
Bilinçlendirilmesi 
 

 Yeni Sektörler 
İçin Kümelenme 
Çalışmalarının 
Yürütülmesi 

 Kalkınma 
Ajansları 

 Sanayi Odaları 

 KOP İdaresi 

Orta 
Vade 

Gıda Sanayi’nde 
Kalite-Kontrol, 
Otomasyon Ve Kayıt 
Sistemlerinin 
Yeterince 
Gelişememiş Olması 

o Kalite-Kontrol, 
Otomasyon Ve 
Kayıt 
Sistemlerinin 
Gelişmesi 

 Sistemler 
Konusunda 
Firmaların 
Bilgilendirilmesi 
 

 Kalite-Kontrol, 
Otomasyon Ve 
Kayıt 
Sistemlerine 
Geçiş İçin Teşvik 
Ve Desteklerin 
Verilmesi 

 Tarım, Gıda 
Ve Hayvancılık 
Bakanlığı 
 

 Kalkınma 
Ajansları 
 

 KOP İdaresi 
 

 Sanayi Odaları 

Orta 
Vade 

Konya’da Bulunan 
Otomotiv Yan Sanayi 
Firmalarının Taklit 
Ürünler Üretmesi 

o Firmaların Özgün 
Üretim Yapması 

 Ar-Ge Personel 
İstihdamı İçin 
Destek Verilmesi 
 

 Mevcut Ar-Ge 
Personellerine 
Eğitim Verilmesi 
 

 Ar-Ge İstihdam 
Bürolarının 
Kurulması 
 

 BSTB 
 

 Maliye 
Bakanlığı 
 

 Ekonomi 
Bakanlığı 
 

 Sanayi Odaları 

Uzun 
Vade 
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Niğde’de Mevcut Elma 
Potansiyelinin 
Sanayiye Girdi 
Oluşturamaması 

o Elma 
Potansiyelinin 
Sanayiye Entegre 
Olması 

 İçecek 
Fabrikalarının 
Kurulumunun 
Desteklenmesi 

 Kalkınma 
Ajansları 
 

 KOP İdaresi 

Orta 
Vade 

Konya’da Kauçuk Ve 
Plastik Ürünlerin 
İmalatı Sektöründe 
Kümelenme 
İhtiyacının Olması 

o Kauçuk Ve Plastik 
Ürün İmalatı 
Kümelenmesinin 
Sağlanması 

 Ekonomi 
Bakanlığı’nın 
Öncülüğünde Ve 
Sanayi Odası’nın 
Yereldeki 
Çalışmaları İle 
Birlikte Küme 
Oluşumunun 
Gerçekleştirilmesi 

 Ekonomi 
Bakanlığı 

 Sanayi Odaları 

Orta 
Vade 

TEŞVİK VE 
DESTEKLER 

Teşvik- Desteklerin Ve 
Bunları Sağlayan 
Kurumların Çeşitliliği  

o Teşvik- 
Desteklere 
Sanayicilerin  
Ulaşımının 
Kolaylaştırılması 

 Yatırım Destek 
Ofislerinin 
İşleyişlerinin 
Daha Etkin Hale 
Getirilmesi  

 Kalkınma 
Ajansları 
 

 Bu Ajanslar 
Bünyelerindek
i Yatırım 
Destek 
Ofisleri 

Kısa 
Vade 

Destek Programlarının 
“Önce Harca, Sonra 
Ödeme” Mantığına 
Sahip Olması 

o Desteklerin 
Etkinliğinin 
Arttırılması 

 Ekonomi 
Bakanlığı İle BSTB 
Desteklerinde 
Erken/Ön Ödeme 
Sistemin 
Oluşturulması 

 Ekonomi 
Bakanlığı 
 

 BSTB 

Kısa 
Vade 

İldeki Sektörler İle 
Akademisyenlerin 
Çalışma Alanlarının 
Birbirlerini 
Karşılamamasının San-
Tez Uygulamalarına 
İlgiyi Ve İnancı 
Azaltması 

o San-Tez 
Projelerinin 
Artması 

 Üniversitelerde 
San-Tez Proje 
Tanıtımlarının 
Yapılması  
 

 Üniversite-Sanayi 
Diyalogunu 
Pekiştirici 
Öğrencilerin 
İhtiyaç Duyulan 
Alanlara 
Yönlendirilmesini  
Sağlayan Bir 
Ekosistem 
Oluşturulması 

 Üniversiteler 

 TÜBİTAK 

 Kalkınma 
Ajansları 

Orta 
Vade 

Teşvik-Destek Başvuru 
Ve Yararlanma 
Süreçlerindeki 
Bürokrasi 

o Teşvik ve 
Desteklere 
Başvuruların 
Kolaylaştırılması 

 Firmalar 
Bilgilendirilmesi 
 

 ‘’Proje Yazım Ve 
Uygulama 
Sertifika 
Programı’’ İle 
Firmalarda Bu 
Konuda Nitelikli 
İşgücü 
Yetiştirilmesi 

 Kalkınma 
Ajansları 

Orta 
Vade 
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San-Tez Projelerinde 
Süreç Sıkıntısı 

o San-Tez 
Projelerinde 
Süreç İyileştirmesi 
Yapılması 

 San-Tez 
Projelerinde 
Süreç 
Sıkıntılarının 
Giderilmesi 

 TÜBİTAK 
 

 Üniversiteler 
Orta 
Vade 

Firmaların Proje 
Yazımında Sorun 
Yaşaması 

o Firmaların Ar-Ge 
Ve Yenilik 
Faaliyetlerinin  
Arttırılması İçin 
Proje Üretmeleri 

 Danışmanlık 
 

 Eğitim 

 Kalkınma 
Ajansları 

Kısa 
Vade 

Bölgesel, İl Bazlı 
Olmayan Teşvik Ve 
Destekler 

o Bölgedeki 
Sektörlere Verilen 
Teşviklerle 
Firmaların 
Büyümesi Ve 
Firmaların Ar-Ge 
Ve Yenilik İçin 
Maddi Ve Manevi 
Gücü Bulması 

 Bölgeye Özgü 
Sektörlere 
Desteklerin 
Sağlanması 

 BSTB 

 Ekonomi 
Bakanlığı 

Orta 
Vade 

 

6.3 SANAYİ AR-GE YATIRIMLARI ARAŞTIRMASI VE AR-GE DESTEKLERİNİN ETKİ ANALİZİ 

Bu çalışma, KOP Bölgesindeki Ar-Ge birimi bulunan 100 firma ve Ar-Ge birimi bulunmayan 50 firma ile 

yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla gerçekleştirilmiş saha araştırmasının çıktılarını, girişimcilik 

ekosistemi çerçevesinde sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, bölgedeki firmaların Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleri ve yatırımlarına dair genel bir bakış sunmanın yanı sıra, KOP Bölgesi illerinde yapılan kamu 

eliyle yürütülen Ar-Ge harcamalarının ve özel şirketler tarafından yapılan harcamalarının sanayi 

firmaları üzerindeki etkileri destek türlerine göre analiz edilmektedir.  

Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın ilk bölümünde, KOP Bölgesi illerinde faaliyet gösteren 

firmalardan oluşan örneklemin, amaçlar doğrultusundaki özellikleri analiz edilmektedir. İkinci kısımda 

ise, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ve harcamaları konusundaki bulgular paylaşılmaktadır. Bu kısımda, Ar-

Ge ve yenilik çalışmaları için yapılan sanayi harcamalarının etki analizleri, Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetlerinin çıktıları ve bu çıktıların firmaların ciro ve diğer göstergeleri üzerindeki etkileri 

incelenmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, Ar-Ge ve yenilik için yapılan kamu harcamaları 

ve bu harcamaların etki analizine yer verilmektedir.  

6.3.1 Saha Çalışmasına Katılan Firmaların Özellikleri 

Yarı yapılandırmış mülakatlar, KOP Bölgesi illerindeki 100 Ar-Ge birimi olan ve 50 Ar-Ge birimi 

olmayan toplam 150 firma ile gerçekleştirilmiştir (Tablo 6.9). KOP Bölgesi illerinde,  imalat sanayiinin 

yoğunluğu gözetilerek oluşturulan örneklemde 84 Konya firması, 27 Karaman firması, 20 Niğde 

firması ve 19 Aksaray firması yetkilileri ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar bu çalışmanın 

üzerine inşa edildiği verilerin kaynağını oluşturmaktadır (Tablo 6.8). Ar-Ge birimi olan 100 firmadan 

58’i Konya’da yer alırken, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinin her birinde 14’er Ar-Ge birimi olan 

firma ile görüşülmüştür.  Ar-Ge birimi olmayan firmalardan Konya’da 26, Karaman’da 13, Aksaray’da 

5 ve Niğde’de 6 firma ile görüşülerek, toplam 50 Ar-Ge birimi olmayan firma ile görüşülmüştür. 
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Tablo 6.9 KOP Bölgesi İllerinde Sanayi Firmalarına Yapılan Yarı Yapılandırılmış Mülakatların Görüşme Bilgileri 

AR-E BİRİMİ OLAN FİRMALAR  

Sıra   İli Görüşmeye Gidilen Firma Görüşülen Kişi Ünvanı  
1 Konya Pınar Kuruyemiş Galime Bekiroğlu Kalite Güv. Md 

2 Konya Molina Mustafa Cella Kalite Kontrol Müdürü 

3 Konya Sezersan Matbaacılık Nusret Genç Mali Müşavir 

4 Konya Güraltaş Göksel Çavuşoğlu Firma Ortağı 

5 Konya Memak İlker Ada Mali Müşavir 

6 Konya Filkar Otomotiv Ferhat Aslan Genel Müdür 

7 Konya Kentpar Otomotiv Ve Makina Sanayi Ticaret Alper Bey Arge İlgilisi 

8 Konya Kazanlar Sulama/Heray Sulama Ozan Yenilmez Ar-Ge Müdürü 

9 Konya Mustafa Adam-Norm Hidrolik Abdullah Bey İşletme Md. 

10 Konya Yağbasan Otomotiv Osman Tuncer Ar-Ge Direktörü 

11 Konya Telcimaks Makine Ahmet Gültan İşletme Koor. 

12 Konya Şekeroğlu Kimya İsmet Şeker Ar-Ge Müdürü 

13 Konya Harmak Ziraat Hakkı Küçükbacak Ar-Ge Müdürü 

14 Konya Ezel Kuruyemiş Mithat Öztoprak Genel Müdür 

15 Konya Medikal 2000 Mehmet Koku Ar-Ge Yöneticisi 

16 Konya Konful Büro Mobilya Sami Sürücü Ustabaşı-ArGe 

17 Konya Konaltaş  Firma Sahibi  Ar-Ge Müdürü 

18 Konya Koneks Piston Gömlek  Firma Sahibi  Ar-Ge Müdürü 

19 Konya Mehmet Doğan Müh.  Firma Sahibi  Ar-Ge Müdürü 

20 Konya Zeki Şahin Paslanmaz Gıda Mak.  Firma Sahibi  Ar-Ge Müdürü 

21 Konya SAB Otomotiv  Firma Sahibi  Ar-Ge Müdürü 

22 Konya Sempa Elektrik  Firma Sahibi  Ar-Ge Müdürü 

23 Konya Helvacızade Gıda Seyfettin Gürbüz Gn. Md. Yrd 

24 Konya Gesaş Gıda Mevlüt Güleç M. Müdürü 

25 Konya Cihan Asansör Ömer Kavuneber Arıza Bakım Md. 

26 Konya Serin Treyler Ömer Yıldız Ar-Ge Müdürü 

27 Konya BRS Plastik Ramazan Aslan Genel Müdür 

28 Konya Endüstriyel Elektrik Fatih Serhat Cacık ARGe Yöneticisi 

29 Konya İmaş Makine Hakkı Ekem Ar-Ge Müdürü 

30 Konya Düzgünler Plastik Süleyman Hilmi Akar Müdür 

31 Konya Şakalak Tarım Hatice Keskin Teknik Md 

32 Konya Soylu Döküm İshak Küçüksoylu Genel Müdür 

33 Konya Yıldız Pul Ahmet Okudan Ar-Ge Mak. Müh. 

34 Konya Akkaya Isı Makinaları Cevdet Akkaya Firma Md. 

35 Konya Expert Otomotiv Murat Şahin  Firma Md. 

36 Konya Arden Kozmetik Mehmet Ali Burunsuz Şirket Yetkilisi 

37 Konya Enka Süt Hakkı Yiğit  Mali İşler Md. 

38 Konya Uber Cosmetics Uğur Baş İşyeri Sahibi 

39 Konya Aydınlar Yedek Parça Seracettin Akdı Ar-Ge Yöneticisi 

40 Konya Prestij İlyas Elma  Ar-Ge Müdürü 

41 Konya Saysu Murat Tamdeğer  Ar-Ge Müdürü 

42 Konya Konpalet Orman Ürünleri Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti. Fikret Yörür Üretim Md. 

43 Konya Özen Kompresör Mahmut Ceran Üretim Md. 

44 Konya Anka Kalıp Üretim San. A.Ş Tuğrul Talha Ersöz Kalite Kontrol Müdürü 

45 Konya Erhas Yağmurlama Cumali Şahin Satış Sorumlusu 

46 Konya Çelik Sandalet Abidin Çelik Firma Sahibi 

47 Konya İsfur Otomotiv Ali Özdemir Satın Alma yetkilisi 

48 Konya Hidro Yavuz Mekatronik Otomasyon Mustafa İzbudak Üretim Md. 

49 Konya Köroğlu Kauçuk Ömer Aydın Muhasebe 

50 Konya Smas Makine Ömer Savan Makine Müh. 

51 Konya Taralsa Elektronik Tartı Selim Ergen Üretim Sorumlusu 

52 Konya Bemsa Comfort Mustafa Kaya Satış Pazarlama 

53 Konya Konya Jant Sanayi Tuncay Aydın Teknik Sorumlu 

54 Konya FA-ME Otomotiv Fatih Tuncel Satış Müdürü 

55 Konya Akay Model San. Yavuz Akay Genel Müdür 

56 Konya ASC Hidrolik Fatih Şen Genel Müdür 

57 Konya Ferhat Döküm Mustafa Ayten Makine Müh. 

58 Konya Cansit Ofis Mobilyaları Fehmi Çelikmasat Ön Muhasebe 
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AR-GE BİRİMİ OLMAYAN FİRMALAR 

1 Konya Hacıbalı Rulman Semih İbalı İmalat Müd. 

2 Konya Tuncay Tabela Ergin Demirci Firma Müdürü 

3 Konya ARS Park Peyzaj Ali Bey Makine Müh 

4 Konya Aydamla Ayakkabıcılık Emre Yılmaz Muhasebe 

5 Konya Atalet Yapı Mustafa Top İşletme Müdür 

6 Konya Ak Aliminyum Ahmet Kemal Kökal Üretim Md. 

7 Konya Galipoğlu Hidromas Hidrolik Oto. San. Ve Ticaret Hasan Küçükakın Arge Müdürü 

8 Konya Astor Konveyör Mustafa Esgin Genel Md. 

9 Konya Petrotek Kemal Kurtoğlu Fabrika Md. 

10 Konya Ecemak Tarım Kadir Büyükkarakurt Üretim Md. 

11 Konya Panplast Ergün Akçakaya Arge Müdürü 

12 Konya Plastech Makine Tek Adile Demirkan Kimyager 

13 Konya Akış Asansör/Akışoğlu Döküm Harun Korkmaz Muhasebe 

14 Konya Şen Demir Ticaret Aziz Ayrancı Muhasebe 

15 Konya Çezmak Derin Kuyu Su Pompaları Selçuk Çeliktürker Pazarlama Md. 

16 Konya AFM Metal Ahmet Alparslan Sargın Firma Müdürü 

17 Konya Bayık Demir Tic. Mehmet Tekel Fabrika Md. 

18 Konya Alpaş Gıda Mustafa Tokdemir Firma Müdürü 

19 Konya Sedefsan Matbaacılık Ali Osman Üzüm Muhasebe Md 

20 Konya Vasel Elektronik Burhan Sarıkulak Firma Sahibi 

21 Konya Yap Döksan Mustafa Yapıcı Firma Sahibi 

22 Konya Selçuk Ümit Tarım Ali İhsan Doğru Muhasebe 

23 Konya Memkan Otomotiv Mustafa Kocaer Firma Sahibi 

24 Konya Doğka Mühendislik Fatih Doğar Şirket Müdürü 

25 Konya Koneks Hidrolik Mehmet Torbalı Şirket Sahibi 

26  Konya Çalışır İnş Hüseyin Çalışır Genel Md. 

 

AR-GE BİRİMİ OLAN FİRMALAR 

Sıra   İli Görüşmeye Gidilen Firma Görüşülen Kişi Ünvanı  

1 Karaman Şimşek Bisküvi Yavuz Gökbay Üretim Müdürü 

2 Karaman Hazal Bisküvi Yusuf Mutlu Kalite ve Ar-Ge Md. 

3 Karaman Duru Bulgur Ece Duru Firma Ortağı 

4 Karaman Üçsa Ambalaj Ramazan Harmankaya Ar-Ge Müdürü 

5 Karaman Özkurt Tarım Yaşar Kurt Satış Müdürü 

6 Karaman Bismak Vural Makine Vural Erdoğan Firma Sahibi 

7 Karaman Modern Çikolata Harun Bezer MMY 

8 Karaman Göçmen Makine Yılmaz Aksoy Muhasebe 

9 Karaman Çiğdem Bisküvi Lütfi Güngörer Genel Md. 

10 Karaman Süperpak Ambalaj Zeliha Dirgen İdari İşler Uz. 

11 Karaman Azra Bisküvi Mesut Kahve M. Müdürü 

12 Karaman Bifa Bisküvi Kadir Güneş Finansman Md. 

13 Karaman White Rose Motor Mehmet Tez Finans Depart.  

14 Karaman Yunus İnşaat Nihat Arslan Yönetici 

AR-GE BİRİMİ OLMAYAN FİRMALAR 

1 Karaman Taç Gofret Şerife Hanım Kızık Sahibi 

2 Karaman Anı Bisküvi Ahmet Gündüz Ar-Ge Sorumlusu 

3 Karaman Ekerler Makine Şükrü Kılıç Fabrika Müdürü 

4 Karaman Sosyete Un Fatih Büyük Sahibi 

5 Karaman İlya Mobilya Hüseyin Şen Firma Sahibi 

6 Karaman Asaş Karaman İnş Hasan Cangül Yönetici 

7 Karaman Kar Teknik Prefabrik Mehmet Yurtbaş Yönetim Kurulu Bşk. 

8 Karaman Özçelik Teknik Ali Özçelik Genel Müdür 

9 Karaman Oğuzcanlar Mustafa Oğuzcan Genel Md. Yrd. 

10 Karaman Bifa Mukavva Mahmut Canevi Muhasebe 

11 Karaman Kalan Ambalaj Tuncay Eryiğit Muhasebe 

12 Karaman Saray Un Mehmet Elmalı Genel Müdür 

13 Karaman Alzemo Mobilya Zekeriya Yarar Yönetici 
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AR-GE BİRİMİ OLAN FİRMALAR 

Sıra   İli Görüşmeye Gidilen Firma Görüşülen Kişi Ünvanı  

1 Aksaray Başay Makine Murat Sapmaz Makine Müh. 

2 Aksaray Kuzey Boru Furkan Osman Çelik Makine Müh. 

3 Aksaray İmer İş Makineleri Ela Demir Firma Sahibi 

4 Aksaray Demak Makine  Sabit Gülsen Firma Sahibi 

5 Aksaray Symex International Yalçın Altuntaş Teknik Ressam 

6 Aksaray Altuntaş Adem Bey Yönetim Kurulu Üyesi 

7 Aksaray Uğur Altınsoy Altınsoy Soba Pres Uğur Altınsoy Firma Sahibi 

8 Aksaray Fumal Mısır Sabit Gülşen Ar-Ge Müdürü 

9 Aksaray Ege Ay Otomotive Fehme Belgemen Kalite Kontrol Yetkilisi 

10 Aksaray AK-EM Makine Mustafa Gürgün Satış Sorumlusu 

11 Aksaray Kapadokyalı Yalıtım Halis Camgöz Firma Yetkilisi 

12 Aksaray Özkaya Dondurma Servet Özkaya Firma Sahibi 

13 Aksaray Eroğlu Giyim Zekeriya Pelvi Kalite Kontrol Md. 

14 Aksaray Ağaçlı Otomotiv Durmuş Bey Ar-Ge Müdürü 

AR-GE BİRİMİ OLMAYAN FİRMALAR 

Sıra  Aksaray Perek Giyim Hakan Alan Muhasebe 

1 Aksaray Star Depo Avni Aksay Firma Yetkilisi 

2 Aksaray Kalde Klima Taner Deniz Firma Yetkilisi 

3  Aksaray Rıza Sert Seka Otomotiv Rıza Sert Firma Sahibi 

4 Aksaray Ağaçlı Otomotiv Durmuş Bey Ar-Ge Müdürü 

5 Aksaray Akbor Boru Halil Katıksız Kalite Kontrol Yetkilisi 

 

AR-GE BİRİMİ OLAN FİRMALAR 

Sıra   İli Görüşmeye Gidilen Firma Görüşülen Kişi Ünvanı  

1 Niğde İmgo Makine Semih Duruel  Firma Yetkilisi 

2 Niğde MD Medikal Ahmet Demirörs Ar-Ge Müdürü 

3 Niğde Göknur Gıda Lokman Uludağ Kalite Kontrol Md 

4 Niğde Köseoğlu Tarım Süleyman Yalçın Üretim Md 

5 Niğde Okçu Madencilik Ali Tanyolu Üretim Md 

6 Niğde Mert Yağ Asfalt Madencilik Özlem Özkurt Kalite Kontrol Yetkilisi 

7 Niğde Niğmer Makine Ziya Bey Ar-Ge Müdürü 

8 Niğde Nimak Makine Mustafa Avşar Firma Yetkilisi 

9 Niğde Saltanat Şahinoğlu Falcon Temizlik Zafer Şahinoğlu Firma Sahibi 

10 Niğde İbrahim Beşer-Efe Beşer Plastik Geri Dönüşüm İbrahim Beşer Firma Sahibi 

11 Niğde Maskom Mobilya Haluk Özen Firma Yetkilisi 

12 Niğde Orteks Tekstil Eyüp Doğanlar Firma Sahibi 

13 Niğde Bor Madersan Dericilik Betül Hanım Firma Sahibi 

14 Niğde Borpen Plastik İsmail Üstüner İşletme Sahibi 

AR-GE BİRİMİ OLMAYAN FİRMALAR 

1 Niğde Ay-Kar Tekstil Derya Kendirli  Sekreter 

2 Niğde Modeka Mobilya Tuba Demirbilek Firma Yetkilisi 

3 Niğde Arçim Makine Mustafa Arı Firma Sahibi 

4 Niğde Tunalı Yumurta Mithat Vatansever Firma Sahibi 

5 Niğde Niğtav Tavukçuluk Ayhan Altan İşletme Müdürü 

6 Niğde Mertaş Mermer Aydın Elderen Firma Yetkilisi 

Firmalar imalat sanayiinden, sektörel ve ölçeksel çeşitlilik gözetilerek seçilmiştir. Firmalar seçilirken 

sektörel olarak çeşitlilik göstermelerinin yanı sıra, bölgenin önemli imalat sanayii sektörlerinin ağırlıklı 

olması da gözetilmiştir. Araştırmada yer alan firmaların sektörel dağılımları, Şekil 6.24’te 

sunulmaktadır. 
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Şekil 6.24 Araştırmada Yer Alan Firmaların Sektörel Dağılımları 

 

Şekil 6.24’te de görüleceği üzere, araştırma örnekleminde, KOP Bölgesi’ndeki sektörel dağılım önemli 

ölçüde gözetilmiştir. Örneklemde en yüksek orana sahip olan sektörler Gıda (%12), Otomotiv (%11), 

Tarım Makineleri (%7), Plastik ve Kauçuk (%6) ve Gıda Makineleri (%6)’dir.  

Mülakatların gerçekleştirildiği Ar-Ge birimi olan firmaların KOP Bölgesi illerine göre dağılımları ise, 

Şekil 6.25’te sunulmaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakatların gerçekleştirildiği, Ar-Ge birimi olan 100 

firmanın yaşları ortalaması 23 iken, en eski firma 72 yaşında, en yeni firma ise 2 yaşındadır. 50 Ar-Ge 

departmanı bulundurmayan firmanın ise ortalama yaşları 19, en eski firma 55 ve en yeni firma 1 

yaşındadır. Bir ilk gözlem olarak, Ar-Ge birimine sahip olma ile firmanın yaşı arasında doğru orantı 

olduğu ifade edilebilir.  
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Şekil 6.25 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan Firmaların illere Göre Dağılımları 

 

Mülakatların gerçekleştirildiği firmaların ortaklık yapılarına bakıldığında, KOP Bölgesi illerindeki 

firmaların bilinen özellikleri ile tutarlı olarak genelde aile firmaları oldukları (%86) gözlenmektedir. 

Şekil 6.26, yarı yapılandırılmış mülakat yoluyla ulaşılan 150 firmaya ait ortaklık yapısı dağılımlarını 

göstermektedir. 

Şekil 6.26 Araştırmada Yer Alan Firmaların Ortaklık Yapısı 

 

Şekil 6.27 ise, araştırmada yer alan firmaların yıllık ortalama çalışan sayısını belirtmektedir. Bu çalışma 

kapsamında firmaların ölçekleri, çalışan sayılarına referansla belirtilmektedir. Buna göre, araştırmada 

yer alan firmaların %7’si mikro (çalışan sayısı 10’dan az), %47’si küçük (çalışan sayısı 50’den az), 

%37’si orta (çalışan sayısı 250’den az) ve %9’u ise büyük (çalışan sayısı 250’den fazla) ölçekli 

firmalardır. 
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Şekil 6.27 Araştırmada Yer Alan Firmaların Yıllık Ortalama Çalışan Sayıları 

 

Şekil 6.28 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan ve Olmayan Firmaların Çalışan Sayıları 

 

Firmaların Ar-Ge birimi oluşturmalarının firma ölçeği ile pozitif ilişkili olması beklenmektedir. Bu 

sebeple, araştırmada yer alan firmaların ölçekleri, ayrıca Ar-Ge birimi sahibi olup olmadıklarına göre 

de değerlendirilmiştir. Şekil 6.29 Ar-Ge birimi olan ve olmayan firmaların ölçeklerini, yine çalışan 

sayılarını temel alarak, göstermektedir. Buna göre, Ar-Ge birimi olan firmalarda orta ölçekli (%42) ve 

büyük ölçekli (%11) firmaların oranları, Ar-Ge birimi olmayan firmalar içindeki orta ölçekli (%28) ve 

büyük ölçekli (%4) firmaların oranlarından daha yüksektir. 

Şekil 6.29 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan ve Olmayan Firmaların Lokasyonları 
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katılımcılara hangi pazarlarda faaliyet gösterdiklerinin yanı sıra, müşteri grupları da sorulmuş ve Şekil 

6.30, 6.31 ve Şekil 6.32’deki verilere ulaşılmıştır. 

Şekil 6.30 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan ve Olmayan Firmaların Etkinlik Gösterdikleri Pazarlar 

 

Araştırmada yer alan firmalardan Ar-Ge birimine sahip olanların, ihracat yapma ve ulusal pazara 

ulaşma oranlarının daha yüksek oldukları görülmektedir. Bu da, yukarıda ifade edildiği üzere, hem Ar-

Ge birimi sahibi olmak hem de kurumsallaşmanın pozitif ilişkisi göz önüne aldındığında, beklenen bir 

sonuçtur.  

Şekil 6.31 İller Bazında Firmaların Etkinlik Gösterdikleri Pazarlar 

 

Şekil 6.30’da sunulan bulgular, il bazında ele alındığı takdirde, Şekil 6.31’de görülmüş olan tablo ile 

karşılaşılmaktadır. KOP Bölgesi illerinden Konya ve Aksaray’ın uluslararası ve ulusal pazara 

erişimlerinin benzerlik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, Niğde firmalarının ihracat 

aktivitelerinin KOP Bölgesi illeri içindeki en düşük seviyeye sahip oldukları görülmektedir (Şekil 6.31).  
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Şekil 6.32 Araştırmada Yer Alan Ar-Ge Birimi Olan ve Olmayan Firmaların Etkinlik Gösterdikleri Pazarlar 

 

Araştırmada yer alan firmalardan Ar-Ge birimine sahip olanların kaydadeğer bir yükseklikteki oranı 

ürün ve müşteri yelpazelerinin geniş olduğunu ifade etmektedir. Buna karşın, Ar-Ge birimi olmayan 

firmaların önemli bir oranı (%20) sadece tek bir ürün ve tek bir müşteriye bağlı iş alanları olduğunu 

belirtmektedir. Bu, firmaların kırılganlığını da arttıran bir durumdur. 

Şekil 6.33 Araştırmada Yer Alan Firmaların Nitelikli İnsan Kaynağına Sahip Olma Durumu 

 

Araştırma sırasında yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilen firma yetkilileri sıkça nitelikli insan 

kaynaklarının olmamasından bahsetmektedir. Nitelikli insan kaynağına sahip olduklarını ifade eden 

Ar-Ge birimi olan ve olmayan firmalar, Şekil 6.33’te gösterilmektedir. 

Yeterli insan kaynağı olmadığını ifade eden firmaların ise, KOP Bölgesi illerindeki dağılımı Şekil 6.34’te 

görülmektedir. Buna göre, Aksaray firmalarından %79’u nitelikli insan kaynaklarına sahip 

olmadıklarını belirterek, KOP Bölgesi illerindeki en yüksek orana ulaşmışlardır. 

Şekil 6.34 İllere Göre Nitelikli İnsan Kaynağına Sahip Olmama (İldeki Firmalar Bazında) 
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6.3.2 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ve Yatırımları 

Bu bölümde, KOP Bölgesi illerinde faaliyet göstermekte olan firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, 

özellikle kamu Ar-Ge harcamaları ve özel şirket Ar-Ge harcamaları ve bu harcamaların Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleri üzerine etkisine odaklanılarak analiz edilmektedir. Bu doğrultuda, araştırmada yer alan Ar-

Ge birimi olan ve olmayan firmaların, kendi kaynaklarıyla yaptıkları Ar-Ge harcamaları ile 

yararlandıkları kamu Ar-Ge harcamaları düzeyleri ile bu harcamaların Ar-Ge çalışmalarına etkileri de 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmekte, Ar-Ge ve yenilik harcamalarının etkinliği ile firmaların 

kurumsal kapasitesinin ilişkiselliği de ortaya konulmaktadır. 

6.3.2.1 Ar-Ge Faaliyetleri ve Yatırımları 

Frascati Kılavuzuna göre, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge) ‘’insan, kültür ve toplumun 

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere 

kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır’’ (OECD, 2002: 30).  

Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı (özel ve kamu Ar-Ge harcamaları ve türleri) incelenirken, araştırmaya 

katılan firmalardan son 3 yılda Ar-Ge faaliyeti yürütmüş olanlar analize dâhil edilmiştir. Şekil 6.35, 

KOP illerinde araştırmaya dâhil olan firmaların son 3 yıl içinde Ar-Ge faaliyeti yürütüp yürütmeme 

durumunu, hem Ar-Ge birimi sahibi olup olmamak kriterini gözeterek hem de genel eğilimi 

resmederek göstermektedir. Buna göre KOP illerinde araştırmada yer alan firmaların %63’ü son 3 

yılda Ar-Ge faaliyeti yürütmüş olduklarını ifade ederlerken, Ar-Ge faaliyeti yürüten firmaların büyük 

bir kısmı (%79) Ar-Ge birimi olan firmalardan oluşmaktadır. 

Ar-Ge faaliyeti yürütme ile Ar-Ge birimi sahibi olmak üzerine önemli bir saha bulgusu da, Ar-Ge birimi 

sahibi olan firmaların %28’inin, son 3 yıl içinde Ar-Ge faaliyeti yürütmemiş olmalarıdır. Araştırmaya 

katılan firmalardan Ar-Ge birimine sahip olduğunu, ancak son 3 yıl içinde hiçbir Ar-Ge faaliyeti 

yürütmediğini belirten firma yetkilileri, bu durumun nedeninin nitelikli iş gücü eksikliği olduğunu 

belirtmektedir. Nitelikli iş gücüne ulaşamadıkları için firma sahipleri Ar-Ge birimi kuruyor olsalar da, 

‘3-5 sene sonra birimin işlerinin yürümediğini’ ifade etmişlerdir (Şekil 6.36).  

Şekil 6.35 Araştırmada Yer Alan Firmaların Son 3 Yıl İçinde Ar-Ge faaliyeti Yürütme Durumları 

 

Ar-Ge birimi sahibi olup olmamanın ötesinde, KOP Bölgesi illerinde Ar-Ge ve Yenilik yatırımları 

olduğunu ifade eden firmaların oranları, Şekil 6.36’da görülebilir. Buna göre, Ar-Ge ve yenilik 

yatırımlarında en yüksek düzeyi yakalamış olan KOP Bölgesi ili Konya’dır (%77). Konya’yı, firmalarının 

%69’u Ar-Ge ve yenilik yatırımı yaptığını beyan eden Aksaray ili takip etmektedir. 
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Şekil 6.36 KOP Bölgesi İlleri Firmalarından Ar-Ge ve Yenilik Yatırımları Olanların Oranı 

 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda, KOP Bölgesi illerindeki özel şirketlerin Ar-Ge harcamaları, 

firmaların cirolarından Ar-Ge harcamaları için ayrılan yüzde ile incelenmektedir. Firmaların Ar-Ge 

faaliyetleri için kendi kaynaklarından yaptıkları harcamaların dağılımı,Şekil 6.35’de verilmiştir. Buna 

göre, firmaların büyük çoğunluğu (%75) cirosunun %4’üne kadar olan bir oranı Ar-Ge faaliyetlerine 

ayırmaktadır. Ar-Ge birimi olan ve olmayan firmaların cirolarından Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları 

paylar göz önüne alındığında, cirolarının Ar-Ge’ye ayrılan oranları konusunda anlamlı bir fark 

görülmemektedir.  

Şekil 6.37 Araştırmada Yer Alan Firmaların Cirolarından Ar-Ge Faaliyetlerine Ayırdıkları Pay 

 

Öte yandan, firmaların cirolarından Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın firmaların bulundukları KOP 

Bölgesi illerine göre dağılımı ise, Şekil 6.38’de sunulmaktadır. Cirodan Ar-Ge için ayrılan payın illere 

göre dağılımlarını bakıldığında, ilk dikkat çeken şey, araştırmaya katılan ve Karaman ilindeki firmaların 

hiç birisinin cirosunun %4’ünden daha fazla bir oranı Ar-Ge faaliyetlerine ayırmıyor oluşudur. Benzer 

şekilde, araştırmaya katılan ve Niğde ilinde bulunan firmaların da %92’si cirosunun en fazla %4’ünü 

Ar-Ge faaliyetlerine ayırmaktadır. Konya ilinde bulunan ve Ar-Ge yatırımları olduğunu belirten 

firmaların ise %86’sı %10’un altındaki bir orandaki cirolarını Ar-Ge harcamalarına ayırmaktadır. 

Aksaray ilinde Ar-Ge yatırımı yapmakta olan ve araştırma kapsamında incelenen firmaların %25 gibi 

kayda değer bir oranında cirolarının %10’undan fazlasını Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları 

görülmektedir. 
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Şekil 6.38 İllere Göre Araştırmada Yer Alan Firmaların Cirolarından Ar-Ge Faaliyetlerine Ayırdıkları Pay 

 

Özel şirket Ar-Ge harcamaları ve kamu Ar-Ge harcamalarını, KOP illerindeki Ar-Ge yatırımlarında 

kullanılan finansman kaynaklarının genel resmini çizerek incelemek mümkündür. Şekil 6.39, illere 

göre araştırmada yer alan firmaların son 3 yılda gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin finansman 

kaynaklarını göstermektedir. Buna göre, KOP Bölgesi illerinde Ar-Ge finansmanı için en ağırlıklı 

kullanılan kaynaklar özel şirket Ar-Ge harcamalarıdır. Banka, risk sermayesi şirketleri gibi finans 

kurumlarına Ar-Ge harcamaları için bölgede rağbet edilmemekte olduğu gözlenmektedir. Öte yandan, 

bir ağ faaliyeti içinde değerlendirilebilecek olan diğer firmalar ile kurulan finansal ilişkiler (yerli ve 

yabancı) sadece Konya ilinde tekil firmalar bazında gözlenmektedir. Ar-Ge finansmanı için kullanılan 

kamu destekleri arasında en yaygınları, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleridir. Ar-Ge kamu harcamalarına 

daha detaylı bir bakış, çalışmanın sonraki bölümlerinde bulunmaktadır.  
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Araştırmada yer alan ve son 3 yıl içinde Ar-Ge çalışması yapmış olan firmalara, Ar-Ge harcamalarının 

içinde Ar-Ge Sermaye yatırımları ve Ar-Ge personeline yapılan harcamaların ağırlıkları sorulduğunda, 

alınmış olan cevaplar Şekil 6.40’ta sunulmaktadır. Şekil 6.40'ta sunulmakta olan genel eğilime göre, 

firmalar ağırlıklı olarak Ar-Ge personeline toplam Ar-Ge harcamalarının %25’inden azını ayırmayı 

tercih ederlerken, Ar-Ge harcamalarından Ar-Ge sermaye yatırımlarına ayrılan pay, %25’in üzerinde 

seyretmekte, özellikle toplam Ar-Ge harcamalarından %50’nin üzerinde bir kısmı Ar-Ge sermaye 

yatırımlarına ayırmış olan firmalar, tüm firmaların %26’sını oluşturmaktadır. 

Şekil 6.40 Araştırmada Yer Alan Firmaların Ar-Ge Harcamaları içinde Ar-Ge Personeli ve Ar-Ge Sermaye Yatırım 
Oranları 

 

Şekil 6.41, araştırmada yer alan KOP Bölgesi illerindeki firmaların gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyeti 

konularını, genel Ar-Ge harcamaları içindeki paylarını esas alarak göstermektedir. Yatay eksende 

firmaların toplam Ar-Ge harcamalarından ürün, süreç ve verimlilik geliştirme çalışmalarına ayırdıkları 

paylar aralık olarak belirtilirken, düşey eksen araştırmaya katılmış olan firmaların belirtilen payları 

ayırma oranını ifade etmektedir. Buna göre, firmaların tamamında süreç geliştirmeye dönük Ar-Ge 

harcamaları toplam Ar-Ge harcamalarının yarısını ya da daha azını oluşturmakta iken, ürün 

geliştirmeye toplam Ar-Ge harcamaları içinde ayrılan payın, genele bakıldığında en yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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Firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin türüne göre yaptıkları Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge birimi sahibi olup 

olmadıklarına göre değerlendirildiğinde, Ar-Ge birimi olan firmaların Ar-Ge harcamalarının ortalama 

%50’si ürün geliştirmeye yönelik harcamalarken, öte yandan Ar-Ge birimi olmayan firmaların ürün 

geliştirmeye dönük yaptıkları Ar-Ge harcamaları tüm Ar-Ge harcamaları içinde %43’lük bir yer 

tutmaktadır. Ortalama yüzdeler farklı olsa da, iki firma grubunun da ürün geliştirmeye dönük Ar-Ge 

harcamalarının tüm Ar-Ge harcamaları içinde en yüksek oranı oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bu denli ağırlık verilen ürün geliştirme faaliyetlerinin ticari çıktıları olup olmadığı da önemli bir Ar-Ge 

performans göstergesidir. Bu ayrıca, Ar-Ge harcamalarının etkilerinin analizinde de önemli bir anlam 

taşımaktadır. Bu doğrultuda, Şekil 6.42, Ar-Ge faaliyeti yürütmüş olan firmaların bu Ar-Ge 

faaliyetlerinde yeni bir ürün geliştirip geliştirmeme durumunu hem tüm firmalar genelinde, hem de 

Ar-Ge birimi bulunan ve bulunmayan firmalar özelinde göstermektedir. 

Şekil 6.42 Ar-Ge Sonucu Yeni Bir Ürün Geliştirdiniz mi? 

 

 

Yürütülmekte olan Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda yeni bir ürün geliştirmiş olmanın KOP Bölgesi illeri 

içindeki dağılımları, Şekil 6.43 ile sunulmaktadır. Buna göre, Aksaray ili, son 3 yıl içinde yeni ürün 

geliştirmiş olan firmaların oranının en yüksek olduğu KOP ilidir (%75). Aksaray’ı yürütmüş olduğu Ar-

Ge faaliyetlerinin sonucunda yeni bir ürün geliştirdiğini beyan eden firma yetkililerinin oranı %72’dir. 
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Şekil 6.43 İl Bazında, Son 3 yıl içinde Ar-Ge Faaliyeti Sonucu Yeni Bir Ürün Geliştirme 

 

Şekil 6.42’de görüldüğü üzere, tüm firmalar düzeyinde ürün geliştirme oranının yüksekliğinin, büyük 

ölçüde Ar-Ge birimi olan firmaların ürün geliştirmedeki başarılarına dayalı olduğu görülmektedir. Bu 

durumda, Ar-Ge birimi olan firmaların, özellikle ürün geliştirme anlamında, Ar-Ge süreçlerini daha 

verimli sürdürüp sonuçlandırabildikleri söylenebilir. 

Şekil 6.44 Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin toplam satışlar içindeki payı 

 

Şekil 6.44, Şekil 6.42’de ifade edilen, Ar-Ge sonucu geliştirilmiş ürünlerin firma cirolarına katkılarını 

göstermektedir. Buna göre, tüm firmalar seviyesinde, araştırmada yer alan ve Ar-Ge sonucu bir ürün 

geliştirmiş olan firmaların %75’lik bir oranı için Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünün cirodaki payı %25’in 

altındadır, bu %75’lik oran aynı zamanda %15’lik ‘henüz geliştirilen ürünün ciroya katkısı olmadığı’ 

ifadesinde bulunan firmaların verilerini de kapsamaktadır. Firmaların Ar-Ge birimleri olması ile ortaya 

çıkan ürünün cirodaki pay üzerine anlamlı bir kıyaslama ortaya çıkmamaktadır. 
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Ar-Ge Faaliyetlerinin Temel Motivasyonları: Araştırmada yer alan ve Ar-Ge faaliyeti yürüttüğünü 

belirten KOP bölgesi illerindeki firmalara, ayrıca Ar-Ge faaliyetleri yapıyor olmalarının en önemli 

nedeni ve motivasyonunun ne olduğu sorulmaktadır. Ar-Ge birimi bulunan firmaların Ar-Ge 

yapmasındaki temel motivasyon, firma yetkililerinin en önemli olduğunu düşündüğü sebepler 

arasında, öncelikle, piyasa payını arttırmak, üretim maliyetlerini azaltmak ve yeni teknolojileri 

öğrenmek olarak sıralanmış, bunu yeni piyasalar yaratmak, ürün kalitesini arttırmak ve üretim 

maliyetlerini azaltmak izlemiştir. Ar-Ge birimi bulunmayan firmalar için en önemli Ar-Ge faaliyeti 

motivasyonunun başında üretim maliyetlerini azaltmak, ürün kalitesini arttırmak, ürün çeşidini 

arttırmak ve enerji tüketimini azaltmak gelmektedir.  

Görüldüğü gibi, Ar-Ge birimi bulunan ve bulunmayan firmalar arasında Ar-Ge faaliyetleri yürütme 

motivasyonlarının en önemlileri arasında önemli farklar bulunmaktadır: Ar-Ge birimi bulunan firmalar 

pazar payı ve yeni teknoloji gibi uzun erimli hedefler doğrultusunda Ar-Ge faaliyetlerini ilerletirken, 

Ar-Ge birimi olmayan firmalar üretim kalitesini arttırmak ve maliyetlerini düşürmek gibi orta erimli 

motivasyonlara önem vermektedir. Bu da, Ar-Ge birimine sahip olmanın kurumsallaşma açısından 

önemini gösteren bir durumdur.  

Ar-Ge Faaliyeti Yürütmeyen Firmalar: Yürütülen araştırmada, Ar-Ge birimi olduğu halde son 3 yıl 

içinde Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirmemiş firmaların var olduğu gözlenmiştir. Bu firmalar son 3 yıl 

içinde Ar-Ge faaliyeti yürütmüyor olmalarının nedenleri sorulduğunda, öne çıkan sebepler finansman 

kaynağının yetersizliği, nitelikli Ar-Ge personelinin bulunmaması ve devlet teşvik ve desteklerinin 

yeterli olmayışı olarak sıralanmıştır. Öte yandan, Ar-Ge birimi bulunmayan firmalara neden Ar-Ge 

faaliyetleri yürütmedikleri sorulduğunda, alınan cevaplar arasında Ar-Ge personelinin bulunmayışı ve 

teşvik ve desteklerin yetersizliği gibi ifadeler Ar-Ge birimi bulunan firmalarla benzerlik gösterse de, 

ayrıca firma ölçeğinde bir Ar-Ge stratejisinin bulunmayışı ve firmada Ar-Ge altyapısının bulunmayışı 

da, Ar-Ge faaliyetleri yürütmenin önündeki önemli engeller olarak dile getirilmiştir. 

6.3.2.2 Yenilik (İnovasyon) Faaliyetleri ve Yatırımları 

Yenilik kavramının tanımı OECD ve Eurostat tarafından hazırlanan Oslo Kılavuzunda sunulmaktadır. 

Buna göre, ‘‘bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonundan veya dışı ilişkilerde yeni 

veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama 

yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir’’ (OECD ve Eurostat, 2005: 50). 

Çalışma kapsamında bu tanımda bahsedilmiş olan yenilik çeşitleri (ürün, süreç, pazarlama ve 

organizasyonel yenilik) ayrıca incelenmektedir. 

Araştırmada yer alan tüm firmalardan son 3 yıl içinde herhangi bir yenilik faaliyeti gerçekleştirdiklerini 

belirten firma oranı %62’dir. Ar-Ge birimi olan ve olmayan firmaların yenilik faaliyetlerine 

bakıldığında: 

 Ar-Ge birimi olan firmalardan son 3 yıl içinde yenilik faaliyetinde bulunanların oranı %69; 

 Ar-Ge birimi olmayan firmalardan son 3 yıl içinde yenilik faaliyetinde bulunanların oranı %48’dir. 

Ar-Ge birimi bulunan firmaların, doğrudan bu birimle ilgili olup olmadığından bağımsız olarak,  yenilik 

faaliyetlerinde daha etkin oldukları görülmektedir. Bunun sebebi, kurumsal kapasite ve teknolojik 

gelişmelere takip etmeye verilen önem ile açıklanabilir. 

Şekil 6.43, araştırmada yer almış olan firma verilerinden hareketle, KOP Bölgesi illerindeki firmalardan 

son 3 yıl içinde yenilikçilik faaliyeti göstermiş olan firmaların oranı göstermektedir. Buna göre, son 3 

yılda yenilik faaliyeti yürüten firmaların oranını en yüksek olduğu ilin Aksaray olduğu görülmektedir. 

Aksaray’ı Konya ilinde bulunan firmalar takip etmektedir; en düşük yenilikçilik oranı ise Karaman 

ilinde bulunan firmalarda gözlenmektedir. 
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Şekil 6.45 Son 3 Yıl İçinde Yenilik Faaliyetlerinde Bulunmuş Olan Firmaların KOP Bölgesi İllerine Göre Oranı 

 

Araştırmada yer alan firmalar içinde, 69 Ar-Ge birimi olan firma ve 24 Ar-Ge birimi olmayan firma, 

yenilik faaliyetleri yürüttüklerini belirtmişlerdir. Şekil 6.46, bu firmaların yürüttükleri yenilik faaliyeti 

türüne göre, hem genel düzeyde hem de Ar-Ge birimi olup olmamasına göre bir görünüm 

sunmaktadır. Şekil 6.46'da görüldüğü üzere, en fazla ağırlık verilen yenilik faaliyeti ürün iyileştirme 

iken, onu süreç iyileştirme takip etmektedir. Organizasyonel iyileştirme ise, yenilik faaliyetleri çeşitleri 

içinde KOP Bölgesi illerinde en az rağbet görendir. Buna göre, Ar-Ge birimi olan firmalar en fazla ürün 

ve süreç yeniliklerine öncelik vermekte, öte yandan pazarlama ve organizasyonel yenilik için de 

çalışmalar yürütmeye önem vermektedir. Ancak Ar-Ge birimi olmayan firmaların büyük oranı ürün 

inovasyonuna odaklanırken, firmaların yarıdan fazlasının pazarlama ve süreç inovasyonlarını gözettiği 

gözlenmektedir. Ancak organizasyonel inovasyonu çok düşük oranda bir firmanın yürüttüğü göze 

çarpmaktadır. Bu da çok temel bir eğilimle açıklanabilir: Birimleşmeye giden firmalar yönetsel yapıyı 

modernleştirmek ve geliştirmek için daha isteklidir. Birimleşmenin getirdiği sürdürülebilirlik vizyonu 

ve uzun/orta erimli planlama da, ürün iyileştirme dışındaki konularda da yenilik faaliyetleri 

yürütmeye önem vermeyi sağlamış olabilir. 

Şekil 6.46 Son 3 Yıl İçinde Yenilik Faaliyetlerinde Bulunmuş Olan Firmaların Yenilik Türlerine Göre Yenilik 
Faaliyetleri 
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Şekil 6.47, KOP bölgesinde inovasyon yapan sanayi firmalarının yenilik düzeyini ortaya koymaktadır. 

Buna göre, KOP bölgesindeki yeniliklerin önemli bir bölümünün inovasyon türlerinin en alt basamağı 

olan “firma için yeni” kategorisinde olduğu görülmektedir. Bu durum, özellikle organizasyonel yenilik 

yaptığını beyan eden firmalarda %70’leri bulmaktadır. Yenilikte ikinci basamak olarak kabul edilen 

inovasyonun bölge ve ülke düzeyinde yeni olma derecesi ise oldukça yaygın bir durumdur. Yenilik 

basamağının en üst düzeyi, “en iyi inovasyon” olan dünya için yeni ise en düşük düzeye sahiptir.  

Şekil 6.47 Yenilik Faaliyetlerinde Bulunmuş Olan Firmaların Yenilik Türlerine Göre Yenilik Ölçütü 

 

Yukarıda incelenmiş olan, KOP illeri firmalarının Ar-Ge faaliyeti türlerinde de firmaların ürün 

geliştirmeye ağırlık verdiklerine dair vurguyu burada hatırlamak yerinde olacaktır. Yenilik 

faaliyetlerinde de, KOP illerinde faaliyet gösteren firmalar ürün iyileştirmeyi öne çıkarmaktadırlar. Bu 

sebeple, ürün iyileştirme faaliyetlerinin ciro anlamında firmaya katkısının ne olduğu sorusunun cevabı 

Şekil 6.48’de görselleştirilmiştir. 

Şekil 6.48 Araştırmada Yer Alan Firmaların Yenilik Faaliyetleri Sürecinde İyileştirdikleri Ürünlerin Satışlarının 
Toplam Ciro İçindeki Payı 
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Görüldüğü üzere, yenilik faaliyetleri sonunda iyileştirilen ürünlerin ciroya katkısı, firmaların %70’i için 

%25 seviyesinin aşağısında kalmıştır ve bu %70’e dâhil firmaların %34’ünün henüz ürün iyileştirme 

sonucunda cirolarına bir katkıda bulunmadığını ifade ettiklerini belirtmek gerekmektedir. 

Şekil 6.49 İllere Göre Araştırmada Yer Alan Firmaların Yenilik Faaliyetleri Sürecinde İyileştirdikleri Ürünlerin 
Satışlarının Toplam Ciro İçindeki Payı 

 

Şekil 6.49, Şekil 6.48 ile tüm örneklem için görselleştirilmiş olan, son 3 yıl içinde yenilik faaliyeti 

yürüttüğünü belirtmiş olan firmaların yenilik faaliyetleri sonucunda iyileştirdikleri ürünlerin 

satışlarının toplam ciro içindeki payını ifade etmektedir. Burada en göze çarpan bulgu, Niğde 

firmalarından son 3 yıl içinde yenilik faaliyeti yürüttükleri belirten firmaların %46’sının henüz bu 

faaliyetlerin etkilerini cirolarında görmemiş olmalarıdır. 

Araştırmada yer alan firmaların yenilik faaliyeti yürütmelerindeki en önemli nedenler ve 

motivasyonları yarı yapılandırılmış mülakatlar sırasında KOP Bölgesi illeri firma yetkililerine 

sorulmuştur. Yenilik faaliyetleri yürütmenin en önemli amaçlarının ürün kalitesini arttırmak, piyasa 

payını yükseltmek, üretim maliyetlerini düşürmek ve yeni piyasalar yaratmak olarak ifade edilmiştir.  

Araştırmada yer alan, ancak son üç yıl içinde hiç bir yenilik faaliyetinde bulunmayan firmalara, neden 

yenilik faaliyetlerinde bulunmadıkları sorulmuştur. Firma yetkililerinin dile getirdiği yenilik 

faaliyetlerinde bulunmama sebeplerinden en önemlilerinin, yukarıda değinilmiş olan Ar-Ge 

faaliyetinde bulunmama sebepleriyle çakışmakta olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan firma 

yetkilileri, yenilik faaliyetlerinde bulunmama sebeplerinden en önemlilerinin, maliyetlerin yüksek 

olması, nitelikli personel eksikliği ve riskin yüksek olması olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmaya 

katılan firmaların yenilik faaliyetlerinde bulunmalarının önünde tanımladıkları engeller, Şekil 6.50’de 

gösterilmektedir. Şekil 6.50’de ayrıca önceki bölümlerde ifade edilmiş olan Ar-Ge faaliyetleri 

yürütmenin önündeki engeller de gösterilmektedir, böylece tanımlanan engellerdeki benzerlikler 

kolayca görülebilecektir. 
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Şekil 6.50 (a) Ar-Ge ve (b) Yenilik Faaliyetleri Gerçekleştirmenin Önündeki Engeller 

 

Şekil 6.50 ile tüm örneklemin Ar-Ge faaliyetleri ve yenilik faaliyetleri yürütmede gördükleri engeller 

Likert ölçeğinde ‘en önemli’ olarak tanımlanma sıklığına göre sunulmaktadır. Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleri için tanımlanan engellerin KOP Bölgesi içinde mekânsal olarak nasıl farklılaştığı ise, Şekil 

6.51 ile gösterilmektedir. 
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Şekil 6.51 İller Bazında (a) Ar-Ge ve (b) Yenilik Faaliyetleri Gerçekleştirmenin Önündeki Engeller 
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6.3.2.3 Ar-Ge ve Yenilik İçin Kullanılan Bilgi ve İşbirliği Yolları ve Kaynakları 

KOP Bölgesi illerindeki firmalar için bilgi ve yeniliğe ulaşma yollarından/kanallarından kendileri için en 

önemli olanları belirlemek amacıyla saha araştırması kapsamında, araştırmada yer alan firma 

yetkililerinden bilgi ve yeniliğe ulaşma yollarını/kanallarını “son derece önemli”, “çok önemli”, “orta 

derecede önemli” “biraz önemli” ve “hiç önemli değil” şeklinde dengeli bir Likert ölçeğinde 

değerlendirmeleri istenmiştir. Şekil 6.52, Likert ölçeğinde ‘son derece önemli’ olarak belirtilen bilgi ve 

yeniliğe ulaşma yollarının/kanallarının yüzdelerini göstermektedir. 

Şekil 6.52’de görülebileceği üzere, bilgi ve yeniliğe ulaşmada en önemli görülen kanal, firma içindeki 

deneme-yanılma süreçleridir. Yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarda firma içindeki deneme-

yanılma süreçlerinin özellikle gıda imalatı firmaları için önemli bir süreç olduğu firma yetkililerince 

ifade edilmiştir. Gıda firması yetkilileri, özellikle yeni ürün geliştirme sırasında sürekli yeni tarifler 

deneme mecburiyetinde olduklarını, bunun da ürün geliştirme sürecinin maliyetini arttıran bir durum 

olduğunu vurgulamışlardır.  

Firma içi deneme-yanılma süreçlerini takip eden, bilgi ve yeniliğe ulaşmada en önemli görülen 

kanalların müşterilerle (yerli müşteriler daha önemli olmak üzere) kurulan ilişkiler ve 

müşteri/tedarikçi/firmalarla yüz yüze ilişkiler ile sektördeki lider firmaların takibi olarak dışsal kanallar 

ile Ar-Ge biriminin tekabül ettiği bir içsel kanal takip etmektedir. Ancak ağ kurma faaliyetleri için 

önem taşıyan yerli ve yabancı firmalarla kurulan ortaklıklar ve özellikle de ildeki üniversite ile kurulan 

ortaklıklar çok gerilerde kalmıştır. Bilgi ve yeniliğe ulaşmada, literatürde en birincil kanal olarak 

gösterilen üniversite işbirliklerini bilgi ve yeniliğe ulaşmada en önemli kanal olarak tanımlayan firma 

yetkililerinin oranının ancak%18’de kalmış olması önemli bir bulgudur.   

Şekil 6.52 Araştırmada Yer Alan Firmaların En Önemli Gördükleri Bilgi ve Yeniliğe Ulaşma Yolları/Kanalları 

 

Genel olarak denilebilir ki, araştırmada yer alan KOP Bölgesi illeri firmalarınca firma içi süreçler 

(deneme yanılma ve Ar-Ge birimi etkinliği) ve ticari ilişkide bulunan ve sektördeki aktörlerle kurulan 

resmi ya da kurumsallaşmamış ilişkilere, diğer firmalarla ya da üniversitelerle kurulan ağ 

faaliyetlerinden çok daha fazla önem atfedilmektedir. 
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Araştırmada yer alan firmalara yenilik faaliyetlerinde etkin olan mekânsal imkânlar sorulduğunda, 

firma yetkililerinin en fazla önem verdikleri mekânsal avantajın tedarikçilere mekânsal olarak yakın 

olarak yüz yüze iletişim imkânı olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna karşın, firma yetkilileri, diğer 

firmalarla mekânsal yakınlık kurmuş olmanın anlamlı olmadığını düşünmektedir.  

Firma yetkilileri firmaların coğrafi yakınlığının yenilik süreçlerine etkisi olmadığını ifade etmektedir. 

Ancak bu firmaların %70’inin OSB içinde yer alıyor olmalarına rağmen, diğer firmalarla mekânsal 

yakınlığın önemli olmadığına dair güçlü bir yargıları olması de önemli bir bulgudur.  

Şekil 6.53’te ise, yukarıda KOP Bölgesi için genel olarak ele alınmış olan bilgi ve yeniliğe ulaşma 

yolları/kanalları, Likert ölçeğinde ‘en önemli’ tanımlanma yoğunluğu temel alınarak ifade 

edilmektedir.   

Şekil 6.53 İl Bazında Araştırmada Yer Alan Firmaların En Önemli Gördükleri Bilgi ve Yeniliğe Ulaşma 
Yolları/Kanalları 

 

Araştırma kapsamında KOP Bölgesi illerindeki firma yetkililerinden Likert ölçeği kullanılarak, Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerinde yeri olan kamu kurum ve kuruluşlarının önemini derecelendirmeleri istenmiştir. 

Şekil 6.54, araştırma kapsamında Ar-Ge ve yenilik için en önemli olduğu belirtilen kurumları ve en 

önemli olarak tanımlanma yüzdelerini belirtmektedir. 
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Şekil 6.54 Kurumların Ar-Ge ve Yenilik için önemleri (önemli olduğu düşünülen kurumlar ve yüzdeleri) 

 

Buna göre, araştırmada yer alan KOP Bölgesi illeri firmalarına göre, Ar-Ge ve yenilik alanlarında 

kendileri için en önemli olan kurumların Kalkınma Ajansları (%68), Sanayi ve Ticaret Odaları (%64), 

TÜBİTAK (%63) ve BSTB (%62) olduğu görülmektedir. 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için ideal olarak önemli olan ağ aktörlerinden birisi de üniversitelerdir. 

Ancak, Şekil 6.52’de görüldüğü üzere, araştırmada yer alan firmalar için bilgi ve yeniliğe ulaşma kanalı 

olarak üniversite ile işbirlikleri ancak çok düşük bir oranla (%18) en önemli olarak tanımlanmıştır. 

Şekil 6.55 ise, araştırmada yer alan firmaların üniversiteler ile ortaklığa bakışlarının daha detaylı bir 

resmini sunmaktadır. 

Şekil 6.55 Araştırmada Yer Alan Firmaların Üniversiteler ile Ortaklığa Bakışları 

 

Firma yetkililerinin yarısından fazlası (%57) akademi ile ilişkiler geliştirmeye dönük adımlar attıklarını 

belirtmekte; yaklaşık yarısı da akademi ile ilişki geliştirmek zaman aldığı için ‘önemli olsa da’ yeterince 
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adım atamadıklarını belirtmektedir. Firmaların %31’i üniversite ile ortak çalışmalar yapmaktadır. 

Akademi ile ortaklı geliştirmemiş ve de geliştirme yönünde bir isteği olmayan firmalar ise, 

akademisyenler ile çalışmanın zorluğu yüzünden böyle bir niyetleri olmadığını belirtmektedir. 

Akademisyenler çalışmanın zorluğuna dair bu kayda değer orandaki (%31) kaygı, KOP Bölgesi 

illerindeki ağ faaliyetlerini, özellikle de Ar-Ge ve yenilik amaçlı kurulacak ortaklıkları, olumsuz biçimde 

etkilemektedir. Bu algı, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için de zorluk yaratacaktır. 

Akademisyenlerle çalışmanın zor olduğuna dair firmalardaki algıyı değiştirmek için, danışmanlık ve 

rehberlik verilerek akademisyenlerden firmaların ne bekleyebilecekleri, nasıl ilişkiler geliştirerek 

fayda sağlayabileceklerine dair bilgilendirme yapılmasında fayda görülebilir. 

Şekil 6.56 İl Bazında Araştırmada Yer Alan Firmaların Üniversiteler ile Ortaklığa Bakışları 

 

 

6.3.2.4 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Çıktıları: Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması 

Yukarıdaki ilgili bölümlerde, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin etkinliğini, dolayısıyla Ar-Ge ve yenilik 

harcamalarının etkilerini, anlamak için -Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri harcamalarında ağırlık verilen 

türün ürün geliştirme ve ürün iyileştirme olduğu bulgusundan hareketle- Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

neticesinde ortaya çıkan ürünler ve bu ürünlerin ciro üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ancak, fikri 

mülkiyetin korunması Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde önemli bir konudur. Firmaların yenilikçi 

kapasitelerinin göstergesi olarak alınan patent sayıları, yaygın bir şekilde kriter olarak 

kullanılmaktadır. Şekil 6.57, KOP Bölgesi illerindeki firmaların ne kadarının en az 1 fikri mülkiyet 

hakkını bulundurduğunu göstermektedir. 
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Şekil 6.57 Türlerine Göre En Az 1 Fikri Mülkiyet Hakkına Sahip Firmaların Oranı 

 

Şekil 6.58 ise, en az 1 fikri sınai mülkiyet hakkına sahip firmaların oranının, sınai mülkiyet hakkı 

türlerine göre dağılımını göstermektedir. Buna göre, Konya ili firmaları ‘marka’ sahibi olmada, 

Aksaray firmaları ise ‘faydalı model’ sahipliğinde başı çekmektedir. 

Şekil 6.58 İllere Göre En Az 1 Sınai Mülkiyet Hakkına Sahip Firmaların Oranı 

 

 

6.3.3 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti İçin Verilen Kamu Teşviklerinin Dağılımı ve Desteklerin 

Etki Analizi 

Araştırma kapsamında, yukarıda incelenmiş olan şirket Ar-Ge ve yenilik harcamalarının yanı sıra kamu 

tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları, KOP Bölgesi illeri firmalarının yararlandıkları Ar-Ge ve 

yenilik destekleri üzerinden, teşvik ve desteklerin türleri ve çıktıların etkileri gözetilerek analiz 

edilmektedir. Böylelikle, KOP Bölgesi illerine giden Ar-Ge ve yeniliğe yönelik kamu desteklerinin etki 

analizi de ortaya konulmuş olmaktadır.  

Araştırmada yer alan firmalardan, son 3 yılda Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştiren firmaların ne 

kadarının Ar-Ge ve yenilik için sunulan teşvik ve desteklerden yararlanmakta olduğu, Şekil 6.59 ile 

gösterilmektedir. Buna göre, firmaların %62’si teşvik ve desteklerden faydalandıklarını beyan 

etmişlerdir. 
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Şekil 6.59 (Son 3 Yılda Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Bulunan firmalara) Teşvik ve Desteklerinden Yararlanıyor 
musunuz? 

 

Son 3 yıllık dönemde, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için devlet teşvik ve yardımlarından yararlandıklarını 

belirten firmaların illere göre yoğunlukları, Şekil 6.60 ile sunulmaktadır. Buna göre, Konya ilinde son 3 

yılda Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştiren firmaların %54’ü devlet teşvik ve desteklerinden 

yararlanaraken yüksek oranı yakalamışlardır. 

Şekil 6.60 (Son 3 Yılda Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Bulunan firmalara) Teşvik ve Desteklerinden Yararlanana 
Firmaların İllere Göre Dağılımı 

 

Araştırmaya katılan firmaların destek alma durumlarına ait detaylar ise,Şekil 6.61’de 

görülebilmektedir. Buna göre, firmaların küçük bir kısmı %8 uluslararası Ar-Ge ve yenilik 

desteklerinden yararlanmaktadır;  %10’u ise ulusal desteklere başvurmuşsa da, destek almaya hak 

kazanamamışlardır. Firmalardan %4’ü desteğe başvurmayı düşünmediklerini belirtirlerken, %31’i de 

desteğe başvurmayı düşünmektedir. Ancak önemli bir nokta olarak, firmaların %24’ü Ar-Ge ve yenilik 

destekleri konusunda bilgi seviyesi sorulduğunda kendilerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. 
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Şekil 6.61 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti yürüten firmaların Desteklere Bakışları 

 

Devlet teşvik ve yardımlarına dönük bu görüşler, KOP Bölgesi illerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyeti 

yürüten firmaların, il bazındaki dağılımları dikkate alındığında, Şekil 6.62’de sunulmuş olan tablo 

ortaya çıkmaktadır.  

Şekil 6.62 İllere Göre Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti yürüten firmaların Desteklere Bakışları 

 

Araştırma kapsamında, herhangi bir Ar-Ge ve yenilik desteği almayan firmaların temsilcilerine, 

firmalara destek sağlamakta olan kurumların destekleri konusunda bilgi eksikliği olduğunu 

düşündükleri sorulmuştur. Şekil 6.63, araştırmada yer alan firma temsilcilerinin yeterince bilgi sahibi 
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olmadıklarını düşündükleri kurum desteklerini göstermektedir. Buna göre, KOP illerindeki firmalar 

arasında sağladıkları destek ve teşviklere dönük en fazla bilinirliği olan kurumlar TÜBİTAK ve 

KOSGEB’dir. 

Şekil 6.63 Hangi Kurumların Sağladıkları Destekler Konusunda Bilginiz Olmadığını Düşünüyorsunuz? (Destek 
Almayanlar) 

 

Araştırmada yer alan firmalardan alınan bilgilere göre, en yüksek oranda yararlanılan teşvik ve 

desteklerin başında hibe (%29) gelmektedir. Şekil 6.64, firmaların yararlandıkları teşvik ve destek 

türlerinin illere göre dağılımını göstermektedir 

Şekil 6.64 İllere Göre Firmaların Yararlanmakta Oldukları Teşvik ve Destek Türleri 

Araştırmada yer alan firmaların yararlanmakta oldukları Ar-Ge ve yenilik teşvik ve desteklerinin 
türleri, ilk önce sağlayıcı kurum ve kuruluşlara göre, sonra ise kategorik olarak destek türlerine göre 
incelenecektir. Bu doğrultuda, ilk olarak Şekil 6.65’te gösterilen, araştırmada yer alan kurumların Ar-
Ge ve yenilik teşvik ve desteklerini hangi kurumlardan aldıkları sorularına verdiği cevaplar 
incelenecektir. Buna göre, en yüksek oranda Ar-Ge ve yenilik desteğinden faydalanılan kurum 
KOSGEB’dir (%50) ve KOSGEB’i TÜBİTAK-TEYDEP izlemektedir. Araştırmaya katılan firmaların en az 
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oranda yararlanmakta oldukları Ar-Ge ve yenilik destek kaynağı ise, Avrupa Birliği Çerçeve ve Hibe 
Programları’dır. 

Şekil 6.65 Hangi Kurumların Ar-Ge ve Yenilik Desteklerinden Yararlanmaktasınız? 

 

KOP Bölgesi illerinden araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilen firma 

yetkililerinden, yararlanmakta oldukları Ar-Ge ve yenilik teşvik ve destekleri kalemlerini Likert 

ölçeğine göre önem puanlaması yapılması istenmiştir. Şekil 6.66, araştırmacılar tarafından çok önemli 

olarak belirtilen Ar-Ge ve yenilik teşvik ve destek kalemlerinin ‘en önemli’ olarak tanımlanma 

oranlarını göstermektedir. 

Şekil 6.66 Araştırmaya Katılan Firmaların En Önemli Gördükleri Ar-Ge ve Yenilik Teşvik ve Destek Kalemleri 
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Buna göre, katılımcılar tarafından çok önemli olduğu düşünülen destek türü, makine ve teçhizat 

alımları konusunda sağlanan desteklerdir. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlarda, Şekil 

6.66’nın temelini oluşturan soru dışında kalan sorular kapsamında da birçok firma yetkilisi (özellikle 

makine imalatı gerçekleştiren firma yetkilileri) makine alımlarının kendileri için çok önemli olduğunu 

ve makine alımına yönelik hızlı sonuçlanan, prosedürü karmaşık olmayan desteklere ihtiyaç 

duyduklarını belirtmişlerdir. Yine, en çok önemli görülen ikinci ve üçüncü teşvik ve destek türleri ise, 

personel giderleri (%65) ve malzeme ve sarf malzemesi (%60) alımı için verilen desteklerdir. En fazla 

‘çok önemli’ olarak tanımlanan üç kaleme bakıldığında, bunların doğrudan üretim faktörlerine verilen 

destekler olduğu görülmektedir. Personel giderleri için verilen desteklerin bu kadar yüksek bir oranda 

‘çok önemli’ olarak tanımlanmış olması, yarı yapılandırılmış mülakatın diğer kısımlarında da firma 

yetkililerince vurgulanan, bölgedeki nitelikli iş gücü eksikliği ile tutarlıdır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmeler sırasında birçok firma yetkilisi, nitelikli iş gücü eksikliğini aşmak için bölge özelinde 

personel destekleri tanımlanmasının bir çözüm olduğunu ileri sürmüşlerdir. Araştırmada yer alan 

firmaların %56’sı Ar-Ge indiriminin yararlandıkları teşvik ve destekler içinde ‘çok önemli’ statüsünde 

olduğunu belirtmişlerdir. Böylece Ar-Ge indirimi, en önemli görülen dördüncü teşvik ve destek 

kalemidir. 

KOP Bölgesi illerindeki firmaların yararlanmış oldukları Ar-Ge ve yenilik teşvik ve desteklerinin etki 

analizi için, bu teşvik ve desteklerden yararlanmış firmaların beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, 

alınan Ar-Ge ve yenilik teşvik ve desteklerinin yokluğunda aynı yatırımların öz kaynaklarla 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmemiş olacağı ve firma performans göstergelerinin Ar-Ge teşvik ve 

desteklerinden ne derece olumlu etkilendiği sorularının cevapları aranacaktır. 

Şekil 6.67 Yararlandığınız teşvik ve destekler olmasaydı, yine de Ar-Ge ve Yenilik Çalışmalarınızı gerçekleştirir 
miydiniz? 

 

Şekil 6.67,  araştırmaya katılan firmaların Ar-Ge ve yenilik destek ve teşvikleri olmasaydı da, teşvik ve 

desteklerden yararlandıkları Ar-Ge ve/veya yenilik faaliyetini yine de gerçekleştirip 

gerçekleştirmeyecekleri sorusuna verdikleri cevapları göstermektedir. Görüldüğü gibi, teşvik ve 

destekler büyük oranda firmaların(%70,9) Ar-Ge ve/veya yenilik faaliyeti gerçekleştirme kararlarını 

etkilememektedir. 

Araştırmada yer alan firma temsilcilerine Ar-Ge ve yenilik desteklerinin süreç ve sonuçları 

düşünüldüğünde, beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı sorulduğunda, yaklaşık yarısı 

beklentilerinin kısmen karşılandığını belirtirken, %28,6’sı net olarak beklentilerinin tamamen 

karşılandığını belirtmektedir (Şekil 6.68). Beklentilerinin kısmen karşılandığını ya da hiç 

karşılanmadığını belirten firma yetkilileri, genellikle teşvik ve destek süreçlerinin prosedürlerini ve 
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proje yazma, başvuru ile firmanın iş akışı arasında oluşan zaman farkı açısından 

memnuniyetsizliklerini belirtmektedir. 

Şekil 6.68 Yararlandığınız Ar-Ge ve Yenilik Teşvik ve Destekleri Beklentilerinizi karşıladı mı? 

 

KOP Bölgesi illerindeki firmalara Ar-Ge ve yenilik desteklerinin geliştirilmesi ve memnun olmadıkları 

hususların iyileştirilmesi için ne yapılabileceği sorulduğunda, ifade edilen başlıca öneriler şu 

şekildedir: 

 Ar-Ge ve yenilik destekleri tasarlanırken bölge firmaları temsilcileriyle bir araya gelinerek fikir 
alınması, 

 Ar-Ge ve yenilik destekleri verilirken, destekle birlikte danışmanlık da sağlanması, 

 Başvuru dönemlerinin daha sık tanımlanması, böylece firmaların işlerinin beklemesinin önüne 
geçilmesi, 

 Ar-Ge ve yenilik desteği sağlayan kurumlar arasında koordinasyon sağlanması. 

Beklentileri karşılanmayanların ya da kısmen karşılananların Ar-Ge ve yenilik desteklerinin 

geliştirilmesine dair önerileri ile Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanmayan, desteklerden 

yararlanmak için başvuru yapmamış olan firmaların desteklerin iyileştirilmesi için önerileri bazı 

noktalarda farklılık göstermektedir. Örneğin, Ar-Ge ve yenilik desteği almayan birçok firma yetkilisi 

proje yazımı için, gerekli başvuruları yapmak için gerekli nitelikli eleman olmadığı için başvuru 

yapmalarının mümkün olmadığını ifade etmektedirler. Yine aynı nedenle, çoğu firmanın Ar-Ge ve 

yenilik destekleri konusunda fikirleri yoktur. Bu firmalar süreçlerin ‘bürokratik ve karmaşık’ oldukları 

ön kabulü ile Ar-Ge ve yenilik desteklerine başvuru süreçlerine mesafeli yaklaşmaktadır. 

Ar-Ge ve yenilik teşvik ve desteklerinden yararlanmış olan firmalardan, yararlanmış oldukları teşvik ve 

destekleri insan kaynakları, ihracat, istihdam, yenilik çalışmaları, kurumsallaşma, Ar-Ge harcamaları, 

üretim kapasitesi, yani pazarlara açılma, pazar payı, rekabet gücü ve ciro göstergeleri üzerindeki 

etkileri açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Şekil 6.69, yararlanılan Ar-Ge ve yenilik teşvik ve 

desteklerinin firmanın bu göstergeleri üzerindeki etkilerini özetlemektedir. Araştırmada yer alan 

firma yetkililerinin değerlendirmelerine göre, Ar-Ge ve yenilik teşvik ve desteklerinin en olumlu 

etkileri yararlanıcı firmaların ciroları ve rekabet güçleri üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer tüm 

göstergeler bazında da, %86 ila %64 oranındaki katılımcılar artış gözlemlendiğini ifade etmişlerdir.  

Ancak, KOP Bölgesi illerindeki firmaların hem bölgenin hem de kendi firmalarının Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleri konusundaki en büyük dezavantajı olarak tanımladıkları nitelikli insan kaynağından yoksun 

olma sorunu, Şekil 6.69’a göre, katılımcıların Ar-Ge ve yenilik destek ve teşviklerinin insan kaynağı 

üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyleme oranı en düşük olan gösterge olarak ortaya çıkmaktadır 
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(%54). Firmaların beklentisi nitelikli insan kaynağı için hem bölgenin hem de firmalarının cazip hale 

getirilmesinin desteklenmesidir. Nitelikli insan kaynağı olmadığı takdirde, Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetlerinin sürdürülebilirliği tehlikeye girmekte, gösterilen kurumsal ve yönetsel çabaların 

sonuçları tehlikeye girmektedir. Örneğin Ar-Ge birimi olan bir Karaman firması, nitelikli Ar-Ge elemanı 

eksikliği nedeniyle Ar-Ge birimi faaliyetlerinin “5-6 ay sonra durma noktasına geldiğini” ifade etmiştir. 

Şekil 6.69 Yararlanılan Ar-Ge Teşvik ve Desteklerinin Etkileri 

 

6.3.4 Sonuç 

Bu çalışmada, KOP Bölgesi’ndeki Ar-Ge birimi bulunan 100 firma ve Ar-Ge birimi bulunmayan 50 

firma ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla gerçekleştirilmiş saha araştırmasının çıktıları, 

girişimcilik ekosistemi çerçevesini esas alınarak sunulmuştur. 

Araştırmaya katılan firmaların %86’sı aile firmasıdır. Çalışma firma ölçekleri yıllık ortalama çalışan 

sayıları esas alınarak tanımlanmaktadır. Araştırmada yer alan firmalardan Ar-Ge birimi olanların 

%47’si mikro ya da küçük ölçekli; Ar-Ge birimi olmayanların %68’i mikro ya da küçük ölçekli 

firmalardır.  

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütmede firmaların son 3 yıllık etkinlikleri esas alınmaktadır. Buna göre, 

son 3 yılda Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalar, araştırmaya katılan tüm firmaların %63’üdür. Ar-Ge 

faaliyeti yürüten firmaların %79’u Ar-Ge birimi olan firmalardır.  

Çalışmada, firmaların Ar-Ge birimine sahip olmaları firmaların kurumsal yapılarının gelişmişliği olarak 

gözetilmektedir. Ar-Ge birimi bulunduran firmaların Ar-Ge kapasitelerinin daha gelişkin olmasını, 

ayrıca Ar-Ge faaliyetinin belirli kişilere ya da durumlara bağımlı olmaktan çıkıp sürdürülebilir ve 

kurumsal birikim ile ileriye taşınabilir hale getirmiş olmaları beklenmektedir. Gerçekten de, Ar-Ge ve 

yenilik faaliyeti yürüten firmaların büyük oranı Ar-Ge birimi olan firmalardan oluşmaktadır. Ancak Ar-

Ge birimi olduğu halde, son 3 yılda Ar-Ge faaliyeti yürütmediğini ifade eden firmalar olmuştur. Bu 

firma yetkilileri, Ar-Ge faaliyeti yürütmemelerini nitelikli eleman eksikliği ile açıklamaktadır. 

Araştırmanın birçok bölümünde firma yetkililerinin bölgenin dezavantajı olarak nitelikli eleman 

eksikliğine vurgu yaptıkları, hatta desteklerin kurgulanırken nitelikli eleman ihtiyacının aciliyetini 
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gözeterek buna yönelik çözümler getirilmesini istedikleri vurgulanmaktadır. Ancak, KOP Bölgesi 

firmalarının çoğunlukla aile firması olması nitelikli iş gücü için olumlu bir nitelik taşımamaktadır. 

Nitelikli iş gücünü firmaya ve bölgeye getirmek için firmaların kurumsallaşması, insan kaynakları 

yönetimlerinin ve iş bölümlerinin gelişmesi, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek kadar önemli 

görünmektedir. Öte yandan, üniversiteler ile işbirliklerinin güçlendirilmesi ve bölge üniversitelerinin 

geliştirilmesi, nitelikli iş gücüne erişimi olumlu yönde etkileyecektir. 

Firmaların %75’i cirolarının %4’ünü ya da daha azını Ar-Ge yatırımlarına ayırmaktadır. Firmaların Ar-

Ge yatırımları için finansman kaynakları ağırlıklı olarak öz kaynaklarıdır. Bunu TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-

Ge destekleri takip etmektedir. Firmaların finans kurumlarından kredi ya da risk sermayesi yolu ile Ar-

GE yatırım finansmanı sağlamaları kayda değer oranda düşüktür. Bu davranışın sebebi, firma 

yetkililerinin Ar-Ge yatırımlarını riskli ve çıktıları belirsiz olarak tanımlamaları olabilir.  

Firmaların en çok ağırlık verdikleri Ar-Ge faaliyeti konusu ürün geliştirmedir. Bununla birlikte Ar-Ge 

faaliyeti yürüten firmaların %68’i Ar-Ge faaliyetleri sonucunda yeni ürün geliştirdiklerini ifade 

etmişlerdir. Ar-GE birimi olan firmaların %76’sı yeni ürün geliştirmişken, Ar-Ge birimi olmayanlarda 

bu oran %50’dir. 

Yenilik faaliyetlerinde de ürün iyileştirme, firmaların en ağırlık verdikleri yenilik konusudur. Bu durum, 

Ar-Ge faaliyetleriyle aynı doğrultudadır. Yenilik ölçütünde ‘dünya için yeni’ kriterini en çok sağlayan 

yenilik çıktıları da ürün yeniliği türünde mevcuttur.  

Araştırma göstermiştir ki, KOP Bölgesi illeri firmalarınca firma içi süreçler (deneme yanılma ve Ar-Ge 

birimi etkinliği) ve ticari ilişkide bulunan ve sektördeki aktörlerle kurulan resmi ya da 

kurumsallaşmamış ilişkilere, diğer firmalarla ya da üniversitelerle kurulan ağ faaliyetlerinden çok 

daha fazla önem verilmektedir. 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunmayan firmalar nitelikli iş gücünden yoksunluk ve finansal 

kısıtlardan bahsederken, bunların hafifletilmesi için desteklerin planlanabileceğini önermektedir. Ar-

Ge ve yenilik faaliyetleri için çok yararlanılan destekler KOSGEB’in Ar-Ge ve Yenilik Desteği ile 

TÜBİTAK TEYDEB’dir. 
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1. GİRİŞ  

1.1. El Kitabının Amacı ve Kapsamı 

Bu el kitabı, Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme, Rekabet Gücü ve Yatırım konularında devlet 
tarafından verilen 65 farklı teşvik ve destek programı hakkında yararlanıcılara bilgi vermek amacıyla 
hazırlanmıştır. El kitabının hazırlanmasındaki temel amaç, desteklerden yararlanmak isteyen kişi ve 
kuruluşlara her bir desteğin amacı, kapsamı, başvuru yeri ve sağlanan destek unsurları ile bu desteğin 
hangi koşulları gerektirdiği ve içeriğinin ne olduğunun açık ve net bir biçimde kısa ve öz olarak 
belirtilmesidir. Ayrıca desteklerden yararlanma süreciyle ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyenler 
içinde söz konusu her bir desteği veren kurum veya kuruluşun ilgili destek programının web sayfası 
kullanıcılara sunulmaktadır. 

Ar-Ge ve Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Rekabet Gücü, Yatırım ve Genel Destekler gibi 5 farklı 
alanda kamu tarafından verilen 65 teşvik ve destek programının 14 farklı kamu kurum ve kuruluşu (8’i 
Bakanlık ve 6’sı kamu kurum ve kuruluşu) tarafından verildiği görülmektedir. Buna göre, el kitabının 
hazırlanmasında yukarıda belirtilen kolay ve anlaşılır kullanıcı dostu olma temel ilkesinin yanı sıra 3 
önemli husus da göz önünde tutulmuştur. Bunlardan ilki el kitabı hedef kitlenin başvura yapacağı ve 
yararlanacağı konuya/alana veya destek türlerine göre sınıflandırılmıştır. Buna göre tüm destekler 5 
farklı alana/konuya göre kümelenmiştir. Dolayısıyla, ilk olarak 36 farklı programı kapsayan Ar-Ge ve 
inovasyon desteklerinden bahsedilmektektir. İkinci kesimde, 11 farklı programı içeren girişimcilik 
destekleri açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde ele alınan husus, yine 11 farklı programı kapsayan sınai 
mülkiyet hakları ve bunların ticarileştirilmesi ile ihracat teşviklerinden oluşan rekabet gücünü 
artırmaya yönelik desteklerdir. Dördüncü bölümde, yatırıma yönelik 4 teşvik programı açıklanırken, 
son bölümde kalkınma ajanslarının sunduğu 3 genel destek programı ortaya konulmaktadır. İkincisi, 
alana/konuya göre verilen destekler desteği veren kurum vekuruluşa göre de sınıflanmıştır. Burada 
her bir alanda en fazla destek programına sahip kurum en başta yer almakta, bunu destek sayısına 
göre diğerleri izlemektedir. Üçüncü olarak, verilen destekler desteklerin özelliklerine göre de yani 
fikirden yatırıma uzanan aşamaları içerek şekilde sınıflanmıştır. Buna göre, destekler temel Ar-Ge 
türleriyle (temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme) başlayıp, teknolojinin 
ticarileştirilmesiyle devam etmekte (ön ticarileştirme, ticarileştirme) ve yatırım süreciyle de son 
bulmaktadır. Hatta bazı desteklerin işletme aşamasını da kapsadığı görülmektedir. 

Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde Hazine Müsteşarlığı (2016) Devlet Destekleri Genel 
Müdürlüğü’nün “2016 Yılı Devlet Destekleri Bilgi Sistemine (DDBS) Veri Aktaracak Kurum Ve 
Kuruluşlar Listesi İle Uygulamalarına Esas Teşkil Eden Mevzuat”ı18 (Resmi Gazete, 2010, 2014) ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ortaklığında 2016 Yılında yapılan “Kamu Ar-Ge, 
Yenilik, Girişimcilik ve Ticarileştirme Desteklerinin Detayları” (BSTB ve TÜBİTAK, 2016) adlı çalışmaları 
esas alınmıştır. Ayrıca farklı Kalkınma Ajansları tarafından yapılan teşvik ve destek kılavuz çalışmaları 
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2011) ile teşvik ve destek veren 
kamu kurum ve kuruluşlarının çıkardığı program kitapçıkları ve sözkonusu kurumların web 
sayfalarındaki19 program bilgilerinden de yararlanılmıştır.   

Öte yandan el kitabı hazırlanırken Bakanlıklar ve Kamu Kurumları tarafından verilen tüm destekler 
incelenmiş ve doğrudan Ar-Ge ve yenilik tabanlı proje, girişimcilik ve ticarileşme desteği olan 65 
destek programı belirlenmiştir (Tablo 1). Doğrudan Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik ve Ticarileştirme 
kapsamına girmeyen programlar ile diğer destek programları kapsam dışında tutulmuştur. Ayrıca AB 
tarafından sağlanan AB Programları ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı gibi fonlar 
veyadestekler ile TÜBİTAK ve diğer kuruluşlar tarafından verilen bilim insanı yetiştirmeye yönelik 
destekler (burslar vb.) bu çalışmanın kapsamına girmediğinden el kitabının dışından tutulmuştur. 

                                                           
18
Hazine Müsteşarlığı DDBS sistemine, 10 bakanlık ve 12 kamu kurum ve kuruluşu olmak üzere toplam 22 kamu otoritesi 

teşvik ve destekler hakkında veri sağlamaktadır. 
19

 14 farklı kamu kurum ve kuruluşun verdiği 65 farklı teşvik-destek programının yer aldığı web sayfalarının her biri el 
kitabının içinde verilmiştir. Sözkonusu web sayfaları ayrıca kaynakçada belirtilmemiştir. 
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Tablo 1. Türkiye’de Devlet Tarafından Verilen Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatırım Teşviklerinin 
Destek Türlerine ve Desteği Veren Kurumlara Göre Dağılımı 

TEŞVİK VE DESTEK 
TÜRÜ 

TEŞVİK VE DESTEĞİ 
VEREN 

KURUM/KURULUŞ 

TEŞVİK VE DESTEK PROGRAMININ ADI 

AR-GE VE YENİLİK 
DESTEKLERİ 

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

1002-Hızlı Destek Programı 

3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

3501-Kariyer Geliştirme Programı 

1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

 Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)  

1503-Proje Pazarları Destekleme Programı  

1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  

1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme 
Programı  

1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

BİLİM, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI  

Kümelenme Destek Programı 

Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Desteği  

Özel Sektör Tasarım Merkezleri Desteği  

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği   

Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Desteği    

KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı  

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

ÜNİVERSİTE Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

ULAŞTIRMA, 
DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME 
BAKANLIĞI 

Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesi 

ENERJİ VE TABİ 
KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

Enerji Sektörü Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (ENAR) 

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI 

Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

KALKINMA 
BAKANLIĞI 

6550 Sayılı Kanun Kapsamında Yeterlik Almış Araştırma Altyapıları Desteği 

MALİYE BAKANLIĞI Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Destekleri  

SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Hizmet Alımları 

Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri 

SAVUNMA SANAYİ 
MÜSTEŞARLIĞI 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge Proje Faaliyetleri 

TTGV  İleri Teknoloji Projeleri Destek Programı 

GİRİŞİMCİLİK 
DESTEKLERİ 

KOSGEB Girişimcilik Desteği Programı 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Girişimcilik Desteği Programı 

Yeni Girişimcilik Desteği 

İş Geliştirme Merkezi Desteği 

Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 

TÜBİTAK 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı  

1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 

1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı 

BİLİM, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI  

Kurumsal Katılım Sermayesi Desteği 

HAZİNE 
MÜSTEŞARLIĞI 

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi 
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TİCARİLEŞTİRME 
VE REKABET 
EDİLEBİLİRLİK 
DESTEKLERİ  

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği  

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları 

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Tasarım Desteği 

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği 

KOSGEB Sınaî Mülki Haklar Desteği 

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (TeknoPazar) 

Tasarım Desteği 

BİLİM, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI  

Tasarım Tescil Desteği 

Teknoloji Ürün Deneyim Belgesi 

TÜBİTAK 1602-Patent Destek Programı 

YATIRIM 
DESTEKLERİ  

EKONOMİ 
BAKANLIĞI 

Yatırım Teşvik Programı 

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Desteği 

BİLİM, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI  

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TeknoYatırım) 

KALKINMA 
BAKANLIĞI 

Yatırım Programları Kapsamında Araştırma Altyapıları Desteği 

GENEL KALKINMA 
DESTEKLERİ 

KALKINMA 
AJANSLARI 

Doğrudan Finansman Desteği 

Faizsiz Kredi ve Faiz Desteği  

Teknik Destek 

Kaynak: Yazar tarafından Hazine Müsteşarlığı (2016)DDBS kayıtları, BSTB ve TÜBİTAK (2016) çalışması ile ilgili kurum ve kuruluşların destek 

programı kitapçıkları ve web sayfalarındaki program bilgilerinden yararlanarak oluşturulmuştur. 

1.2. El Kitabında Yer Alan Destek Programlarının Türlerine Göre Dağılımı  

1.2.1. Ar-Ge ve Yenilik Destekleri 

Ar-Ge ve yenilik destekleri, herhangi bir alanda oluşan fikir yahut mevcut oluşumlar üzerinde, 
araştırma ve geliştirme yapılabilmesi adına, ilgili kurumlar tarafından sağlanan destekleri 
kapsamaktadır. Bu doğrultuda söz konusu destekler, gelecekte inovasyonu sağlayacak çalışmaların ilk 
evrelerinin, daha iyi imkanlar ile tamamlanması için verilmektedir. Netice de her yeni fikrin 
araştırmalar ve çalışmalar sonucu kesin olarak bir çıktıya dönüşmesinin zor ve riskli bir durum olduğu 
düşünüldüğünde, bu destekler, yenilik konusunda atılan ilk adımların çoğaltılması bakımından önemli 
bir yere sahiptir. Bu bağlamda bu desteklerin hedef kitlesi, tahmin edildiği üzere araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin merkezi konumunda olan üniversiteler ve yine üniversiteler ile iş birliği 
yürütmekte olan KOBİ’ler ve etki ölçeği daha yüksekte olan büyük sanayi firmalarıdır.  

Günümüzde Ar-Ge ve inovasyon (yenilik) kavramlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
kavramlar genellikle üniversite-sanayi işbirliği ile gündeme gelse de aynı zamanda farklı uygulama 
alanlarında da kendisine yer bulmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon, özelinde, işletmelerin kendi 
bünyelerinde barındırdıkları özel birimler sayesinde, üretim süreçlerini daha teknik ve hızlı kılmak 
adına icat ettikleri fikirleri, buluşları ve bu bağlamda ifade edilebilecek tüm etkinlikleri anlatmaktadır. 
Ar-Ge çalışmaları, bu anlamda, mevcut bilgi kapasitesinin daha da arttırılması adına yapılan yaratıcı 
etkinlikler ve bu bilgilerin yeni uygulama alanlarının ortaya çıkarılması için kullanılması biçiminde 
ifade edilebilir. 

İşletmeler, sistematik bir şekilde daha gelişmiş üretim yöntemleri ve farklılaştırılmış ürün elde etme 
yöntemleri aradıklarını ve buna ek olarak mevcut faaliyetleri daha verimli ve hızlı bir biçimde nasıl 
planlayabileceklerinin yollarını düşünmektedirler fakat bu yol hem uzun hem de mahiyetli bir süreci 
kapsamaktadır. Aynı zamanda işletmeler, Ar-Ge faaliyetlerinin riskli olmasından dolayı yeni girişim ve 
fikirlere karşı çekimser olabilmektedir.  

İnovasyon ise mevcut bir ürünün yenilendiği ya da geliştirildiği süreci kapsar. Ancak inovasyon sadece 
ürünlerle ilgili değildir, firmaların pazarlama yöntemleri ya da iş uygulamaları ve dış ilişkilerinin 
değişmesi de inovasyon kategorisinde değerlendirilmektedir. 

Görüldüğü üzere Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri arasında yakın bir bağ bulunmaktadır. Bu bakıma Ar-
Ge faaliyetleri inovasyona süreçlerine katkıda bulunur. Bunun tam tersi de söz konusudur. Bu 
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faaliyetler neticesinde işletmelerin karlılık artışı önemli oranda yükselmiş olmaktadır. Her iki sürecin 
gerisinde de yeni bir ürünün oluşturulması ya da yeni bir organizasyon düzeninin geliştirilmesi 
bulunmaktadır. 

Ar-Ge faaliyetleri, ulusal sınırlar içerisinde, GSYİH’den ancak %1 kadarlık bir pay almaktadır. Bu sayı 
oldukça düşüktür ve ülkenin teknolojik gelişim düzeyini gösteren bir işarettir. Bu durumda, ileri 
teknoloji ürünlerini dış pazarlardan elde etmek gerekir ki bu da dış ticaret açıklarına neden olan 
olumsuz bir durumdur. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerinde artış sağlanması hem dışa olan bağımlılığı 
hem de dış ticaret açıklarını azaltacaktır. Bu yüzden ülkenin ekonomik anlamda rekabet edebilir bir 
duruma erişmesi için, teknolojik bilgi üretilmesi, hem ürünlerde hem de ürünlerin üretilmesi 
süreçlerinde ciddi yenilikler yapılması, ürünlerin mevcut standartlarının ve niteliklerinin arttırılması, 
verimliliğin yükseltilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve teknolojik bilgilerin ticari bir karakter 
kazanması gerekmektedir.  

Bahsedilen tüm bu nedenler devlet politikalarını Ar-Ge ve inovasyon konusunda ilgili aktörlere destek 
sağlama yönünde etkilemektedir ve bu hedef doğrultusunda her geçen gün verilen destekler 
artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu çerçevede Ar-Ge ve inovasyonalanında toplamda 12 kurum 
tarafından destek verilmektedir. Bu kurumların başında, sayı bakımından en fazla destek programı 
barındıran kurum olarak TÜBİTAK gelmektedir. TÜBİTAK ile birlikte Ar-Ge ve inovasyon kapsamında 
destek veren bakanlık ve ilgili kurumlar Tablo 1’de ayrıntılı olarak yer almaktadır.  

1.2.2. Girişimcilik Destekleri 

Girişimcilik destekleri, etki amacı ortaya konulmuş, temel araştırma evresi tamamlanmış olan, yeni 
fikir yahut mevcut geliştirme veya yeni girişim faaliyetlerinin, ön ticarileştirme, ticarileştirme yani 
sonuç çıktılarının piyasaya sürülmesi bölümüne yardımcı olmak kaydı ile verilen destekleri 
kapsamaktadır. Bu çerçevede, tahmin edildiği üzere her yeni oluşumun piyasadaki kabulünü tespit 
etmek ve çıktıyı söz konusu mercilere ulaştırabilmek zor ve uzun bir süreci doğurmaktadır. Bu 
nedenle girişimcilik kapsamında sağlanan destekler, yeni fikir ve geliştirmelerin bu sıkıntılı dar 
boğazın daha kolay aşılabilmesi amacıyla verilmektedir. Bu desteklerin hedef kitlesini ise genel olarak 
yenilik faaliyetlerini ticarileştirmek isteyen, bireysel girişimciler, start-up’lar (başlangıç firmaları) ve 
KOBİ’ler oluşturmaktadır.   

Günümüz ekonomileri yeni girişim ve atılımlarla desteklenip büyümektedirler. Bu bakımdan ülkelerde 
girişimcilik faaliyetlerinin ve potansiyellerinin artırılması adına çalışmalar yapılmakta ve destekler 
sağlanmaktadır. Türkiye’nin de temel ekonomik politikaları içerisinde yer alan girişimcilik faaliyetleri 
yeni istihdam alanlarının yaratılması ve üretimin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi açısından 
üzerinde durulan ve ilgili kurumlar dahilinde desteklenen bir faaliyettir. Girişimcilik, ihtiyacı 
karşılamak için sorumluluk alarak yatırıma yönelen aktörlerin atılımı olarak tanımlanabilir. Belirtildiği 
üzere girişimcilik, sadece işletmelerin iktisadi hayata eklenmesi anlamında değil, girişimcilik 
faaliyetleri yenilikler geliştirerek ulusal kalkınmaya katkıda bulundukları için de itici güç meydana 
getirmektedirler. Girişimciler, hem yeni buluşların meydana getirilmesinde ve uygulanmasında hem 
de bu buluşların ya da yeniliklerin iktisadi ve toplumsal dünyada yaygınlık kazanması bakımından 
olmazsa olmaz bir konum işgal etmektedirler. 

Günümüz dünyasında bir girişimcinin fikirlerini hayata geçirebilmesi ve bu sayede büyüyebilmesi çok 
ciddi kısıtlamalar ile karşılaşmaktadır. Örneğin bir girişimci, finansal kaynaklara, pazarlama 
meselelerine ve yönetim süreçlerine ilişkin kayda değer sorunlar ile yüz yüze gelmektedir. Bu 
durumun ortadan kalkması için girişimcilerin hem kamu kesiminin hem de sivil toplumun desteğine 
ihtiyacı vardır. Dünya ölçeğindeki girişimciliğe ilişkin destek uygulamalarına bakıldığı zaman, bu 
desteklerin esas olarak üç başlık altında ifade edildiği göze çarpmaktadır. İlk grupta eğitim destekleri 
varken, ikinci grupta ise finansman destekleri bulunur. Üçüncü ve son grupta ise firmanın nasıl 
işlediğine yani yönetim organizasyonuna ilişkin destekler bulunmaktadır.  



 

8 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Eğitim desteklerinden bahsetmek gerekirse, bu alanda eğitim alan öğrencilerde girişimcilik 
kültürünün ve bilincinin arttırılmasına ilişkin eğitim politikalarının uygulanması ilk sırada gelir. Daha 
sonra ise, iş hayatına atılmış girişimcilerin işlerini planlamaları, pazarlama süreçlerini nasıl 
örgütlemeleri gerektiği, mali sorunlara karşı ne türden tavırlar geliştirmelerinin daha doğru olduğu, 
toplam kalite yönetimi, iş geliştirme ve yeni bir marka oluşturma gibi konularda eğitim verilmesi 
doğru olacaktır. Mikro-kredi ve girişim sermayesi verilmesi, KOBİ borsaları ve kredi garantisi 
oluşturulması, çeşitli vergilerden girişimcilerin muaf tutulması, yatırımlarda bazı indirimlerin 
sunulması, enerji bakımından sunulan destekler, kredi kaynaklarına kolay ulaşım ve birtakım hibelerin 
verilmesi, finansman destekleri arasında sayılabilir. Aslında bakılırsa girişimcilik için sunulan 
desteklerin sadece işletmeleri ayakta tutmayı hedeflemekten çok, bu işletmelerin sürdürülebilir bir 
büyüme sürecine kavuşmasını sağlaması gerekir. Bu türden desteklerin firmaların işleyişine ve 
sürdürülebilirliğine ilişkin destekler olduğu söylenebilir. 

Türkiye sınırları dâhilinde girişimciliğe dolaylı ve dolaysız olarak katkı sunan pek çok kurum ve 
kuruluşun vardır. Bu kurum ve kuruluşlar girişimcilere özel olarak danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile 
birlikte finansman ve pazar yardımı da yapmaktadır. Bunun yanında istihdam, ihracat, Ar-Ge ve 
bilgiye ilişkin alanlarda da bu kurum ve kuruluşların işletmelere sunduğu büyük destekler 
bulunmaktadır. Bu kurumlar, KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Hazine 
Müsteşarlığı olarak sıralanabilmektedir. Söz konusu kurum ve desteklere ilişkin ayrıntılı bilgi ise Tablo 
1’de yer almaktadır. 

1.2.3. Ticarileştirme ve Rekabet Edebilirlik Destekleri 

Bu destekler, tescil edilmiş mevcut buluş ve yenilik faaliyetinin ya lisans veya devir sözleşmeleri 
yoluyla firmalara satıldığı ya da şirket kurma yoluyla üretiminin yapılmasının hedeflendiği durumlar 
ile ürünün yurt dışına pazarlanmak ya da tanıtılmak istendiği evrede sağlanmaktadır. Ortaya çıkan 
buluş veya ürünün yatırım alması ve uluslararası mecrada rekabet edebilmesi, mevcut Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmalarını gerçekleştirmede temel amaçlardan biri olarak düşünüldüğünde verilen 
desteğin kapsamı da her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle söz konusu desteklerin hedef kitlesini, 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştiren iş birliği kuruluşları, özel sektör firmaları ve kimi 
durumlarda da üniversiteler ve kamu oluşturmaktadır. İhracat destekleri durumunda ise temel hedef 
kitle, ihracat yapan veya yapmayı hedefleyen KOBİ’ler değerlerinin büyümesi, en önemli devlet 
politikaları arasında yer almaktadır. 

Ticarileştirme destekleri, belirtildiği üzere yeni ürün ve geliştirmelerin sahaya inmesi, yani ürünlerin 
piyasada kabul sürecine verilen destekleri kapsar. Buna göre, yeni ürünlerin ticarileşmesinin yanında 
fikir sahiplerinin sınai mülki haklarının korunması da önem taşımaktadır. Bu nedenle ticarileşme 
destekleri aynı zamanda bu hakların belirli göstergeler altında korunması sürecini de kapsamaktadır. 
Buna göre, sınai mülkiyet hakları, hem sanayide hem de tarımda meydana gelen teknik yeniliklerin, 
tasarımların, buluşların ve ticari alanda üretilen ve piyasaya sunulan malların ve hizmetlerin üzerinde 
sahibinin belirgin olmasını sağlayacak işaretlerin ya da simgelerin bu çalışmaları ilk defa uygulayanlar 
adına belirli bir süre sahip olmasını sağlayan haklar olarak tanımlanabilir. Sınai mülki haklar 5 
gösterge etrafında incelenebilir: 1) Patent, 2) Faydalı model, 3) Marka, 4) Endüstriyel tasarım ve 5) 
Coğrafi işaretler. 

Patent: Sınırlı bir zaman ve mekân içerisinde, bir kişiye ya da firmaya ait buluşun üçüncü kişiler 
tarafından üretilememesi, satılamaması, kullanılamaması ve ithal edilememesini temin eden geçici 
bir tekel hakkıdır. Patentler, ülke sınırları içerisinde meydana gelen yeniliğe ilişkin gelişmeleri en 
belirgin biçimde yansıtan göstergelerden birisi olma özelliği taşır. 

Faydalı Model: Hem yerel hem de küresel ölçekte eskiye göre yenilik arz eden ve sanayiye 
uygulanabilen buluşların belirli bir süre zarfı içinde sahibi olan kişilere üretim ve pazarlamaya ilişkin 
tekel hakkı sunulmasıdır. Bu süre 10 yıldır. Faydalı model, tıpkı patent gibi, inovasyona ilişkin kayda 
değer bir göstergedir. Patent ile arasındaki fark, zaman ve maliyet bakımından çok daha avantajlı 
olmasıdır. KOBİ’ler için bu nedenle daha faydalıdır. 
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Marka: Bir girişimin sahip olduğu mal ve hizmetleri, başka girişimlerin mal ve hizmetlerinden 
ayırmaya yarayan bir göstergedir. Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler ve sayılar, malların biçimleri 
ya da sahip oldukları ambalajlar gibi maddi göstergeler marka olarak kullanılabilirler ve baskı yoluyla 
çoğaltılıp piyasaya sürülebilirler. Marka ölçülebilir bir yenilik göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır. 

Endüstriyel Tasarım: Bir ürünün ya da hizmetin tamamına ya da belirli bir kısmına çizgiler, şekiller, 
renkler, biçimler, dokular ya da süslemeler gibi duyusal olarak algılanabilen birtakım unsurların 
meydana getirdiği görüngüsel formdur. Benzer malları üreten firmalar arasında bu türden farklılıklara 
gitmek, piyasada rekabet gücü elde edebilmek için oldukça belirleyici bir etmendir. 

Coğrafi İşaretler: Öne çıkan bir özelliği, şöhreti ya da başka bir niteliği sayesinde belirli bir yörede ya 
da bölgede köklenmiş ve o yöre ya da bölgelerle özdeşleşmiş ürünlerin göstergelerine “coğrafi 
işaretler” adı verilmektedir. Kendine özgü nitelikleri nedeniyle benzerlerinden farklılaşan bu ürünleri 
meydana getiren bileşenlerin bir ya da birkaçı o yöreye ya da bölgeye özgü olduğu için, coğrafi işaret 
kapsamında değerlendirilmektedirler. 

Rekabet edebilirlikle ilgili desteklerin çoğu esasında yurtdışı piyasalara açılma ve ihracatı artırmaya 
yönelik devlet desteklerini kapsamaktadır. Türkiye’nin 1980’li yıllarında başından günümüze kadar 
ulusal ihracatının çok büyük bir bölümünü sanayi ürünlerinden oluşmakla birlikte, ihracatının 
teknolojik seviyesi oldukça düşük ürünlerden meydana gelmektedir. Nitekim ihracat oranları göz 
önüne alındığında, Türkiye’nin dünyada gerçekleşen toplam ihracattaki payı %1 bile değildir. Bu 
oranın arttırılması için firmaların çok daha yüksek teknik niteliklerle donanmış olması ve beşeri 
sermayesi yüksek kişileri istihdam etmesi gerekmektedir. Bu sayede hem yerel hem de küresel 
düzeyde rekabet gücüne sahip bir ülke profili oluşabilecektir. İşte, bu durumun oluşması adına, yani 
işletmelerin hem üretim hem de ticaret kapasitelerini arttırmaları için, devlet aracılığıyla sunulan 
birden fazla teşvik ve destek aracı mevcuttur. 

Teşvik ve desteklerden istifade eden firmaların ihracat oranları artış göstermektedir. İhracatı artan 
firmaların iktisadi kapasiteleri artmaktadır ve bu sayede birim maliyetlerde önemli bir azalma 
meydana gelmektedir. Ayrıca bu büyüme ve maliyetlerin düşmesi süreci, işletmeler için iç piyasalara 
olan bağımlılık durumunu ortadan kaldırabilmekte ve ihracat yapılan pazarların çeşitlenmesi 
sayesinde riskleri asgari düzeye indirmektedir. Bu sayede firmaların teknolojik ve inovatif süreçleri 
takip etmeleri daha da kolay bir hal almaktadır. 

Küreselleşmenin yoğunluk kazanması ile birlikte rekabet koşulları firmalar için gittikçe ağırlaşır ve 
devlet tarafından yeni teşviklerin verilmesini mecbur kılar. Sunulacak olan Ar-Ge destekleri ve 
teşvikleri sayesinde, hem yeni ürünlerin geliştirilmesi süreçlerinde hem de mevcut vaziyette elde olan 
ürünlerin rekabet güçlerinin azami seviyeye çıkarılması adına, firmalara destek verilmektedir. Devlet, 
işletmelere yurt dışında düzenlenen fuarlara katılım imkânları sağlayarak, üretime ve ihracata dönük 
süreçlerin hızlanmasına yardımcı olabilir. İhraç edilecek ürün yelpazesinin hedef pazarlara 
gönderilebilmesi adına, işletmelerin piyasa araştırması yapması devletin destek sunduğu faaliyetler 
arasındadır. Buna ek olarak, işletmeler tarafından yurtdışında tesis edilecek ofislerin ve markalarına 
dönük yapacakları tanıtım faaliyetlerinin desteklendiğini de söyleyebiliriz. 

Ölçek bakımından küçük ve orta düzeyli firmaların uluslararası piyasalarda rekabete girişebilmelerini 
sağlayan teşvik ve sübvansiyonlar, yatırım, üretim, kalite standartlarının yükseltilmesini, yeni istihdam 
olanaklarının yaratılmasını, çevrenin korunmasına dönük yatırımların hayata geçirilmesini, ileri 
teknoloji isteyen yatırımların ve bu yatırımlara dönük Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi 
hedeflemektedir. Bu kapsamda Türkiye’debaşta Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerolmak 
üzere yine KOSGEB, TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ihracatı artırmak ve ticarileşmeyi 
desteklemek adına çeşitli programlar altında destek sunmaktadır. Söz konusu kurumlarla ilgili destek 
ve programlar Tablo 1’de ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

1.2.4. Yatırım Destekleri 
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Yatırımlara yönelik verilen desteklerin temel amacı, ülkedeki mevcut sanayinin üretim hacmini ve 
istihdamını artırmak, özellikle de ithal edilen ara malı ithalatına yönelik ürünleri ülke içinde üretimini 
sağlamak ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Yatırım teşvikleri ile aynı zamanda ülkede çok 
düşük paya sahip olan yüksek teknolojili imalat sanayinin payını artırmak için Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetlerine dayalıteknolojik ürünlerde yatırım yapılmasını sağlamak da hedeflenmekledir. Bu 
bağlamda yatırım desteklerinin hedef kitlesini başta sanayi sektörü olmak üzere özel sektör ve kamu 
kuruluşları ve üniversitelerden oluşturmaktadır.  

Türkiye’de devlet tarafından verilen teşvik ve destekler içerisinde, tarihi en eskiye giden, kapsamı en 
geniş olan ve teşvik sisteminin ana omurgasını oluşturan en önemli, en bilinen yapı “yatırım 
teşvikleri”dir (Yavan, 2011a). Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşviklerinin ana amacı, 
özel sektörün yatırımlarını artırmak, istihdam yaratmak, uluslararası rekabet gücü kazanmak için 
katma değeri ve Ar-Ge içeriği yüksek, ileri teknolojiye dayalı sanayileri geliştirmek, cari açığı azaltmak 
için ithalata bağımlılığı yüksek olan ara malları üretimini artırmak, kümelenmen faaliyetlerini 
desteklemek ve bölgelerarası eşitsizlik ve dengesizlikleri gidermektir (Yavan, 2001b). Türkiye’de 
özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklarının son derece yüksek olduğu göz önüne alındığında, 
bölgesel potansiyelleri ekonomiye kazandıracak yatırımların desteklenmesi ve bölgelerde 
sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasında yatırım teşviklerinin önemi daha da artmaktadır. Yatırım 
teşvikleri özellikle sanayi sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların yatırımların 
kapsaması nedeniyle çok önemli ve etkili bir destek sistemidir.  

Yatırım destekleri, ekonominin büyümesi, yerel ve bölgesel ölçekte istihdam sağlanması ve mekansal 
düzlemde az gelişmişliğin giderilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca özellikle yüksek 
teknolojiye yönelik sanayi yatırımlarının artırılması, yurtdışında yerleşik olan ileri teknoloji şirketlerine 
yatırım yapılması yoluyla ülke içine teknoyatırım ve teknoloji transferi sağlanması konusunda da 
destekler bulunmaktadır. Yine üniversitelerin araştırma altyapısını desteklemeye yönelik yatırımlar 
yoluyla bölgelerin yatırım ve teknolojik gelişme düzeyini artırma ve bölgelerde cari açığı azaltacak ara 
ve sermaye mallarını ülke içinde üretilmesine dönük çeşitli yeni destekler gündeme gelmektedir. 
Dolayısıyla yatırım desteklerinin Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından verilmekte olduğu görülmektedir ki destek programları ile ilgili ayrıntılı bilgi 
Tablo 1’de yer almaktadır.  

1.2.5. Genel Kalkınma Destekleri 

Kalkınma Bakanlığı’nın koordine ettiği Kalkınma Ajansları bölgesel kalkınma hedefiyle çıktığı kuruluş 
amaçları doğrultusunda, temel araştırmaya yönelik faaliyetler evresinden, ticarileştirme ve yatırım 
evresine kadar olan her türlü faaliyeti değişen şekilllerde destekler sağlamaktadır. Ajans destekleri adı 
ile ilintili olarak mevcut bölgenin kalkınmasında rol olacak her türlü kurum bu desteklerin hedef 
kitlesini oluşturmaktadır. Bu çerçevede özel sektör, kamu kuruluşları, STK’lar ve ilgili tüm kurumlar 
genel kalkınma desteklerinden yararlanabilmektedir.  

Ajansların sahip oldukları teknik kapasiteler yüksektir ve faal bölgelerde uygulama yapmaktan çok, 
oradaki aktörleri destekleyip koordine etme görevini yerine getirirler. Hem kamu kurum ve 
kuruluşları hem de sivil topum ve özel sektör işbirliklerini belirli bir hedef doğrultusunda bir araya 
getiren kalkınma ajansları, belirtildiği üzere bölgesel kalkınmayı hayata geçirme hedefindedirler. 
Kalkınma ajanslarının sunduğu destekler mali ve teknik destek olmak üzere iki ana başlık altında 
toplanmaktadır.  

Mali desteklerden bahsetmek gerekirse, bu destekler kendi aralarında üçe ayrılırlar: 1) Faiz desteği, 2) 
Faizsiz kredi desteği ve 3) Doğrudan finansman desteği. Doğrudan finansman desteğinin ise üç farklı 
biçimde uygulanması söz konusudur: 1) Proje teklif çağrısı, 2) Güdümlü proje desteği ve 3) Doğrudan 
faaliyet desteği. Bu destek programında, her bir destek kalemine ilişkin kurallar farklılık arz eder ve 
ilan dönemlerinde ilgili destek türüne ait kesin kuralların yanında bazı özgün kurallar da söz konusu 
edilebilir.  
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Teknik destekler tam olarak eğitim sunma, hem program hem de proje hazırlama süreçlerine katkı 
verme, geçici olarak uzman personel görevlendirme, belirli hususlarda danışmanlık hizmeti sağlama, 
lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler geliştirmek gibi kurumsal temelli faaliyetler biçiminde 
tanımlanabilir.Teknik destekler, yararlanan kuruluşlara herhangi bir mali desteğin dolaysız olarak 
sunulmadığı anlamına gelir. Destek çalışmalarının hayata geçirilebilmesi için gereken çalışma 
malzemeleri ve eğitim ya da çalıştay benzeri organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderler ve 
gereksinimler yararlanan şirket ya da bu şirketin ortağı tarafından sağlanmaktadır.  

Belirtildiği üzere ajans destekleri bölgede, ekonominin güçlenmesi ve rekabet edebilir duruma 
gelmesi adına diğer kurumlarla birlikte destek sağlamaktadır. Ajans destekleri diğer kurumlardan 
bölgedeki kalkınmayı sağlayacak her unsura destek vermesi bakımından ayrılmaktadır. Bu nedenle 
genel destekler başlığı altında incelenen ajans destekleri, bir bölgede ekonomiyi destekleyecek yeni 
fikirlerin araştırması, geliştirilmesi, uygulanması, ticarileştirilmesi ve yatırım almasını içine alan tüm 
boyutlarda destek sağlayabilmektedir. Söz konusu desteklerin bilgisi yine Tablo 1’de ayrıntılı olarak 
yer almaktadır.  
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2. TÜRLERİNE GÖRE DESTEK PROGRAMLARI  

2.1. AR-GE VE YENİLİK DESTEKLERİ 

2.1.1. TÜBİTAK Destekleri 

2.1.1.1.1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 

Amacı ve Kapsamı: Bu programın hedefi, mevcut bilgi düzeyinin arttırılması için yeni bilgi üretebilen, 
bu bilgilere dönük yorumların ve değişikliklerin yapılmasını bünyesinde barındıran ve mevcut teknik 
sorunların ortadan kaldırılabilmesine dönük bilimsel temellere sahip projeleri desteklemektir.  
DESTEKUNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i. Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir.  

ii. Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet firmalarından 
alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların onarılmasına ilişkin giderler 
karşılanmaktadır. 

iii. Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, projede 
asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

iv. Proje teşvik ikramiyesi, kurumlara düşen hisseler ve projeyle alakalı olan giderler de, proje 
bütçesi tarafından karşılanmaktadır.  

v. Son olarak, projeden elden edilen sonuçların ilgili kimselerle paylaşılması sürecinde yapılacak 
toplantılara ilişkin giderler de, teşvik unsurları arasında sayılabilir.     

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe  
Destek süresi: 3 yıl (36 ay) 
Destek miktarı:360 bin TL 
Başvuru dönemi: Mart ve Eylül 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, üniversitelerden doktora derecesine sahip ve/veya tıpta uzmanlık derecesi olan kişiler, 
özel ya da kamu kesiminden ise, üniversite mezuniyeti bulunan kimseler başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-
programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr 

2.1.1.2. 1002-Hızlı Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1002-Hızlı Destek Programı 

Amacı ve Kapsamı: Bu program bağlamında, üniversiteler ve araştırma hastaneleri ya da 
enstitülerinde icra edilen oldukça kısa zamanlı, derhal hayata geçirilmesi planlanan ve ufak çaplı Ar-
Ge projelerine destek sunulmaktadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i. Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir.  

ii. Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet firmalarından 
alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların onarılmasına ilişkin giderler 
karşılanmaktadır. 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
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iii. Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, projede 
asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

iv. Proje ile dolaylı ya da dolaysız yollardan alakalı olan giderler de proje bütçesi tarafından 
karşılanmaktadır.  

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 12 ay 
Destek miktarı: 30 bin TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite ve araştırma enstitülerinden doktora derecesi 
almış kimseler bu programdan destek alabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-
programi 

2.1.1.3. 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Amacı ve Kapsamı: Bu program Ar-Ge projelerinin hem hazırlanması ve hem de yaygınlık kazanması 
adına, daha önceki süreçlerde Ar-Ge projeleri yapmamış olan üniversite/özel sektör/kamu kuruluşları 
bünyesinde yer alan araştırmacıları desteklemeyi amaçlar. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i. Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir.  

ii. Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet firmalarından 
alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların onarılmasına ilişkin giderler 
karşılanmaktadır. 

iii.  Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, projede 
asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

iv. Proje teşvik ikramiyesi, kurumlara düşen hisseler ve proje ile dolaylı ya da dolaysız yollardan 
alakalı olan giderler de, proje bütçesi tarafından karşılanmaktadır.  

v. Son olarak, projeden elden edilen sonuçların ilgili kimselerle paylaşılması sürecinde yapılacak 
toplantı ve çalıştaylara ilişkin giderler de, teşvik unsurları arasında sayılabilir.     

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 24 ay 
Destek miktarı: 60 bin TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Üniversitelerin doktoraya da tıpta uzmanlık derecesini tamamlamış kimseler ve özel ya da kamu 
kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren lisans derecesi sahibi kimseler bu destekten istifade edebilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-
ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

2.1.1.4. 3501- Kariyer Geliştirme Programı 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 3501- Kariyer Geliştirme Programı 

Amacı ve Kapsamı: Bu program kariyer olarak daha meslek hayatlarının başında olan genç bilim 
insanlarının çalışmalarına proje desteği verip bu kişileri teşvik etmektir. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i. Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir.  

ii. Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet firmalarından 
alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların onarılmasına ilişkin giderler 
karşılanmaktadır. 

iii.  Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, projede 
asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

iv. Proje teşvik ikramiyesi, kurumlara düşen hisseler ve proje ile dolaylı ya da dolaysız yollardan 
alakalı olan giderler de, proje bütçesi tarafından karşılanmaktadır.  

v. Son olarak, projeden elden edilen sonuçların ilgili kimselerle paylaşılması sürecinde yapılacak 
toplantı ve çalıştaylara ilişkin giderler de, teşvik unsurları arasında sayılabilir.     

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı: 225 bin TL 
Başvuru dönemi: Mart ve Eylül 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Üniversitelerin doktoraya da tıpta uzmanlık derecesini tamamlamış kimseler ve özel ya da kamu 
kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren lisans derecesi sahibi kimseler bu destekten istifade edebilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-
gelistirme-programi 

2.1.1.5. 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı:1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı  
Amacı ve Kapsamı: Program hem kamuda yer alan Ar-Ge birimlerinde hem de yükseköğretim 
kurumları dâhilinde bulunan “İleri Araştırma Merkezleri” ya da” Tematik Araştırma Merkezleri”nin 
diğer kurum ve kuruluşlar ile stratejik ittifak kurarak hayata geçirdikleri araştırma programları 
sayesinde, bu kurumların kendi alanlarında ihtisas kazanmalarını ve mükemmeliyet merkezleri haline 
gelmesini hedeflemektedir.  
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Her bir çağrı döneminde program dâhilindeki içerikler değişiklik göstermektedir. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 48 ay 
Destek miktarı: 225 bin TL 
Başvuru dönemi: Çağrıda belirtilmektedir. 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, üniversitelerin ve kamu araştırma merkezlerinin yayımlanacak çağrıda ifade edilmiş 
niteliklere sahip olan Ar-Ge birimleri ve yükseköğretim kurumları içinde faaliyette bulunan “İleri 
Araştırma Merkezleri” ve “Tematik Araştırma Merkezleri” başvurabilmektedir. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
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Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1004_-_mukemmeliyet_merkezi_destek_programi 

2.1.1.6. 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, ulusal sınırlar dâhilinde yürütülen, hedefleri belirli olan ve kesin 
sonuçlara odaklanmış Ar-Ge projelerinin desteklenmesini ve bu projelerin yürütülmesi hususunda eş-
güdüm sağlanmasını amaçlar.  
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

vi. Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir.  

vii. Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet firmalarından 
alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların onarılmasına ilişkin giderler 
karşılanmaktadır. 

viii.  Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, projede 
asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

ix. Proje teşvik ikramiyesi, kurumlara düşen hisseler ve proje ile dolaylı ya da dolaysız yollardan 
alakalı olan giderler de, proje bütçesi tarafından karşılanmaktadır.  

x. Son olarak, projeden elden edilen sonuçların ilgili kimselerle paylaşılması sürecinde yapılacak 
toplantı ve çalıştaylara ilişkin giderler de, teşvik unsurları arasında sayılabilir.     

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı: Proje büyüklüğüne göre 500 bin TL-2,5 milyon TL 
Başvuru dönemi: Çağrılı-2 Aşamalı 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Üniversitelerin doktoraya da tıpta uzmanlık derecesini tamamlamış kimseler ve özel ya da kamu 
kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren lisans derecesi sahibi kimseler bu destekten istifade edebilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-
alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

2.1.1.7. 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı:1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, ulusal düzeyde mevcut olan teknolojik dışa bağımlılık durumunu 
düşürmeyi amaçlayan ve ulusal nitelikte yeni bir ürünü, yöntemi ya da tekniği hayata geçirmeyi 
hedefleyen Ar-Ge programlarını desteklemek hedefini güder. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir.  

ii) Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet 
firmalarından alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların 
onarılmasına ilişkin giderler karşılanmaktadır. 

iii)  Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, 
projede asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1004_-_mukemmeliyet_merkezi_destek_programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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iv) Proje teşvik ikramiyesi, kurumlara düşen hisseler ve proje ile dolaylı ya da dolaysız 
yollardan alakalı olan giderler de, proje bütçesi tarafından karşılanmaktadır.  

v) Son olarak, projeden elden edilen sonuçların ilgili kimselerle paylaşılması sürecinde 
yapılacak toplantı ve çalıştaylara ilişkin giderler de, teşvik unsurları arasında sayılabilir.     

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 18 ay 
Destek miktarı: 200 bin TL 
Başvuru dönemi: Mart ve Eylül 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, hem özel sektör, hem üniversite hem de kamu kesiminde faaliyet gösteren ve lisans 
mezunu olan kimseler başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-
fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi 

2.1.1.8. 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 

Amacı ve Kapsamı: Program, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teknolojik yenilikleri Ar-
Ge çalışmaları sayesinde gidermeye, yurtdışına bu iş için aktarılan giderlerin daha az maliyetli olarak 
yerele aktarılmasına ve proje sonuçları göz önüne alınarak, prototip/sistem/pilot tesis, 
model/yöntem/süreç ve teknolojik birikim modellerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir. 

ii) Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet 
firmalarından alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların 
onarılmasına ilişkin giderler karşılanmaktadır. 

iii) Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, 
projede asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

iv) Proje teşvik ikramiyesi, kurumlara düşen hisseler ve proje ile dolaylı ya da dolaysız 
yollardan alakalı olan giderler de, proje bütçesi tarafından karşılanmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 48 ay 
Destek miktarı: Üst-sınır yok.  
Başvuru dönemi: Çağrılı  
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa özel ve kamu sektörü şirketleri kadar ilgili kurum ve kuruluşların meslek şirketleri de 
başvurabilir.  
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-
kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp 

2.1.1.9. 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
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Adı: 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı  

Amacı ve Kapsamı: Programın amacı, üniversitelerde ve kamu araştırma merkezlerinde yürütülen 
teknolojik faaliyetlerin ve bu faaliyetler doğrultusunda proje sonuçlarını ulusal düzeyde uygulamayı 
taahhüt eden kurum ve kuruluşların gereksinimlerini dikkate alarak, bilgiye ve tekniğe ilişkin birikimi 
sanayiye ve ürün süreçlerine yönlendirmektedir. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Personel ve bursiyer giderleri kadar, proje ekibinin yaptığı seyahat giderleri ve belirli 
aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların, cihaz ve ekipman 
bedellerinin karşılanmasına destek vermektedir.  

ii) Yeminli Mali Müşavirlik giderlerine ek olarak, hizmet alım giderleri, sarf malzeme 
giderleri ve malzeme giderleri de proje bünyesinden karşılanmaktadır. 

iii) Son olarak, fizibilite desteği de program bütçesinden sağlanmaktadır. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 24 ay 
Destek miktarı: 1 Milyon TL  
Başvuru dönemi: Sürekli  
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa üniversite ve kamu şirket birlikleri kadar, özel sektörde faaliyette bulunan müşteri 
kuruluşlar da başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-
sanayi-isbirligi-destek-programi 

 

 

 

2.1.1.10. Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)20 

Amacı ve Kapsamı: Program, ulusal gücü arttıran yeni ürünlerin ve üretim metotlarının 
geliştirilmesine ve mevcut haldeki ürün ve yöntemlerde yeniliğe gidilmesine ilişkin yüksek lisans ve 
doktora tezlerine katkı sunarak, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsal bir boyut kazanmasını 
amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Nakliye, gümrük ve sigorta işlemlerine ilişkin giderler, proje kurum hissesi ve personel 
giderleri proje bütçesinden karşılanmaktadır. 

ii) Personel ve bursiyer giderleri kadar, proje ekibinin yaptığı seyahat giderleri ve belirli 
aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların, cihaz ve ekipman 
bedellerinin karşılanmasına destek vermektedir.  

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 24 ay 
Destek miktarı: Üst-sınır yok.  
Başvuru dönemi: Sürekli  
Başvuru yeri: TÜBİTAK 

                                                           
20
2016 senesinin Mart ayından itibaren, SAN-TEZ programının yürütülmesi, 6676 Sayılı Kanun Kapsamında ilk baştan beri 

programı yürüten BSTB’den alınarak TÜBİTAK’a devredilmiştir. İlgili yönetmelik kapsamın sınırlarını ve içeriğini değişikliğe 
uğratabilir. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi
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DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren müşteri kuruluşlar başvurabilir.  
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:http://www.tubitak.gov.tr/ 

2.1.1.11. 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı  

Amacı ve Kapsamı: Program, üniversitede, özel sektörde ya da kamu kuruluşlarında faaliyet gösteren 
temsilcilerin bir araya gelmesi sayesinde yürüttükleri projeleri birbirlerine tanıtmaları ve aynı 
doğrultudaki programlar arasında geliştirilebilecek işbirliğine dönük hem ulusal hem de uluslararası 
“Proje Pazarı” etkinliklerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Proje bütçesinden, basım ve kırtasiye giderleri, postalama ve nakliye giderleri ve 
ulaşıma/konaklama giderleri karşılanmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: Sınırsız  
Destek miktarı: Ulusal 30 bin TL-Uluslararası 40 bin TL  
Başvuru dönemi: Sürekli  
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa yükseköğretim kurumları ile sanayi ve ticaret odaları başvurabilir. Ayrıca ihracatçı birlikleri 
de projeden destek alabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-
destekleme-programi 

2.1.1.12. 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı  

Amacı ve Kapsamı: Program, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini destekleyecek, üretilen 
tekniğin ticarileşmesine katkıda bulunacak ve akademik araştırma programlarına lojistik destek 
sağlayacak Teknoloji Transfer Ofisleri’ni desteklemek amacındadır.  
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Personel, ulaşım, harcırah ve konaklamaya ilişkin giderler kadar, alet, teçhizat, yazılım ve 
yayın alımına ilişkin giderler de proje kapsamından karşılanmaktadır. 

ii) Hem yurt içi hem de yurtdışı danışmanlık eğitim hizmeti alımını içeren her türden hizmet 
gideri, toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri projeden temin edilmektedir. 

iii) Son olarak, Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerine ve genel harcamalara dönük bedeller, 
proje kapsamında verilmektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 10 yıl 
Destek miktarı: 10 milyon TL 
Başvuru dönemi: Yıl içinde yayınlanan çağrı süresi boyunca 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa yükseköğretim kurumları ile bu kurumların ortaklık geliştirdiği şirketler kadar, Teknopark 
Yönetici Şirketleri ve bu şirketlerin ortaklık geliştirdiği şirketler başvurabilir.  
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 

http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi
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http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-

transfer-ofisleri-destekleme-programi 

2.1.1.13. 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, KOBİ’lerin mevcut teknik ve yenilik kapasitesini geliştirip daha rekabetçi 
olmalarını sağlamak, sistematik olarak proje yapabilmelerini mümkün kılmak, katma değer 
bakımından yüksek ürün geliştirebilmelerini sağlamak, kurumsal bakımdan araştırma ve teknoloji 
geliştirme kültürüne sahip olmalarını mümkün kılmak ve hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki 
destek programlarında daha etkin bir biçime yer almalarını sağlamayı hedeflemektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir.  

ii) Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, 
projede asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

iii) Ar-Ge hizmet bedelleri, yeminli mali müşavirlik giderleri ve proje hazırlama ve hazırlatma 
giderleri programdan temin edilmektedir. 

iv) Malzeme ve sarf malzeme giderlerine ek olarak, teknogirişim sermaye şirketleri 
tarafından sunulan projenin bünyesinde yer alan proje genel giderleri de program 
desteğinden alınmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe (+Ödül) 
Destek süresi: 18 ay 
Destek miktarı:500 bin TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren ve yaptıkları projelerden 2’sinin ortak olması 
kaydıyla, ilk 5 proje için, KOBİ’ler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-
ar-ge-baslangic-destek-programi 

2.1.1.14. 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, bilimsel ve teknik bilgi üretme alanında öncü bir rol üstlenen 
uluslararası yerleşik kuruluşları çekmeye çalışarak, yerli bilim insanlarının araştırma kapasitelerinin 
arttırılmasını ve Türkiye’nin çeşitli bilim ve teknik alanlarında küresel bir çekim merkezi haline 
gelmesini hedeflemektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program genel giderleri, personel giderlerini, danışmanlık giderlerini ve başvuru öncesi 
destek giderlerini karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe  
Destek süresi: 10 yıl 
Destek miktarı: 10 milyon TL 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi
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Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren, bilimsel ve teknik bilgi üretmek konusunda kendi 
alanlarında öncü bir role sahip olan yurtdışı kökenli kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurdukları 
sermaye şirketleri ve Türkiye’de mevcut halde olan yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-
laboratuvarlari-destekleme-programi 

2.1.1.15. 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  
Amacı ve Kapsamı: Program, yepyeni bir ürünün üretilmesi, mevcut haldeki bir ürünün geliştirilip 
iyileştirilmesi, ürünlerin kalite ve standartlarının yükseltilmesi ve maliyeti düşürmeye yarayan 
tekniklerin geliştirilmesi konusunda Ar-Ge niteliğine sahip sanayi projeleri desteklemektedir.  
(Not: 1 milyon TL ve üstü bütçeli projelerde üniversite-sanayi işbirliği, 10 milyon TL ve üstü bütçeli 
projelerde üniversite-sanayi-KOBİ işbirliği zorunluluğu bulunmaktadır). 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program genel giderleri, malzeme ve sarf giderlerini, personel giderlerini, proje 
personeline ait seyahat giderlerini, yeminli mali müşavirlik giderlerini, Ar-Ge kurum ve 
kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderlerini ve teşvik ödülünü karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe + (Ödül) 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı: Üst-sınır yok.  
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren ve katma değer yaratan tüm firmalar 
başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-
ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

2.1.1.16. 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 

Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı  
Amacı ve Kapsamı: Program, Türkiye’nin önde gelen alanları özelinde, hem hedef hem de ihtiyaç 
odaklı ve izlenebilir neticeleri olan projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program genel giderleri, malzeme ve sarf giderlerini, personel giderlerini, proje 
personeline ait seyahat giderlerini, yeminli mali müşavirlik giderlerini, Ar-Ge kurum ve 
kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderlerini karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe  
Destek süresi: Çağrıda belirtilir. 
Destek miktarı: Çağrıda belirtilir. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi


 

21 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Başvuru dönemi: Çağrılı 
Başvuru yeri: Bilim, SanayiveTeknolojiBakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren ve katma değer yaratan tüm firmalar 
başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-
oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p 

2.1.1.17. 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, EUREKA, EUROSTARS ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında, 
ortak proje çağrılarında belirtilen programlar ve bunlara benzer uluslararası programlarda sunulan 
uluslararası ortaklıklar üzerine kurulmuş Ar-Ge projelerine destek sunmayı amaçlamaktadır.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program genel giderleri, malzeme ve sarf giderlerini, personel giderlerini, proje 
personeline ait seyahat giderlerini, yeminli mali müşavirlik giderlerini, Ar-Ge kurum ve 
kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderlerini karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: Uluslararası proje süresi. 
Destek miktarı: Uluslararası proje bütçesi. 
Başvuru dönemi: Sürekli+Çağrılı 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde yerleşik olarak faaliyet gösteren ve katma değer 
yaratan tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-

tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi 

 

2.1.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 

2.1.2.1. Kümelenme Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Kümelenme Destek Programı  

Amacı ve Kapsamı: Program, ulusal sanayinin rekabet kapasitesini, sahip olduğu yenilikçilik ve 
verimlilik düzeyinin yükseltilmesini, küresel olarak sahip olduğu ihracat payının artmasını, üretilen 
ürünlerin daha yüksek teknolojiye sahip olmasını, hem çevreye hem de sosyal yaşama duyarlılık 
gösteren bir sanayi yapısının oluşturulmasını hedefler ve kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesi için 
gereken işbirliği süreçlerinin ve ortamının pekiştirilmesini hedefler. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Yenilik ve verimlilik girişimlerine dönük harcamalar projeden karşılanmaktadır.  
ii) Kümelenme ve işbirliği koordinasyonunun, farkındalığının ve etkinliğinin arttırılması ile 

üretim faktörlerinin durumunun ve piyasalarının geliştirilmesi giderleri projeden 
karşılanmaktadır.   

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
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Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 5 yıl 
Destek miktarı: 25 milyon TL 
Başvuru dönemi: Çağrılı  
Başvuru yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa yükseköğretim ve araştırma kurumları başvurabilir. Sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve 
sanayi odaları, serbest bölgeler, ihracatçı birlikleri, sivil toplum kuruluşları, il özel idareleri ve yerel 
yönetimler de projeden destek alabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
https://kumelenme.sanayi.gov.tr/ 

2.1.2.2.Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Desteği (5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun) 
Amacı ve Kapsamı: Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sayesinde, ulusal ekonominin uluslararası 
alanda rekabet edebilir bir düzeye getirilmesi için, teknolojik düzeyde bilgi üretimini, ürünler ve 
üretim süreçlerinde yenilik yapılabilmesini, hem ürün kalitesinin hem de ürün standardının 
yükseltilmesini amaçlamaktadır. Program, ayrıca, verimliliğin arttırılması, üretim süreçlerine ilişkin 
maliyetlerin düşürülmesi, üretilen teknik bilginin ticarileşmesi, rekabet öncesi evrede işbirliklerinin 
kurulması ve geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretimin yükseltilmesini, ülkeye Ar-Ge ve yenilik odaklı 
yabancı sermaye girişlerinin hızlandırılmasını ve son olarak, hem Ar-Ge personelinin hem de nitelikli 
işgücünün işe koşulmasını desteklemekte ve teşvik etmektedir.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program Ar-Ge indirimi yapmaktadır, sigorta primi desteği sağlamaktadır, damga vergisi 
istisnası uygulamaktadır ve gelir vergisi stopajı desteğin vermektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Vergi İndirimi 
Destek süresi: 31/12/2023 tarihine kadar 
Destek miktarı: Her bir destek unsuru için değişen oranlarda 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Ar-Ge Merkezi kurmak için BSTB’ye, Vergi indirimleri içindeMaliye Bakanlığı'na 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde yerleşik olarak faaliyet gösteren ve en az 15 
(Bazısektörleriçin 30) tane tam zamanlı ve eş-değer nitelikte Ar-Ge personeli istihdam eden, Ar-Ge 
birimine sahip birimler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
https://www.maliye.gov.tr/ 
http://www.sanayi.gov.tr/ 

2.1.2.3.Özel Sektör Tasarım Merkezleri Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Özel Sektör Tasarım Merkezleri Desteği (5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun) 
Amacı ve Kapsamı: Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sayesinde, ulusal ekonominin uluslararası 
alanda rekabet edebilir bir düzeye getirilmesi için, teknolojik düzeyde bilgi üretimini, ürünler ve 
üretim süreçlerinde yenilik yapılabilmesini, hem ürün kalitesinin hem de ürün standardının 
yükseltilmesini amaçlamaktadır. Program, ayrıca, verimliliğin arttırılması, üretim süreçlerine ilişkin 

https://kumelenme.sanayi.gov.tr/
https://www.maliye.gov.tr/
http://www.sanayi.gov.tr/
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maliyetlerin düşürülmesi, üretilen teknik bilginin ticarileşmesi, rekabet öncesi evrede işbirliklerinin 
kurulması ve geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretimin yükseltilmesini, ülkeye Ar-Ge ve yenilik odaklı 
yabancı sermaye girişlerinin hızlandırılmasını ve son olarak, hem Ar-Ge personelinin hem de nitelikli 
işgücünün işe koşulmasını desteklemekte ve teşvik etmektedir.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program tasarım indirimi yapmaktadır, sigorta primi desteği sağlamaktadır, damga vergisi 
istisnası uygulamaktadır ve gelir vergisi stopajı desteğin vermektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Vergi İndirimi 
Destek süresi: 31/12/2023 tarihine kadar 
Destek miktarı:Her bir destek unsuru için değişen oranlarda 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Tasarım Merkezi kurmak için BSTB’ye, Vergi indirimleri için de Maliye Bakanlığı'na 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde yerleşik olarak faaliyet gösteren ve en az 10 tane tam 
zamanlı ve eş-değer nitelikte Ar-Ge personeli istihdam eden, Ar-Ge birimine sahip birimler 
başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
https://www.maliye.gov.tr/ 
http://www.sanayi.gov.tr/ 

2.1.2.4.Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği   

DESTEK PROGRAMININ: 
Adı: Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği   
Amacı ve Kapsamı: Bu program, birden fazla kuruluşunun ölçek ekonomisinden yararlanmak 
suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre 
daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya 
da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine yönelik olarak 
yapılan işbirliği anlaşması kapsamındaki bilimsel ve teknolojik niteliği olan projelerini desteklemeyi 
hedeflmektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program Ar-Ge indirimi yapmaktadır, sigorta primi desteği sağlamaktadır, damga vergisi 
istisnası uygulamaktadır ve gelir vergisi stopajı desteğin vermektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Vergi İndirimi 
Destek süresi: 36 (+6) ay 
Destek miktarı: Her bir destek unsuru için değişen oranlarda 
Başvuru dönemi: Çağrılı 
Başvuru yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 
Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde yerleşik olarak faaliyet gösteren birden fazla kuruluş 
başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
https://www.maliye.gov.tr/ 
http://www.sanayi.gov.tr/ 

2.1.2.5.Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Desteği    

DESTEK PROGRAMININ: 
Adı: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği 

https://www.maliye.gov.tr/
http://www.sanayi.gov.tr/
https://www.maliye.gov.tr/
http://www.sanayi.gov.tr/
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Amacı ve Kapsamı: Program, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin 
işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya 
kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik 
geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini 
düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemektir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Yönetici Şirketler: Altyapı, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka vb. giderlere yardım (sınırlı), 
damga vergisi, harç, atık su bedeli, gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyeti, tesis irtifak 
hakkı. 
ii) Girişimciler: Gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, personel ücretleri muafiyeti, 
teknolojik ürüne bölgede yatırım sağlanması. 
iii) Öğretim Üyeleri: Gelirlerin döner sermayeden muafiyeti, bölgelerde şirket kurma hakkı, 
yönetici şirketlerde görev alma hakkı. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Vergi İndirimi (+ Hibe) 
Destek süresi: 31/12/2023 tarihine kadar 
Destek miktarı: Her bir destek unsuru ve yararlanıcı için değişen oranlarda 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ 
(Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 
Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde yönetici şirketler ve girişimciler ile üniversitelerde 
çalışan akademisyenler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.sanayi.gov.tr/ 

 

2.1.3. KOSGEB Destekleri 

2.1.3.1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı  

Amacı ve Kapsamı: Program, ulusal çapta üretilen ürünlere dönük gerçekleştirilen Ar-Ge ve yatırım 
faaliyetleri kapsamında, bu ürünlerin küresel pazarlarda yer edinmesi, yerli teknoloji kullanarak 
üretime başlayan işletmelerinin girişimcilik ekosistemine dâhil olması ve ihracat oranlarının 
yükseltilmesi için oluşturulan uluslararası kuluçka merkezlerini desteklemektedir.  
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Binaların ve altyapının yenilenmesi ile ofis donanımı ve yazılımı gibi işletmenin kuruluş 
giderleri projeden karşılanmaktadır. 

ii) Süreci işletmek için gereken giderler ve kuluçka merkezine ödenecek kira da projeden 
temin edilmektedir. 

iii) İşletmeci olan kuruluşun personelleri ve bu personellere ait ulaşım ve tanıtım faaliyetleri 
giderleri kadar, eğitim, danışmanlık, hukuk, FSMH, yeminli mali müşavirlik, iş yönetimi vb. 
hususlarda alacakları hizmetlerin ve program kapsamında düzenleyecekleri 
organizasyonların bedelleri de projeden sağlanmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 5 yıl 
Destek miktarı: 100 bin Dolar 
Başvuru dönemi: Çağrılı  

http://www.sanayi.gov.tr/
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Başvuru yeri: KOSGEB belirlemektedir. 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa yükseköğretim kurumları başvurabilir. Ek olarak, üniversitelerin kuluçka amacıyla kurulmuş 
iştirakleri ve TGB yönetici şirketleri de bu programa başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-
destek-programi 

2.1.3.2. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, bilim ve teknolojiye dayanan yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’leri ve 
teknogirişimleri desteklemek, KOBİ’ler genelinde Ar-Ge kültürünün ve kapasitesinin yaygınlaşmasını 
sağlamak, mevcut Ar-Ge desteklerini geliştirmek ve yenilikçi faaliyetlere destek sunmak amacını 
taşımaktadır.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 
i) Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 

destek vermektedir.  
ii) Ayrıca, başlangıç sermayesi desteği, kira ve işlik giderleri, personel ücretleri de programdan 

karşılanmaktadır. 
iii) İşletmeci olan kuruluşun personelleri ve bu personellere ait ulaşım ve tanıtım faaliyetleri 

giderleri kadar, eğitim, danışmanlık, hukuk, FSMH, yeminli mali müşavirlik, iş yönetimi vb. 
hususlarda alacakları hizmetlerin ve program kapsamında düzenleyecekleri organizasyonların 
bedelleri de projeden sağlanmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe + Geri Ödemeli Hibe 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı: En fazla 750 bin TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren KOBİ’ler ve girişimciler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5797/arge-ve-inovasyon-programi 

2.1.3.3. Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Endüstriyel Uygulama Destek Programı (Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı) 
Amacı ve Kapsamı: Program, bilim ve teknolojiye dayanan yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’leri ve 
teknogirişimleri desteklemek, KOBİ’ler genelinde Ar-Ge kültürünün ve kapasitesinin yaygınlaşmasını 
sağlamak, mevcut Ar-Ge desteklerini geliştirmek ve yenilikçi faaliyetlere destek sunmak amacını 
taşımaktadır. Ayrıca program, Ar-Ge ve yenilik projelerinden elde edilen sonuçların ticarileşmesini ve 
endüstriyel uygulamalara dönüşümünü de sağlamak amacındadır.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program kira, personel gideri ve belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve 
yazılımların alınmasına destek vermektedir.  

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe + Geri Ödemeli Hibe 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5797/arge-ve-inovasyon-programi
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Destek süresi: 30 ay 
Destek miktarı: En fazla 818 bin TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren KOBİ’ler ve girişimciler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1229/arge-inovasyon-ve-endustriyel-uygulama-
destek-programi 

2.1.3.4. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, KOBİ’lerin bir araya gelerek ortak bir tasarım, pazarlama, tedarik, 
imalat, hizmet sunumu, laboratuvar ve sair konular ile orta-yüksek ya da sadece ileri teknoloji 
alanlarında meydana getirecekleri ortak imalata ilişkin işbirliği-güçbirliği projelerini desteklemektedir.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program hammadde, ara mal, mal, lojistik ve diğer hizmetlerin daha hızlı ve ucuz bir 
biçimde alınmasını sağlamaktadır. 

ii) Üretim ve hizmetlerin verimliliğini, kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak istemektedir. 
iii) Ürünlere ve hizmetlere dönük pazar paylarının arttırılmasını, markalar ve imajlar 

oluşturulmasını, ürünlerin ve hizmetlerin niteliklerinin arttırılmasını ve ulusal pazarın 
gereksindiği ürünlere cevap verilmesini teşvik etmektedir. 

iv) Ürünlerin ve hizmetlerin mevcut standartlarını geliştirmek ve bu geliştirmeleri yeni 
pazarlara sunmak hususunda, program destek sunmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe + Geri Ödemeli Hibe 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı:1 milyon TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren en az 5 KOBİ (orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
alanlarında ise en az 3 KOBİ) başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-programi 

 

2.1.4. Üniversitelerin Destekleri 

2.1.4.1. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 
Amacı ve Kapsamı: Program, YÖK bünyesinde yer alan öğretim görevlileri ya da doktora, tıpta 
uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimlerini nihayete erdirmiş kimselerce yönetilen bilimsel 
araştırma projelerine destek sunmaktadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Makine ve teçhizat giderleri proje tarafından karşılanmaktadır. 
ii) Dışarıdan alınan hizmetler, yol masrafları, tüketim malları ve her nevi demirbaş ve bu 

demirbaşlara ilişkin başka giderler de program kapsamında karşılanmaktadır.  

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1229/arge-inovasyon-ve-endustriyel-uygulama-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1229/arge-inovasyon-ve-endustriyel-uygulama-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-programi
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DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı: Üniversitelerin BAP kurulunun değerlendirme sonucunda karara varılır. 
Başvuru dönemi: Çağrılı 
Başvuru yeri: Üniversiteler 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, öğretim üyeleri kadar, doktorasını almış ya da tıpta uzmanlık derecesine ulaşmış kişiler ve 
sanatta yeterlilik derecesi sahibi kimseler başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz 

 

2.1.5. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Destekleri 

2.1.5.1. Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar-Ge Projelerinin 
Desteklenmesi 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesi 

Amacı ve Kapsamı: Bu program elektronik, haberleşme, uzay ve havacılığa ilişkin yerel tasarımlara 
üretimleri bağlamında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine dönük projelerin desteklenmesini 
hedeflemektedir. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i. Projede kapsamında istifade edilen malzemelerin bedelleri önenmektedir. 
ii. Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 

destek vermektedir.  
iii. Projede yönetici ve görevli olarak yer alan personel ücretleri karşılanmaktadır. 
iv. Laboratuvarda yapılacak testler ve analizlerin raporlanması ile ilgili giderler proje 

bünyesinden ödenmektedir. 
v. Eğer gerekiyorsa, alınacak danışmanlık hizmetleri ve eğitimlerin bedellerinin karşılığı 

bütçeden ayrılmaktadır.  
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 3 yıl (36 ay)+(12 ay) 
Destek miktarı: Üst limit yok. 
Başvuru dönemi: Çağrılı 
Başvuru yeri: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın sorumlu olduğu alanlar özelinde Ar-Ge 
faaliyeti yapan üniversitelerden mezun olmuş kimseler ve firmalar kadar, ön lisans derecesine sahip 
kişiler de başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://udham.udhb.gov.tr/ 

 

2.1.6. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Destekleri 

2.1.6.1. Enerji Sektörü Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (ENAR) 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Enerji Sektörü Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (ENAR) 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz
http://udham.udhb.gov.tr/
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Amacı ve Kapsamı: Program, hem hükümetin enerji politikalarına yol gösterecek hem de yerli 
teknolojiyi ve bunun endüstriye aktarımını destekleyecek bilimsel ve teknik nitelikli bilginin 
somutlaşmasını amaçlayan yeniliğe odaklanan Ar-Ge çalışmalarını desteklemektedir. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Personel ve hizmet alımları proje bütçesinden karşılanmaktadır. 
ii) Hem proje personeli hem de Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet yürüten kişilerin 

seyahat ve harcırah giderleri kadar, gümrük bedelleri ve güvenliğe ilişkin alınacak 
tedbirlerin maliyeti de projeden sağlanır. 

iii) Laboratuvar testlerinin ve bunların analizinin raporlarının bedelleri ve makine-donanıma, 
sarf malzemesine, yazılım lisansına ve prototip kalıplara ilişkin bedeller de projeden 
sağlanmaktadır.   

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 24 ay 
Destek miktarı: Üst-sınır yok. 
Başvuru dönemi: Çağrılı 
Başvuru yeri: EnerjiveTabiiKaynaklarBakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, üniversitede faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler kadar öğretim üyeleri de 
başvurabilir. Ayrıca, hem özel sektör hem de kamu bünyesinde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel 
kişiler proje ortağı olarak yer alabilirler. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://enerjimevzuati.com/uploads/docs/Enerji_Sektoru_Arastirma_Gelistirme_Projeleri_Desteklem
e_Programina__ENAR__Dair_Yonetmelik.pdf 

 

2.1.7. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri 

2.1.7.1. Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

Amacı ve Kapsamı: Program hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem de tarım sektörü 
tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve tekniğin geliştirilmesi kadar, geliştirilen bilgi ve tekniklerin çiftçi, 
tarımsal sanayici ve ithalatçıya aktarılmasını ve tarım sektöründe faaliyet gösteren örgütlerin mevcut 
Ar-Ge kapasitelerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.  
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Projede kapsamında istifade edilen malzemelerin bedelleri önenmektedir. 
ii) Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların, dayanıklı 

taşınır malzemenin, cihaz, ekipman ve sera benzeri bakım onarım giderlerinin 
karşılanmasına destek vermektedir.  

iii) Araştırma kapsamında gerek duyulan tohum, ilaç, hormon ve gübre alımı kadar, anket, 
deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmalık ve benzeri hizmet alımları da proje 
bütçesinden temin edilir. 

iv) Hem yurt içi hem de yurtdışı seyahat giderleri ve hem de proje ile alakalı sempozyumlara, 
toplantılara, konferanslara ve sair yerlere katılım giderleri bütçeden temin edilir. 

v) Projeden elde edilen sonuçların ticari çıktıya dönüştürülmesi için gereken harcamalar ve 
tescillemeye, patente ve sertifikasyona ilişkin giderler de projeden sağlanır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: Süresiz 

http://enerjimevzuati.com/uploads/docs/Enerji_Sektoru_Arastirma_Gelistirme_Projeleri_Destekleme_Programina__ENAR__Dair_Yonetmelik.pdf
http://enerjimevzuati.com/uploads/docs/Enerji_Sektoru_Arastirma_Gelistirme_Projeleri_Destekleme_Programina__ENAR__Dair_Yonetmelik.pdf
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Destek miktarı: 300 bin TL 
Başvuru dönemi: Çağrılı 
Başvuru yeri: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa tarım sektöründe Ar-Ge faaliyeti sürdüren üniversiteler, firmalar, Meslek kuruluşları ve 
Örgütler başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:http://www.tarim.gov.tr/ 

2.1.8. Kalkınma Bakanlığı Destekleri 

2.1.8.1. 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Yeterlik Almış Araştırma Altyapıları Derneği  

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı:6550 Sayılı Kanun Kapsamında Yeterlik Almış Araştırma Altyapıları Derneği  
Amacı ve Kapsamı:Program, araştırmalara dönük altyapıların var olan durumdan çok daha etkin bir 
biçimde kullanılabilmesini ve bu durumun muhafaza edilebilmesini sağlamayı hedefler. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Yatırım, personel giderleri ve diğer cari harcamalar projeden karşılanır. 
ii) Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili hususlardaki vergi muafiyetleri kadar, gümrük vergisi, damga 

vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi ile harçların karşılanması da program 
dâhilindedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe ve vergi indirimi  
Destek süresi: 5 yıl 
Destek miktarı: Üst-sınır yoktur. (Değerlendirme sonucunda karara varılır.) 
Başvuru dönemi: Her zaman. 
Başvuru yeri: Kalkınma Bakanlığı. 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, üniversitelerin ya da kamu araştırma merkezlerinin araştırma altyapısında faaliyette 
bulunan kişiler başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/684/Arast%C4%B1rma%20Altyap%C4%B1lar
%C4%B1%20Mevzuat%C4%B1.pdf 

 

2.1.9. Maliye Bakanlığı Destekleri 

2.1.9.1. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Destekleri 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Destekleri  
Amacı ve Kapsamı: Program, hem gelirler hem de kurumlar vergisi mükellefi olan işletmelere, bu 
işletmelerin kendi bünyelerinde hayata geçirdikleri bilhassa yeni teknoloji ve bilgi odaklı Ar-Ge 
harcamaları üzerinden hesaplanacak Ar-Ge indiriminden faydalanma imkânı sunmaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine Ar-Ge indirimi sunmaktadır. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Vergi İndirimi 
Destek süresi: Yıllık 
Destek miktarı: Ar-Ge harcamalarında %100’ü bulan Ar-Ge indirimi. 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Maliye Bakanlığı 

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/684/Arast%C4%B1rma%20Altyap%C4%B1lar%C4%B1%20Mevzuat%C4%B1.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/684/Arast%C4%B1rma%20Altyap%C4%B1lar%C4%B1%20Mevzuat%C4%B1.pdf
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DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde yerleşik olarak faaliyet gösteren, gelirler ve kurumlar 
vergisi mükellefi olan birimler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
https://www.maliye.gov.tr/ 

 
 

 

2.1.10. Sağlık Bakanlığı Destekleri 

2.1.10.1. Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Hizmet Alımları 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Hizmet Alımları 
Amacı ve Kapsamı: Program, Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni 
ve özgün bilgiler üretilmesini, bu üretimlere ilişkin bilimsel yorumların yapılmasını, teknolojik 
problemlerin çözümlenmesi adına bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesini, geliştirilen bilgi ve 
teknolojilerin sağlık hizmetlerine aktarılmasını ve sağlık sektöründeki aktörlerin Ar-Ge kapasitelerinin 
geliştirilmesini sağlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program belirli aletlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların alınmasına 
destek vermektedir. 

ii) Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet 
firmalarından alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların 
onarılmasına ilişkin giderler karşılanmaktadır. 

iii) Ayrıca, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, 
projede asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: Kısıtlama yok 
Destek miktarı:3 milyon TL 
Başvuru dönemi: Kısıtlama yok 
Başvuru yeri: Sağlık Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren birimler ve kuruluşlarda 
çalışan kişiler ve hem üniversite hem de özel sektörde iş gören şirketler birlikleri hizmet satın almak 
için başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:http://www.saglik.gov.tr/ 

2.1.10.2. Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Ar-Ge Ödeneği Talep Edilen Araştırma ve Geliştirme Projeleri 
Amacı ve Kapsamı: Program, Sağlık Bakanlığı ve sağlık sektörü tarafından ihtiyaç duyulan konular 
özelinde yeni bilgiler üreterek, bu bilgilere dair yorumların yapılmasını, teknolojik sorunların ortadan 
kaldırılması için bilgi ve tekniklerin geliştirilmesini, bu tekniklerin sağlık hizmetleri süreçlerine 
aktarılmasını ve sağlık sektöründeki aktörlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

https://www.maliye.gov.tr/
http://www.saglik.gov.tr/
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i) Program belirli aletlerin, hizmetlerin, makinelerin, teçhizatların, yayınların ve yazılımların 
alınmasına destek vermektedir. 

ii) Proje bünyesinde kullanılacak malzemelerin giderleri, danışmanlık ve hizmet 
firmalarından alınan desteklerin bedeli ve süreç içerisinde kullanılan aygıtların 
onarılmasına ilişkin giderler karşılanmaktadır. 

iii) Program, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat bedelleri, postalama ve kargo giderleri, 
projede asistan olarak kullanılacak personellerin ve bursiyerlerin ücretleri de, projeden 
karşılanmaktadır.  

iv) Program, proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş giderleri, proje ile alakalı diğer 
giderleri, bilimsel çıktıların yaygınlaştırılmasına ilişkin giderleri ve anket, analiz ve saha 
çalışması giderlerini karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: Kısıtlama yok 
Destek miktarı: Üst sınır yok 
Başvuru dönemi: Kısıtlama yok 
Başvuru yeri: Sağlık Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren birimler ve kuruluşlarda 
çalışan kişiler ve hem üniversite hem de özel sektörde iş gören şirketler birlikleri hizmet satın almak 
için başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:http://www.saglik.gov.tr/ 

 

2.1.11. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Destekleri 

2.1.11.1.Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge Proje Faaliyetleri 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge Proje Faaliyetleri  
Amacı ve Kapsamı: Program, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın gerçekleştirdiği Ar-GE projeleri 
bünyesinde ana sistemlerin ve platformların ihtiyaç duyduğu teknoloji, alt sistem ve bunların 
bileşenlerinde nitelikli çözümler geliştirmeye çalışarak, ulusal sanayinin yurtdışına bağımlılığını 
gidermeye ve ihracatta kısıtlamalarla yüz yüze gelen alanlarda sorun çözmeye çalışmaktadır. Ar-Ge 
projeleri tedarikten sorumlu SSM Daire Başkanlıkları ve gereksinim duyulması halinde Kullanıcı 
Makam ve uzman görüşü alınır ve SSM Teknoloji Yol Haritası esas alınarak değerlendirilir. Ar-Ge proje 
önerileri SSM’nin sayfasında yer alan Ar-Ge Ön Teklif Formatına göre hazırlanmaktadır ve resmi yazı 
ile SSM’ye iletilmektedir. Projeler, değerlendirme sürecinden sonra, Müsteşar onayı ile yürürlüğe 
girer. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Teklif isteme veya İhale 
Destek süresi: Projeye bağlı 
Destek miktarı: Projeye bağlı 
Başvuru dönemi: Kısıtlama yok 
Başvuru yeri: Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa savunma sanayi kapsamına giren herhangi bir konuda çalışan kişi, kurum ve firmalar öneri 
formunu doldurarak başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/savunmaSanayiimiz/argedes/Sayfalar/argeformat.aspx 

 

http://www.saglik.gov.tr/
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/savunmaSanayiimiz/argedes/Sayfalar/argeformat.aspx
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2.1.12. TTGV Destekleri 

2.1.12.1. İleri Teknoloji Projeleri Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: İleri Teknoloji Projeleri Destek Programı  
Amacı ve Kapsamı: Program, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın belirlediği tarım, eğitim, sağlık ve 
çevre alanlarında gerçekleştirilen ürün ve süreç geliştirme pratiklerinin Ar-Ge ve ticarileştirme 
evrelerini bütünsel bir biçimde desteklemektedir.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program, öne çıkan geliştirme çalışmasına temel teşkil edecek hem ulusal hem de 
uluslararası lisans alım giderlerini karşılamaktadır. 

ii) Program, teknik ve iktisadi uygulanabilirlik etüdü ve pazar araştırması çalışmaları 
giderlerini, geliştirilen fikirlerden tasarım aşamasına geçiş sürecinde yer alan laboratuvar 
ve dizayn çalışmalarını ve prototip üretimi/pilot tesisin kurulması/deneme üretimi 
giderlerini karşılamaktadır. 

iii) Program, seri üretim sürecine geçiş sürecinden önce, ürüne ilişkin tasarımların 
doğrulanması ve tasarımın iyileştirilmesi çalışmalarına ait giderleri, üretimin niteliğinin 
arttırılmasına ilişkin çalışmalar ve ürünün tasarımına dair sorunların ortadan 
kaldırılmasına ilişkin faaliyet giderlerini temin etmektedir.  

iv) Program, seri üretime ilişkin yürütülen yatırım çalışmalarını, ortaya çıkarılan iş ve 
teknoloji bilgisine dair patent ve lisans çalışmaları giderlerini ve son olarak, ürünün 
tanıtımına ve pazarlama çalışmalarına ilişkin giderleri karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Geri ödemeli hibe  
Destek süresi: 1 yıl-3 yıl arası 
Destek miktarı: 250 bin-3 milyon Dolar 
Başvuru dönemi: Kısıtlama yok. 
Başvuru yeri: TTGV 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de özel sektör bünyesinde yerleşik olarak faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ve 
yazılım şirketleri (sayısı birden fazla olan şirket ve kuruluşun ortak başvurusu da mümkündür) 
başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.ttgv.org.tr/tr/programlar/ileri-teknoloji-projeleri-destegi-itep 

http://www.ttgv.org.tr/tr/programlar/ileri-teknoloji-projeleri-destegi-itep


 

34 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

2.2. GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ 

2.2.1. KOSGEB Destekleri 

2.2.1.1. Girişimcilik Desteği Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Girişimcilik Desteği Programı  
Amacı ve Kapsamı: Programın amacı hem girişimcilere destek vermek hem de kendi işinin sahibi 
olmak isteyen kimselerin bir iş planı çerçevesinde kuracakları işletmelerin başarı düzeyini 
yükseltmektir. Program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE), Yeni Girişimci Desteği (YGD), İş 
Geliştirme Merkezi Desteği ve İş Planı Ödülü (İPÖ) olmak üzere dört kalemden meydana gelmektedir.   
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Açıklanan alt program bağlamında destek unsurları/teşvik araçları ayrıntılı olarak 
anlatılmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe+Ödül+Eğitim 
Destek süresi: Alt programlar özelinde ifade edilir. 
Destek miktarı: Alt programlar özelinde ifade edilir. 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde UGE (ücretsizdir), İPÖ 
(Girişimcilik dersini almış öğrencilere verilir), YGD (KOSGEB’den UGE alanlara verilir)  ve İŞGEM 
programlarından eğitim alan ya da ders alan kişilere verilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 

2.2.1.2. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi/Girişimcilik Desteği Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi/Girişimcilik Desteği Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, ulusal girişimcilik kültürünün yayılması maksadına uygun biçimde, 
girişimcilere işin nasıl kurulduğunu ve bu süreçte ne gibi sorumluluklar almaları gerektiğini anlatmak 
ve bu sayede girişimcilerin kendi iş planlarını hayata geçirmelerini ve başarılı biçimde işletme 
kurmalarını sağlamak amacındadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Hem KOSGEB birimleri vasıtasıyla düzenlenen eğitimlerin giderleri, hem de ulusal ve 
uluslararası projeler bünyesinde, KOSGEB tarafından yürütülen eğitimlerin bedelleri proje 
kapsamından karşılanmaktadır. 

ii) Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmekte olan ve KOSGEB tarafından onaylı 
Girişimcilik Programları ve Girişimcilik Eğitimleri kadar, hem yükseköğretim hem de 
ortaöğretim kurumlarınca verilen ve KOSGEB’in onayladığı girişimcilik derslerini giderleri 
de projeden temin edilmektedir.  

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Eğitim 
Destek süresi: 32 saat 
Destek miktarı: Yok. 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi
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Programa hem özel sektörde çalışan hem de üniversite bünyesinde (ortaöğretim ve mesleki ve teknik 
eğitim okullarından mezun olmuş ve kendi işini kurmak isteyen) bulunan kişiler başvurabilir.  
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:  
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 

2.2.1.3. Yeni Girişimcilik Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Yeni Girişimcilik Desteği/Girişimcilik Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, kendi işini kurmak arzusundaki girişimcileri desteklemeyi amaçlar. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) İşletmenin kuruluş masrafları, makine ve teçhizat giderleri, işletmeye ait giderler ve sabit 
yatırımlar projeden karşılanmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe+Geri Ödemeli Hibe 
Destek süresi: 24ay 
Destek miktarı: Hibe için 50 bin TL, Sabit Yatırım için 100 bin TL geri ödemeli 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa UGE eğitimini sonlandırmış girişimcilerin hayata geçirdikleri KOBİ’ler, İŞGEM bünyesinde 
kurulan KOBİ’ler ve UGE eğitimi alsa da henüz kendi işini kurmamış girişimciler ve KOSGEB 
eğitimlerini tamamlamış kimseler başvurabilirler.  
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:  
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 

2.2.1.4. İş Geliştirme Merkezi Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: İş Geliştirme Merkezi Desteği/Girişimcilik Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, KOBİ’lerin işletme geliştirme koçluğu ve işletmelerin destek ağlarına ve 
mali kaynaklara erişme imkânı, en uygun koşullarda iş yeri mekânı ve ortak ofis ekipmanı ve ofis 
hizmetleri sunan bir İŞGEM’in kuruluşuna ve işletmelerin giderlerine destek vermek amacındadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

ii) İŞGEM adının kullanım hakkı, İŞGEM kuruluş desteği bağlamında verilen binaların 
yenilenmesi, mobilya ve donanım hizmetleri, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 
yöneticilerin ücretleri ve personel, eğitim ve danışmanlık giderleri projeden 
karşılanmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: İŞGEM kuruluşu: 18 ay, İŞGEM işletme: 36 ay. 
Destek miktarı: En fazla 850 bin TL 
Başvuru dönemi: Sürekli/İş planı ile başvuru 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa yükseköğretim kurumları, belediyeler, özel idareler, meslek kuruluşları ve inkubatörler 
başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:  
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi
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2.2.1.5. Uluslararası Hızlandırıcı Program 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Uluslararası Hızlandırıcı Program 
Amacı ve Kapsamı: Program, işletmelerin uluslararası piyasalara girişini kolaylaştırma adına teknik, 
hukuksal, yönetimsel ve hedeflenen ülkelerde satış imkânları sunacak profesyonel ağlara erişme 
olanağı vermekte ve kişilerin bu programa başvurmasını teşvik etmek arzusundadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program kapsamında, hızlandırıcı ofis kirası, ulaşım, konaklama ve organizasyonla ilgili 
genel giderler ve bunlara ek olarak, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuki 
süreçler ve FSMH giderleri karşılanmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı: 60 bin Dolar 
Başvuru dönemi: Düzenleyen kurum belirler. 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa KOSGEB’e kayıtlı olan KOBİ’ler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-
destek-programi 

2.2.1.6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 
Amacı ve Kapsamı: Program, KOSGEB’e kayıtlı firmaların ve girişimcilerin rekabet ile teşvik edilip 
ödüllendirilmesini hedeflemektedir. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program kapsamında, Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Jüri Özel Ödülü, (Yılın Genç 
Girişimci Ödülü, Yılın Kadın Girişimci Ödülü, Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü, Yılın 
İnovatif Girişimci Ödülü’nden oluşan)Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri ve (Yılın İnovatif Kobi 
Ödülü, Yılın İşbirliği Güçbirliği Yapan Kobi Ödülü, Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü, Yılın Çevre 
Dostu KOBİ Ödülü’nden meydana gelen) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri verilmektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Ödül 
Destek süresi: Sınırsız 
Destek miktarı: Logo kullanım hakkı ve %100 destekli yurt dışı iş gezisi desteği. 
Başvuru dönemi: KOSGEB takvimine göre değişir. 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa KOSGEB’e kayıtlı olan KOBİ’ler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr/ 

 
 
 
 
 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi
http://www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr/
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2.2.2. TÜBİTAK Destekleri 

2.2.2.1. 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek 
Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı:1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı  

Amacı ve Kapsamı: Program, hem yenilik hem de teknolojik girişimcilik alanlarında gerçek ve tüzel 
kişilere dönük öz-bilinç oluşturmak ve bu alanlarda kapasitelerin artırılmasına ilişkin mekanizmaları 
(nitelikli personel desteği, işbirliği ağları, kümelenme vb.) kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Personele, hizmet alımlarına ve bursiyerlere ilişkin giderler, proje teşvik ikramiyesi, proje 
ekibinin faaliyetleri doğrultusunda yaptıkları seyahat masrafları ve genel giderler 
projeden karşılanmaktadır. 

ii) Yeminli mali müşavirlik giderleri, toplantılar, tanıtımlar, organizasyonlar ve ödüllere ilişkin 
giderler, alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri de projeden temin edilmektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı: Çağrıda belirtilir. 
Başvuru dönemi: Çağrılı  
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa çağrıda belirtilen üniversiteler ve araştırma merkezleri, özel sektör kuruluşları, sanayi 
odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-
girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp 

2.2.2.2. 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı21 
Amacı ve Kapsamı: Program, girişimcilerin sahip olduğu teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerinin 
katma değeri yüksek ve beşeri sermayesi yüksek teşebbüsler doğurabilmesi adına, fikirden pazara dek 
süren süreçlerin desteklenmesini ve bu sayede nitelikli girişimciliğin teşvik edilmesi ve uluslararası 
düzeyde yüksek rekabet gücüne, yeniliğe ve teknolojik içeriğe sahip ürünler ve hizmetler geliştiren 
başlangıç firmalarının kurulmasını sağlamasını hedefler.   
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Proje kapsamında personele ilişkin giderler, iş planı aktivitelerinde görevli personelin 
seyahat masrafları, malzeme ve sarf giderleri, hem yurt içi hem de diğer danışmanlık 
hizmet alım giderleri ve alet, teçhizat, yazılım ve yayın alıma ilişkin giderler 
karşılanmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe+Danışmanlık 
Destek süresi: 18 ay 
Destek miktarı: 150 bin TL 
Başvuru dönemi: Çağrılı  

                                                           
21
Mart 2016 itibarıyla Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın yürütülmesi 6676 Sayılı Kanun Kapsamında Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’ndan TÜBİTAK’a devredilmiştir ve TÜBİTAK 1512 Programı olarak yürütülmeye devam edilecektir. İlgili 
Yönetmeliğin yayınlanmasına bağlı olarak desteğin uygulama ve destek özellikleri değişebilir. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp
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Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa özel sektör bünyesinde faaliyette bulunan ve en az lisans mezunu olan bireysel 
girişimcilerin başvurması mümkündür. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-
teknogirisim-sermaye-destegi-programi 

2.2.2.3. 1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, ulusal ekonomiye katma değer bakımından katkı sunabilecek özellikte 
ürünleri, süreçleri, bilgileri ve teknikleri geliştirip üretme kapasitesi olan KOBİ düzeyindeki şirketlerin 
başlangıç aşamasındaki mali gereksinimlerini karşılamayı amaçlar. 
DESTEK UNSURLARI / TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Çekirdek Sermaye Desteği: Program, fikri düzeyde olan bir ürünün, hizmetin ya da 
yeniliğin meydana getirilmesi amacıyla Ar-Ge, değerlendirme ve bir ürün ya da hizmetin 
oluşturulması için gereken yatırımları destekler. 

ii) Başlangıç Sermayesi Desteği: Program, ürünlerin geliştirildiği, bunlara dair prototip 
oluşturulduğu ya da nihayete ermiş prototiplerin üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri 
kapsamında ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarını sağlamaktadır. 

iii) Gelişme Aşaması Sermayesi Desteği:Program, büyüme ve pazarlama süreçleri için ilave 
sermaye desteği sağlamak amacıyla destek sağlamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 12 yıl 
Destek miktarı: Çağrıda belirtiler. 
Başvuru dönemi: Çağrılı 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde girişim sermayesi fonu kurmuş olan ya da kurmayı vaat eden fon 
yöneticileri başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-
sermayesi-destekleme-programi-gisdep 

 

2.2.3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 

2.2.3.1. Kurumsal Katılım Sermayesi Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Kurumsal Katılım Sermayesi Desteği 
Amacı ve Kapsamı: Program, ulusal ekonomiye katma değer bakımından katkı sunabilecek özellikte 
ürünleri, süreçleri, bilgileri ve teknikleri geliştirip üretme kapasitesi olan KOBİ düzeyindeki şirketlerin 
başlangıç aşamasındaki mali gereksinimlerini karşılamayı amaçlar. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Destekten faydalanan firmalara vergi matrahından indirim yapılmaktadır. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Vergi indirimi 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermaye-destegi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermaye-destegi-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
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Destek süresi: 12 ay 
Destek miktarı: 500 bin TL 
Başvuru dönemi: Süresiz 
Başvuru yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren ve teknogirişim sermayesi desteğinden istifade 
eden ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve destekten kendi projelerinin mali 
giderlerini karşılamak isteyen firmalar başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://btgm.sanayi.gov.tr/amir.html 

 

2.2.4. Hazine Müsteşarlığı Destekleri 

2.2.4.1. Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi 
Amacı ve Kapsamı: Destek, sermayeye erişmekte güçlük yaşayan erken aşamadaki şirketler için yeni 
bir mali enstrüman oluşturmayı, BKS’nin girişimcilere güven verecek biçimde kurumsallaşmasını ve 
BKS’nin yaptığı yatırımların devlet destekleri sayesinde çekici hale gelmesini amaçlamaktadır.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Destekten faydalanan firmalara gelir vergisi indirimi yapılmaktadır. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Vergi indirimi 
Destek süresi: 5 yıl 
Destek miktarı: En fazla 1 milyon TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Hazine Müsteşarlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde faaliyet gösterecek, bilgilerini, kişisel varlıklarını ve birikimlerini 
gelişim aşamasında olan girişimlere aktaracak olan kimseler başvurabilir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/BKS-Bilgi-Sistemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://btgm.sanayi.gov.tr/amir.html
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/BKS-Bilgi-Sistemi
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2.3. TİCARİLEŞTİRME VE REKABET EDEBİLİRLİK DESTEKLERİ 

2.3.1. Ekonomi Bakanlığı Destekleri 

2.3.1.1. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği  
Amacı ve Kapsamı: Program, şirketlerin yaptıkları eğitim harcamalarını, hem kümelenme hem de 
proje yaklaşımı çerçevesinde işbirliği kuruluşları üyeleri ile rekabet edebilme kapasitelerini 
arttırmasını, proje temelli ihtiyaç analizlerini, eğitim, danışmanlık ve yurt dışına pazarlanması gibi 
faaliyetlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program, hem proje tabanlı yurtdışı pazarlama ve alım heyeti programlarına, hem de 
proje tabanlı bireysel danışmanlık programlarına destek sağlamaktadır. 

ii) Program, ayrıca, istihdam desteği e ihtiyaç analizi kadar, eğitim ve danışmanlık 
programları da sunmaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı: 650 bin Dolar 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Ekonomi Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi 
Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici 
Dernekleri, İşveren Sendikaları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve imalatçılar tarafından kurulan 
dernek, birlik ve kooperatif birimleri başvurabilmektedir.  
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

2.3.1.2. Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları/Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği 
Amacı ve Kapsamı: Program, Türkiye sınırları içerisinde hem ticari ve sınai faaliyetler yürüten hem de 
yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin küresel pazarlarda rekabet etme gücünü arttırmaya 
dönük eğitim masraflarını karşılamaktadır.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program, destek programı kapsamında belirtilen eğitim giderlerini karşılamaktadır. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: Yıllık 
Destek miktarı: 20 bin Dolar 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Ekonomi Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, TTK’nun 124. Maddesi özelinde açıkça belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyet gerçekleştiren 
ve yazılım sektöründe çalışmalarını sürdüren kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
türünde şirketler başvurabilmektedir. Bir eğitim programının hayata geçirilebilmesi için asgari 5 
şirketin katılımı gereklidir. Düzenlenen her bir eğitim programına bir şirketten en fazla 3 kişinin 
katılması mümkündür. 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD


 

41 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

2.3.1.3. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi  

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Amacı ve Kapsamı: Program şirketler ve işbirliği kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım 
ve marka tescil giderleri kadar, mal ve hizmet ticareti yapmak amacıyla yurtdışına açılan birimlerin 
kira giderlerini ve Türkiye Ticaret Merkezleri’ne ilişkin giderlerin belirli bir bölümünü Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program, birimlerin kiralarına ilişkin giderleri, yurtdışı marka tescil faaliyetlerine ilişkin 
bedelleri ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin masrafları karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi:  48 ay 
Destek miktarı: Kira: 120 bin Dolar, Marka: 50 bin Dolar, Tanıtım: 250 bin Dolar 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Ekonomi Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de sınai ve ticari faaliyet gösteren şirketler ve işbirliği kuruluşları 
başvurabilmektedir.  
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

2.3.1.4.Tasarım Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Tasarım Desteği 
Amacı ve Kapsamı: Program Türkiye’de tasarım ve yenilik kültürünün yaygınlaşması adına tasarım 
yapan şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri tanıtım, pazarlama, istihdam ve 
danışmanlık harcamalarını, bu kuruluşların yurtdışına açacakları birimlere ait giderler ve burada dış 
piyasalar için üretecekleri katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi faaliyetlerine ait giderleri 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 
Program kurulum, kira, danışmanlık, tanıtım, reklam ve pazarlama harcamalarını karşılamaktadır. 

i) Program tasarımcıların yurt dışında alacakları eğitim giderlerini, alet, teçhizat, malzeme 
ve yazılım giderlerini, seyahatlere ve web sitesi üyeliğine ilişkin masrafları ve istihdam 
edilecek olan tasarımcıların, mühendislerin ve modelistlerin maaşlarını karşılamaktadır. 

ii) Program, fikri, mülki ve sınai haklar tesciline ilişkin harcamalar kadar, markaların ülke 
dışında tescil edilmesi ve korunmasına ilişkin giderleri de karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: Sınırsız 
Destek miktarı:50 bin Dolar-1 milyon Dolar 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Ekonomi Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, Türkiye’de sınai ve ticari faaliyet gösteren tasarımcı şirketler, tasarım ofisleri, tasarım ve 
ürün geliştirme projeleri kabul görmüş olan şirketler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

2.3.1.5. Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği/Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
Amacı ve Kapsamı: Program işletmelerin ürün tasarımlarına dönük hizmet alımlarına katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin hayata geçirdiği ihracata dönük 
yurtdışı piyasa araştırması gezilerini desteklemektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi:  Sınırsız 
Destek miktarı: 5 bin Dolar 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Ekonomi Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, özel sektör bünyesinde sınai ve ticari faaliyet gösteren tüm şirketler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

 

2.3.2. KOSGEB Destekleri 

2.3.2.1. Sınaî Mülki Haklar Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Sınaî Mülki Haklar Desteği/Genel Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, işletmelerin Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım 
Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi başvurusu yapmasını ve Yurt Dışı Marka 
Tescil Belgesi alımlarını desteklemektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program, TPE veya benzeri yurt dışı kurumlardan ve kuruluşlardan; Patent Belgesi Faydalı 
Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil 
Belgesi almak için başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara yaptığı ödemelere destek 
vermektedir. 

ii) Program, TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerini karşılamaktadır. 
iii) Program, TPE benzeri yurt dışı kurumlardan ve kuruluşlardan alınan Marka Tescil 

Belgeleri için başvuru yapılan kurumlara ve kuruluşlara yapılan ödemeleri 
karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe  
Destek süresi: 36 ay 
Destek miktarı:30 bin TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, KOSGEB veri tabanında kayıtlı olan tüm KOBİ’ler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kosgeb.gov.tr/ 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
http://www.kosgeb.gov.tr/
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2.3.2.2. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (TeknoPazar) 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (TeknoPazar)22 
Amacı ve Kapsamı: Program sanayinin küresel rekabet gücünü arttırmayı ve bu sayede daha dinamik 
bir karakter kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program, hem basılı hem de elektronik tanıtım malzemelerinin, fuarlara katılımın, yurtdışı 
fuarlarda oluşan gümrük işlemi bedellerinin, e-ticaret ya da elektronik ticaret sitelerine 
üyelik bedellerini karşılamaktadır. 

ii) Yazılı medyada yer alacak teknik ürünün ya da bu ürüne ilişkin prototipin tanıtılmasına 
ilişkin giderler ve tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dönük seyahatlerde işletmelerin en 
fazla iki personelinin konaklama ve seyahat giderleri de programdan temin edilmektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi:  12 ay 
Destek miktarı: Yurtiçi: 50 Bin TL/Yurtdışı 100 bin TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, kamu kaynakları ile desteklenmiş yenilik ve tasarım projelerinin sonucunda meydana 
çıkan, patent koruma belgesi sayesinde korunma altına alınmış ve Teknolojik Ürün Deneyim Belgesine 
sahip olan ürün ve ürün prototipine sahip olan, özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren şirketler 
başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-
pazarlama-destek-programi 

2.3.2.3. Tasarım Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Tasarım Desteği/Genel Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program işletmelerin ürün tasarımlarına dönük hizmet alımlarına katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program işletmelerin Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), 
Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar 
Odası üyeleri ile üniversitelerden ürün tasarımına dönük hizmet alımlarına ait giderlerini 
karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi:  3 yıl 
Destek miktarı: 22.500 TL 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: KOSGEB 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, KOSGEB veri tabanında kayıtlı olan tüm KOBİ’ler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 

                                                           
22
Mart 2016 itibarıyla TeknoPazar Programı’nın yürütülmesi 6676 Sayılı Kanun Kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’ndan KOSGEB’e devredilmiştir. İlgili Yönetmeliğin yayınlanmasına bağlı olarak desteğin uygulama ve destek 
özellikleri değişebilir. 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi
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http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi 

 

2.3.3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 

2.3.3.1. Tasarım Tescil Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Tasarım Tescil Desteği/5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun 
Amacı ve Kapsamı: Program, Tasarım Danışma Konseyi’nin tavsiyeleri doğrultusunda Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının belirlediği kriterlere sahip olan tasarım yarışmalarında sergilenecek tasarımları 
destekleyip teşvik etmeyi amaçlamaktadır.   
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program tasarım tescil giderlerini karşılamaktadır. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: - 
Destek miktarı:- 
Başvuru dönemi: - 
Başvuru yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren, tasarım yarışmalarında sergilenmiş tasarımları 
olan şirketler başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.sanayi.gov.tr/ 

2.3.3.2. Teknoloji Ürün Deneyim Belgesi 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Teknoloji Ürün Deneyim Belgesi/4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
Amacı ve Kapsamı: Program, kamu tarafından sunulan ihalelere iş bitirme belgesi sunamayan Ar-Ge 
şirketlerinin kamu ihalelerinin katılımları için yol göstererek, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkartılan ürünlerin ticarileştirilmesini desteklemektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ:- 
Destek türü: Ödül (Belge) 
Destek süresi: - 
Destek miktarı: Kamu İhalelerine Katılım Hakkı 
Başvuru dönemi: - 
Başvuru yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa teknoloji merkezi işletmelerde, Ar-Ge merkezlerinde, TGB’lerde, kamu kurum ve 
kuruluşlarında, hem kanunla hem de uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik 
projelerini ve Rekabet Öncesi İşbirliği ve Teknogirişim Sermaye Desteği’nden faydalanılarak yapılan 
projeler ve şirketlerin öz kaynakları ile geliştirdikleri Ar-Ge projeleri sonucunda gün yüzüne çıkan mal 
ve hizmet sahibi olan firmalar başvurabilmektedir.  
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.sanayi.gov.tr/ 

 

2.3.4. TÜBİTAK Destekleri 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
http://www.sanayi.gov.tr/
http://www.sanayi.gov.tr/
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2.3.4.1. 1602-Patent Destek Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: 1602-Patent Destek Programı 
Amacı ve Kapsamı: Program, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Türkiye kaynaklı olarak yapılan 
başvuru sayısının çoğaltılmasını, gerek gerçek gerek tüzel kişilerin patent başvurusu için teşvik 
edilmesini ve Türkiye’deki patent sayısının arttırılmasını sağlamak amacındadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program, TPE ulusal patent başvuruları özelinde, hem Araştırma Raporu desteği hem de 
İnceleme Raporu desteği, vekil kullanımı olan başvuruları vekil desteği ve patent alınması 
söz konusu ise, hem patent sahibine hem de patent vekiline Patent Tescil Ödülü 
vermektedir. 

ii) Program, WIPO, USPTO ve JPO’ya yapılan patent başvuruları özelinde, Başvuru ve 
Araştırma Raporu desteği, İnceleme Raporu desteği ve EPO, USPTO veya JPO’dan patent 
alınması durumunda Patent Ödülü vermektedir. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe (+Ödül) 
Destek süresi: Süreç bağlı olarak değişmektedir. 
Destek miktarı: Rapor/İnceleme: Ulusal 600 Avro (Vekil: 250 TL), Uluslararası 34 bin TL Ulusal Patent 
Ödülü: 3 bin TL (Vekil Ödülü: 2 bin TL) Uluslararası Patent Ödülü: 10 bin TL (3 patent için 30bin TL’ye 
kadar). 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: TÜBİTAK 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, hem özel hem de kamu sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar yani girişimciler, şirketler 
ve kamu kurumları başvurabilmektedir. Araştırmacılar ve üniversiteler de programdan 
faydalanabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-
destek-programi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi
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2.4. YATIRIM DESTEKLERİ 

2.4.1. Ekonomi Bakanlığı Destekleri 

2.4.1.1. Yatırım Teşvik Programı 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Yatırım Teşvik Programı, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 
Amacı ve Kapsamı: Program hem kalkınma planları hem de yıllık planlarda öngörülen hedefler 
doğrultusunda, ulusal tasarrufların yüksek düzeyli katma değer üretecek yatırımlara 
yönlendirilmesine, üretim ve istihdam olanaklarının arttırılmasına, ulusal rekabet gücünün 
arttırılmasına,  Ar-Ge potansiyeli yüksek olan bölgesel ve büyük çaplı yatırımların desteklenmesine, 
bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılmasına, kümelenme faaliyetlerine, çevre korumaya 
ilişkin yatırımlar ve AR-Ge faaliyetlerine katkı vermektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program vergi muafiyeti, sigorta primi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği 
kalemlerine destek sunmaktadır.  

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Vergi İndirimi 
Destek süresi: - 
Destek miktarı: Sektöre ve yatırıma göre değişiklik göstermektedir. 
Başvuru dönemi: - 
Başvuru yeri: Ekonomi Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu 
kurumları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve yükseköğretim kurumları 
başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/yatirimTesvikD 

2.4.1.2. İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Desteği/Pazar Araştırması ve Pazara Giriş 
Desteği  
Amacı ve Kapsamı: Program ileri teknolojiyi bünyesinde barındıran ve teknoloji transfer edebilmek 
kapasitesine sahip olan yurtdışında yerleşik şirketlerin alınmasına dair mali ve hukuki danışmanlık 
bedellerini ve alımlar için kullanılan faiz giderlerini desteklemektedir.  
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program danışmanlık ücretleri ve faiz giderleri ile ilgili katkılar sağlamaktadır. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe+KrediFaizi+Danışmanlık 
Destek süresi: 5 yıl (faiz ödemesi) 
Destek miktarı: Danışmanlık Giderleri: 500 bin Dolar, Faiz Giderleri: 3 milyon Dolar 
Başvuru dönemi: Sürekli 
Başvuru yeri: Ekonomi Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren şirketler ve işbirliği kuruluşları 
başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/yatirimTesvikD
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/destekler/ihracatDestekleriD
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2.4.2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 

2.4.2.1. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TeknoYatırım) 

1.DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TeknoYatırım)/635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
Amacı ve Kapsamı: Program sanayiye dönük Ar-Ge ve inovasyon projelerinin sona ermesiyle ortaya 
çıkan teknik ürünler ya da işletmelerin öz-kaynaklarını kullanarak yaptıkları Ar-Ge faaliyetleri 
neticesinde gün yüzüne çıkan ve patenti alınmış teknolojik ürünlere ilişkin Türkiye’de hem tüzel hem 
de gerçek kişilerce yerleşik olarak gerçekleştirilen yatırımları desteklemektedir. Bu program tümden 
yeni ya da ürün çeşitlendirmeyi hedefleyen yatırımları içermektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program ana ve yardımcı makine teçhizat giderlerini, yatırım projesi adına hazırlanması 
gereken Fizibilite Raporu’nun bedelini, montaj giderlerini ve makine, araç-gereç taşıma 
ve sigorta bedellerini karşılamaktadır. 

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe+Kredi Faizi 
Destek süresi:  36 (+6) ay 
Destek miktarı: KOBİ: 10 milyon TL, Büyük Firma: 2 milyon TL 
Başvuru dönemi: Çağrılı  
Başvuru yeri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, “en fazla 5 yıl önce yurt içi veya yurt dışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla 
tamamlamış” olan, “yurt içinde veya yurt dışında öz kaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik 
ürüne ait, “İncelemeli Patent Belgesi” almış” olan, “en fazla 12 ay önce TGB’lerde yatırım izni ve/veya 
teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alan” firmalar başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:http://www.sanayi.gov.tr/ 

 

2.4.3. Kalkınma Bakanlığı Destekleri 

2.4.3. Yatırım Programları Kapsamında Araştırma Altyapıları Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Yatırım Programları Kapsamında Araştırma Altyapıları Desteği 
Amacı ve Kapsamı: Program araştırma altyapılarının tesis edilmesini ve geliştirmesini 
amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program inşaat, makine ve teçhizat gibi yatırım kalemlerine destek sunmaktadır.  
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: Kurulum Sürecinde (2-4 Yıl) 
Destek miktarı: Hibede sınır yok (Değerlendirme sonucu kararlaştırılır). 
Başvuru dönemi: Çağrılı 
Başvuru yeri: Kalkınma Bakanlığı 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa yükseköğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşları başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/684/Arast%C4%B1rma%20Altyap%C4%B1lar
%C4%B1%20Mevzuat%C4%B1.pdf 
 

http://www.sanayi.gov.tr/
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/684/Arast%C4%B1rma%20Altyap%C4%B1lar%C4%B1%20Mevzuat%C4%B1.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/684/Arast%C4%B1rma%20Altyap%C4%B1lar%C4%B1%20Mevzuat%C4%B1.pdf
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2.5. GENEL KALKINMA DESTEKLERİ 

2.5.1. Kalkınma Ajansları Destekleri 

2.5.1.1. Doğrudan Finansman Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Doğrudan Finansman Desteği 
Amacı ve Kapsamı: Program, çeşitli ekonomik bölgelerde ortaya çıkan sektörlerde hem yenilik hem 
de Ar-Ge kapasitesinin yükseltilmesine ve bölgelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü 
kazanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) İlgili ajanslar tarafından belirlenmektedir. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe 
Destek süresi: 12 ay 
Destek miktarı: Uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin azami % 90’ı 
Başvuru dönemi: Sürekli ve çağrılı 
Başvuru yeri: Kalkınma Ajansları 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile KOBİ’ler, çiftçiler ve çiftçi grupları ve serbest 
meslek sahipleri başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi:http://www3.kalkinma.gov.tr/bolgesel.portal 

2.5.1.2. Faizsiz Kredi ve Faiz Desteği 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Faizsiz Kredi ve Faiz Desteği  
Amacı ve Kapsamı: Program, faizsiz kredi desteği ve faiz desteği vermektedir. Faizsiz kredi desteği, 
kar amacı güden hem gerçek hem de tüzel kişilerin başvuru rehberinde ayrıntılı olarak belirtilmiş 
niteliklere sahip projeleri için ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kredi verilmesini ve bu finansal desteği 
yönetmelik bünyesindeki usul ve esaslar dâhilin ajansa faizsin bir biçimde ve belirli taksitlerle geri 
ödenmesini öngören karşılıksız olarak verilen bir yardımdır. Faiz desteği ise, yine hem gerçek hem de 
tüzel kişiler için başvuru rehberinde açıklanmış olan özelliklere sahip projeleri adına, faiz desteği 
sunan ilgili kurumlardan alacakları kredilerin faiz giderlerinin ajanslarca temin edilmesini öngören bir 
karşılıksız yardım paketidir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

ii) Destek unsurları ve teşvik araçları ajanslar tarafından belirlenmektedir. 
DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Hibe + Kredi 
Destek süresi: 12-48 ay 
Destek miktarı: Ajansın başlangıç gider bütçesinin % 5-15’i arası. 
Başvuru dönemi: Aşamalı Proje Teklif Çağrısı, Ortak Proje Desteği 
Başvuru yeri: Kalkınma Ajansları 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, kar amacı güden hem gerçek hem de tüzel kişiler kadar, KOBİ’ler, Çiftçi ve Çiftçi Grupları ve 
serbest meslek sahipleri başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www3.kalkinma.gov.tr/bolgesel.portal 

 
 

http://www3.kalkinma.gov.tr/bolgesel.portal
http://www3.kalkinma.gov.tr/bolgesel.portal
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2.5.1.3. Teknik Destek 

DESTEK PROGRAMININ: 

Adı: Teknik Destek  
Amacı ve Kapsamı: Program, eğitim vermek, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlamak, geçici 
olarak uzman personel görevlendirmek, danışman sağlamak ve lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler 
kurmak gibi hem nitelikli hem de kapasite arttırmaya yarayan teknik destek hizmetleri vermektedir. 
DESTEK UNSURLARI/TEŞVİK ARAÇLARI: 

i) Program, eğitim verme, proje ve program hazırlanmasına yardımcı olma, geçici olarak 
uzman personel görevlendirme, danışmanlık hizmetleri sağlama, lobi faaliyetleri ile 
uluslararası ilişkiler kurma süreçlerini desteklemektedir.  

DESTEĞİN ÖZELLİKLERİ: 
Destek türü: Teknik Destek 
Destek süresi:  Genel olarak 2 ay 
Destek miktarı: Başvurunun kapsamına göre değişir. 
Başvuru dönemi: 2 aylık dönemler 
Başvuru yeri: Kalkınma Ajansları 
DESTEĞİN HEDEF KİTLESİ (Başvuru Yapabilecek Kişi ve Kuruluşlar) 

Programa, organize sanayi bölgeleri, TGB’ler, İŞGEM’ler, Birlik ve Kooperatif İşletmeleri kadar, yerel 
yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumları 
başvurabilmektedir. 
Program Hakkında Ayrıntılı Bilgi: 
http://www3.kalkinma.gov.tr/bolgesel.portal 
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1. GİRİŞ 

1.1. El Kitabının Amacı ve Kapsamı 

Bu el kitabı; patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret gibi buluş ve 
yeniliklere kişilerin ya da firmaların hangi koşullar altında başvurulabildiğini izah etmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu sayede, bu süreçlerden haberdar olmak isteyen kişi ve kurumlara, her bir buluş ve 
yenilik kalemine başvurmaları için gereken koşullar ve atmaları gereken adımlar hakkında teferruatlı 
bir bilgi demeti sunulması mümkün olacaktır.  

Bu bağlamda el kitabının içeriği hazırlanırken, oldukça açık ve net bir biçimde bilgi vermesi 
amaçlanmıştır. İlk olarak el kitabı buluş ve yenilik kalemlerine göre sınıflandırılmıştır. İkinci olarak 
patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretin ne olduğuna ve bunların 
ekonomik hayatta neden birer ihtiyaç olarak kendilerini dayattıklarına dair bir açıklama getirilmesi ve 
kullanıcının bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Üçüncü olarak ise buluş ve yenilik kalemlerine hangi 
koşullarda başvurulabildiği ve başvurusu yapılan kalemlerin hangi kıstaslara ya da ölçütlere sahip 
olmaları gerektiği izah edilmiştir. Bu kalemlerin hangi kurumlar tarafından verildiği, el kitabının 
kapsamını oluşturan bir diğer önemli unsurdur. Bir diğer önemli içerim ise başvuru ve tescil 
süreçlerinin hem yurt içinde hem de yurtdışında nasıl işlediği hakkındadır. 

Buluş ve yenilik türlerinin geçerlilik süreçlerinin ne kadar olduğundan bahseden el kitabı aynı 
zamanda bu türlerin hangi koşullar altında ihlal edildiğinin ve bu ihlaller durumunda nelerin 
yapılabileceğinin bilgisini de okura sunmaktadır. Bu haklardan kimlerin istifade edebileceği, hakların 
ne zaman ve hangi koşulda sona ereceği, tescil işlemlerinin nasıl yapılacağı ve hak ihlalleri konusunda 
uygulanacak yaptırımların neler olduğu gibi hususlarda da el kitabı gerekli bilgileri okuruna 
sunmaktadır.  

Bu çalışmanın hazırlanmasında temel kaynak olarak eski adıylaTürk Patent Enstitüsü (TPE) yeni adıyla 
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (Türkpatent) her bir sınai mülkiyet hakkı için hazırlamış olduğu 
başvuru kılavuzları ve bilgilendirme broşürleri kullanılmıştır. Ayrıca Ankara Patent Bürosu Sahibi  
TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı olan Türkiye’de bu sektörün duayeni 
konumunda bulunan Kaan Dericioğlu’nun “Fikri Haklar” kitabı ve sunumları ile kendisiyle yapılan 2 
saatlik derinlemesine görüşme de el kitabının hazırlanmasında başvurulan bir diğer kaynak olmuştur. 
Son olaraktam bu el kitabının hazırlanması sürecinde Türkiye’nin 1995 yılından bu yana uyguladığı 
sınai mülkiyet mevzuatının değişmesi ve 10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı yeni Sınai Mülkiyet 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle buluş ve yeniliklerin başvuru, tescil ve hukuki süreçlerin bazı değişlikler 
olmuştur. Dolayısıyla yeni kanunun getirdiği hususlarda mümkün olduğunca el kitabına aktarılmaya 
çalışılmıştır.   

1.2. Fikri Hak, Sınai Hak ve Telif Hakkı Kavramları 

Fikir ürünlerinin yasal korunması fikir ürünleri üzerindeki haklar veya kısaca fikri haklar terimi ile ifade 
edilir. Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), fikri hakları iki ana başlık altında değerlendirmektedir 
(Dericioğlu, 2016 ve WIPO, 2016): 1) Sınai Mülkiyet Hakları ve 2) Telif Hakları. Telif hakları da kendi 
içinde ikiye ayrılmaktadır: 1) Eser sahibinin hakları (copyright) ve 2) Eser sahibinin hakları ile bağlantılı 
haklar (rightsrelatedtocopyright). Şekil 1, fikri hakları detaylı bir biçimde göstermektedir. 

Şekil 1’e göre; Bilim, edebiyat, müzik, sinema ve sanat eserleri ile ilgili haklar eser sahibine ait telif 
haklarına girerken, eserleri yorumlayan sanatçılar, ses-görüntü kaydı yapan yapımcılar ve radyo-
televizyon kuruluşlarının eserleri ile ilgili hakları eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar olarak 
adlandırılmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Korunması için 
tescil ettirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Eserin kamuya sunulması ile koruma şartları 
kendiliğinden sağlanmış olur. Türkiye’de telif hakları 1952 yılında çıkarılan 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu ile korunmaktadır.  
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Buluşlar yani patent ve faydalı model ile endüstriyel tasarımlar, markalar ve coğrafi işaretler vb. 
haklar ise sınaî haklar veya sınai mülkiyet haklarıolarak tanımlanmaktadır. Sınai haklar konusundaki 
en önemli kaynak, 1967 yılına imzalanan “Sınai Hakların Korunması İçin Paris Sözleşmesi”dir. Yeni 
yürürlüğe giren 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu da açıkça patenti, faydalı modeli, markayı, tasarımı 
ve coğrafi işareti sınai mülkiyet hakkı olarak tanımlamaktadır (Resmi Gazete, 2017a).  

Şekil 1. Fikri Haklar ve Alt Bileşenleri 

 

Kaynak: Dericioğlu, 2016: 53 ve Başpınar, 2016’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bir diğer ifade ileFikri Mülkiyet, insan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen hakları 
ifade eder. Türkiye’de kurumsal olarakTelif Hakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel 
Müdürlüğünce verilen Edebiyat ve Sanat Eserlerine verilen haklar iken, Sınai Mülkiyet Hakları, Türk 
Patent ve Marka Kurumu tarafından sanayiye uygulanabilen yenilikleri kapsayan haklardır.  

1.3. Sınai Mülkiyet Hakları ve Türleri 

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak 
işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına 
belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır. Sınai mülkiyet haklarında korumanın sağlanması 
için; ilgili patentin, tasarımın, markanın vs. Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirilmesi 
gerekmektedir. Sınai mülki haklar 5 gösterge etrafında incelenebilir: 1) Patent, 2) Faydalı model, 3) 
Marka, 4) Endüstriyel tasarım ve 5)Coğrafi işarettir. 

Patent: Sınırlı bir zaman ve mekân içerisinde, bir kişiye ya da firmaya ait buluşun üçüncü kişiler 
tarafından üretilememesi, satılamaması, kullanılamaması ve ithal edilememesini temin eden geçici 
bir tekel hakkıdır. Patentler, ülke sınırları içerisinde meydana gelen yeniliğe ilişkin gelişmeleri en 
belirgin biçimde yansıtan göstergelerden birisi olma özelliği taşır. Patentler buluşlara ilişkindir. Bir 
başka deyişle, bir patent ancak bir buluş için verilebilir. Bir buluş ürüne ait ise “ürün patenti” olarak 
adlandırılırken, bir usule ilişkin olduğunda “usul patenti” olarak isimlendirilir. Ürün bünyesinde var 
olan her bir problemin çözümüne ilişkin yenilikler buluş olarak kabul edilebilir ve bunların her biri için 
patent başvurusu yapılabilir. Başvuru gereklerini sağladıktan sonra, patent koruması üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülebilir. Bu koruma patent başvurusu yapıldığı andan itibaren geçerlidir. 
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Faydalı Model: Hem yerel hem de küresel ölçekte eskiye göre yenilik arz eden ve sanayiye 
uygulanabilen buluşların belirli bir süre zarfı içinde sahibi olan kişilere üretim ve pazarlamaya ilişkin 
tekel hakkı sunulmasıdır. Bu süre 10 yıldır. Faydalı model, tıpkı patent gibi, inovasyona ilişkin kayda 
değer bir göstergedir. Faydalı model, birçok uzman kişi tarafından “küçük patent” veya “küçük buluş” 
olarak da adlandırılmaktadır. Patent ile arasındaki fark, zaman ve maliyet bakımından çok daha 
avantajlı olmasıdır. Faydalı modelin patente göre üstünlüğü, daha kısa bir süre içinde, görece daha 
kolay şekilde ve çok daha az masrafla edinilebilmektedir. KOBİ’ler için bu nedenle daha faydalıdır. 
Faydalı model, tıpkı patent gibi, buluşları koruma altına almak için verilmektedir. Ancak patentten 
daha farklıdır, zira koruma süresi, yenilik ölçütü ve inceleme ile değerlendirme biçimleri benzer 
değildir. Faydalı modelin koruması 10 senedir ve patente göre çok daha kısadır. 

Marka: Bir girişimin sahip olduğu mal ve hizmetleri, başka girişimlerin mal ve hizmetlerinden 
ayırmaya yarayan bir göstergedir. Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler ve sayılar, malların biçimleri 
ya da sahip oldukları ambalajlar gibi maddi göstergeler marka olarak kullanılabilirler ve baskı yoluyla 
çoğaltılıp piyasaya sürülebilirler. Marka ölçülebilir bir yenilik göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır. 
Yeni buluşların ya da özgün tasarımların ürünü oluşturması veya biçimlendirmesi mümkündür, ancak 
bu yeni ürünlerin tüketiciye sunulması ve satılabilmesi için, benzer ürünlerden kendisini ayırt etmeye 
yarayacak bir tanıtım işaretine gereksinimi vardır ki işletmeler adına önemli olan bu unsur, markadır. 
Marka bir işletmenin tüm ürünlerini temsil etme gücüne sahip olan ayırt edici bir işarettir. Markanın 
işlevlerinden biri, ürünün kaynağını tüketiciye tanıtmasıdır. Ayrıca marka kaliteyi simgeler ve reklam 
aracı olarak kullanılabilir. Kişiler almak istedikleri ürünü bir marka üzerinden diledikleri gibi satın 
alabilirler. 

Endüstriyel Tasarım: Bir ürünün ya da hizmetin tamamına ya da belirli bir kısmına çizgiler, şekiller, 
renkler, biçimler, dokular ya da süslemeler gibi duyusal olarak algılanabilen birtakım unsurların 
meydana getirdiği görüngüsel formdur. Benzer malları üreten firmalar arasında bu türden farklılıklara 
gitmek, piyasada rekabet gücü elde edebilmek için oldukça belirleyici bir etmendir. Bir ürün eğer üç 
boyutlu bir şekle ya da bu şeklin bir parçasıyla ürün üstündeki iki boyutlu süslemelere sahipse 
“endüstriyel tasarım” kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Esasen endüstriyel tasarım bir ürünün 
dış görünüşünü ifade etmektedir. Bu görünüş tam anlamıyla ürünün biçimi olabilirken, çizgiler, 
şekiller, süsler, renkler ya da başka unsurlardan meydana gelen görünümler de olabilir. Tasarımların 
korunması hususunda ürünün görünümü teknik özellikleri dışında değerlendirilir.  

Coğrafi İşaret: Öne çıkan bir özelliği, şöhreti ya da başka bir niteliği sayesinde belirli bir yörede ya da 
bölgede köklenmiş ve o yöre ya da bölgelerle özdeşleşmiş ürünlerin göstergelerine “coğrafi işaretler” 
adı verilmektedir. Bir başka deyişle belirli bir coğrafi yere özgü bir niteliğe sahip olduğu için ün salmış 
olan, yani bu niteliğiyle tanınan ve satılan ürünlerin ayırt edilebilmesi için coğrafi işaretlerden 
faydalanılmaktadır. Kendine özgü nitelikleri nedeniyle benzerlerinden farklılaşan bu ürünleri 
meydana getiren bileşenlerin bir ya da birkaçı o yöreye ya da bölgeye özgü olduğu için, coğrafi işaret 
kapsamında değerlendirilmektedirler. Coğrafi işaretler “menşe adları” ve “mahreç işretleri” olmak 
üzere iki kesime ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Bu iki ayrı kalem aynı amaçlara hizmet etmektedir. 
Mahreç işaretleri bir ürününü hangi coğrafyadan neşet ettiğini gösterirken, menşe adları ise; bu 
ürünlerin ya da hizmetlerin neşet ettikleri coğrafi yöreden kaynaklanan kalite ve niteliklerini ifade 
etmektedir. 

1.4. Fikri ve Sınai Hakların Korunma Süresi 

Bir fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSMH) korunması süresi hangi türe bağlı olduğuna göre değişiklik 
göstermektedir. Fikir ürünlerine ait koruma süreleri yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Türkiye’de 
geçerli olan koruma süreleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Eserler, eser sahibinin yaşadığı süre ve bu süreye ek olarak eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl 
boyunca korunur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda bağlantılı olan hak sahipleri için koruma süreleri 
ise 70 sene olarak belirtilmiştir. Buluşlarda ise iki farklı koruma söz konusudur. patent 20 sene ve 
faydalı model belgesi 10 sene korunmaktadır. Çoklu yasal korumadan yararlanan endüstriyel 
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tasarımlarda koruma 5 senedir ve her beş yılda yenilenerek toplamda 25 sene sürdürülmektedir. 
Eser, marka tescili, haksız rekabet ile sağlanan korumalar ise, tescilli tasarım korumasından 
bağımsızdır. Son olarak tescilli markalarda koruma süresi yenilenebilir 10 sene iken, coğrafi 
işaretlerde koruma tescil süreciyle başlayıp süresiz olarak uzatılabilmektedir.  

 

Tablo 1.FSMH’nin Koruma Süreleri 

FİKİR ÜRÜNÜ SÜRE 

Eser Eser sahibinin yaşadığı süre + 70 yıl 

Bağlantılı Hak 70 yıl 

Buluş: Patent ve Faydalı Model Patent: 20 yıl 
Faydalı Model Belgesi: 10 yıl 

Endüstriyel Tasarım Tasarım tescili: 5*5 yıl 
Eser: Eser sahibinin yaşadığı süre + 70 yıl 
Marka tescili: Yenilenebilir 10 yıl 
Haksız rekabet: Süre yok 

Marka  Yenilenebilir 10 yıl 

Coğrafi İşaret  Süre yok, yenilenmesi koşuluyla sonsuza kadar uzatılabilir 

Kaynak: Dericioğlu, 2016 ve Resmi Gazete, 2017a’dan yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

1.5. Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Aktörleri 

Sonuç olarak bugünkü mevcut durum içindeTürk Sınai Mülkiyet Sistemi 4 ana unsurdan oluşmaktadır. 
Şekil 2, Türk sınai mülkiyet sisteminin aktörlerini görsel bir biçimde ifade etmektedir.Bunlar; 1) 
Mevzuat, 2) Enstitü, 3) Vekiller ve 4) Mahkemelerdir. Buna göre; 

Şekil 2. Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Aktörleri 

 

Kaynak: Asan, 2014’den alınmıştır. 

Mevzuat:Sınai Mülkiyet mevzuatı 1995 yılından 2016 yılına kadar 1995 tarihli 551, 554, 555 ve 556 
sayılı Patent Haklarının, Tasarım Haklarının, Coğrafi İşaretlerin ve Markaların Korunması Hakkında 
KHK’lar ile yürütülürken, 2017 yılından itibaren yeni devreye giren 10 Ocak 2017 tarihli ve 6769 sayılı 
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Sınai Mülkiyet Kanunuve bu konunun uygulanmasında kullanılan sınai mülkiyet yönetmeliği (24 Nisan 
2017 tarihli Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ile yürütülmektedir. 

Enstitü: Eski adıyla TPE, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent). Bu kurum sınai 
mülkiyetle ilgili tüm buluş, yenilik ve tasarımların başvuru ve tescil süreçleri başta olmak üzere, diğer 
tüm ilgili yasal uygulamaları yürüten, patent ve marka vekilleriyle ilgili sınav ve lisansları veren kurum 
olarak en önemli role sahiptir. 

Vekiller: Sınai mülkiyet sisteminin diğer önemli ayaklarından birisi olan “Patent ve Marka Vekilleri”, 
patent, faydalı modeli marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ya da entegre devre topografyası 
hakkı elde etmek arzusunda olan başvuru sahiplerinin kendi yerine seçtikleri ve Türkpatent’e başvuru 
yaparak işlemlerin yürütülmesi ve hak kayıplarının ortadan kaldırılması için görevlendirdikleri 
kimselerdir. Patent ve marka vekilleri, Türkpatent nezdinde başvuru sahiplerini temsil eder, bu 
kişilere danışmanlık yaparlar. Ayrıca sınai hakların koruma altına alınması için gereken adımların 
atılması ile bu işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan yetkilere sahip olan kimselerdir. Bundan başka 
vekillerTürkpatent nezdinde, ilgili kimselerin haklarının tesis edilmesi, koruma altına alınması ve 
bunlara ilişkin gereken idare ile ilgili her türden ilişkinin temin edilmesi ve özenli bir biçimde 
yürütülmesinden sorumludurlar. 

Mahkemeler: Gerek fikri haklar, gerekse sınai haklarla ilgili sorun ve uyuşmazlıkları çözen ve bu 
konudaki her türlü hukuk ve ceza davalarını yürüten ve söz konusu mülkiyet haklarının korunmasıyla 
ilgili yargılama süreçlerini içeren “Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri” sistemin diğer önemli aktörüdür. 
Türk hukukunda fikri hukuka ilişkin davalarda mahkemelerin yetki kuralları; telif hakları bakımından 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, buluş ve yenilikler bakımından ise çok yakın zamana 
kadar1995 tarihli 551, 554, 555 ve 556 sayılı Patent Haklarının, Tasarım Haklarının, Coğrafi İşaretlerin 
ve Markaların Korunması Hakkındaki KHK’lar ile düzenlenmekteydi. Ancak yeni 6769 sayılıSınai 
Mülkiyet Kanunu ile bu durum değişerek Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım ve Coğrafi İşaret gibi 
buluş ve yeniliklerin yasal mevzuatı yeni 6769 sayılı kanun ve onun uygulanması hakkındaki 
yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

 

 



 

8 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

2. SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ BAŞVURU SÜREÇLERİ 

2.1. PATENT ve FAYDALI MODEL 

2.1.1. Patent ve faydalı model nedir ve bunlara neden ihtiyaç duyulmaktadır? 

Patent; sınırlı bir zaman ve mekân aralığı için, belirli bir kişiye ya da firmaya ait olan buluşun üçüncü 
kişilerce kullanılmasını, üretilmesini ve dağıtılmasını engelleyen bir çeşit tekel hakkıdır. Belirli bir süre 
için devredilemez olan bu hakkın göstergesi olan belgeye de “patent” adı verilir. Patent, hiç kuşkusuz 
sınai mülkiyet hakları içerisindeki en önemli buluş ve hak türüdür. Teknolojinin her alanında yapılan 
buluşlara, kesinlikle yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayi süreçlerine uygulanabilir olması 
şartıyla patent verilmektedir.  

Faydalı model, birçok yönden patent ile ciddi benzerliklere sahiptir. Faydalı model, dünya genelinde 
ilk defa bulunmuş ve sanayi süreçlerine uygulanabilen buluşların mucitlerine belirli bir süre için 
koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Faydalı modelin patente göre üstünlüğü; daha kısa bir 
süre içinde, görece daha kolay şekilde ve çok daha az masrafla edinilebilmektedir. Faydalı model, 
birçok uzman kişi tarafından “küçük patent” veya “küçük buluş” olarak da adlandırılmaktadır. 

Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin olması önkoşuldur. Bir buluşun teknik 
özelliğinin olup olmadığına karar verilebilmesi için, buluşa, bir örnek olarak, aşağıda açıklanan ölçütler 
açısından yaklaşılabilir: 1) Buluşun teknik bir sonuç doğurması, 2)Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik 
yaklaşımlarla mümkün olması, 3) Buluşun teknik bir sorunu çözmesi ve 4) Buluşun belirgin bir şekilde 
veya en azından dolaylı olarak somut teknik yöntemlerle tanımlanması. 

Patentin koruma süresi 20 yıl iken, faydalı model belgesi sayesinde sağlanan koruman 10 sene olup 
patent belgesine göre daha kısadır. İlaveten faydalı model belgesi ile sağlanan korumanın hem 
usullere hem de bu usuller vasıtasıyla elde edilen ürünlere ve kimyasal maddelere uygulanması söz 
konusu değildir. 

2.1.2.Patent ve faydalı model belgeleri hangi durumlarda alınır? Hangi kıstaslara ya da içeriğe sahip 
olmalıdırlar? 

Bir buluşun patentlenebilmesi için bu buluşun yeni yani özgün, buluş basamağına sahip ve sanayi 
süreçlerine uygulanabilir olması gerekmektedir. Ne var ki konusu kamusal düzene uygunsuz düşen ve 
genel ahlaki duruma uymayan buluşlar ve bitkiler, hayvan türleri ya da genellikle biyolojik temellere 
yaslanan bitki ve hayvan yetiştirme usullerine patent verilmediğini söylemek gerekmektedir.  

Bilimsel kuramlar, matematik yöntemler, keşifler, edebiyat ve sanat yapıtları, estetik nitelikli 
yaratımlar, bilgisayar yazılımları, bilim eserleri, bilginin derlenmesi ve düzenlenmesine ilişkin teknik 
yön barındırmayan usuller, zihni ve ticari faaliyetlere ilişkin usul ve kurallar ile hem insan hem de 
hayvan vücuduna uygulanacak olan cerrahi usuller buluş olarak sayılmazlar ve patent alamazlar.  

Hem patent başvurusu hem de patentin kendisi, bir başka kimseye devredilebilir. Miras yoluyla 
bırakılabilir, rehin edilebilir ya da kullanım hakkı lisans konusu edilebilir. Bu sayede patent 
sahiplerinin belirli bir gelire erişmesi mümkün olmaktadır. Dolayısıyla patentler bu anlamda alınıp 
satılabilmektedir. Patentin ister lisans sözleşmesi yoluyla birine kiralanması olsun, isterse devir 
sözleşmesi yoluyla başkasına tamamen satılması olsun, ya da patent sahibinin bir firma kurarak (spin-
off firma veya start-up firma şeklinde) sözkonusu patentini doğrudan üretim sürecinde kullanması 
şeklinde olsun, patentin tüm bu üç süreçten birini izleyerek buluş sahibine gelir getirmesi ve 
dolayısıyla bir fikrin/buluşun üretim veya yatırıma dönüşmesi sürecine “patentin ticarileştirilmesi” 
denilmektedir.  

Patent belgesinde, buluşun içeriğine dair kısa bir teknik özet vardır. Tarifname ise buluşun içeriğini 
detaylı bir biçimde açıklamaktadır. İstem ya da istemler ise, korunma altına alınması istenilen teknik 
unsurları resimlerle göstermektedir. Patent ya da faydalı model belgesi almak, aslında bir sınai 
mülkiyet hakkına sahip olmak demektir. Bu doğrultuda, belirli bir süre için tekel hakkına sahip 



 

9 
 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu 
2017 

olduğunuz malınızı piyasada satmak, başkalarına lisans yoluyla kullandırmak veya üretmelerine izin 
vermek için belirli bir süre müsaade edebilirsiniz ya da sahip olduğunuz hakkı devredebilirsiniz. 

2.1.3. Patent ve faydalı model almak için hangi kurumlara başvurulur? 

Patent başvurusu sırasıyla başvuru formunu, buluşun konusunu izah eden tarifnameyi, istemler, 
tarifname ya da istemlerde işaret edilen resimleri, özeti ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren 
bilgiyi içermektedir. Türkiye’de herhangi bir ürün için patent almak adına bu alandaki tek yetkili 
kuruluş olan Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) (Yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu-
TÜRKPATENT)23 başvurulmaktadır. Kurum, hem ulusal hem de uluslararası başvuruları, mevcut haliyle 
yürürlükte olan mevzuat kapsamında değerlendirir ve buna göre patent belgesi verir.  

Başvuru süreçleri bizzat kişilerin kendileri ya da Türkpatent’e kayıtlı olan Patent Vekilleri24 aracılığıyla 
yürütülebilir. Başvuru şahsen yapılmak isteniyorsa, bu durumda ilk olarak “Patent/Faydalı Model” 
başvuru formu edinmeniz gerekmektedir. Başvuru formu, Türkpatent’in “Enformasyon, 
Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı”ndan ya da yurt içindeki kurumun birimlerinden 
ücretsiz olarak edinilebileceği gibi, yine kurumun internet sayfasından indirilebilmektedir. Kılavuz 
içerisinde başvurunun nasıl hazırlanması gerektiğine ve başvuru sürecinin hangi unsurlardan 
meydana geldiğine dair ayrıntılı örneklere ve açıklamalara yer verilmiştir. Başvurular hem şahsen hem 
de posta yoluyla Türkpatent’e yapılabilmektedir. Ayrıca başvurular online olarak 
https://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresi üzerinden de yapılabilmektedir. Bu web adresi aynı 
zamanda başvuru öncesi hali hazırda varolan patent ve faydalı modellerin ön araştırmasında ve 
TürkPatent’e yapılan patent/faydalı model başvuru dosyasının takibinde de kullanılabilmektedir. 
Dolayısıyla başvuru dosyanızın durumunu kurumun sözkonusu internet sayfasından takip etmek 
mümkündür.  

Başvuru tarihiniz ne ise, o andan itibaren başvurunuz koruma altına alınmış demektir. Buluşunuz 
sadece sizin için bilinir kaldığı yani korunduğu sürece, başvurunuzu ne zaman yapacağınız sizin 
tercihinize kalmıştır. Ancak bazen başvurular ürün daha tam olarak geliştirilmeden yapıldığı için, 
bazen de başvuru sürecinin gereğinden fazla uzatılması durumunda, riskli olabilmektedir. İki durum 
için de, patent almak oldukça zor olur.   

2.1.4. Patent ve faydalı model başvuru ve tescil süreci nasıl işlemektedir? 

Türkpatent’e yapılan patent ve faydalı model başvuruları, bu başvuruların yasal mevzuatta önceden 
belirtilmiş nitelikleri taşıdığının anlaşılması halinde, başvuru sahibine ilk olarak başvurusunun işleme 
konduğu ve patent sicil işlemlerinin gerçekleştirildiği haberi iletilmektedir. Şekil itibariyle şartları 
sağlayamayan başvuruların düzeltilmesi için 2 aylık bir süre tanınmaktadır. Mevzu bahis eksiklikler bu 
süreç içerisinde giderilemezse, başvuru iptal edilecektir.  

Şayet yapılan araştırmalar neticesinde başvuru sürecine ilişkin herhangi bir eksiklik bulunamamışsa ve 
son başvuruda başvuru sahibinden rüçhan hakkı25 talep edilmişse, rüçhan tarihinden sonraki ilk 12 ay 

                                                           
23

 10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) 
adı “Türk Patent ve Marka Kurumu” (TÜRKPATENT) olarak değiştirilmiştir. Bu metin boyunca kurumun yeni adı olan 
Türkpatent ifadesi kullanılmıştır. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile inceleme, askıda kalma (itiraz süresi) ve tescil sürelerinin 
kısaltılması, maliyetlerinin azaltılması ve reel ekonominin ve piyasanın ihtiyaçlarına hızla cevap verilmesi, sınai mülkiyet 
haklarının niteliğinin artırılması (örneğin incelemesiz patent uygulamasının kaldırılması gibi), sözkonusu buluşların 
ticarileşme süreçlerinin hızlanması ve buna yönelik platformların kurulması, üniversitelerin buluşçuluktaki kapasite, imkan 
ve olanaklarının artırılması, üniversitelerde üretilen patentin hak sahipliğinin üniversitelere verilmesi, buluşu bulan 
akademisyene gelir hakkı verilmesigibi bir dizi çok önemli yenlikler getirilmiştir. Yine yeni kanun ile en erken 17 ay, en geç 47 
ayda verilen Patent, yeni kanunda 7 ay-29 ay aralığına düşürülmüştür.Küçük patent olarak nitelenen faydalı modele, 
araştırma raporu zorunluluğu getirilmiştir.  

24
“Patent vekili”, patent, faydalı model ve tasarım almak için başvuru yapan hak sahiplerinin Türkpatent nezdinde temsil 

eden ve başvurudan tescile kadar gerekli olan işlem ve süreçlerini takip eden kişileri verilen addır.  

25
 Rüçhan hakkı, temel de “öncelik hakkı” anlamına gelmekte olup sıralamada “öne geçmeye” imkan veren bir haktır. 

Rüçhan hakkı ile bir buluş sahibi bir başka ülkede yaptığı bir patentin veya faydalı modelin başvurusunu yaptıktan sonraki 12 

https://online.turkpatent.gov.tr/CES/
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içerisinde, Türkpatent’e tekniğin bilinen durumu üzerine bir araştırma yapması ve ilgili giderleri 
ödemesi konusunda bir bildirimde bulunulur. Eğer araştırma talep edilmezse ve araştırma bedeli 
ödenmezse, bu durumda başvurunun sahibi tarafından geri alındığına karar verilir. Başvuru sahibi 
tekniğin var olan durumuna ilişkin araştırma talebinden sonra ise, Türkpatent ve ilgili uluslararası 
niteliği herkesçe bilinen anlaşmalı kuruluşlar tarafından başvuru hakkında bir araştırma raporu 
oluşturulur ve oluşturulan bu araştırma başvuru sahibine bildirildikten sonrapatent veya faydalı 
model başvurusu kurum tarafından “Bülten”de yayımlanır. 

Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren 3ay içinde ücretini ödeyerek 
sözkonusu buluşu için inceleme yapılmasını talep eder. Türkpatent, kanunda açıkça belirtilen 3 
kriterin (teknolojik bir yenilik getirmesi, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması) 
karşılaması şartıyla patentin verilmesine karar verir. Buna göre; yapılan araştırma sonucunda 
düzenlenen inceleme raporunda, başvuru reddedilir ya da tescil edilir ve sonuç patent Bültende 
yayımlanarak düzenlenen belge patent sahibine verilir. Başvura sahibi patenti almasına rağmen, 
üçüncü kişiler patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde söz 
konusu patente üç kriterden herhangi birini taşımadığı gerekçesiyle itiraz edebilirler. İtiraz sonucunda 
Kurum, yapılan itirazı patent sahibine bildirerek 3 ay içinde patent sahibinin görüşleri ve varsa 
patentte değişiklik taleplerini dikkate alınarak, itirazı inceler ve verilen nihai kararı Bültende yayımlar. 
Buna göre; Kurum, verilen patentin ya da varsa değiştirilmiş hâlinin Kanuna uygun olduğu 
görüşündeyse patentin devamına yani daha önce verilen patent belgesinin aynen geçerli olduğuna 
hükmederken, uygun olmadığı görüşündeyse patentin hükümsüzlüğüne karar vererek, patent iptal 
edilmesini ve kararın da Bültende yayımlanmasını karar verir.   

AşağıdakiŞekil 3’de de açıkça görüldüğü gibi, Patent ve Faydalı model başvuru ve tescil süreçleri 
birbirine oldukça yakın şekilde işlemektedir. Faydalı modelin alınmasındaki çoğu işlem basamağı 
patent ile aynıdır, zira faydalı model bir nevi “küçük patent” denilebilecek bir buluş olduğundan 
süreçler oldukça benzerdir. Temel farklar, faydalı modelin alınması genel olarak patente göre daha 
basit, daha kısa ve daha az detaylıdır.   

2.1.5. Yurtdışı başvuru süreçleri nasıl işler? 

Eğer bir kişi ya da firma Türkiye sınırları içerisinde bir patent yahut faydalı model belgesi almışsa, bu 
belge doğal olarak sadece bu ülke sınırları içerisinde geçerli bir korumadır. Ancak şayet mevcut ürün 
ulusal sınırların ötesinde de korunmak istenirse, hangi ülkelerde koruma yapılması arzu ediliyorsa, 
buralara da patent ve faydalı model belgesi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Çünkü 
yukarıda da belirttiğimiz gibi “Patent yalnız patent alınan ülkede koruma sağlar”. Bir ülkede faydalı 
model koruması yok ise, Türkiye’de yapılmış olan faydalı model başvurusunun rüçhan hakkıyla patent 
başvurusu yapılabilir. Dahası Türkiye sınırları içerisinde patent almak adına yapılmış bir başvurunun 
sahip olduğu rüçhan hakkı vasıtasıyla, faydalı modeller için koruma sağlayan ülkelere başvurularda 
bulunulması mümkündür.  

Patent ve faydalı modele ilişkin ulusal sistemden bahsetmek, aslında sadece o ulusun sınırları 
içerisinde yapılan ve korumaya alınan başvuru sisteminden bahsetmektir. Bir başka ülkede başvuru 
yapılması planlanıyorsa, 12 ay süre ile geçerli olan rüçhan hakkı sayesinde, başvuru yapmak 
mümkündür. İlk başvurunun yayınlanmamış olması durumunda, 12 aylık süreç sona erdikten sonra, 
arzu edilen ülkeye ulusal patent ya da faydalı model başvurusu yapılabilir.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ay boyunca herhangi bir ülkede de aynı buluş (patent veya faydalı model) almak için başvuru yapma konusunda, ilk yaptığı 
başvuruya dayanarak rüçhan (öncelik) hakkınına sahip olur, bunu talep edebilir veya bundan yararlanabilir.  
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Şekil 3.Türkiye’de Patent ve Faydalı Model Başvuru ve İşlem Şeması 

 

Kaynak: Dericioğlu, 2017a’dan yararlanılarak yazar tarafından yapılmıştır. 

Yurtdışında patent ve faydalı model başvurusunda bulunmak isteyen kimseler, bu ülkelerin 
bünyesinde bulunan vekiller vasıtasıyla, ancak başvuracakları ülkelerde benimsenmiş sisteme uygun 
bir tarzda ve o ülkede konuşulan dille hazırlanmış ayrı başvurular yapmak zorundadırlar. Ancak Patent 
İşbirliği Anlaşması sayesinde, birden fazla ülkede patent ve faydalı modellerini koruma altına almak 
isteyen kimseler, tek bir başvuru yaparak bu anlaşmaya taraf olmuş ülkelerin her birinde başvuru 
yapmış olma fırsatına sahip olmuştur.  

Sonuç olarak; Türkiye’de patent almak isteyen birinin önünde patent başvurusu için yukarıda detaylı 
şekilde belirtilen Türkpatent başvurusu dışında iki seçenek daha vardır (Şekil 4). Bunlar; 
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(1) Patent İşbirliği Antlaşması(PCT) kapsamında yapılan Uluslararası Patent Başvurusu 

(2) Avrupa Patenti Sözleşmesikapsamında verilen Avrupa Patenti Başvurusu 

Şekil 4. Patent Başvurusu İçin Mevcut Olan 3 Farklı Seçenek 

 

Kaynak: Dericioğlu, 2016’dan yararlanılarak yazar tarafından yapılmıştır. 

Uluslararası Patent Başvurusu, “Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)” kapsamında, Türkiye’nin 1996 
yılından bu yana üye olduğu uluslararası patent başvurusu yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. 
PCT antlaşmasını onaylayan 151 üye ülkede koruma sağlayan bu uluslararası patent başvurusu, 151 
ülke içinde faaliyet gösteren WIPO Uluslararası Büroya yapılarak sözkonusu büro organizasyonu ile 
yetkili ofislerde araştırılır ve isteğe bağlı olarak incelenir. Düzenlenen raporlar ile ilk başvuru 
tarihinden itibaren yaklaşık 30. ayda patent alınmak istenen ülkelere raporlar sunularak patent talep 
edilir (Şekil 5).Bu sistem bir başvuru sistemi olduğu için patent belgesi verilmesi söz konusu 
değildir.Patent belgesi, ulusal aşamaya geçiş yapılan ülkelerin patent ofisleri tarafından verilmektedir. 

Şekil 5. WIPO Uluslararası Patent Sistemi Patent Başvurusu (PCT) 

 

Kaynak: Dericioğlu, 2016’dan yararlanılarak yazar tarafından yapılmıştır. 

Avrupa Patenti Başvurusu ise, Türkiye’nin 2000 yılında imzaladığı Avrupa Patenti Sözleşmesi’ne dayalı 

olarak bu sözleşmeyi imzalayan 38 ülkede geçerli olan bir bölgesel patent sistemidir. Patent 

başvurusunda patentin tesciline kadar geçen tüm işlemleri kapsayan Avrupa patent sistemi, Avrupa 

Patent Ofisi (EPO) bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu sistemde Avrupa patenti verildikten sonra 3 

ay içinde Avrupa Patenti kapsamındaki 38 ülkeden tercih edilenlerde geçerlilik başvurusu yapılması 
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gerekir (Şekil 6). Ulusal aşamada ise, yayınlanmış Avrupa Patenti ulusal patent ofis patent sicillerine 

numara verilerek kayıt edilir. Patent koruması için başka bir işleme gerek yoktur. 

Şekil 6. Avrupa Patenti sistemipatent başvuru süreci 

 

Kaynak: Dericioğlu, 2016’dan yararlanılarak yazar tarafından yapılmıştır. 

2.1.6. Patentin ve faydalı modelin geçerlilik süresi nedir? 

Bir patent ya da faydalı modele ilişkin koruma süresi, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren, patent 
için 20 sene iken, faydalı model için 10 yıldır. Bu süreçlerin hiçbir biçimde uzaması ihtimali yoktur. 
Patent ya da faydalı modele ilişkin süreçler, her bir model için belirtilen yasal koruma hakkının 
bitmesi ile birlikte nihayete erer. Ancak tek durum bu değildir. Örneğin bir patent sahibi kendi 
hakkından bilerek vazgeçiyorsa, yine bu koruma hakkı bitmiş sayılır. Bundan başka, başvuru sahibinin 
yasal mevzuatta bildirilen sürelerde başvuruya ilişkin ödemeleri yapmaması nedeniyle de patent ve 
faydalı modele ilişkin yasal koruma nihayete ermektedir.  

Türkpatent’ten herhangi bir bilgilendirme yapılması gerekmeksizin, başvuru sahibinin koruma süresi 
bitene dek, yıllık ücretlerini ödemesi yükümlülüğü vardır. Yıllık ücret başvuru tarihinden itibaren 
belirli vadelerle ödenir. Eğer ödenmezse, 6 aylık bir süre içerisinde ek ücretle birlikte ödenmesi icap 
eder. Başvuru sahibi tarafından alınan belge, eğer ücretler 6 ay içinde ödenmezse, iptal edilecektir. 

2.1.7. Patent veya faydalı model hakkının ihlali durumunda neler yapılabilir? 

Patent ya da faydalı model hakkı ihlal edilmiş olan bir kişi ya da kurum, adli makamlara başvurarak, 
kanunda ve hukukta belirtilmiş ceza davalarından duruma göre ya birini ya da her ikisini birden 
açmalıdır. Gerçekten de patentinize ya da faydalı modelinize ilişkin haklarınızın ihlal edildiğini 
düşünmekte iseniz, başvuracağınız mercii birer ihtisas mahkemesi olarak hizmet vermekte olan “Fikri 
ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri” ve “Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri”dir.  

Eğer yaşadığınız il içerisinde bu mahkemelerden birisi mevcut değilse, o zaman Asliye Hukuk ve Asliye 
Ceza mahkemelerine başvurma hakkınız vardır. Patent ve faydalı model ihlalleri söz konusu ise, hem 
ceza hem de hukuk davaları açılabilmektedir. Mağdur olan patent ya da faydalı model sahibi 
mahkemeden tecavüzün önlenmesini, durdurulmasını, tespit edilmesini ve giderilmesini talep 
edebilir. Tecavüzcülerden maddi, manevi ve itibari tazminat isteyebilir. Ürünlere el koyabilir, araçlar 
üzerinde mülkiyet hakkı olduğunu iddia edebilir, bunların biçimini değiştirebilir ya da tümden imha 
edebilir. 
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2.2. MARKA 

2.2.1. Marka nedir? Hangi ihtiyaçları karşılamaktadır? 

Marka26, çok genel bir tanım vermek gerekirse; bir girişimci tarafından piyasaya sunulan mal ve 
hizmetleri, diğer girişimcilerin mal ve hizmetlerinden farklılaştırmak için kullandığı sembollerdir. Bu 
farklılaştırma işlemi için rakamlar, şekiller, kelimeler, çeşitli harfler, birtakım renkler ve çizimler, 
logolar ve resimler kadar, bunların belirli bir kombinasyonu da marka olarak seçilebilir. 

Bir markanın korunabilmesi için tek geçer yol tescil edilmesidir. Eğer bir marka tescil işleminden 
geçirilirse, tescil edilmiş olan markanın aynısı olan ya da ona çok benzeyen başka markalardan 
kaynaklanan ihtilaflar çok net bir biçimde çözüme kavuşturulacaktır. Burada çok yaygın bir yanlış 
anlamanın mevcudiyetinden bahsedebiliriz. Çoğu kimse, firmaların ticaret sicilini ya da ticari 
işletmenin ticari sicilde bulunan kaydının aynı zamanda bu firmaların marka korumasını kendiliğinden 
garanti altına aldığını düşünmektedir. Ticaret unvanları ve markalar çok ayrı şeylerdir ve birbirlerine 
karıştırılmamalıdırlar. Ticaret unvanı bir firmanın tam ismidir ve firmanın yasal mevzuatta belirtilmiş 
yapısını tanımlar. Marka ise bundan farklı olarak; firmaların ürettikleri mal ve hizmetleri, başka 
firmalardan ayıran bir simgedir. Bir şirket yasal olarak tek bir unvana sahipken, farklı ürün ve 
hizmetleri için birden fazla markaya sahip olabilmektedir. Belirtilmesi gereken son husus ise, bir firma 
adının marka olarak kullanılabilmesinin mümkün olmasıdır. 

Markanın tescil edilmesi, işletme sahibine bu markayı tek başına kullanma hakkı verecektir. Bir başka 
deyişle, tescil sahibi firmadan başka hiçbir firma bu markanın haklarından faydalanamaz. Marka 
sahibi kişi, kendi mal ve hizmetlerini, benzer mal ve hizmetlerden ayırt etme ve kendi markasının 
başka kişiler ve kurumlar tarafından haksız bir biçimde alıkonmasının önüne geçme avantajlarına 
sahiptir. Tescilli bir markanın bir başkasına devredilmesi mümkündür, miras yoluyla başka kimselere 
devredilebilir ve kullanım hakları lisans sözleşmesi konusu olabilir. Bunlardan başka, hem rehin olarak 
verilebilir hem de teminat olarak gösterilebilir. 

2.2.2. Marka tescilini engelleyen durumlar nelerdir? 

Markaların tescil edilmesi sürecinde, tescil işleminin önüne geçecek sebeplerin farkında olmak 
gerekir. Bir marka tescili adına yapılan başvurular, mevzuatta belirtilen geçerli nedenleri taşımıyorlar 
ise, reddedileceklerdir. Bunlardan birisi, markanın geçerli bir ayırt edici sembole sahip olmamasıdır. 
Benzer türden bir mal ya da hizmet için daha öncesinden tescil işlemi yapılmışsa ya da bu ürünler için 
tescil başvurusunda bulunulmuşsa, bu ürünlere benzeyen markaların tescili yapılamaz. Tescil 
ettirilmek istenen bir mal ya da hizmetin cinsini, vasfını, kalitesini, miktarını, amacını, değerini ve 
coğrafi kökenini belirten markalar da tescil edilemez. 

Ticaret alanında hemen herkesin istifade ettiği veya belirli bir meslek erbabını ayırt etmeye yarayan 
işaret ve isimleri kendi için alıkoyan marka başvuruları da geçersiz sayılacaktır. Bir ürünün ya da 
hizmetin kendi doğasından kaynaklanan bir şekil ya da biçim de marka olarak tescil edilmeyecektir. 
Bir malın ya da hizmetin vasfı, coğrafi kökeni, üretim yeri ve başka hususlarda halkı yanıltmaya 
sebebiyet veren markaların tescil edilmesi söz konusu değildir. Ülkelerin bayrakları, devletlerin sahip 
oldukları hükümranlık simgeleri, hanedanlıkların armaları, resmi kontrol ve garanti işaretleri ve 
uluslararası kurumların sahip olduğu amblemler ve işaretler de marka olarak tescil edilemezler. Hem 
tarihsel hem de kültürel bakımdan halka mal olmuş olan isimler, işaretler, armalar ve sair şeyler 
kadar, dinsel değerleri simgeleyen işaretler ve amblemler de marka olarak tescil edilmemektedir. 

2.2.3. Markalar üzerine işaret koymak gerekli midir?  

Bir markanın yanında TM (Ticaret Markası-Trade Mark) ya da SM (Hizmet Markası-Service Mark) veya 
® gibi sembollerin kullanılması gibi bir mecburiyet yoktur. Bu sembollerin kullanılması durumunda 

                                                           
26

 10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile Marka konusunda da bazı 
yenilikler getirilmiştir. Bunlardan başlıcaları; kullanılmayan markaların başka girişimcilerin önünü kesmesinin engellenmesi 
ile farklı marka türlerinin (ses, hareket vb.) tescilinin mümkün olmasıyla markaların hukuki koruması artırılmasıdır.  
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fazladan bir yasal haktan faydalanmış olunmaz. Ancak bu işaretlerin kullanılmasının, söz konusu olan 
işaretin aslında yasal bir marka olduğu hususunda başkalarını bilgilendirmek ve böylece markayı hem 
ihlal hem de taklit edecek kişileri uyarmak gibi bir işlevi olduğu söylenebilir. TM bir işaretin artık 
marka haline geldiğini anlatırken, SM işareti ise bir hizmetin markalaştığını ifade etmektedir. Ancak 
firmalar veya kişiler tarafından ister TM kısaltması,isterse SM kısaltması şeklinde kullanılan işaretler 
ancak patent ofisleri tarafından yapılan incelemenin sonunda tescil edildikten sonra tam olarak ® 
işareti haline gelirler. Kısacası TM ve SM sembolü, bir ürün veya hizmetin “marka” olduğunu 
gösterirken, ® sembolü o markanın “tescillenmiş marka” olduğunu gösterir. "Tescil edilmiştir" 
anlamına gelen ® (R: Registered) işaretinin ticari marka veya hizmet markası ayrımı yoktur. Firmalar, 
markaları tescil edildikten sonra ® işaretini ürünleri ve hizmetleri üzerinde kullanabilirler ama bu 
mutlaka mecburi ve gerekli değildir. Nitekim birçok firma ® işaretini markalarında kullanırken, birçoğu 
da buna tercih etmemektedirler. Ancak bu onların markasının tescilli olmadığı ve taklit edilebileceği 
anlamına gelmemektedir. 

2.2.4.Marka başvurusu nasıl yapılır? 

Markaların tescil edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak tescil edilen marka hem ihlalleri engeller 
hem de firmaların haklarını ispat eder. Tescili olan bir marka sahibi çok daha ciddi bir korumadan 
istifade eder. Bu yüzden firmaların faaliyet gösterdikleri bütün ülkeler özelinde tescil haklarına sahip 
olmaları kendi avantajlarına olacaktır. 

Markaların tescil edilmesi için, usule uygun olarak doldurulan form ve dilekçe ile Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na başvurulmalıdır. Faks ile yapılan başvurular dikkate alınmazlar. Dilekçe ve formun 
elden, posta yolu ile ya da internet ortamında elektronik imza ile yapılması mümkündür. Bir marka 
başvurusunun geçerli sayılabilmesi için gereken koşullar vardır. Bunlardan birincisi; Kurum’un 
internet sayfasında yer alan formun bilgisayar ortamında noksansız bir biçimde doldurulmasıdır. İkinci 
olarak; marka olarak kullanılması planlanan işaretin baskı yolu ile çoğaltılıp yaygınlaştırılacak bir 
örneği gerekmektedir. Daha sonra, marka başvurusu için gereken ücret ödenmelidir. Tüm bunlar 
Kuruma eksiksiz bir biçimde teslim edilmelidir. Ortak marka ya da garanti markası için yapılacak 
başvurularda ek olarak yönetmelikte belirtilmiş şartları karşılayacak biçimde hazırlanmış teknik 
şartname teslim edilmelidir. 

Başvuru konusu olan markanın daha önceden herhangi bir firma adına tescil edilip edilmediği veya 
başka bir başvurunun konusu olup olmadığı, yapılacak ön araştırma sayesinde öğrenilebilecektir. Ön 
araştırma işlemi belirli bir ücret karşılığında Kurum’dan talep edilebilir. Ayrıca bu işlem, Kurum’un 
internet sayfasından ücretsiz bir biçimde de yapılabilmektedir. 

2.2.5. Marka korumasından kimler istifade edebilir? 

İlk olarak ulusal sınırlar içerisinde ikamet etmekte olan hem gerçek ve tüzel kişiler hem de sınai ve 
ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler marka korumasından istifade edebilirler. Paris 
Sözleşmesine veyahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olan üye ülke vatandaşları 
kadar, bu ülkelerde ikamet eden ticari ve sınai faaliyetlerle uğraşan gerçek ve tüzel kişiler de marka 
korumasından fayda sağlayabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarına kanunen ve fiilen 
marka koruması veren bir ülkenin vatandaşları da marka tescili elde etme hakkından faydalanabilirler. 

Tescil edilmiş bir marka işleminin yapıldığı tarihten itibaren 10 senelik bir süre zarfında koruma 
hakkından istifade eder. Marka korumasının sürmesi isteniyorsa, 10’ar senelik aralıklarla bu sürecin 
yenilenmesi gerekmektedir. Bu sayede uzunca süreler marka korumasından istifade edilebilir. 
Yenileme talebinin koruma süresinin tamamlanmasından 6 ay önce yapılması gerekmektedir. Bu süre 
zarfından yenileme talebi işletilmeyen markalar için ek bir ücret ödenir ve böylelikle 10 yıllık kullanım 
sürecinin nihayete ermesinin hemen ardından gelen 6 ay içerisinde başvuru yapılabilir.   

2.2.6. Marka hakkı nasıl sona erer? 

Marka hakkının sona ermesi için, başka şeylerin yanı sıra, markanın 10 senelik koruma süresinin sona 
ermiş olması gerekmektedir. Marka sahibinin bu hakkı kullanmaktan vazgeçmesi de marka hakkını 
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nihayete erdirmektedir. Son olarak mahkemenin marka hakkında hükümsüz olduğuna dair bir karar 
vermesi veya markayı iptal etmesi de marka hakkını sona erdirmektedir. Bundan başka, tescil edilmiş 
bir markanın 5 sene süre ile hiçbir biçimde kullanılmaması gibi bir durum söz konusu ise, marka yasal 
olarak kendiliğinden geçersiz olacaktır. Bu yüzden marka tescili yapacak kişilerin, üretim ve satışı ile 
ilgilendikleri mal ve hizmetleri tescil ettirmeleri daha makul bir tercih olacaktır. 

Tescil edildiği tarihten sonraki ilk 5 senelik zaman zarfında kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl gibi 
bir süre boyunca ara verilen markalar yasal mevzuat gereği iptal olmaktadır. Kullanımları sonucunda 
jenerik bir hal alan ya da yanıltıcı vasıflara bürünen markalar kadar, tescil edilmesini engelleyen bir 
durumun varlığına karşın tescil edilmiş markaların mahkemeler tarafından hükümsüz kılınması 
mümkündür. 

2.2.7. Uluslararası marka tescili nedir? 

Tüm sınai mülki haklar bahsinde geçerli olduğu gibi, marka tescili ve koruması da ulusal sınırlar 
dâhilinde elde edilebilen bir haktır. Bu yüzden tescil edilmiş bir marka, bu hakkını ancak o ülke 
sınırları içerisinde elde tutabilir. Eğer başka ülkelerin tescil ile ilgili sağladığı haklardan yararlanılmak 
isteniyorsa, bu durumda hangi ülkelere başvurulacaksa, buralara ayrı ayrı başvurulardan bulunmak 
gerekmektedir.  

Günümüzde farklı dil ve kurum özelliklerine sahip her bir ülkeye ayrı ayrı başvuru yapılması ciddi 
sorunları beraberinde getirdiği için, hangi ülkede korunma isteniyorsa tek bir tasarım başvurusu 
sayesinde bu durumun yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. Madrid Protokolü’ne üye olan ülke 
vatandaşları bu haklardan faydalanabilmektedir. Bu protokol çerçevesinde kalınarak, tescil istenen 
her bir ülke başvuruyu değerlendirecek ve uygun olup olmadığına karar verecektir. Bu yüzden kimi 
ülkelerden onay almak söz konusu iken, bazı ülkeler tescil için onay vermeyebilir. 

2.2.8.Turquality Nedir? 

Turquality’nin temel maksadı, bir ürünün tasarımından satışına dek geçen süreçlerde sistematik 
olarak kalite yönetimini sürdürmek ve ürüne ilişkin garanti verici bir üst-kimlik oluşturmaktır. Aslında 
Turquality’nin ortaya çıkış amacı; ulusal sınırlar içerisinde üretilen mal ve hizmetlere ilişkin markaların 
iç ve dış rekabetin olumsuz etkilerinden korunmasıdır. Yurtdışında gerçekleştirilecek çalışmalara 
koşut biçimde, yalnızca tescilli marka sahibi firmaların kullanabilme hakkına sahip olduğu Turquality 
logosu sayesinde, yabancı tüketicilerin bu ürünlere karşı beslediği güven duygusunun arttırılması 
amaçlanmaktadır. Bu destekten faydalanabilecek kurumlar şunlardır: İhracatçı Birlikleri, Üretici 
Dernekler, Üretici Birlikleri, Türkiye sınırları içerisinde ticari ve sınai faaliyette bulunan firmalar, Türk 
moda tasarımcıları ve Turquality mağaza işleticileri. 
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2.3. ENDÜSTRİYEL TASARIM 

2.3.1. Tasarım27 nedir ve hangi ihtiyacı karşılamaktadır? 

Gündelik yaşamda kullanılan en sıradan nesneden en lüks otomobillere kadar neredeyse her şey 
tasarım başlığı altında ifade edilebilir. Bu yüzden tasarım bir nesne üzerindeki insan duyumları ile 
ayırt edilebilen renkler, şekiller, biçimler, doku ve malzeme gibi birtakım niteliklerin meydana 
getirdiği bir bütünsellik biçiminde ifade edilebilir. 

Bireylerin ya da firmaların sahip oldukları tasarımların tescil edilebilmesi için ilk olarak bu tasarımın 
bir nesnede somutlaşması gerekmektedir. Tasarımların tescil edilmesi sayesinde, hak sahibi 
konumuna gelen kişiler ya da firmalar, paylaşılamayan bir durum elde etmiş olurlar. Bu şekilde 
üçüncü kişiler kendilerinden araya girerek bu mal sahibinin izni olmaksızın bu tasarımlara ilişkin 
herhangi bir üretim, piyasaya sunma, ithal etme ya da sözleşme yapma gibi haklardan mahrum 
bırakılmış olur. Bir başka deyişle tasarımların tecil edilmesi, tecil sahibi dışındaki kimselerin ticari 
haklarını ortadan kaldırmak demektir. 

Tasarımların görsel bakımdan bilindik diğer tasarımlardan kayda değer bir farklılık taşıması 
gerekmektedir. Bir başka deyişle diğer tasarımlardan ayırt edilebilen nitelikler taşıması gerekir. 

Tasarımlara ilişkin rüçhan hakkı basitçe öncelik anlamına gelmektedir. Ancak bazı tasarımlar koruma 
kapsamı dışında tutulmaktadır. Örneğin; yeni ve ayırt edici özelliği olmayan tasarımlar, ürünün teknik 
işlevlerinin gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya yaptığı tasarıma ilişkin nitelikler hakkında hiçbir 
seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar, kamu düzenine ya da genel ahlaki anlayışa aykırı olan 
tasarımlar ve tasarlanmış ya da tasarımın uygulandığı ürünü bir başka ürüne uygulayabilmek adına 
zorunlu biçimlerde üretilmiş olan tasarımlar koruma dışındadır. 

2.3.2. Tasarım tescil sisteminin işleyiş biçimi nedir? 

Tasarımların tescil süreçleri dört basamakta tamamlanmaktadır. İlk olarak şekli incelenme yapılırken, 
ikinci olarak tasarım siciline kayıt ve yayın işlemi gelmektedir. Üçüncü sırada itiraz etme süreci varken, 
dördüncü ve son sırada belgelendirme işlemi gelmektedir. 

Yapılan tescil başvuruları ilgili mevzuat doğrultusunda re’sen incelenmeye tabi tutulmaktadır. Bu 
re’sen inceleme sürecinde, ilgili maddelerde ifade edilen tasarım ve ürün tanımları kıstas alınarak 
başvurular incelenir ve bu kıstaslar dışında kalan başvurular reddedilir. Şekli inceleme aşamasında ise, 
başvuru için gerekli evrakların sunulup sunulmadığı ve şayet sunulmuş ise bu evraklara ilişkin yasal 
yönetmeliğe uyup uymadığı araştırılır. 

Bir tasarımın tescil başvurusu, başvuru sürecine ilişkin aşamada, hem ‘yenilik’ hem de ‘ayırt edicilik’ 
kıstaslarına göre incelenmektedir. Bu özelliğinden ötürü tescil başvurusu, uluslararası ölçekte birkaç 
ülke dışında (yenilik ve ayırt edicilik bakımlarından) itiraza yaslanan incelemesiz bir sistem olarak 
nitelendirilir. 

Burada bahsedilen incelenme süreci sonucunda ise, hakkında herhangi bir eksiklik tespit edilemeyen 
başvurular, tasarım siciline kaydedilecektir. Daha sonra ise Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde 
yayımlanır ve ilan edilmiş olunur. Bu yayın tarihini takip eden 6 ay içerisinde, hem gerçek ve tüzel 
kişiler hem de ilgili meslek kuruluşları, gerekçelerini açık bir biçimde ortaya koyarak ve ilgili yasal 
mevzuatta bulunan şartları yerine getirerek, tasarım tescil belgesinin verilmesi aleyhinde itirazda 
bulunma hakkına sahipler. Bu itirazlar ilk olarak şekli bir incelemeye tabi tutulacaktır. Karşı görüşte 
bulunması için bu inceleme tasarım sahibine gönderilecektir. İncelenen tasarımın yenilik ya da ayırt 

                                                           
27

 10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile Tasarım konusunda da bazı 
yenilikler getirilmiştir. Bunlardan başlıcaları; tasarımlara inceleme koşulu getirilmiş, yeni ve özgün olmayan kopya 
tasarımların tescil edilmemesi kuralı getirilmiştir. Modası hızlı değişen tasarımlara ise tescilsiz yani Türkpatent’e tescil 
ettirmemiş olsa bile 3 yıllık koruma getirilmiştir. 
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edici niteliklere sahip olup olmadığı, sunulan belgeler doğrultusunda Yeniden İnceleme ve 
Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. 

Eğer tasarım sahibine ilk 6 aylık dönemde herhangi bir itirazda bulunulmazsa ve yapılan itirazlar 
reddedilirse, tasarım tescil belgesi başvuruyu yapan kişiye ya da firmaya gönderilir. Eğer ilk 6 aylık 
itiraz süresini kaçıran bireyler ya da firmalar itirazlarında ısrarcılar ise, bu durumda, tescilin iptal 
edilmesi ya da hükümsüz kılınması için ilgili mahkemelere dava açabilirler. 

2.3.3. Tescil işlemleri nasıl yapılır? Çoklu Başvuru Nedir? 

Tasarım hakkına sahip olan kişi ve kurumlar, tescilin konusu olan malın/ürünün ticari olarak 
kullanılması hakkına sahiptirler. Hem gerçek hem de tüzel kişiler tasarım hakkına ilişkin talepte 
bulunabilirler. Tasarım hakkına sahip olan kişi ya da kurum, tescilini aldığı tasarımı ya da tasarımın 
uygulanacağı ürünü üretme, piyasaya sunma, satma ve ticari maksatlarla kullanan kişidir. Tescilli 
tasarımlar, başvuru sürecinin başlangıcından itibaren, 5 sene koruma altına alınmaktadır. Ancak bu 
koruma süresi, tescilin her bir 5 senelik dönem sonunda uzatılması halinde, 25 seneye kadar 
uzatılabilmektedir. 

Tasarımın tescili başvuru tarihinin kesinleşmesi ile birlikte başlamaktadır. Başvuruyu yapan firmanın 
ya da kişinin özlük haklarını belirten imzalı başvuru formu ve tasarıma ilişkin görsel anlatım belgeleri, 
başvuru esnasında sunulmuş ise, bu durumda, tescil başvuru tarihi ile birlikte başlar. Eğer bu belgeler 
başvuru sırasında sunulmamış ise, o zaman sunuldukları tarihten itibaren başvurunun kesin başlaması 
söz konusu olur. 

Çoklu başvuru ise, tek bir tasarım başvurusu sayesinde, sayısı birden fazla olan tasarımlar adına 
koruma talep etmek için yapılır. Tasarımların çoklu başvuru konusu olabilmesi için ürünlerin belirli 
özellikler taşıması gerekmektedir. İlk özellik aynı alt sınıfa dâhil olmaları iken, ikinci özellik ise aynı 
takıma ait ürünler olmaları gerektiğidir. Bir başka özellik ise, birleşik bir ürünün parçaları olmalarıdır. 
Son olarak, tasarım ürünün, birden fazla nesnenin bir arada algılanabilmesi gibi bir bileşen 
oluşturması lazımdır. 

2.3.4. Tasarım tescil başvurusu nereye yapılır? Tesciller tüm dünyada korunurlar mı? 

Tasarım tescil başvurusunda bulunmak isteyen kişi ve kurumlar Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
başvurmalıdır. Bu kuruma faks ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvurular şahsen ya da posta 
kanalıyla ve buna ek olarak internet ortamında elektronik imza kullanılarak yapılabilir.  

Tasarım tescil aslında başvuru sahiplerine yalnızca kendi ulusal sınırlarında geçerli bir koruma 
sunmaktadır. Bir başka şekilde söylemek gerekirse, tasarım sadece bu işlemin yaşama geçirildiği ülke 
sınırları içerisinde yasal bir anlam taşır. Eğer tasarımın ulusal sınırların ötesindeki yerlerde de 
korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerin ofislerine farklı farklı başvurular sayesinde tescil 
başvurusu yapılabilir. Gelgelelim, günümüzde, farklı dil ve kurum özelliklerine sahip her bir ülkeye ayrı 
ayrı başvuru yapılması ciddi sorunları beraberinde getirdiği için, hangi ülkede korunma isteniyorsa tek 
bir tasarım başvurusu sayesinde bu durumun yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. 

Tasarım tescil başvurusunun veya tescil ettirilmiş tasarım hakkının üçüncü kişilere devredilmesi 
mümkündür. Tasarım hakkı istendiği takdirde devredilebilir, lisans sözleşmesine konu olabilir ve miras 
bırakılabilir. Ayrıca tasarım hakkına sahip olan kişilerin kullanım yetkileri lisans sözleşmesine konu 
olabilir. Bir başka deyişle, tescil hakkı sözleşme vasıtasıyla başka kişilere kiralanabilmektedir. Buna ek 
olarak, tasarım hakkı veraset ya da intikal yolu ile varislere bırakılabilmektedir. Bu türden hukuki 
işlemlerin hayata geçebilmesi için, tasarım hakkına sahip olan kimselerin adreslerine, unvanlarına ve 
nev’ine ilişkin değişikliklerin hakkın devredileceği kimselere geçebilmesi için, tasarım siciline kesinlikle 
kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu nedenle, yapılan değişikliklerin Türkpatent’te bildirilmesi 
gerekmektedir. 
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2.3.5. Tasarım hakkına tecavüz olarak görülen eylemler nelerdir? Bu eylemler için uygulanan cezai 
yaptırımlar nedir? 

Yasal mevzuata göre, tasarım sahibinin izni olmaksızın, bu tasarımın bir benzerini ya da tıpatıp 
aynısını üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için girişimde bulunmak, depolamak, elde 
bulundurmak ve ihraç etmek, tasarım hakkına tecavüz olarak değerlendirilmelidir. Tasarım hakkına 
sahip olan kişiler, bu haklarının ihlal edilmesinden ötürü, hukuki ve cezai dava açma hakkına 
sahiptirler. 

Gerçekte öyle olmasa bile sanki tasarım sahibiymiş gibi başvuruda bulunan kimselere ve firmalara, 
eşyalar ya da ambalajlar üzerinde bulunan tasarım koruması olduğu belirtilmiş olan işareti hiçbir 
yetkiye sahip olmadan kaldıran kimselere ve kendilerini haksız biçimde tasarım başvurusu ya da 
tasarım sahibi olarak gösteren kişilere ve firmalara hem para hem de hapis cezası 
uygulanabilmektedir.  

Hakkı olmadığını bildiği ya da biliyor olması gerektiği halde, tasarıma ilişkin haklardan birini ya da bu 
hakla ilgili lisansı üçüncü kişilere devreden, ödünç veren ya da rehin eden kimselere hapis ve para 
cezası uygulanır. Tasarım hakkı üzerinde şu ya da bu tasarrufta bulunma hakkını kendisinin gören, 
tasarım süresi sona erdiği ya da hükümsüz olduğu durumlarda, kendisinin ya da bir başkasının 
ürününe, eşyasına, evrakına ya da ambalajına tasarım hakkının devam ettiği süreçteki gibi muamele 
eden kişiler de para ya da hapis cezasına çarptırılır. 
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2.4. COĞRAFİ İŞARET 

2.4.1. Coğrafi işaret nedir? 

Coğrafi işaretler28, genel olarak belirli bir bölgeye has ya da şu ya da bu özelliğinden ötürü belirli bir 
bölge ile özdeşleşmiş olan ürün ve ürünlerin simgeleridir. Bir yörenin ya da bölgenin sahip olduğu bir 
meyve, taş ya da başka bir ürün diğer yörelerde bulunan bu gibi ürünlerden farklı olabilir. Bundan 
başka özel olarak bir bölgede üretilen, örneğin; halı, kilim kumaş gibi ürünler o bölgede çok ünlü 
olabilir. Bu gibi ürünlerin o yörenin adı ile üretilmesi ve piyasaya sürülmesi, tüketicilerin o ürünleri 
diğerlerinden farklı bir biçimde algılamasına neden olacaktır. Eğer bu ürünler güven verici ise, yörede 
üretilen diğer ürünlerin tüketiciler tarafından tanınması için de bir avantaj sağlayacaktır.   

Bu anlamıyla bir coğrafi işaret, aslında bir ürünün şekillendirildiği, ambalajlandığı, alındığı ve satıldığı 
bir boyuta sahiptir. Coğrafi işaret, bir bakıma ürünün kalitesi, coğrafi kökeni ve üretim yöntemi 
arasındaki ilişkiyi simgeleyen bir yöntemdir. 

2.4.2.Menşe adı ve mahreç işareti nedir? 

Coğrafi işaretler “menşe adı” ve “mahreç” işareti olarak iki farklı grup altında incelenir. Belirli bir 
yöreye ya da bölgeye özgü olan, buradaki insani ya da doğal faktörlerden kaynaklanan nitelikleri 
bünyesinde taşıyan ve bu özellikleri nedeniyle sadece o bölgede üretilen ürün bu bölgeye özgü sayılır 
ve buna menşe adı denir. Bu durumda bir ürünün menşe adı, o ürünün sadece bahsi geçen yörede 
üretilmesini, işlenmesini ve diğer işlemlerin de bu sınırlar içinde yapılmasını gerektirir. Ege pamuğu ve 
Çelikhan tütünü bu tip ürünlerdir. Bu ürünler bahsi geçen bölgeler dışında üretilmemektedir. 

Üretim, işlenme ya da başka işlemlerinden herhangi birisi sınırları belirli bir yörede gerçekleştirildiği 
zaman, bu ürüne mahreç işareti adı verilmektedir. Mahreç işaretine konu olan ürünün en az bir 
niteliğini bu yöreden almak koşuluyla, başka bölgelerde üretilmesi mümkündür. Isparta halısı ve Siirt 
battaniyesi örnek olarak verilebilir. Bu özellikler gerçekten de belirli bir yörenin özelliklerini 
bünyesinde barındırmaktadır. Ancak başka yerlerde üretildikleri zaman, tıpkı bu yöredekine benzer 
biçimde aynı kalite ve niteliklere sahip bir biçimde üretilmeleri gerekmektedir. 

2.4.3.Bir coğrafi işareti diğer sınai ve mülki haklardan ayıran özellik nedir? 

Coğrafi işaretlerin öteki sınai mülkiyet haklarından bir farkı vardır. Bu özellik, tek bir üretici için değil, 
çoğul kişiler için koruma sağlamasıdır. Bir başka deyişle coğrafi işaret; belirli bir ürün özelinde üretim 
yapan kişilerin ya da firmaların hepsini birden içine almaktadır. Bunun nedeni; bir coğrafi işaretin 
yöresel ve bölgesel bir anonimlik özelliğine sahip olmasıdır. Bu yüzden coğrafi işaretlerin sağladıkları 
haklar belirli kişilere özel olarak verilemez. 

2.4.4.Coğrafi işaretler neden tescil edilir? 

Coğrafi işaretlerin tescil edilmesine genel olarak iki nedenden ötürü başvurulmaktadır. İlk neden; 
coğrafi özelliklere sahip olan ürünün üretim yönteminin korunmasını sağlamaktır. İkinci neden ise; 
coğrafi işaretler ürünlerin pazarlanabilmesinde ciddi bir üstünlük sağlamaktadırlar. Tek bir kişiyi 
korumaması ve üreticilerin tümünü koruma altına alması, kırsal bölgelerin kalkınması için itici güç 
oluşturmaktadır. 

Tüketicilerin söz konusu yörenin ismi ile satılan ürünlere ilişkin fikirleri olumlu ise, bu yörelerde 
üretilen diğer ürünlerin piyasası da artacaktır. Bu nedenden ötürü, bir yöreye mal olmuş ürünlerin 

                                                           
28

 10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile Coğrafi İşaret konusunda da 
bazı yenilikler getirilmiştir. Bunlardan başlıcaları; coğrafi işaretlerle ilgili olarak yöresel ürünlerle alakalı (Malatya kayısısı, 
Giresun tombul fındığı, Antep baklavası, Aydın inciri vb.) denetim sistemlerinin artırılması sağlanmış (10 yılda verilen 
denetim raporunun her yıl verilmesi), hızlı tescil edilme sistemi getirilmiş (askı süresi 6 aydan 3 ay düştü), maliyetler 
neredeyse minimum düzeye indirilmiştir (8-10 bin TL’lik başvuru-tescil masrafları ortadan kalktı) ve coğrafi işaretlerde 
ambleminin ürün üzerinde kullanılma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca yeni kanun ile coğrafi işaretler dışında kalan ancak 
ortak değer olarak kabul edilen belli bir yöreye ait olmayan “geleneksel ürünler”in (örneğin Türk kahvesi gibi) tescili de 
mümkün olmuştur. 
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coğrafi işaretler özelinde koruma altına alınmasının hem yöredeki girişimciler hem de bölgesel 
kalkınmaya ciddi katkıları söz konusudur. Coğrafi işaretin bir diğer avantajı da, sahte ürünlerin 
üretilmesinin önüne geçebilmesindedir. Bu sayede tüketicinin yanılgıya kapılmasının önüne geçilmiş 
olunur. Bir coğrafi işareti, tescil mevzuatında geçen şartları taşıyan her bir üretici kullanabilmektedir. 

2.4.5.Coğrafi işaretlerin tescil edilmesi için hangi belgeler gerekir? 

İlk olarak başvuru formu doldurulmalıdır. Sonra isteğe bağlı olarak tescil edilecek menşe adı ya da 
mahreç işaretine ilişkin bir örnek verilir. Daha sonra ise başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge 
sunulacaktır. Ürünün tanımını ve fiziksel özelliklerini anlatan teknik bilgiler ve ürünün diğer 
ürünlerden farkını gösteren bilimsel rapor daha sonra sunulur. Ürünün üretim tekniğine ve de 
üretildiği teknik şartlara ilişkin tanımlayıcı bir belge de sunulur. Başvuru formu Türkpatent’in internet 
sayfasından indirilebilir. 

2.4.6. Hangi işaretler tescil edilemez? 

İlk olarak bir coğrafi işaret için uygun olmayan isimler ve işaretler tescil edilmezler. Bir ürünün öz ismi 
olan adlar ve işaretler, ürünün gerçek kaynağı konusunda tüketiciyi yanıltan bitki ve hayvan türleri, 
kamu ahlakına aykırı olan işaretler ve isimler ve hem Paris Sözleşmesi’ne hem de Dünya Ticaret 
Örgütü’nü kuran anlaşmaya üye olmuş ülkelerde korunmayan ve bir zamanlar korunmuş adlar ve 
işaretler tescil edilemezler. 

2.4.7. Tescil süreci nasıl işler? 

Tescile konu olan coğrafi işaret ilk olarak değerlendirme sürecine alınır. İhtiyaç halinde birtakım 
uzmanlardan ve kurumlardan destek alınmaktadır. Koşullara uygunluk gösteren menşe adları yerel 
gazetelerde ve resmi gazetede yayımlanırken, mahreç işareti ise yerel gazetelere ve resmi gazeteye 
ek olarak, ülke çapında yüksek tiraja sahip bir gazetede yayımlanmaktadır. Resmi gazetede 
yayımlandıktan sonraki ilk 3 aylık süreçte itirazda bulunulabilir. Bu süre zarfında yapılan itirazlar, bu 
konuda uzman olan bir kurum ya da kişiye gönderilmektedir. Bu kurum ya da kişilerden gelen 
görüşler doğrultusunda tescile karar verilebilir, başvuruda değişikliğe gidilebilir ya da başvuru tümden 
reddedilebilir. Başvurunun reddedilmesi halinde, bu durum da resmi gazetede yayımlanır. 

2.4.8. Coğrafi işaret korumasının sağladığı haklar nelerdir? 

İlk olarak tescilin koruma altına alınmasından şu ya da bu türlü fayda sağlayacak kullanımlar ve tescil 
edilmiş ürünleri andıran ya da çağrıştıran ürünlere karşı olarak, tescilli işaretin dolaylı ve dolaysız 
kullanımlarının önüne geçilmektedir. Ürünün kökeni konusunda tüketicinin yanılmasına neden olacak 
biçimde ambalajlama ya da sunmanın önü alınmaktadır. Ürünün hem iç hem dış ambalajında, 
tanıtımında ya da reklamında, ürüne ilişkin şu ya da bu türden bir belgede ürüne ilişkin yanlış ve 
yanıltıcı bilgilere yer verilmesi önlenecektir. Koruma altına alınan işaret ya da ismin tercümesi kadar, 
tıpkı o yörede üretilen “yöntemlerle”, “tiplerle” ve “türlerde” gibi ibarelere sahip olan aldatıcı 
üretimlerin de önüne geçilmektedir. 

2.4.9.Coğrafi işaretlere ilişkin denetimleri kimler yapmaktadır? Süreç nasıldır? 

Bir coğrafi işaret Türkiye sınırları içerisinde tescil edildiği için, bu koruma hakkı sadece ülke sınırları 
içerisinde geçerlidir. Yurtdışında koruma talep etmek için, her bir ülkeye ayrı ayrı başvuruda 
bulunmak gerekmektedir.  

Coğrafi işaretin denetimini yapacak olan komisyonun ismi sicil kayıtlarında belirtilecektir. Bu 
komisyonun görevi, söz konusu ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemleriyle alakadar olan ve yasal 
olarak nasıl kurulduğuna dikkat edilmeksizin herhangi bir birlik ya da örgüt, coğrafi işaret koruması 
olan ürünün üretimine, pazarlanmasına, markalanmasına, etiketlenmesine vb. işlemleri denetlemek 
adına yeterli donanıma ve personele sahip olmalıdır ve bu süreçleri devamlı olarak kontrol altında 
tutacaktır. Denetimin sürdürülebilirliği hususunda tarafsız olan kamu kurumlarıyla işbirliğine gidilmesi 
mümkündür. 
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