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GİRİŞ
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaklaşık olarak işletmelerin %99’u KOBİ’lerden
oluşmaktadır. Hızlı karar verme yeteneği, esnek yapısı, değişen pazar ihtiyaçlarını hızlı karşılayabilmesi,
düşük maliyetle hizmet ve üretimde bulunabilmesiyle KOBİ’ler ekonominin dinamosu olarak
görülmektedir. KOBİ’lerin ülke ekonomisinde yarattığı istihdam, yatırım, katma değer, vergi ve ihracat payı
oldukça yüksektir. Bilgiye dayalı ekonominin hâkim olmasıyla birlikte, ekonomik büyüme ve kalkınmada
inovasyonun rolü önem kazanmıştır. Ekonomide yaşanan dönüşüm karşısında büyük ölçekli firmalar sahip
olduğu sermaye, insan gücü ve altyapıyla inovasyon yapabilmek için yeterli kaynak ve zaman
ayırabiliyorken; KOBİ’ler gerek büyük ölçekli firmalar kadar imkâna sahip olamadığından gerekse
ekonomik büyümede inovasyonun önemini yeterince kavrayamadığından inovasyon yapma konusunda geri
kalmıştır. Bu çerçevede, KOBİ’lerin inovasyon yönetimini kapasitesinin geliştirilmesi için tasarlanan
politika ve stratejiler ışığında uluslararası, ulusal ve bölgesel destek mekanizmaları tasarlanmıştır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023)
ile Akıllı İhtisaslaşma İçin Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisinde (2014-2018) bölgedeki KOBİ’lerin
inovasyon yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi için tasarlanan politikalardan biri de, yönetim
danışmanlığının bölgede geliştirilmesi olmuştur. Bu çerçevede, 2017 yılında Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı, bölgedeki KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitesinin ölçüldüğü ve mentorluk hizmetiyle
geliştirildiği InnoTEAM Yarışma Projesini hayata geçirmiştir. Uygulanan bu projede, bölgedeki KOBİ’lerin
bu alandaki kapasitelerini ölçerek onlara yol gösterebilecek uzmanların eksikliği dikkat çekmiştir. Bu
noktadan hareketle, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın koordinatörlüğünde ulusal ve uluslararası 6
ortağın katılım sağladığı bir konsorsiyumla, 2017 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar
(KA2) Programına yapılan başvuruda “Building a Regional Habitat for Learning and Innovative SMEs
– InnoHabitS Projesi” desteklenmeye hak kazanmıştır.” Projenin amacı; bölgedeki KOBİ’lerinin
inovasyon kapasitelerini geliştirmek için dünyada gelişen trendler ve bölgenin dinamikleri ışığında insan
kaynağı yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda tanımlanan hedef çıktılardan biri de, bölgedeki KOBİ’lerin
inovasyon yönetimi kapasitesinin mevcut durumunu ortaya koyan, küresel eğilimlerle bölgesel ihtiyaç ve
koşulları harmanlayarak yeni bir bölgesel yenilik iş modeli geliştirmeyi amaçlayan bu rapordur.
Raporun ilk bölümünde inovasyonun kavramsal çerçevesi çizilmektedir. İnovasyonun tanımı,
türleri ve neden önemli olduğuna dair temel bilgiler literatür taramasından elde edilmiştir. Raporun ikinci
bölümünde KOBİ’lerin inovasyon yönetiminin neden önemli olduğu, bu alanda karşılaştıkları zorluklara
değinilmektedir. Ayrıca, bu bölümde KOBİ’lerde inovasyon yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi için
geliştirilen uluslararası, ulusal ve bölgesel politikalar ile destek mekanizmalarına yer verilmiştir. Raporun
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üçüncü kısmında, projenin odak noktası olan Doğu Marmara Bölgesinin sosyo-ekonomik yapısı ve yenilik
ekosistemine değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise, KOBİ’lerin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi adına
bölgede daha önce uygulanan InnoTEAM Projesi ile bu projeyle ilintili olarak halen uygulanmakta olan
InnoHabits Projesi kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarıyla değerlendirme yapılacaktır. Son bölümde
ise, buğular doğrultusunda bölgede yenilikçi iş modeli ile bu model kapsamında uygulanabilecek strateji
planı ortaya koyulmuştur.
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1. İNOVASYON
1.1 İnovasyonun Tanımı
İnovasyon farklı disiplinlerin bakış açısından, farklı anlamlar taşıyan çok boyutlu bir kavramdır. Dolayısı
ile mevcut geniş literatüre rağmen, inovasyon kavramının kapsamlı bir tanımını yapmak ve doğasını açıkça
tanımlamak çok zordur. İnovasyon genel olarak, insanlığın doğası gereği “sürekli olarak gelişim ihtiyacı”nı
karşılayan bir kavram olarak tanımlanabilir. Mevcut literatürün çok büyük bir kısmı, ekonomik büyüme ve
sosyoekonomik kalkınmanın temelinde inovasyonun yer aldığı konusunda hemfikir. Buna bağlı olarak
inovasyon, dünya genelinde ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik için “olmazsa olmaz” kabul edilen bir
kavram halini almıştır.
Yerel, ulusal ve küresel inovasyon ölçümlemelerinde sıklıkla temel alınan, inovasyon verilerinin toplanması
ve yorumlanmasına yönelik ilkeler içeren ve son revizyonu 2005 yılında Avrupa Komisyonu ve OECD
tarafından çıkartılan Oslo Kılavuzu, inovasyonu işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya
dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede geliştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet), süreç, organizasyonel
metot, pazarlama metodu olarak tanımlamaktadır.
Bir web araması sonucu ulaşılabilecek inovasyon tanımlarının ortak paydasının, “Firmaya ve
müşterilerine katma değer yaratacak fikirlerin, hayata geçirilmesi için gerçekleştirilen tüm
faaliyetler” olduğu görülmektedir. Ancak firma çalışanları ve hatta patronlar gözünden inovasyon
kelimesinin nasıl algılandığına bakacak olursak; “İnovasyon”un, uygulaması geniş ve belirsiz olduğu kadar
çoğunlukla işe yaramaz olduğu düşünülen “moda” bir kelimeye dönüştüğü söylenebilir. İnovasyon için tüm
kesimler tarafından açık, anlaşılır ve kullanışlı bir tanım yapılmasının kritik olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu
bakış açısı ile “inovasyon” için çoğunluk tarafından kabul görecek, kapsayıcı, kısa ve basit bir tanım olarak
"İnovasyon, anlamlı problemlere yeni çözümler uygulayarak değer yaratma sürecidir” ifadesi
önerilebilir. Bu tanıma dayanarak, bir şeyin inovasyon olup olmadığını aşağıdaki şekilde test etmek
mümkün.
Yeni mi?
İnovasyon kelimesi kendi içinde “yeni” kavramını barındırmaktadır. Bu açıdan önerilen şey “yeni”
değilse, inovasyondan çok bir “iyileştirme (optimizasyon)” dur.
Anlamlı bir problemi çözüyor mu?
Önerilen şey eğer anlamlı bir probleme çözüm oluşturmuyor ancak “yeni” bir şey ise, belki de
“sanat”tır. Bu “sanat”ın değersiz olduğu anlamına gelmez ancak, sanat eserleri çoğunlukla bir
probleme çözüm üretmek için tasarlanmazlar.
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Katma değer yaratıyor mu?
Eğer önerilen şey bir değer yaratmıyor ise, belki de inovasyondan çok bir “buluş”tur. Buluşlar, birisi
inovasyon faaliyetleri yoluyla onları uygulayana dek tek başlarına değer yaratmazlar, ancak değer
yaratmaya vesile olabilirler.

1.2 İnovasyonun Türleri
Her ne kadar inovasyon dendiğinde çoğunlukla akıllara gelen ürün inovasyonları olsa da yukarıdaki tanıma
göre inovasyon yalnızca ticari başarı odaklı ve ürün inovasyonu ile sınırlı değildir. İnovasyon çalışmalarını
ürün inovasyonu ile sınırlamak, farklı alanlardaki inovasyon fırsatlarından üretilebilecek katma değeri göz
ardı etmek anlamına gelecektir. Bununla beraber ticari odaklı bakış açısı, kâr amacı gütmeyen kuruluşların
toplum için üreteceği katma değeri, kapsam dışında bırakacaktır.
İnovasyona bakış açısı, 60’lı yıllarda yalnızca gelişmiş ülkelerdeki büyük firmaların laboratuvarlarında ArGe faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri teknolojilere dayanan ve bu teknolojilerin patentlenmesi ile
resmiyet kazanan “Teknolojik İnovasyon” seviyesindeydi. Sonraki süreçte inovasyon, çoğunlukla
teknolojik inovasyonla bağlantılarına dayanarak açıklanmaya çalışılmış olan ürün, süreç, organizasyonel
ve pazarlama inovasyonu ile kategorize edilmiştir.
Oslo Kılavuzuna (2005) göre ürün inovasyonu, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni
ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu, teknik özelliklerde,
bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel
özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir. Süreç inovasyonu ise, yeni veya önemli
derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bu
inovasyon, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir. Oslo Kılavuzunda
pazarlama inovasyonu, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı
(promosyonu) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir.
Organizasyonel inovasyonun tanımı ise, firmanın ticari uygulamalarında işyeri organizasyonunda veya dış
ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulamasını kapsamaktadır. Kılavuzun son revizyonu ile
birlikte inovasyon sürecindeki ve inovasyonun ekonomik etkilerindeki anlayış ile ilgili kaydedilen
ilerlemeler de kılavuza dahil edilmiştir. Buna ek olarak kılavuzun son baskısında ilk kez teknolojik olmayan
inovasyonlar (organizasyonel ve pazarlama) ve çeşitli inovasyon tipleri arasındaki bağlar analiz edilmiştir.
Bilgi üretimindeki küresel değişiklikler ve gelişmeler, çeşitli farklı inovasyonlara yol açmıştır ve bu tür
inovasyonları sınıflandırmak ve tanımlamak her zamankinden daha karmaşık bir hal almıştır. Özellikle
dördüncü sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla birlikte gizli ve teknolojik olmayan yeniliklerin karşımıza
çıkıyor olması inovasyondan ne anladığımızı sürekli olarak değiştirmektedir.
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Literatürde 70’li yıllardan bu yana inovasyon türlerini tanımlamak için sayısız çalışmaya ulaşmak
mümkündür. Bu inovasyon türlerini en kapsayıcı şekilde ortaya koyan çalışma ise Francis ve Besant’ın
(2005) yılında yayınladıkları makalede inovasyon türlerinin sınıflandırması için ortaya koydukları 4P
modeli (Product, Process, Position, Paradigm) üzerine Rowley ve diğerlerinin 2011 yılında farklı inovasyon
tiplerini haritalamak için geçmiş dönem çalışmaları detaylıca inceleyerek ortaya koydukları analiz
çalışmasıdır.
Besant ve arkadaşlarının modeline göre inovasyon 4 geniş boyutta kategorize edilmektedir.
•

Ürün İnovasyonu (Product innovation) – Bir firmanın sunduğu şeylerde (ürünler/hizmetler)
yaptığı değişiklikler;

•

Süreç İnovasyonu (Process innovation) – Firmanın sunduğu şeylerin yaratılma ve sunulma
şekillerinde değişiklikler;

•

Pozisyon İnovasyonu (Position innovation) – Ürünlerin, sunulan hizmetlerin içinde bulundukları
çevre ve koşullarda değişiklikler;

•

Paradigma İnovasyonu (Paradigm innovation) – Firmanın yaptığı işi çerçeveleyen, genel kabul
görmüş iş yapış şekillerine ilişkin düşünce yapılarında değişiklikler

Şekil 1. İnovasyonun Boyutları
Kaynak: Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005, Managing innovation: Integrating Technological Market and Organizational Change
kitabından alınmıştır.
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Şekil 2. İnovasyonun Boyutları ve Türleri
Kaynak: Rowley, Baregheh, & Sally Sambrook, 2011, Towards An İnnovation-Type Mapping Tool Makalesinden alınmıştır.

Bu kapsamlı çalışmadaki önemli noktaları özetleyecek olursak:
1) Ürün inovasyonu sadece fiziksel ürünleri değil hizmetleri de kapsar ya da ikisinin birleşimi de
olabilir.
2) Özellikle süreç inovasyonu olarak genelde üretim süreci akla gelir, ancak firma içindeki tüm
süreçleri gözeterek alt süreçler için farklı inovasyon türleri tanımlanabilir.
3) Teknolojik inovasyonlar sadece ürün ile bağdaştırılmamalıdır. Hem ürün hem de süreçlerle ilgili
teknolojik yenilikler söz konusu olabilir.
4) İş modeli (ya da iş yapış şekli) inovasyonları da hem süreç hem de pozisyon olarak tanımlanan
pazarlama inovasyonu ile kesişmektedir.
5) Paradigma inovasyonu aslında bizlerin çok alışık olmadığı, literatürde de çok yer almayan bir
türdür. Bu inovasyon türünde hem yeni bir ürün/süreç ortaya konurken hem de mevcut olmayan bir
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pazarın ortaya çıkması beklenir. Başka çalışmalarda çığır açıcı (breakthrough) inovasyon olarak
yapılan tanılama ile benzeşmektedir.
İnovasyonu sınıflandırırken kullanılan diğer önemli değişkenler teknolojik yenilik, yeni pazarlar ve yeni iş
modelleridir (iş yapış şekli). Bu konuda Gary Pisano’nun 2015 yılında Harvard Business Review’da
yayınladığı makalesindeki model, inovasyonu sınıflandırırken kullanılan kavramları açık şekilde ifade
etmektedir (Makalenin Türkçe çevirisi de HBR Türkiye web sitesinde mevcuttur ancak şekiller yoktur1).

Şekil 3. İnovasyonun Sınıflandırılması
Kaynak: Pisano, 2015, You Need An Innovation Strategy Makalesinden alınmıştır.

Rutin (routine) inovasyon, artımsal (incremental) inovasyon olarak da ifade edebiliriz; mevcut teknoloji ve
iş modelinde (ve mevcut pazarda) küçük yenilikler yapmayı kapsar. Bu sınıfa güzel bir örnek İntel’in kısa
aralıklarla piyasaya çıkardığı daha yüksek işlem hızına sahip işlemcileridir. İş modeli, pazar ve teknoloji
olarak mevcut modellerden farkı yok denecek kadar az iyileştirmeler içerir.
Yıkıcı (disruptive) inovasyon, çoğunluğun düşündüğünün aksine teknolojik yenilik içermez. Yıkıcı
inovasyon iş modelinde yenilik anlamına gelir ve mevcut pazarda farklı iş modeli ile büyük oyuncuları
yıkmayı hedefler. UBER bu inovasyon sınıfına iyi bir örnektir.

1

https://hbrturkiye.com/dergi/bir-inovasyon-stratejisine-ihtiyaciniz-var
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Radikal (radical) inovasyon ise yeni bir teknolojik buluşun sonrasında ortaya çıkan ürün ve süreçler için
kullanılır. Aynı iş modeli ve aynı pazarda ancak yeni bir teknoloji ile pazarı ele geçirmeyi hedefler. Tüplü
televizyonlardan ince ekranlara geçiş bu sınıf için verilecek güzel bir örnektir.
Mimari (architectural) inovasyon ise hem iş modeli hem de teknoloji anlamında yeni olmalıdır. Makalede
verilen dijital fotoğrafçılık bu sınıf için güzel bir örnektir. Dijital fotoğraf makineleri ile iş modeli hayal
edilemeyecek kadar değişmiştir. Ancak günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşması ile dijital fotoğrafçılık
farklı bir yöne doğru evrilmiştir. Özetle, bu sınıflandırmaya giren inovasyonlar hem teknolojik anlamda
yenilikler içermeli hem de mevcut iş yapış yöntemini alt üst etmelidir. Yapılması zor inovasyonlardır.
Çığır açıcı (breakthrough) inovasyon ile mimari inovasyonu karşılaştırıp farklarını ifade ederek bu bölümü
sonlandırabiliriz. İki sınıflandırma birbirine çok benzemekle birlikte temel fark, çığır açıcı inovasyonda
teknolojik yenilik ile birlikte var olmayan yeni bir pazarın ortaya çıkması gerekmektedir. Bu nedenle, bu
sınıflandırmalar içinde gerçekleştirilmesi en zor olan inovasyonlar çığır açıcı inovasyonlardır. Uydu iletişim
teknolojilerindeki ilerlemeler sonrasında ortaya çıkan mobil telefonları bu alana örnek olarak verebiliriz.
Oslo kılavuzu ve literatürde de örneğini gördüğümüz üzere yeni inovasyon türleri ve tanımlarının ortaya
çıkması, inovasyon kavramının da zaman içinde evrime uğradığını ve buna bağlı sürekli olarak yeni
inovasyon türlerine (kültürel inovasyon, kurumsal inovasyon, yeşil inovasyon, eko inovasyon, açık
inovasyon, yalın inovasyon, dönüştürücü inovasyon vb.) yönelik tanımların ortaya konduğunu
göstermektedir.
Kamu yönetimleri, politika yapan kesim ve reel sektör örgütleri inovasyonun önemi hakkında daha üst
düzeyde farkındalık sahibi oldukça, inovasyonun ölçümü̈ daha da önemli hale gelmiştir. Bu ihtiyaç
inovasyon türlerini ayırt edebilmek için firmaların inovasyon alanındaki davranışlarını anlamak ve
inovasyon ölçümünün ön koşulu olarak onların farklı özelliklerine dikkat çekmeyi gerektirmektedir

1.3 İnovasyon Neden Önemlidir?
Sanayi devrimiyle üretimde önemli bir yere sahip olan teknolojiyle birlikte, küreselleşmenin etkisiyle bilgi
de önemli bir faktör haline gelmiştir. Bilginin ekonomik gelişmede belirleyici rol oynamasının ardından,
tüketim alışkanlıklarında bireysel ve toplumsal bilinçlenme artmıştır. Bu durumun sonucunda ise değişen
mal ve hizmet talepleri ekseninde üretim çeşitlenmiş ve ekonomik faaliyet türleri değişmiştir. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir ekonomik gelişmesinde bilgi ve teknoloji belirleyici olmuştur. Son
50 yılda teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmada Fransa’da
%76, İngiltere’de %73, Japonya’da %55 ve ABD’de %50 oranında teknolojinin belirleyici olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Boskin & Lau, 1992).
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Bu raporun hedef kitlesi olarak görülen KOBİ niteliğindeki firmalar açısından inovasyon sınıflandırmalarını
ele alacak olursak, KOBİ’ler nezdindeki inovasyon faaliyetlerinin hangi inovasyon kategorileri altında
sınıflandırılması gerektiğinden ziyade, hangi alanlarda inovasyon fırsatlarının aranması gerektiği, Türkiye
gibi gelişmekte olan ekonomiler açısından daha büyük önem taşımaktadır.
Firmalar, hayatta kalabilmek ve rekabet avantajlarını koruyabilmek için sınırlı ve kıt firma kaynaklarıyla
sürekli katma değerli ürün ve hizmetler geliştirmek zorundadırlar.
Firmalar ürün ve hizmetleri geliştirme zamanlamasının ve pazara sürme süresinin kritik, teknolojik değişim
oranının hızlı, rekabet ve pazar durumunun belirsiz olduğu bir ortamda sürdürülebilir rekabet avantajı
sağlamak için inovasyon yapmalıdır.
Ancak yapılan her inovasyon çalışması firmaya rekabet avantajı kazandırmaz. Firmanın inovasyonu
başarıyla ortaya koyması kadar, ortaya konulan inovasyonun firmaya ekonomik değer sağlaması da gerekir.
Mevcut kamusal teşvik mekanizmalarının teknolojik ve ürün inovasyonuna odaklı olduğu bir yapı
içerisinde, Türkiye’deki KOBİ’lerin inovasyon türü olarak büyük bir çoğunlukla ürün inovasyonuna
odaklanmış olmaları beklenen bir sonuçtur.
Büyüklüklerinden bağımsız olarak ürün/hizmet ortaya koyan tüm firmaların bünyelerinde yürüttükleri
süreçler, kendi içlerinde inovasyon fırsatları barındırmaktadır. Organizasyonlar ne kadar farklı alanda
inovasyon yaparlarsa, başarı sağlama ihtimali o kadar artacaktır. Bu noktada ürün inovasyonu yanında, diğer
organizasyonel süreçlerde yer alan inovasyon fırsatlarının değerlendirilmesi, toplam katma değerin ve
rekabet gücünün artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Süreç
İnovasyon
Süreci

Sunulan Ürün/Hizmet

Çekirdek Ürün Hizmet
Süreçler Performansı

Servis
Sistemi

Dağıtım

Müşteri
Hizmetleri

Dağıtım
Kanalı

Marka

Finans
Müşteri
Deneyimi

İş Modeli Değerler Ağı

Şekil 4. Klasik bir organizasyonda bulunabilecek süreçler

1.4 Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Performansı
Ülkelerin Ar-Ge ve yenilik performansının karşılaştırılmasında Ar-Ge harcamalarının milli gelir (GSYH)
içerisindeki payı, tam zamanlı Ar-Ge insan kaynağı, yüksek teknolojili ürünlerin toplam üretim ve
ihracattaki payı ile patent başvuruları kullanılmaktadır (BSTB, 2014, s.77). Dünya genelinde gelişmiş
ülkelerde Ar-Ge harcamalarının GYSH içindeki payı %2 civarında olduğu görülmüştür (Kalkınma
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Bakanlığı, 2018, s.2). İsrail ve Güney Kore’de bu oranın %4, Japonya’da %3, ABD’de %2,8 seviyesindedir.
Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payının zaman içindeki gelişimine bakıldığında 1996
yılında %0,5 seviyesinde iken 2018 yılında %1,03 seviyelerine yükselmiştir (TÜİK, 2018). 2023 yılında
Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payının %67’ye yükselmesi hedeflenmektedir (Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, 2019, s.80). 2018 yılında Türkiye’de gerçekleşen 38 milyar 534 milyon TL’lik Ar-Ge
harcamasının %60,4’ü özel sektör, %30,3’ü yükseköğretim ve %9,2’si kamu tarafından yapılmıştır (TÜİK,
2018).

Şekil 5. Ar-Ge Harcamalarının GSYH İçindeki Payı
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018, s.3, Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyon Raporu’ndan
aynen alınmıştır.

Ar-Ge ve inovasyon politikalarının gelişimine bakıldığında insan kaynağına verilen önemin zaman içinde
giderek arttığı görülmektedir. Dünya genelinde özellikle 2000’li yıllardan sonra insan kaynağına yapılan
Ar-Ge harcaması ve buna paralel olarak Tam Zaman Eşdeğerli (TZE) çalışan Ar-Ge personeli sayısı ve
araştırmacı sayısı artmıştır. Aşağıdaki grafikte 2007-2017 yılları arasında bazı ülkelerde 1 milyon kişi başına
düşen tam zamanlı çalışan araştırmacı sayılarının yıllara göre değişimi verilmiştir. Buna göre, Kuzey
Avrupa ülkelerinden Danimarka, Finlandiya ve İsveç ile Kore’de bu değerin yüksek olduğu görülmektedir.
Bu ülkelerin ardından Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İspanya ve Polonya gelmektedir.
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Şekil 6. Araştırmacı Sayısının Yıllara Göre Değişimi ( 1 Milyon Kişi Başına Araştırmacı Sayısı)
Kaynak: The World Bank, 2018, data.worldbank.org/ websitesindeki Researchers in R&D verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

2018 yılında Türkiye’de tam zamanlı çalışan Ar-Ge personeli sayısı 172.119 ve araştırmacı sayısı ise
126.000 civarındadır (TÜİK, 2018). Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE
cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2018 yılında %60,6'sının özel sektör, %32,7'sinin yükseköğretim ve
%6,6'sının kâr amacı gütmeyen kuruluşların da dahil edildiği kamu sektöründe yer aldığı görülmektedir
(TÜİK, 2018). 2023 yılında Ar-Ge personeli sayısının 300.000’e ve araştırmacı sayısının 200.000’e
ulaşması hedeflenmektedir (STB, 2019).
2018 yılında OECD ülkeleri arasında yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki oranın en yüksek
olduğu ülkeler %34,7’lik pay ile İrlanda, %25,6’lık payla Malta ve %21,3’lük payla Hollanda’dır.
Türkiye’de yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının toplam ihracat içindeki payının yıllara göre değişimi
incelendiğinde 2007 yılında %1,7 olan payın 2018 yılında %2,4’e yükseldiği görülmüştür. Türkiye’deki
yüksek teknolojili ürünlerin toplam üretimdeki payı ise %3’tür (TÜİK, 2018). 2023 yılı için belirlenen
sanayi ve teknoloji hedeflerinde bu payın %5,8’e yükselmesi hedeflenmektedir (STB, 2019).
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2018 yılında dünya genelinde 3,3 milyon patent, 2,1 milyon faydalı model ve 14,3 milyon marka tescili
başvurusunda bulunulmuştur (WIPO, 2019). Bu başvuruların % 46,4’ü Çin, % 18’i ABD ve % 9,4’ü
Japonya tarafından yapılmıştır. 1970’lerden 2000’li yıllara kadar patent aktivitelerinin üçte ikisi ABD,
Japonya ve Almanya tarafından gerçekleştirilmekteyken; 2000’li yıllardan sonra Batı Avrupa (özellikle
Birleşik Krallık, Fransa İsviçre ve İtalya), Çin ve Kore’nin patent aktivitelerinde önemli atılımları olduğu
görülmektedir (WIPO, 2019).

Şekil 7. Gelişmiş Ülkelerin Patent Aktivitelerinin Yıllara Göre Değişimi.
Kaynak:“World Intellectual Property Report: The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks”, WIPO, 2019, s.
33 raporundan aynen alınmıştır.

Avrupa Patent Ofisi’nin 2019 yılında ülke sakinleri başına patent başvuruları incelendiğinde ABD’nin
46.201 patent başvurusuyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. ABD’yi sırasıyla 26.805 patent başvurusuyla
Almanya, 22.066 başvuruyla Japonya, 12.247 başvuruyla Çin, 10.163 başvuruyla Fransa ve 8.287
başvuruyla Kore takip etmektedir. Türkiye’de ise bu rakam 465 olup, patent başvurularında öncü olan
ülkelerin oldukça gerisindedir. 2019 yılında ülke sakinleri başına patent tescil rakamlarına bakıldığında da
benzer bir tablo görülmektedir. Ülke sakini başına 34.614 patent tescili ile ABD ilk sırada yer alırken,
ABD’yi 22.423 ile Japonya, 21.198 ile Almanya, 8.800 ile Fransa, 7.247 ile Kore ve 6.229 ile Çin
izlemektedir. Türkiye’de ise 2019 yılında ülke sakini başına düşen patent tescili sayısı 365’tir.
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Şekil 8. 2019 Yılı Ülke Sakinleri Başına Patent Başvuru ve Tescil Sayıları
Kaynak: EPO, 2019, European Patent Office web sayfasındaki verilerden yararlanılmıştır.

Türkiye’deki patent başvurularının yıllara göre değişimi incelendiğinde ise, 1995 yılında 1.690 olan patent
başvurusu 11 katına çıkarak 2019 yılında 19.916’ya ulaştığı kaydedilmiştir. 1996 yılındaki 1.690
başvurunun 763’ü tescillenmiş olup, tescillenen patent sayısı 2019 yılında 18 katına çıkarak 2019 yılında
13.720’e ulaşmıştır (Türk Patent, 2020).
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Patent Tescilleri

Sanayi ve Teknoloji Starteji Belgesi’nde (2019) Türkiye’nin 2023 yılı için Ar-Ge ve yenilik performansı
hedefleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 1. 2023 Yılı Türkiye Ar-Ge ve Yenilik Performansı Hedefleri

Göstergeler
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İhracat Payı
Ar-Ge Harcamasının GSYİH'ya Oranı
Tam Zamanlı Ar-Ge İnsan Kaynağı
Tam Zamanlı Araştırmacı Sayısı

2018

2023

3,2%
1,03%
172.119
126.000

5,8%
1,80%
300.000
200.000

Kaynak: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, STB, 2019.

2. ULUSLARARASI, ULUSAL ve BÖLGESEL POLİTİKALARDA İNOVASYON
YÖNETİMİ
2.1 Uluslararası Politika Dokümanları
OECD İnovasyon Stratejisi
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2010 yılında hükümetlere yenilik politikalarına yönelik
öneriler getiren İnovasyon Stratejisi Belgesini hazırlamış, 2015 yılında ise “The Innovation Imperative”
çalışması ile bu stratejiyi güncellemiştir (OECD, 2020). OECD, bu çalışma kapsamında bölgelerin
yenilikçilik yapılarını incelemiş ve uluslararası ölçekte bölge çıktılarının ve o bölgede üretilen ürün ve
hizmetlerin kullanım alanlarını ele almıştır. Bu süreçte yerel ekipler aracılığıyla bölgeler incelenmiş, yerel
kamu kesimi ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bölgesel stratejiler
değerlendirilmiştir. Sürecin sonunda ise, gerek bölge için gerekse de küresel ölçekli firmalar için öneriler
geliştirmiş ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması sağlanmıştır.
Strateji yetkin insan kaynağı, uygun iş ortamı, bilgi üretimi ve yaygınlaşması için uygun ve güçlü bir sistem,
inovasyonu ve girişimciliği teşvik edici politikalar ve yönetişim ile uygulamaya yönelik güçlü odaklanma
konularında öneriler getirmektedir. Bu konularla ilişkili olarak 5 öncelik tanımlanmış olan strateji,
InnoHabitS projesinin odağı olan KOBİ’lere yönelik inovasyon politikaları ile ilişkili olarak doğrudan ve
dolaylı politika önerileri içermektedir.
Dolaylı politikalar arasında inovasyon için insan kaynağının geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların
artırılması, yayılması ve ticarileşmesi, kamu tarafından etkin strateji ve eylemlerin tasarlanması,
uygulanması ve yönetişimi yer almaktadır. Doğrudan politikalar arasında ise, bilgiye dayalı sermaye,
vergilendirme uygulamaları, inovasyon finansmanı, girişimciliğin ve deneye dayalı uygulamaların artması,
küresel değer zincirlerine eklemlenme, inovasyona yatırım konuları bulunmaktadır (OECD, 2015).
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Avrupa2020 Stratejisi ve Ufuk2020 Programı
Avrupa Birliği ölçeğinde ekonomi alanında en üst ölçekli politika belgesi Avrupa2020 (Europe2020)
Stratejisi olmuştur. 2010-2020 yılları için Avrupa Komisyonunca oluşturulan belgenin inovasyon
politikalarının çerçevesi Ufuk2020 (Horizon2020) programı ile 2014-2020 dönemi için tanımlanmıştır
(Avrupa Komisyonu, 2020). KOBİ’ler Ufuk2020 çerçeve programının başlıca hedef kitlelerinden birisi
olmuştur. Avrupa2020 Stratejisi akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme konusunu odağına almaktadır.
Akıllı büyüme bileşeni içerisinde bilgi ve inovasyona dayalı bir ekonomiyi oluşturmak yer almaktadır. Bunu
sağlamak için eğitim sisteminin kalitesinin geliştirilmesi, araştırma performansının arttırılması, inovasyon
ve bilgi transferinin tüm Avrupa ülkeleri nezdinde yaygınlaştırılması önceliklendirilmektedir. Bunu
sağlamak için Ufuk2020 programında önemli bir kaynak ayrılmasının yanı sıra, bu çerçeve programı
tasarımına da girdi sağlayan Sancak Gemisi Girişimleri (Flagship Initiative) uygulanmıştır. Bunlar arasında
İnovasyon Birliği (Innovation Union), Hareket Halindeki Gençlik (Youth on the Move), Avrupa için Dijital
Gündem (A Digital Agenda for Europe) yer almaktadır. Bu uygulamalar ve Ufuk2020 finansmanları ile
inovasyon için iş birliklerinin yaygınlaşması, insan kaynağı niteliğinin gelişmesi, inovasyona yönelik
yatırımların ve girişimlerin artması, anahtar teknolojilerin inovasyon süreçlerinde etkin kullanılması
konuları desteklenmiştir (Avrupa Komisyonu, 2011).

2.2 Uluslararası Proje Partnerlerinin Katkıları
Bu bölümde proje partnerlerinden ülkelerinde ve kendi bünyelerinde KOBİ’lerin inovasyon yeteneklerinin
geliştirilmesi için yapılan uygulamalar derlenmiştir.
İspanya
İnovasyon yetkinliği analizinde, özellikle mentorluk hizmeti verilen çalışmalarda, İspanya’da smEMPOWER aracı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu aracın yanı sıra, bazı organizasyonlarda IMP3rove
tercih edilmektedir. Mentorluk hizmetinin kalitesini artırmak için daha çok tercih edilen bu araç,
KOBİ’lerden gelen talepler ve onların benimsemesi üzerine kuruludur. Mentorlük hizmeti, özellikle
firmaların yaptığı inovasyonların ticarileşmesini kolaylaştırmak ve karşılaştıkları zorlukları aşmalarını
sağlamaktadır. Ayrıca, firmaların strateji, organizasyon, yönetim, finans, kaynak geliştirme gibi diğer
yaşamsal döngülerinde etkili olmaktadır.
CNCP (Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales), diğer mesleki alanlarda olduğu gibi inovasyon
yönetimi konusunda da mesleki standartları referans niteliğinde tanımlamaktadır. INCUAL (Instituto
Nacional de Cualificaciones INCUAL), bu standartları değerlendirip geliştirmekte, güncellemekte ve
sertifika vermektedir.
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Endülüs Bölgesinde Ar-Ge ve inovasyon için fonların yönetiminden sorumlu olan yapı IDEA Ajansıdır.
Öncesinde kalkınma ajansı olarak faaliyet gösteren IDEA, bölgede inovasyonun gelişmesi üzerine
ihtisaslaşmıştır. IDEA, bölgede iş yönetimi konusunda Çalışma, Girişimcilik ve Ticaret Bakanlığı tarafından
sağlanan proje ve programlar ile stratejik kümelerin endüstriyel ve teknolojik altyapıların kuruluşuyla ilgili
çalışmalara odaklanmaktadır. Mali desteklere paralel olarak bölgeye yatırımların çekilmesi için
girişimcilere çeşitli hizmetler sunmaktadır.
İspanya’nın Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Stratejisi (2013-2020) 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu
stratejide, İspanya’nın inovasyon konusunda mevcut durumu tespit edilip, ülkenin inovasyon performansını
artırmak için orta ve uzun vadede hedefler tanımlanmıştır. Stratejide vurgulanan hususlardan biri, her
ülkedeki inovasyon kapasitesiyle ilgili olan kurum ve organizasyonların Ar-Ge ve inovasyon alanında
yetişmiş ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğudur. Bu sebeple, İspanya’da kamu ve özel sektör ArGe yapılarına doktora yapanların ve araştırmacıların dahil edilmesi temel stratejiyi oluşturmaktadır. Nitelikli
insan kaynağı oluşturulması için tanımlanan hedefler ise şu şekilde tanımlanmıştır:
•

Üniversite, kamu ve özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinde yer alan insan kaynağının yeteneklerinin
geliştirilmesi ve eğitimi için teşvik edilmesi

•

Üniversite, kamu ve özel sektör Ar-Ge yapıları arasında bilgi transferini ve iş birliğini sağlayacak
hareketlilik ve bu hareketliliği teşvik edecek esnek programların, yasal düzenlemelerin ve insan
kaynağı kariyer planlamasının yapılması

•

Ar-Ge faaliyetlerine yetişmiş insan kaynağının dahil edilmesi

Ekonomik gelişme için anahtar sektörlerde Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra, yeni üretim ve tasarım
teknolojilerini içeren teknolojik inovasyon ile inovasyon yönetiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ar-Ge
ve inovasyon potansiyeli olan firmaların gelişiminin teşvik edilmesi için ise risk sermayesi önemli bir
finansman kaynağı olarak görülmektedir.
Almanya
İnovasyon uzmanının da dahil olduğu mesleki standartlar, Esnaf Odası/ Bakanlığı (Handwerkskammer)
tarafından belirlenmektedir. Esnaf Odaları, mesleki standartların belirlenmesi, inovasyon ve teknolojiyle
ilgili programlar tasarlanması, firmalara eğitim verilmesi, fon kaynaklarına ilişkin bilgi verilmesi ve
yenilikçi aktivitelerin fonlanması konularında faaliyet göstermektedir. Mesleki yeterlilik belgesi 3 yıllık
eğitim programının ardından yapılan sınavın geçilmesiyle verilmektedir. Eğitimin ardından yeni bir firma
kurmak için veya danışman olmak için 2 yıllık uzmanlık eğitimi alınması gerekmektedir.
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Almanya’da KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini geliştirmek üzere farklı programlar uygulanmaktadır.
KOBİ’lerin bireysel olarak faydalanabileceği 2 program bulunmaktadır. Bunlardan en geniş kapsamlı
yürütülen inovasyon programı ZIM’dir. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından KOBİ’lerin inovasyon
kapasitelerinin geliştirilmek için her yıl yaklaşık birkaç bin yeni proje fonlanmaktadır. Ayrıca, Alman kamu
bankası (KfW: kreditanstalt für wiederaufbau), KOBİ’lerin inovasyon faaliyetleri için bir diğer fon kaynağı
olarak kullanılmaktadır.
Bölgesel ağlar ve kümeler için iş birliği yaklaşımını geliştirmeyi amaçlayan Yetkinlik Ağları Programında
(kompentenznetworks), KOBİ’ler, üniversiteler ve büyük ölçekli firmalar gibi aktörler bir araya gelerek
toplu şekilde destek faydalanmakta ve gelecekte başarılı bir küme oluşturmaktalar. 3 tip ağ/ küme yaklaşımı
bulunmaktadır: Tabandan tavana (Bottom-up Network), Tavandan tabana dıştan başlatılan (Top down
externally initiated Network) ve Tavandan tabana içten başlatılan (Top down internally initiated Network).
Tablo 2. Küme/ Ağ Tipleri

Küme/ Ağ Tipleri
Tabandan Tavana Ağ
•

Yerinden yönetişim

•

Bir tür hizmet sağlayıcı olarak küme/ ağ koordinatörü çoğunlukla
üyelerin arasından seçilerek belirlenir

•

Düşük politik etki

Tavandan Tabana Dıştan Başlatılan Ağ
•

Genellikle merkezi ama dışardan yönetim

•

Küme yöneticisi çoğunlukla

•

Çoğunlukla küme girişimleri tarafından yüksek politik etki

•

Genellikle büyük ölçüde kamu finansmanına dayalı

Tavandan Tabana İçten Başlatılan Ağ
•

Merkezi ve içerden yönetişim

•

Lider kuruluş (Genellikle Ar-Ge Enstitüsü veya üniversite) çoğunlukla
küme koordinatörü olur ve işleri yönetir

•

Değişen politik etki, genellikle kamu finansmanına dayalı

Üniversite ve enstitüler tarafından da inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi için destekler sağlanmaktadır.
Bu anlamda, Almanya’da en ünlü enstitü Fraunhofer’dır. Enstitüde akademik bilginin ülke genelindeki
KOBİ’lere transferi için çalışmalar yapılmakta ve inovasyon aktiviteleri fonlanmaktadır. Fraunhofer
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dışındaki enstitülerden DAAD’da Alman akademisyen ve bilim adamlarının çalışmalarını geliştirmek için
hareketliliği desteklenmekte, DFG’de üniversitelerdeki araştırmalar fonlanmakta, Steinbeis Derneği’nde
teknoloji transferi fonlanmakta, InVent’te ileri teknoloji transferi için destek verilmekte ve uygulamalı
bilimler üniversitelerinde KOBİ’leri ve start-up’ların gelişimini ve teknoloji transferini odağa alan
çalışmalar yürütülmektedir.
Programların dışında KOBi’lerin inovasyon kapasitelerini geliştirmek için farklı destek mekanizmaları.
Vardır. Bunlardan ilki, KOBİ’ler için özel amortisman, yatırımlar için özel provizyon oluşturulması ve
KOBİ’ler için özel vergi muafiyeti limitlerini içeren özel vergilendirme kuralları bulunmaktadır. Ayrıca,
KOBİ’lere düşük faizli kredi, ihracat ve fuar desteği, start-up’lara başlangıç için mikro kredi, yeni ileri
teknoloji şirketlerine ve usta zanaatkar firmalara destek verilmektedir.
Yunanistan
Yunanistan’da İnovasyon danışmanlığı ya da uzmanlığı için belirlenmiş mesleki standart bulunmamaktadır.
KOBİ’lerin inovasyon yönetimi ile ilgili her kuruluş ulusal veya AB Programları aracılığıyla veya bu
programlardan bağımsız olarak bu alanda faaliyet gösterebilir. İnovasyon yönetiminde insan kaynağının
yetiştirilmesi konusu ise daha çok üniversite, teknoloji enstitüleri ve mesleki eğitim merkezlerinde
gerçekleşmekte olup, bu konuya dair spesifik bir aksiyon planı bulunmamaktadır.
Yeni girişimler ve KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini geliştirmek için Bakanlığın ulusal programının yanı
sıra, bazı kuruluşların eğitim, danışmanlık vb. hizmetler için destekleri bulunmaktadır.

2.3 Ulusal Plan, Politika ve Strateji Dokümanları
11. Kalkınma Planı 2019-2023
İmalat sanayiinde katma değerli üretim yapabilmesi ve yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artırılması
için 11. Kalkınma Planında Ar-Ge ve Yenilik başlığı altında politika ve tedbirler geliştirilmiştir.
Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik geliştirilen politika ve tedbirler şu şekildedir:
•

Destek sistemlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerin ihtiyaçlarını ve gelişme
potansiyelleri göz önünde bulundurarak araştırmadan ticarileşmeye kadar olan tüm süreçleri
kapsayacak şekilde tasarlanması

•

Ar-Ge ve yenilik desteklerinin öncelikli sektör2 ve kritik teknolojilerde3 yoğunlaşması

Öncelikli sektörler: kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları,
diğer imalat sanayi sektörleri (tekstil-giyim-deri, metalik olmayan mineral ürünler, ana metal, gemi inşa, mobilya)
3
Kritik teknolojiler: yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, enerji depolama,
ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-elektronik, biyoteknoloji, kuantum, sensör teknolojileri ve katmanlı imalat
teknolojileri
2
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•

Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) etkinliğinin analiz edilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki iyi
uygulama örneklerin yaygınlaştırılması

•

TTO’ların kurumsal yapısı ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilerek performans odaklı
desteklenmesi

•

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programı kapsamında öncelikli sektörlere özel önem verilerek
firma konsorsiyumlarının yüksek teknolojili ürün geliştirme ve ticarileştirmesi desteklenmesi

•

Yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi ve büyük işletmeler ile girişimciler arasındaki Ar-Ge iş
birliklerinin geliştirilmesi

•

Büyük firmaların; tedarikçisi konumundaki KOBİ’lerin, Ar-Ge projelerini yönlendirdiği ve eşfinansman sağladığı bir destek programının oluşturulması

KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi için önem arz eden yönetim danışmanlığı
konusu 11. Kalkınma Planında tanımlanan sektörel önceliklerden biridir. Özel sektör ve kamuya bilgiye
dayalı ve nitelikli şekilde stratejik destek sağlanmasını amacıyla geliştirilen politika ve tedbirler şu
şekildedir:
•

Yönetim danışmanlığı hizmetlerinin kalkınmanın tüm süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılması ve
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

•

Yönetim danışmanlığı hizmet sunucularının küresel rekabete uygun kapasite ve yetkinliklerinin
geliştirilmesi ve bu kapsamda yönetim danışmanlığı alanında mesleki yeterliliklerin
belgelendirilmesine yönelik organizasyonel yapı ve süreçlerin belirlenmesi

Yönetim danışmanlığının geliştirilmesinde kalkınma ajanslarının rolüne dair şu politika ve tedbirler
geliştirilmiştir:
•

Kalkınma ajansı desteklerinin yerel düzeydeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün
kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla yönetim danışmanlığı
alanına odaklanması

•

Kalkınma ajansları tarafından, bölgelerin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda, ekonomik ve sosyal
uyuma yönelik fonlar ile diğer uluslararası kaynakların etkin bir şekilde kullanılması eğitim,
danışmanlık ve tanıtma faaliyetleri ile desteklenmesi

2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi
2023 yılı Sanayi ve Strateji Belgesi’nde “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonuyla 5 temel bileşen
tanımlanmıştır. Bunlar: İleri teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye
ve altyapıdır. Türkiye sanayi ve teknolojisinde Ar-Ge ve yeniliğin geliştirilmesi için
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Yüksek Teknoloji ve İnovasyon strateji bileşeni altında 6 strateji belirlenmiştir:
•

Teknolojik Yetkinlikler ve Sektörel Yol Haritalarının Belirlenmesi: Yıkıcı teknolojiler olarak
adlandırılan 5G ve ötesi bağlantı teknolojiler, süper performanslı hesaplama, yapay zeka ve makine
öğrenmesi, robotik ve otonomi, büyük veri ve veri analitiği, siber güvenlik, blokzincir, eklemeli
üretim, insansız hava araçları, uzay teknolojileri, nesnelerin interneti, nanoteknoloji, biyoteknoloji,
tarım teknolojileri, enerji teknolojileri ve nörobilim teknolojisinde mevcut durumun tespiti için
yetkinlik haritaları hazırlanacaktır. 11. Kalkınma Planında da tanımlanan kimya, ilaç ve tıbbi cihaz,
motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik,
yazılım, savunma, havacılık ve uzay odak sektörlerin bağlantılı oldukları ekosistem dinamiklerine
göre yol haritaları hazırlanacaktır.
•

Öncelikli Sektörler için Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi: Odak sektörlerin ihtiyacı olan
stratejik malzemeler ve bu malzemelerin özellikleri belirlenecektir. Enerji üretimi, depolama ve
taşınması için gerekli malzemelerin iç ve dış tedarikinde orta ve uzun vadeli kaynak planlaması
yapılacaktır. Belirlenen stratejik malzemelerin geliştirilmesi için malzeme bilimini destekleyen
büyük veri analitiği ve simülasyon yöntemlerinin kullanımı teşvik edilecektir.

•

Ar-Ge’de Ekosistem Anlayışı ve Mükemmeliyet Merkezleri: Teknolojik yetkinlik haritalarına göre
güçlü olunan teknolojiler bazında öne çıkacak ürünler belirlenecek ve bu ürünlerin Ar-Ge
ekosisteminde seçilen merkez, üniversite, laboratuvar ve TGB’lere ürün bazlı hedefler
tanımlanacaktır.

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki odak alanlardan biri KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin
geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır (BSTB, 2014). Bu çerçevede stratejide şu hedefler belirlenmiştir:
•

KOBİ’lerde bilgiye dayalı üretim yapısının teşvik edilerek, patent ve ticarileştirme konularında
ilerleme sağlanması

•

Ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ’lerin öncelikli olarak desteklenmesi

•

KOBİ’ler ile büyük ölçekli yurt içi/yurt dışı işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin
arttırılması

KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitesinin geliştirmeye yönelik tanımlanan stratejik alanlar ve bu alanlar
altında hedefler ve eylem önerileri şu şekildedir:
Stratejik Alan 2: KOBİ’lerin İhracat Kapasitelerinin Geliştirilerek Uluslararasılaşma Düzeylerinin
Artırılması kapsamında AİA (Avrupa İşletmeler Ağı) konsorsiyumları aracılığıyla KOBİ’lere nitelikli

26

danışmanlık hizmetleri verileceği, eğitim-seminerler düzenleneceği, iş birliği tekliflerine yönelik çalışmalar
yapılacağı, eşleştirme etkinlikleri düzenleneceği, H2020 SME Instrument projesi kazanan firmaların koçluk
hizmetlerinden yararlanacağı ve firmaların inovasyon kapasiteleri ölçüleceği ifade edilmektedir.

Bu

stratejik hedefin performans göstergeleri olarak nitelikli danışmanlık hizmeti sağlanan, eğitim-seminere
katılan, iş birliği tekliflerine yönelik çalışmalardan faydalanan, koçluk hizmetlerinden ve inovasyon
yönetimi ölçümlerinden faydalanan ve eşleştirme etkinliklerinden faydalanan KOBİ sayısı belirlenmiştir.
Stratejik Alan 4: KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi kapsamında KOBİ’lerin
yenilik kapasitesini geliştirmeye yönelik ihtiyaç analizi ve koçluk hizmetlerinin sağlanacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı
çerçevesinde desteklenen 20 kümede inovasyon yetkinliği esas alınarak rekabetçilik kapasiteleri ve
ihtiyaçlarının analiz edileceği ifade edilmiştir.
Aynı stratejik alan başlığı altında, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik TÜBİTAK
destek programlarından faydalanan KOBİ’lere mentorluk desteği sağlanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca,
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı ile Ar-Ge ve inovasyon projesi desteklenerek başarıyla
tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir
ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni
tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi
faaliyetlerinin de destekleneceği vurgulanmıştır.
Ar-Ge ve inovasyon eksenli iş birliği kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak, Ar-Ge kapasitesi
yüksek büyük işletmeler ile KOBİ’ler arasında deneyim paylaşımını ve değer zinciri oluşturulabilmesini
sağlayacak bir program tasarlanacağı belirtilmiştir.
Üniversite öğrencileri arasında inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması için üniversitelerde inovasyon
derslerinin verilmesi ve kamplarının düzenlenmesi yönünde eylem önerileri geliştirilmiştir.
KOBİ’lerin ortak Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütme kapasitelerinin artırılması amacıyla KOSGEB
tarafından uygulanan İş Birliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında KOBİ’ler arasında ortaklığın
geliştirilerek yeniliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
KOBİ’lerin Horizon 2020, EUREKA, Eurostars Programlarına ve ikili-çoklu iş birlikleri kapsamında
geliştirilen projelere katılımları için KOBİ’lere yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve eğitim faaliyetlerinin
yürütüleceği; KOBİ ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaç halinde destek mekanizması oluşturulacağı ifade
edilmiştir.

27

2.4 Bölgesel Plan, Politika ve Strateji Dokümanları
Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023)
10. Kalkınma Planı (2014-2018) doğrultusunda hazırlanan Doğu Marmara Bölge Planı’nda bölgesel
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için 3 temel eksen tanımlanmıştır. Bunlar; yaşanabilir bölge,
rekabetçi bölge ve öğrenen bölgedir. Rekabetçi Bölge ekseninde “yüksek katma değerli, yenilikçi ve
teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçmek” amacına yönelik olarak “inovasyon yönetimi danışmanlığı
sektörünün geliştirilmesi” bir araç olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Öğrenen Bölge ekseninde “yetenekleri
geliştirmek” amacına yönelik olarak “öğrenen organizasyon anlayışının benimsenmesi” de bölgedeki
KOBİ’lerin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi için hazırlanan araçlardan biridir.
Bölge Planında bu alanda geliştirilen öncelikler aşağıdaki gibidir:
“Doğu Marmara’daki KOBİ’lere hizmet vermek üzere yenilik yönetim danışmanlığı alanında gerekli
kurumsal yapının oluşturulabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmelidir.”
“Kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için yurtiçi ve yurtdışında iyi uygulama örneklerinin edinilmesi
ve mevcut uluslararası oluşumlar ve özellikle Avrupa Birliği kaynaklarından azami faydalanılması
gerekmektedir. Bu amaçla eğitim, sertifikasyon ve kendini değerlendirme faaliyetleri amacıyla yenilik
yönetim danışmanlığı sektörünün dışa açılma faaliyetleri teşvik edilmelidir.”
“İnovasyon alanında danışmanlık firmalarının her türlü metodolojiye erişim ve yenilik ağı içerisinde
büyüme ve etki alanını artırma, deneyim paylaşımı olanakları geliştirilmelidir.”
“Bölge ve il ölçeğinde politika belirleyiciler tarafından yenilik yönetimi için kilit faktörler hakkında
bilgi edinme ve yenilik yönetiminin önündeki engelleri tespit etme ve iyileştirilmesi adına gereken adımları
atmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir.”
Akıllı İhtisaslaşma İçin Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (2014-2018)
Akıllı ihtisaslaşma, her bölgenin rekabetçi avantajlarını oluşturmak için bölgesel ve küresel fırsatlar
ile piyasa gelişmelerini değerlendirerek inovasyon odaklı öncelikli alanlar belirleyen bir politika yaklaşımı
ve sürecidir. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak bölgenin potansiyelini belirli
ihtisas sektörler üzerinden harekete geçirmeyi amaçlayan akıllı ihtisaslaşma yaklaşımı, Avrupa’daki
fonların üye ülkeler tarafından kullanımında zorunlu hale getirilen strateji dokümanlarının dayandığı
çerçeveyi oluşturmaktadır. Türkiye’de ise akıllı ihtisaslaşma için hazırlanan yenilik stratejileri, ise

fonlardan yararlanma konusunda destekleyici niteliktedir.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Akıllı İhtisaslaşma İçin Doğu Marmara
Bölgesel Yenilik Stratejisi’nde 5 temel ana başlık altında geliştirilen strateji Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 3. Akıllı İhtisaslaşma İçin Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi 2014-2018

Akıllı İhtisaslaşma Temelinde Doğu Marmara Yenilik Stratejisi 2014-2018
1. Öncelikli Alanlara Odaklanma
1.1 Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Detaylı Sektör Analizlerinin Yapılması
1.2 Öncelikli Sektörler için Öncelikli Alt Kırılımların Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Olarak
Belirlenmesi ve Yol Haritalarının Belirlenmesi
1.3. Bölgede İstatistiklerde Öne Çıkmayan Ancak Gelişme Potansiyeli Büyük Olan Yeni Anahtar
Teknolojilerin Değerlendirilmesi

2. Yenilik Altyapısı
2.1 Bölgedeki Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Odaklarının Vizyon, Stratejik Plan ve Yol
Haritalarının Oluşturulması
2.2 Mevcut Altyapının Etkin Kullanımının Sağlanması
2.3 Üniversitelerde ve Özel Sektörde Araştırma Merkezlerinin Yaygınlaştırılması
2.4 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak Başvurularının Arttırılması
2.5 Yeni Ar-Ge Yatırımları İçin Bölge Yenilikçilik Ortamının Tanıtılması

3. İş birliği ve Yenilikçilik Kültürü
3.1 Sanayi – Akademi İş birliği Platformlarının Çeşitlendirilmesi ve Çalışmaların
Yaygınlaştırılması
3.2 İnovasyon Yönetim Danışmanlığı Sektörünün Geliştirilmesi
3.3 Şemsiye Kuruluşların ve Odaların Teknik Kapasitelerinin Arttırılması
3.4 Organize Sanayi Bölgeleri – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – Teknoloji Transfer Ofisleri
Arasında Eşgüdümü Arttırıcı Arayüzler Oluşturulması
3.5 Üniversite Öğrencilerinin Sanayide Çalışma ve Staj Olanaklarının Geliştirilmesi ve
Kolaylaştırılması

4. Finansman
4.1 Horizon2020 Programından Azami Yararlanma
4.2 Teknogirişim Sermayesinden Yararlanmanın Artırılması ve Yararlanıcıların İzlenmesi
4.3 Diğer Devlet Desteklerinden Yararlanmanın Yaygınlaştırılması

5. Tanıtım ve Yaygınlaştırma
5.1 Bölgesel Yenilik Stratejisi Danışma Kurulu ve Teknik Komitelerinin Sürdürülebilirliğinin
Sağlanması
5.2 Bölgedeki İşletmeler, Üniversiteler, Enstitüler ve Şemsiye Kuruluşlara Yönelik Olarak
İnovasyon Kılavuzu Hazırlanması
5.3 S3 Platform Üyeliği (Gözlemciliği) Yapılması
5.4 İnternet Sitesinin Güncellenmesi ve Aktif Kullanımının Sağlanması
5.5 Bölgesel Yenilik Stratejisi ve İlgili Belgelerin İngilizceye Çevrilmesi ve Yurtdışında
Duyurulması
Kaynak: (MARKA, 2014)

Strateji başlıkları altında bugüne kadar bölgedeki firmaların inovasyon kapasitelerini geliştirecek bazı
çalışmalar yapılmıştır. Öncelikli alanlara odaklanma başlığı altında yapılan analizler sonucu otomotiv,
makine ve elektrikli makineler bölgenin ihtisaslaşacağı 3 öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Bu
minvalde, öncelikli sektörlerden otomotiv ve makine sektörlerinin yanı sıra kimya ve kâğıt sektörleri alt
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kırılımları detayında analiz edildiği, bölgede sektörün gelişmesi için dış ticaret verileri ve gelecek trendler
doğrultusunda stratejilerin geliştirildiği sektör raporları4 hazırlanmıştır.
Doğu Marmara Bölge Planı’nda (2014-2023) belirtildiği üzere bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik
düzeyi açısından heterojen bir yapıya sahip olduğundan, bölgenin her yerinde stratejide belirlenen öncü
sektörlerde faaliyet gösterilmesi beklenemez. Bu noktada, bölge planı çalışmaları kapsamında yapılan mikro
bölgeleme çalışması doğrultusunda bölgedeki üç alt bölgede5 farklı öncelik düzeylerine göre
İhtisaslaşılabilecek sektörel alanlar belirlenmiştir.

Şekil 10. TR42 Alt Bölgelerde Düzeylerine Göre İhtisas Alanları
Kaynak: Akıllı İhtisaslaşma için Bölgesel Yenilik Stratejisi, MARKA, 2014 raporundan aynen alınmıştır.

Bu raporun kapsamıyla paralel olarak, iş birliği ve yenilikçilik kültürü başlığı altında tanımlanan
önemli stratejilerden biri inovasyon yönetim danışmanlığı sektörünün bölgede geliştirilmesidir. Hızla
gelişen teknoloji ve bilgi sayesinde pazara sunulan yeni ürün, hizmet, süreç ve pazarlama olanakları
Sektör raporlarına bu link üzerinden erişebilirsiniz: http://www.marka.org.tr/markayayinlari/18/sektor-ve-arastirmaraporlari5
Global Alt Bölge İlçeleri: Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, İzmit, Başiskele, Derince ve Kartepe,
Adapaazarı, Arifiye, Erenler, Söğütlü, Ferizli ve Serdivan.
Dinamik Alt Bölge İlçeleri: Yalova Merkez, Gölcük, Karamürsel, Çiftlikköy, Altınova, Hendek, Karapürçek, Akyazı,
Gölyaka, Gümüşova, Düzce ve Bolu Merkez, Cumayeri, Çilimli ve Kaynaşlı.
Çevre Alt Bölge İlçeleri: Kandıra, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Akçakoca, Sapanca, Pamukova, Geyve, Taraklı,
Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrıscık, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağ, Yığılca, Mengen, Termal, Çınarcık ve Armutlu.
4
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çeşitlenmekte ve artmaktadır. Bu durum, dünyanın farklı yerlerinde yer alan firmaların birbiriyle rekabetini
daha da çekişmeli hale getirmekte, firmaların bu rekabet ortamında varlığını sürdürmeleri için inovasyonu
gerekli kılmaktadır. Böylece, inovasyonun firmalarda sürekli hale gelebilmesi için inovasyon yönetimi ayrı
bir iş alanı haline gelmektedir. Stratejide inovasyon yönetimi faaliyetleri şu şekilde tanımlanmaktadır:
İnovasyon yönetimi faaliyetleri, en fazla olumlu sonuç vadeden projelerin tercih edilmesini içeren
inovasyon stratejisi belirleme; kurum için inovasyon organizasyonu ve kültürü; inovasyon yaşam döngüsü
süreçleri destekler, IT sistemleri, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi, fikri mülkiyet haklarının
korunması gibi kolaylaştırıcı faktörler ile üretilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve azami getirinin sağlanması
için yürütülen inovasyon sonuçları çalışmalarını içermektedir.
İnovasyon yönetimi danışmanlığı aynı zamanda firmanın bu alanda firmaların mevcut durumlarının
analiz edilmesi, geliştirilmeye açık olan noktaları hakkında yol haritası sunulması ve diğer firmalara göre
kendini kıyaslayabilme olanağı da sağlamaktadır. Bölgedeki KOBİ’lerin inovasyon yapabilme
kapasitelerinin geliştirilmesi için salt inovasyon yönetim danışmanlığının geliştirilmesi yeterli
olmayacaktır. Bu strateji, finansmana erişim noktasında devlet destekleri, AB fonları ile teknogirişim
sermayesinden faydalanma oranının artırılmasını sağlayacak faaliyetlerle desteklenmelidir. Ayrıca, bölgede
yenilik altyapısının geliştirilmesi için bölgedeki Ar-Ge, yenilik ve teknoloji odaklarının yol haritasının
belirlenmesi, fikri ve sınai mülkiyet hak başvurularının artırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

3. KOBİ’LERİN İNOVASYON KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu bölümde KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli olan inovasyon yönetimi
kavramı, inovasyon yönetim sistemi ve inovasyon yönetiminin boyutları detaylandırılacaktır.

3.1 İnovasyon Yönetimi
Kavramsal olarak ele aldığımızda bir firmanın İnovasyon Yönetimi yeteneğini tanımlamak için
öncelikle firmanın inovasyon yeteneğini tanımlamak faydalı olacaktır.
İnovasyon doğası gereği bünyesinde risk barındırır. Dolayısı ile yapılan her inovasyon çalışması firmaya
rekabet avantajı kazandırmaz. Firmanın inovasyonu başarıyla ortaya koyması kadar, inovasyonun firmaya
ekonomik değer sağlaması da gerekir. Firmanın, kendisine katma değer sağlayan başarılı inovasyon çıktıları
üretmesi İnovasyon Yeteneği olarak tanımlanır.
Yetenek ise; değişen çevre koşullarına uyum sağlamak için firmanın
•

iç ve dış örgütsel becerileri, kaynakları ve fonksiyonel yetkinlikleri belirleme,

•

birbirlerine entegrasyonu sağlama ve
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•

tekrar tekrar bu düzenlemeyi yapabilme becerisidir.

Firmalar, finansal olarak iyi performans ortaya koyarak (diğer bir ifadeyle kâr elde ederek) başarılı olurlar.
Yapılan inovasyonların firma performansını nasıl etkilediğini anlamak için firmaların hem firma
performanslarını hem de inovasyon yeteneklerini bir bütün olarak ele alan ve bunları ölçen bir inovasyon
yönetimi modeli ortaya koymaları gerekmektedir. Bu süreci başarılı olarak yürütmek İnovasyon Yönetimi
Yeteneği olarak tanımlanabilir.

Şekil 11. İnovasyon Yönetimi Yeteneği

İnovasyonun firmaya rekabet avantajı sağlaması için değişken çevre koşullarını, firmanın iç ve dış
kaynaklarını, firma performansını ve yenilik sürecini gözetecek bir inovasyon yönetimi modeli
benimsenmelidir. Ancak, her firmaya uyan tek ve en iyi model yoktur. Firmalar, firma stratejileri ile uyumlu
özgün inovasyon yönetimi modelleri geliştirmek zorundadırlar.

3.1.1 İnovasyon Yönetimi Sistemi
Tüm firmalar için geçerli olabilecek tek bir İnovasyon yönetimi sisteminin bulunmadığı çok açıktır ancak
bir firmada inovasyon yönetim sisteminin varlığından bahsedeceksek, o sistemin taşıması gereken unsurları
tanımlayan bazı standartlar (Avrupa’da yayınlanmış olan CEN/TS 16555 standardı ve Uluslararası
Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanmış olan ISO-56000 kodlu inovasyon yönetimi standardı
gibi) mevcuttur.
Avrupa İnovasyon Yönetimi Standardı (CEN/TS 16555)
Yedi bölümden oluşan Avrupa İnovasyon Standardının bölümleri 2013-2015 yıllarında farklı zamanlarda
yayınlanmıştır. Yayınlanmış alt standartlar sırasıyla aşağıda listelenmiştir:
•

Bölüm 1: İnovasyon Yönetim Sistemi
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•

Bölüm 2: Stratejik İstihbarat Yönetimi

•

Bölüm 3: İnovatif Düşünme

•

Bölüm 4: Fikri Mülkiyet Yönetimi

•

Bölüm 5: İş birliği Yönetimi

•

Bölüm 6: Yaratıcılık Yönetimi

•

Bölüm 7: İnovasyon Yönetimi Değerlendirme

Şekil 12. İnovasyon Yönetim Sistemi

CEN/TS 16555 standardının yedi alt bölümden oluşan inovasyon yönetimi sistemi içerisindeki önemini
kısaca açıklamaya çalışalım. Öncelikle, ilk bölümde bir inovasyon yönetimi sisteminin bileşenlerinin neler
olacağı ve genel çerçevesi belirlenmiştir (1). Şematik gösterimde bu bileşenlerin birbirleri ile olan ilişkileri
görülmektedir. İnovasyon sürecinin temel girdilerinden birisi inovasyon fikirleridir (3). İnovasyon fikri
oluşturmak için firmanın bilgi seviyesini artırması (2), kendi uzmanlık alanı dışında ise iş birliği yapabilmesi
(5), aynı zamanda sahip olduğu kıymetli bilgiyi de koruyabilmesi (4) gerekir. Bazen firma gerekli
kaynaklara sahip olsa bile inovasyon fikri üretecek yaratıcılık firmada yoksa istenen sonuçlar elde
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edilmeyebilir. Bu durumda firma çalışanlarının daha yaratıcı olmalarını (6) sağlamak gerekir. Son olarak
tüm bu süreci düzenli olarak değerlendirip gelişme gözlemlenmelidir (7).
Bildiğiniz üzere standartlar belirli ücret karşılığı satın alınıp kişisel ya da kurumsal olarak kullanabileceğiniz
dokümanlardır. Standartlarla ilgili daha fazla bilgi almak ya da satın alıp detaylı olarak bu standartları
incelemek için Türk Standartları Enstitüsü web sitesini ziyaret edebilirsiniz6.
İSO İnovasyon Yönetim Standardı (ISO 56000)
Bu standart ailesinin hazırlanması için ISO/TC279 çalışma grubu oluşturulmuştur ve bu konudaki çalışmalar
halen devam etmektedir. Başlangıçta ISO 50500 olarak adlandırılan standardın ilk bölümü ISO 56000 olarak
2019 yılında yayınlanmıştır. Bu standart ailesinde şu an beş alt standart bulunmaktadır. Bunlar:
1) ISO 56002 – İnovasyon Yönetim Sistemi
2) ISO 56003 – İnovasyon Ortaklığı için Araçlar ve Yöntemler
3) ISO 56004 – İnovasyon Yönetimi Değerlendirmesi
4) ISO 56005 – Fikri Mülkiyet Yönetimi
5) ISO 56006 – Stratejik İstihbarat Yönetimi
ISO 56000 standart ailesinde halen birkaç bölümü için çalışmalar devam etmektedir.

3.1.2 İyi çalışan bir inovasyon sistemi nasıl olmalı?
İyi çalışan bir inovasyon yönetimi sisteminin nasıl olması gerektiğine ilişkin basit bir doğru ya da yanlış
cevap yok. Bununla birlikte, başarılı inovasyon yönetiminin, genellikle inovasyon yönetiminin tüm alt
boyutlarının birbiriyle uyumlu çalışmasının bir sonucu olduğu söylenebilir.
Tecrübelerimize dayanarak, inovasyon konusunda başarılı olduğu düşünülen firmaların ortak yönlerini
şöyle özetleyebiliriz:
•

Herkesin anladığı net bir vizyona ve stratejiye sahipler.

•

Organizasyonun her kademesinde yetenekli çalışanlara sahipler.

•

İnovasyon hakkında konuşmak yerine anlamlı fikirler üretip, fikirleri uygulamaya odaklanırlar.

•

Çalışanlara yetki ile beraber yaptıkları işlerin ve aldıkları kararların sorumluluğu verilmiş.

•

Doğru işlerin yapılabilmesi ve işlerin pürüzsüz şekilde hallolmasını sağlayacak “araçlara ve
süreçlere” sahipler.

6

https://intweb.tse.org.tr//Standard/Standard/StandardAra.aspx
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3.1.3 İnovasyon Yönetiminin Temel Boyutları
Firmaların inovasyon kapasitesini ve buna bağlı inovasyon ve firma performansını etkileyen pek çok faktör
olduğu konusuna daha önce değinmiştik. Literatürde benzer faktörlerin farklı başlıklar altında toplanmasına
dayalı pek çok çalışmaya rastlamak mümkün ancak işin özünde bu gruplar altında yatan bu faktörlerin neler
olduğu konusunda üç aşağı beş yukarı bir fikir birliği olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu anlamda,
firmaların inovasyon yönetimi konusunda bilgi edinmeleri için en etkili yol, inovasyon yönetimini temel
boyutlarına ayırmak ve her bir boyutu alt bileşenleri ve temel yaklaşımlarıyla aktarmaktır. Her bir boyuta
ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:
Yetkinlikler
Yetkinlikler, bir firmanın inovasyon yapmak ve yönetmek için sahip olduğu farklı yeteneklerini ve
kaynaklarını kapsayan şemsiye bir terimdir.
İnovasyon ağırlıklı olarak hem bireylerin hem de kurum içerisindeki ekiplerin yeteneklerine
dayandığı için, “Yetkinlikler” boyutu daha çok insanlarla alakalı bir boyut olarak
değerlendirilebilir.
“Yetkinlikler”, öncelikle kurum için çalışan kişilerin kabiliyetlerini, bilgi birikimlerini ve pratik
becerilerini ifade eder. Bununla birlikte, kurumsal bilgiye dönüşmüş bilgi birikimi ve tecrübe ile
oluşmuş sözlü olmayan bilgiyi (tacit knowledge) ve finansal sermayesi gibi inovasyon için gerekli
olabilecek diğer tüm kaynakları da kapsar.
Yapılar
Yapılar, yukarıda bahsi geçen yeteneklerin firma içerisinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Uygulamada bu, firmanın organizasyon yapısı, süreçleri ve altyapısı anlamına gelir.
Doğru kurgulanmış yapılar, kuruluşun çok daha etkili bir şekilde çalışmasına ve inovasyon
yapmasına izin veren bir güç çarpanı olarak çalışabilir.
Örneğin, doğru iletişim kanalları, doğru karar verme süreçleri ve fikirleri uygulamak için
doğru altyapı olmadan, insanların aklına gelen fikirlerin çok azı gün yüzüne çıkabilir. Fikir
toplama altyapıları, dijitalleştirilmiş iş yapış şekilleri-süreçler, inovasyon yönetimi yazılımı gibi
araçların fark yaratabileceği yer burasıdır.
Kültür
Yapılar yeteneklerin etkin kullanımına sağlayan şey ise; firmanın çalışanların yeteneklerinden
faydalanabilmesini sağlayan şey “kurum kültürü” dür.
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İnovasyonu destekleyen bir kurum kültürü sayesinde, firmanın doğru kişileri işe alma ve sonrasında
bu kişileri firmada tutması çok daha olasıdır.
Anlamlı bir inovasyon kültürü, kişilerin doğru türden davranışlarını teşvik ederken, yanlış türde
davranışlardan caymalarını sağlar. İnovasyon kültürünün etkileri kurum içerisinde biriktikçe ve bu
anlayış tabana yaygınlaştıkça, bu durum firmanın yenilikçiliği için muazzam bir fark yaratabilir.
İnovasyon kültürünün yaygın olarak kabul gören özellikleri şunlardır:
•

Her zaman daha iyi olmanın yollarını düşünme ihtiyacını vurgular

•

Hıza, öğrenmeye ve deneylere değer verir

•

Başarısızlığı, yeni bir şey yaratma sürecinin normal bir parçası olarak görür

•

Yeterli özgürlük ve sorumluluk sağlar ve firmayı hiyerarşik komuta zinciri yerine, vizyon
ve kültürle yönetir.

Strateji
Strateji, basitçe ifade etmek gerekirse, firmanın uzun vadeli hedeflerine başarıyla ulaşmak için
oluşturduğu plandır.
Strateji ile ilgili olarak anlaşılması gereken en kritik nokta, uzun vadeli hedeflere ulaşma konusunda
en yüksek şansa sahip olabilmek için, pek çok “uygulanabilir” seçenek arasından, anlamlı bir seçim
yapmakla ilgili olduğudur. Bununla beraber seçilen bu yolun “gerçekleştirilebilirlikten” uzak
olmaması gerektiği çok açıktır.
İnovasyon ve strateji arasındaki bağlantı oldukça kapsamlı bir konu olmakla birlikte, özünde
inovasyon, stratejik hedeflerinize ulaşmanın yollarından biridir.
İnovasyon faaliyetlerinizin stratejinizle uyumlu hale getirilmesi önemlidir, ancak bunu söylemesi
genellikle yapmaktan daha kolaydır.
Uygulamada, kuruma inovasyon yapmak için yeterli özgürlüğü sağlamanız gerekir, ancak yine de
stratejik odağınız, mevcut kaynaklar ve yetenekleriniz gibi bazı kısıtlamaları göz önünde
bulundurmak gerekir. Burada önemli olan inovasyon faaliyetlerinin, firmanın başarılı olma
olasılığının daha yüksek olduğu ve firma için daha yararlı olması muhtemel alanlara
yönlendirilmesi gerektiğidir.
Yukarıdaki dört temel boyutun, firmanın inovasyon ve inovasyonu yönetme becerisini etkiler; ancak
firmanın bu becerilerini iyileştirmek için bir inovasyon yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamaya almak
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oldukça sancılı bir süreçtir. Bu nedenle inovasyon yönetimi konusunda etkili olabilmek için, hem büyük
resmi hem de onu oluşturan tek tek bileşenleri anlayabilmek çok önemlidir.
İnovasyon yönetiminin bileşenlerini daha iyi anlayabilmek için, bir de Avrupa Birliği İnovasyon Yönetimi
Standardı CEN/TS 16555 bakış açısı ile konuyu ele alacak olursak, konuyu 4 temel boyut ve temel
boyutların alt boyutlarında inceleyebiliriz.
Strateji ve Liderlik
Bu temel boyut, inovasyon için strateji ve inovasyon için liderlik alt boyutlarını kapsamaktadır.
Strateji, firmanın inovasyonu hangi alanlara odaklayarak stratejik hedeflerine ulaşmaya çalıştığını
ve liderlik ise bu konuda üst yönetimin motivasyonunu ve bu motivasyonu firma içerisindeki
çalışanlara nasıl aktardığını ele alır.
Bu alanda yetkin bir firmanın hem iş stratejisini dokümante etmiş olması, hem de bu stratejiye bağlı
hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak tanımlı bir inovasyon stratejisi ve hedefleri belirlemiş olması
beklenir. Ancak KOBİ statüsündeki firmaların genellikle bu tarz çalışmaları göz ardı ettiğini
söyleyebiliriz. Bu durum Türkiye’de böyle olduğu gibi Avrupa ülkelerindeki KOBİ’ler dede benzer
bir tutum gözlenmektedir. Ancak tanımlı ve yazılı hale getirilerek, firma içerisinde herkes
tarafından net şekilde anlaşılabilecek biz vizyonua ve stratejik hedeflere sahip olmak, inovasyon
yönetimin diğer tüm boyutlarının başarısı için kritik bir öneme sahiptir.
Nereye gittiğini bilmeyen bir grup insanı motive etmek ve yolcuğa devam etmelerini sağlamak
oldukça zordur. Ancak gidilecek yönü ve neden gidildiğini çalışanlarla ortak belirlemek ve onlara
bu stratejik hedefleri detaylı olarak açıklamak, çalışan motivasyonunu ve kuruma bağlılığı
artıracaktır.
Kolaylaştırıcılar
Bu ana boyut firma içerisinde yapılacak inovasyon çalışmalarının başarı ile tamamlanabilmesi için
inovasyon sürecinin kendisine destek veren yan süreçleri ifade etmektedir. Bu ana boyut altında
“kaynaklar”, “inovasyon kültürü”, “iş birliği”, “organizasyonel yapı”, “öğrenme” ve “çekirdek
yetkinlikler” alt boyutları, inovasyon faaliyetlerinin problemsiz gerçekleşmesini kolaylaştıracak
destek faktörleri olarak değerlendirilebilir.
“Kaynaklar” alt boyutu, firma içerisinde inovasyon fikirlerinin gerçekleştirilerek hayat bulmasını
sağlayan kritik unsurlardan biridir. Kaynaklar başlığını “İnsan kaynağı”, “finansal kaynak” ve
“fiziki koşullar” olarak üç alt başlıkta ele almak mümkün.
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İnovasyon faaliyetlerinin temek kaynaklarından biri olan “İnsan kaynağı” başlığı altında, inovasyon
fikirlerini üretecek ve bu fikirleri hayata geçirecek yetkinlikte, yaratıcı ve inovatif çalışanların
istihdamı için firma içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ele alınabilir. Bunun yanında stratejik
hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin planlanması ve mevcut insan kaynağının
bu planlanan yetkinlikleri kazanacak şekilde eğitilmesi de yine bu başlık altında değerlendirilir.
Finansal kaynak, firmanın inovasyon faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan mali
kaynaklardır. Firma inovasyon çalışmaları için yeterli finansal kaynak ayırmalıdır. İnovasyon
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, ekonomik krizler ya da firma içerisinde oluşan
mali darboğazlardan etkilenmemek adına yıllık bazda bir bütçe tanımlanması ya da hangi dış fon
kaynaklarından yararlanacağının planlanması, önem arz etmektedir.
Son olarak her firma ya da her inovasyon türü için zorunlu olmasa da inovasyon çalışmaları için
uygun fiziksel altyapı, ihtiyaç duyulan kaynaklardan biri olarak görülmelidir. Firmaların test ve
pilot üretim gibi çalışmalar yapabilmesi için gerekli olan cihaz altyapısını oluşturması gerekir.
“İnovasyon kültürü” firmanın çalışanların yeteneklerinden faydalanmasını sağlayan en önemli
faktörlerden biri kurum kültürüdür. İnovasyonu odaklı olarak oluşmuş bir kurum kültürü,
çalışanların yeteneklerini proaktif olarak firmanın inovasyon hedeflerine ulaşması için
kullanmalarını destekleyecektir. Bununla paralel şekilde kuru içerisinde yerleşmiş iş yapış kültürü
her zaman daha iyi olmanın yollarını aramayı teşvik ederken, inovasyon odaklı iş yapış kültürü yeni
bir şey yaratma sürecinde başarısızlıkların bu sürecin çok doğal bir parçası olarak görecektir.
Tüm bu iş yapış anlayışının tesis edilmesindeki iti güç ise firmada lider olarak görülen kişilerin
farklı durumlar karşısında aldıkları tutumlardır. Nitekim kurumlarda iş yapış kültürü, lider olarak
benimsenen kişilerin farklı durumlar karşısındaki tepkilerinin, diğerleri tarafından taklit edilmesi
ile tabana yayılır.
Bununla beraber kurum genelinde uygulanacak şeffaf ve etkin işletilebilen teşvik ve takdir
mekanizmaları da inovasyon kültürünü geliştirmek için önemli araçlardır.
“Organizasyonel Yapı” firmanın çalışma şeklini ve firmanın tüm birimlerinin inovasyon
çalışmalarına vereceği desteği etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle, mikro ve küçük ölçekteki
firmalarda fonksiyonel birimler ve iş tanımları keskin çizgilerle çizilmemişken, orta ve büyük
ölçekli KOBİ’lerde tanımlı birimler ve organizasyonel bir yapı büyüme ile birlikte bir zorunluluk
haline gelmektedir. Birimler arası bilgi akışı ve işbirliğine açık bir yapı bu boyutta ulaşılması
gereken düzeydir. Farklı birimler arası bilgi, deneyim paylaşımı ve işbirliğine olanak sağlayan
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doğru kurgulanmış bir organizasyonel yapı, kuruluşun çok daha etkili bir şekilde çalışmasına ve
inovasyon yapmasına olanak sağlar.
“Öğrenme” yani firmanın, çalışmaları esnasında ortaya çıkan bilgiyi kurum hafızasına kaydederek
firma içinde saklaması, zaman içinde çalışanların işten ayrılması ile bu bilginin kaybolmaması ve
benzer projelerde bu bilgileri tekrar kullanabilmesi açısından önemlidir. Firma çalışanları çok farklı
kaynaklardan bilgi edinmekte olup bu bilgileri mikro ve küçük şirket çalışanları resmi olmayan bir
yapı içerisinde birbiri ile paylaşabilmektedir. Firmanın küçük olması firmada çalışan herkesin
birbiriyle etkileşimine olanak verir. Ancak orta ve büyük ölçekli şirketlerde çalışan sayısının
artması ve birimlerin oluşması sonucu çalışanlar arası bilgi akışı kısıtlanır. Bu nedenle orta ve büyük
ölçekli firmalarda çalışanların öğrendikleri bilgileri firma içinde yaygınlaştırması ve kayıt altına
alması için bir sistem tasarlanması gerekir.
“İş birliği” alt boyutu, gerekli olduğunda firmanın, dış paydaşlarla (tedarikçiler, müşteriler hatta
rakiplerle, ya da üniversitelerle) iş birliği yaparak ortak inovasyon projeleri yürütebilme yeteneğine
odaklanmaktadır. Nitekim bu yetenek firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı açısın kritik öneme
sahiptir. Bu alamda yetkin firmaların farklı paydaşlarla iş birliği yapmayı bir bakıma inovasyon
kültürü haline getirmiş olması ve bu amaca hizmet edecek şekilde iş birliği fırsatlarını sistematik
şekilde araştıracak süreçler geliştirmiş olması beklenir.
“Çekirdek yetkinlikler” (core competencies) firmayı pazarda rakiplerinden ayıran, rakipleri
tarafından kolayca taklit edilemeyen ve müşterilerin firmayı tercih etmesini sağlayan firmaya has
bilgi beceri ve yetenekleridir. Uzun vadede bu yetkinliklerin de stratejilerle bağlantılı olarak
planlanıyor olması gerekir. Yani stratejik hedeflerine ulaşabilmek için firma bazı yeni çekirdek
yetkinlikler edinmeli, bazı durumlarda da bu yetkinlikleri bırakabilmelidir. Çekirdek yetkinlik
planlama yaklaşımı insan kaynakları süreçlerini, insan kaynağı planlamasını ve eğitim planlaması
süreçlerini de etkileyecektir. Nitekim firma yeni çekirdek yetkinlikleri edinme sürecine ya mevcut
personelini bu alanda eğitecektir, ya da bu alanda yetkin yeni personel istihdam etme yoluna
gidecektir. Türkiye’deki KOBİ’lerin, çekirdek yetkinliklerinin neler olduğu konusunda
farkındalıklarının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Burada strateji ile yönetim yaklaşımının
uygulanmaması ya da inovasyon stratejilerinin olmaması altta yatan sebep olarak görülebilir.
İnovasyon Süreci
İnovasyon yönetim sisteminin omurgasını inovasyon süreci oluşturmaktadır. Bu noktaya kadar
temas ettiğimiz tüm hususlar, yani kolaylaştırıcılar, liderlik, strateji, inovasyon sürecinin tekrar
tekrar başarı ile gerçekleşmesine destek olmak için mevcuttur.
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İnovasyon süreci, fikirlerle tetiklenir. Fikirler hem firma içerisinden hem de firma dışarısında
gelebilir. Bu noktada firma açısından hem içeride hem de dışarıda yeni fikirleri toplamak için
sistemler geliştirilmesini sağlamak kadar, farklı kaynaklar tarafından yeni fikirler geliştirilmesini
teşvik edecek yaklaşımlar da benimsenmesi aynı şekilde önemlidir. Bu noktada firma içerisinde
yeni fikirlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak insan kaynakları uygulamalarını devreye almak
bununla beraber dış çevrede firmanın ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik fikir geliştirmeyi teşvik
edecek açık inovasyon uygulamalarına ağırlık vermek faydalı olabilir.
Firmalar, inovasyon sürecinin girdisinin oluşturan ve farklı kaynaklardan gelen uygun fikirleri
seçebilmek için bu fikirleri hangi kriterlere göre puanlayıp seçeceklerini sürecin başında
tanımlamalı ve çalışanlara bu süreci anlatmalıdır. Firmanın fikir seçim kriterlerinin firma
inovasyon stratejisi ile uyumlu olması gerekir. Eğer firmanın inovasyon stratejisi yoksa fikirleri
neye göre seçeceğini belirlemesi güçleşecektir. Seçim süreci sadece şirket sahibi ya da üst
yönetimin karar vereceği bir uygulama olmamalı, farklı birimlerden çalışanlardan oluşan bir
komisyonun bu süreci yürütmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde fikir geliştirme sürecine katılım
artırılabilir.
Seçilen fikirler kadar seçilmeyen fikirler de kritik öneme sahiptir, çünkü eğer fikri seçilmeyen
kişilere, fikirlerinin neden seçilmediğine dair anlamlı geribildirimler verilmez ise, zaman içerisinde
firma içerisinde fikrini paylaşmak istemeyen “küskünlerin” sayısı artacaktır. Bu açıdan anlamlı
geribildirim, kabul edilmeyen fikir sahiplerinin nasıl fikirler sunarlarsa kabul edilebileceği
noktasında onlara ışık tutabilecektir.
Seçilen fikirler bir sonraki aşamada projelere dönüşür ve belirli bir süre ve bütçe sınırları içinde
inovasyon projeleri yürütülür. Belki de firmaların en aşina ve hazır oldukları boyut proje geliştirme
ve proje yönetim süreçlerini kapsayan aşamadır. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Ar-Ge veya Tasarım Merkezi belgesi almış firmalar bu konuda oldukça yetkindirler.
Belirli kurallar çerçevesinde tüm projelerin tanımlanması, ekiplerin oluşturulması, sorumlulukların
belirlenmesi önemlidir. İnovasyon projeleri sadece Ar-Ge Merkezi bünyesinde Ar-Ge
çalışanlarınca yürütülmez, firmanın tüm birimlerinden ilgili uzmanlar bu projelere asli işleri
olarak katkı vermelidirler. Ziyaret edilen birçok firmada Ar-Ge birimi dışında inovasyon
projelerinin sahiplenilmediği gözlemlenmektedir. Bu durum projelerin başarısını düşürmektedir.
İnovasyon sürecinin son aşaması ticarileştirme aşamasıdır. Fikir geliştirmeden proje geliştirme
aşamasına kadar ticarileştirme boyutunun göz ardı edilmemesi gerekir. Atılan her adımda inovasyon
çalışmasının tamamlanması ile birlikte nasıl ticarileştirileceğinin de kurgulanması, bu kapsamda
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ilgili birimlerden uzmanların sürece katkı vermesi gerekir. Gerekiyorsa satış ekibinin yeni proje için
gerekli teknik bilgisini artırması için önceden eğitimler alması sağlanmalıdır. Ar-Ge biriminin
üretimden mühendislerin destek vermediği bir proje ile mevcut firma üretim kabiliyetleriyle üretimi
mümkün olmayan bir ürünü başarı ile geliştirmelerinin firmaya katkısı olmamakla birlikte zaman
ve sermaye kaybına sebep olur. Benzer şekilde pazarda talep edilmeyecek bir ürünü Ar-Ge
biriminin geliştirmesi de başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Başarılı bir inovasyon çalışması için fikir
geliştirme aşamasından proje geliştirme ve proje yönetimine kadar her aşamada üretim, pazarlama
ve satış vb. birimler inovasyon projelerinde görev almalıdır.
İnovasyon Çıktıları
En basit şekliyle inovasyon çıktısını istenen bütçe ve zamanda ve istenen teknik özellikleri yeter
şekilde karşılayan başarı ile tamamlanmış inovasyon projeleri olarak düşünebiliriz. Bununla birlikte
inovasyonların firmaya katma değer kazandırması gerekir. Katma değer, firmanın süreçlerindeki
iyileşmeler sonucu firmanın tasarruf etmesi ya da geliştirdiği daha iyi ürün/hizmetlerle satış gelirini
artırması gibi farklı şekillerde olabilir. En nihayetinde firma finansal performansının iyileşmesi
beklenir.
İlk bölümde tanımladığımız inovasyon türleri, inovasyonun kapsamı ve inovasyonun derecesi
firmanın ortaya koyduğu başarılı inovasyon çıktılarını ölçerken kullanabilir. Firma ne kadar zor bir
inovasyon yaptıysa o kadar çok ekonomik kazanım elde etmesi beklenir. Ayrıca sadece bir tür
inovasyona ağırlık vermek firmanın sürdürülebilirliğini tehdit eder. Farklı inovasyon türlerine
yönelik bir inovasyon proje portföyü oluşturmak firmanın kısa, orta ve uzun vadede elde edeceği
kazanımı dengeleyecek ve aldığı riski azaltacaktır.

3.2 KOBİ’lerde İnovasyon Yönetimi
Günümüzün global rekabet koşullarında bir firmanın inovasyon yapmaması, o firmanın bugüne kadar
yaptığı şeyleri yapmaya devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu koşullarda firmanın işsiz kalmasının an
meselesi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bazı sektörlerde bu süreç onlarca yıl sürebileceği gibi, bazı çok hızlı gelişen sektörlerde ise aylar içerisinde
firmanın kapanması söz konusu olabilir. Yazılım sektörü bu açıdan en iyi örneklerden biri olarak görülebilir.
İnovasyon yapmanın bir zorunluluk olduğu artık tartışılmaz bir gerçeklik olarak karşımızda dururken,
gelinen noktada, hayatta kalabilmek için firmaların tekrar tekrar başarılı inovasyonlar yapmalarının da artık
bir zorunluluk haline geldiği görülüyor.
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İşte bu noktada İnovasyon Yönetimi’nin firmalar için, özellikle de KOBİ’ler için önemi gün yüzüne
çıkmaktadır. Nitekim rastlantısal şekilde iyi inovasyonlar yaparak bir büyüme yakalamış KOBİ’lerin ya da
yavaş ilerleyen sektörlerde halen varlığını koruyabilen “kendi yağında kavrulan” KOBİ’lerin, tekrar tekrar
başarılı inovasyonlar ortaya koymadıkları senaryoda, uzun vadede varlıklarını sürdüremeyecekleri bir
gerçek.

3.3 KOBİ’lerin İnovasyon Yetkinliğinin Geliştirilmesinde Sağlanan Destekler
3.3.1 Uluslararası Fon Kaynakları ve Destekler
Horizon 2020 Programı
Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı 2014-2020 yılları arasında yürüyen 8. Çerçeve Programıdır. 20212027 yılları arasında Horizon Europe adı altında devam edecektir. Horizon 2020 Programı’nın geçmiş
programlara göre en büyük farkı daha inovasyon odaklı bir yaklaşıma sahip olmasıdır. AB özellikle Ar-Ge
çalışmalarının ticarileştirilmesinde yaşanan eksiklikleri gidermek adına araştırmadan çok prototip
seviyesindeki araştırmaların ticari uygulamalara dönüşmesini desteklemiştir.
Horizon 2020 Programı sürecinde araştırma odaklı “Avrupa Araştırma Konseyi – European Research
Council (ERC)” eşleniği olan yenilik odaklı çalışmaları kapsayan “Avrupa Yenilik Konseyi – European
Innovation Council (EIC)” yapısı kurulmuştur. Horizon Europe kapsamında bu program üç ana programdan
birisi haline gelecektir.
SME Instrument – KOBİ Aracı: Horizon 2020 Programı ile KOBİlere yönelik programlarda köklü
değişiklikler olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllardır uygulanan “Small Business
Innovation Research (SBIR)” Programı kopyalanarak 3 fazlı KOBİ Aracı Programı yürürlüğe girmiştir.
KOBİler tek başlarına bu programa başvurarak prototip seviyesindeki teknolojilerini ticarileştirmek üzere
destek alabilmektedir. Bu programdan yararlanan KOBİlere o bölgedeki Avrupa İşletmeler Ağı uzmanları
“KAM- Key Account Manager” olarak atanmaktadır. Bir KAM’ın görevi projesi desteklenen KOBİ’yi
inovasyon yönetimi kapasitesi ve projenin ticarileştirilmesi açısından incelemek ve gelişmeye açık alanlar
için firmaya AB koç havuzundan uygun koçları seçerek eşleştirmektir. Program EIC’nin kurulması sonrası
EIC Accelerator ismini almıştır. Program kapsamında 2-2,5 Milyon €’ya kadar hibe destek verilmektedir.
Fast Track to Innovation (FTI): KOBİ’ler için yenilik kapasitesi geliştirmesine olanak sağlayan bir
program FTI’dır. KOBİ Aracında tek başına proje sunulabilirken FTI Programında 3 ila 5 arasında ortaklı
konsorsiyumlarla

projeler

sunulabilmektedir.

Program,

prototip

seviyesindeki

teknolojilerin

ticarileştirilmesi için gerekli çalışmaların içerisinde son kullanıcıların da yer aldığı bir konsorsiyum ile
gerçekleşmesini hedeflemektedir. Program kapsamında 2,5-3 Milyon €’ya kadar hibe destek verilmektedir.

42

Benzer KAM süreci FTI projeleri için de uygulanmaktadır. Özellikle koordinatör kuruma KAM ataması
yapılmaktadır.
EUREKA
AB üyesi ülkelerin ulusal fonlarını kullanarak yüksek ticarileşme potansiyeli olan yenilik projelerini
desteklemeyi amaçlayan bir programdır. Türkiye EUREKA Programı kurucu üyelerindendir. TÜBİTAK
TEYDEB 1509 Programı ile hibe almaya hak kazanan firmalar desteklenir. Horizon 2020 Programı’ndan
farklı olarak her ülke kendi kuruluşlarına EUREKA kapsamında destek olur.
Eurostars: EUREKA Sekretaryası ile Avrupa Komisyonu daha çok KOBİ’lere odaklı program olan
Eurostars Programı’nı tasarlamışlar ve EUREKA Programı alt programı olarak işletmektedirler. Diğer
EUREKA projeleri ile benzer destek oranlarına sahip olan Eurostars Programı’nda KOBİ katılımını
artırmak için belirlenmiş bazı kriter setleri vardır. Örnek olarak proje bütçesinin %51’i Ar-Ge yoğun
KOBİlere aktarılmalıdır. Ayrıca proje destek miktarının ¼’ü Avrupa Komisyonu tarafından sağlanmaktadır.
Genelde yılda iki defa çağrıya çıkılan Eurostars Programı’na en az iki ortaklı konsorsiyumlar şeklinde proje
başvurusu yapılabilir. Program kapsamında genelde iki ortaklı projeler çoğunlukta olup genelde projelerin
bütçesi 1 Milyon € seviyesindedir.
Kümeler: EUREKA Programı altında büyük şirketlerin öncülüğünde kurulmuş olan tematik yapılardır.
Yazılım, telekom, enerji, imalat gibi alanlara yönelik kümeler vardır. Her küme kendi destek kapsamını
belirler. Genelde yılda bir defa proje başvurusu alınır. Küme üyesi firmalar ve her ülkenin fon veren kamu
kurumlarından oluşan değerlendirme komisyonları desteklenecek projeleri birlikte belirler. Diğer EUREKA
projelerinden farklı olarak büyük bütçeli ve çok ortaklı projelerdir. Örnek olarak 10 ortaklı 5 Milyon €
bütçeli projeler desteklenebilir.
ERA-NET
AB üyesi ülkeler EUREKA Programı’na benzer bir destek mekanizması ile Era-Net Programları
açabilmektedir. Era-Net Programlarının koordinasyonu için gerekli bütçe Horizon 2020 Programı’ndan
karşılanmaktadır. Programa TÜBİTAK gibi fon veren kurumlar ortak olarak katılabilmektedir. Program
süresinde yılda en az bir defa çağrıya çıkarak ilgili odak alanlarında projelerin desteklenmesi
beklenmektedir. Bugüne kadar 100 üzerinde Era-Net Programı açılmış olup TÜBİTAK birçok programa
ortak olarak katılmaktadır. Era-Net Programları eğer sanayi odaklı ise TÜBİTAK TEYDEB 1509 Program
ile desteklenir. Eğer araştırma odaklı ise geçmiş dönemde TÜBİTAK ARDEB 1001 ile desteklenmekteydi.
Hem sanayi hem de akademinin katılması beklenen Era-Netler için TÜBİTAK iki ayrı başvuru almaktaydı.
2019 yılında bu süreci yalınlaştırarak hem sanayi hem akademinin yer alacağı çağrılar için TÜBİTAK
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ARDEB 1071 Programı kullanılmaya başlanmıştır. Firma ve üniversiteler artık birlikte projelere başvuru
yapabilmektedir.
COSME: Avrupa İşletmeler Ağı
COSME programı kapsamında fonlanan Avrupa İşletmeler Ağı’nın KOBİ’lere yönelik olarak
sunduğu inovasyon yönetim kapasitesini artırmaya yönelik hizmetler, CEN/TS 16555-1 standardı ile
uyumlaştırılmıştır. Bu standart, müşteri işletmelerde zayıf yönlerin tespit edilebilmesi için yüksek kaliteli
bir aracın ve çeşitli araçların mevcut bulunmasını gerekli kılmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı üyesi
konsorsiyumların büyük çoğunluğuna IMP3rove aracının kullanılması önerilmiştir. Avrupa İşletmeler Ağı
bünyesinde yer alan paydaşların KOBİ’lerin inovasyon yönetim kapasitesini geliştirmek üzere hizmet
verebilmeleri için aşağıdakileri gerçekleştirmeleri gerekmektedir:
•

CEN/TS 16555 ile tam olarak uyumlu bir değerlendirme aracı ve mukayeseye imkan veren
kaliteli bir veri tabanının mevcudiyeti

•

İnovasyon yönetimi ve değerlendirme aracının kullanımı ve uygulanması konusunda eğitim
(özellikle danışmanlık işleri ile ilgili olarak yeni istihdam edilen personele yönelik)

•

İşletmelerin inovasyon yönetim sistemlerinin farklı kısım ve proseslerinde ihtisaslaşmış
eğitim/kapasite artırımı sunulması

3.3.2 Ulusal Fon Kaynakları ve Destekler
KOBİ Danışmanlığı
KOBİ Danışmanlığı Yeterlilik Belgesine sahip kişilerin piyasada iş yapmasının mevzuatsal altyapısı ile
kamu teşvik ve desteklerine ilişkin özellikle KOSGEB tarafından birçok çalışma yürütülmektedir.
Bunlardan birkaçı aşağıda belirtilmiştir.
•

KOSGEB tarafından 5 Şubat 2019 tarihinde, 30677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘KOBİ
Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te KOBİ Rehberi olmak
isteyen adayların KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki
Yeterlilik Belgesine sahip olmayı şart koşmuştur.

•

KOSGEB’in Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında; Mentörlük, danışmanlık ve
işletme koçluğu desteği, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler
için geri ödemesiz olarak (%75 oranında) 10.000 TL sağlanmaktadır. Bu desteğin danışmanlık
ayağından faydalanacak işletmelerin danışmanlık hizmetlerini KOBİ Danışmanı Mesleki Yeterlilik
belgesine sahip kişilerden7 alma koşulu bulunmaktadır.

7

Söz konusu danışmanlık hizmeti inkübatörlerden de alınabilmektedir
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•

Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) Destek Programı[2] kapsamında; danışmanlık hizmetleri
kapsamında, işletmenin eğitim ve danışmanlık giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli destek
birlikte sağlanır. Bu desteğin üst limiti yatırım projesi konusu ürünün düşük veya orta düşük
teknoloji alanında yer alması halinde 30.000 TL (otuz bin) TL, orta yüksek veya yüksek teknoloji
alanında yer alması halinde 150.000 (yüz elli bin) TL’dir. Destek tutarının %70 (yetmiş)’i geri
ödemeli ve %30 (otuz)’u geri ödemesiz şeklindedir. İşletmelerin söz konusu danışmanlık
hizmetlerini alabileceği yerler/kişiler arasında KOBİ Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesine sahip
kişiler de yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen destek programların yanı sıra İş Birliği Destek Programı, KOBİ Gelişim Destek
Programı (KOBİ-GEL) gibi neredeyse KOSGEB destek programlarının tamamında danışmanlık
hizmetinden faydalanacak işletmelerin danışmanlık hizmetlerini KOBİ Danışmanı Mesleki Yeterlilik
belgesine sahip danışmanlarından alması koşulu eklenmiştir.
TÜBİTAK destekleri
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Programın Amacı: KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, ortak ya da tek
başına sistematik Ar-Ge ve yenilik kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşması ile Ar-Ge ve yenilik projeleri
yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Desteklenen Ar-ge Faaliyetleri: Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım
uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip
testlerinin yapılması, saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.
Program Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez açılan çağrılarla yürütülmektedir.
Uygulama Süresi: Azami 18 Ay
Destek Oranı: %75
Destek Tutarı Üst Limit: 600 Bin TL
En az 2’si ortaklı başvuru olmak kaydıyla KOBİ’lerin ilk 5 projesi desteklenmektedir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı; personel gideri hariç % 60 (altmış) olup; destek tutarının
%70 (yetmiş)’i geri ödemeli ve %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir.
[2]
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Desteklenen Gider Kalemleri: Personel Giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımı (%25 veya %40
oranında test, analiz ve ölçüm cihazları gibi), seyahat, malzeme ve sarf giderleri, yurt içi ve yurt dışı
danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, transfer ödemesidir (azami %25 oranında ön ödeme).
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı
Programın Amacı: KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünün ve ihracat kapasitesinin artırılması, rekabetçi
yerli teknolojilerin geliştirilmesi, ticarileşme potansiyeline sahip olan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi,
ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması ve üniversite ile iş birliğinin
artırılması amaçlanmaktadır.
Program Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez açılan çağrılarla yürütülmektedir.
Uygulama Süresi: Azami 36 Ay
Destek Oranı: %75
Destek Tutarı Üst Limit: Yok
Desteklenen Ar-ge Faaliyetleri: Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım
uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip
testlerinin yapılması, saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.
Desteklenen Gider Kalemleri: Personel Giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımı (test, analiz ve
ölçüm cihazları gibi), ekonomik fizibilite raporu hizmet alımı, seyahat, malzeme ve sarf giderleri, yurt içi
ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, transfer ödemesidir (%25 ön ödeme).
1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)
Programın Amacı: 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, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü
olan yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması
amaçlanmaktadır.
Uygun Başvuru Sahipleri: 1 yıl içinde mezun olabilecek üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencisi
veya en fazla 10 yıl önce mezun olmuş, daha önce destek almamış ve halihazırda girişimi olmayan kişiler.
Program 3 aşamadan oluşmaktadır. 1.Aşamada iş fikirlerinin teknik ve ticari açıdan olgunlaştırılması
sürecinde TÜBİTAK’ın belirlediği 30 uygulayıcı kuruluş aracılığı ile girişimcilere mentorluk, iş birliği
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ağları oluşturma, eğitim vb. hizmetler verilmektedir. İş planları başarılı olarak değerlendirilen ve 2.
Aşamaya geçmeye hak kazanan girişimcilere şirketlerini kurarak iş planlarını gerçekleştirmeleri için 200
Bin TL’ye kadar sağlanan hibe desteği sağlanmaktadır. Bu aşamada teknik ve ekonomik fizibilite,
teknolojik geliştirme (prototip, yazılım vb.) ve çıktıların ticarileştirilmesi beklenmektedir. 2. Aşamanın
destek bitiş tarihinden sonraki 24 ay içinde, firmanın 3. Aşamaya başvurarak Ar-Ge çalışmalarıyla
performans ve işlevsellik açısından elde edilen çıktıların iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyelinin
artırılması amaçlanmaktadır. Hazırlanan proje önerisiyle, 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
kapsamında sağlanan destekle detay tasarım, ticari prototip işlev ve performansın iyileştirilmesi denemeler
ve saha testleri gibi faaliyetler desteklenmektedir.
1505- Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı
Programın Amacı: Firmaların Ar-Ge projeleri için ihtiyaç duyduğu altyapı ve insan kaynağını üniversite/
enstitülerin sanayiye yönelik Ar-Ge projeleri yapmaları aracılığıyla iş birliğinin güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Proje süresi üst limiti: 24 ay
Proje bütçesi üst limiti: 1 milyon TL (PTİ ve Kurum Hissesi hariç)
Destekleme oranı: %100 (TÜBİTAK: %75, Müşteri Kuruluş: %25)
Desteklenen harcamalar: Proje ekibi (proje yürütücüsü, araştırmacılar, yardımcı personel ve bursiyerler)
ve müşteri kuruluş proje sorumlusu personel giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, seyahat
ve konaklama giderleri, malzeme ve sarf giderleri, hizmet alım giderleri, vakıf üniversiteleri için YMM
ücretleri.
Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
Programın Amacı: Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde
geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş: Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu
araştırma merkezi/ enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgelerindeki sermaye
şirketleri.
Desteklenen giderler: Müşteri Kuruluşun, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da
patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri
uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler.
Proje bütçesi üst limiti: 2 milyon TL
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Destek oranı: Büyük Ölçekli İşletmeler: %60 – %85, KOBİ’ler: %75 – %100
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge)
Programın Amacı: Sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere
dönüşmesi
Müşteri kuruluş: Her ölçekten sermaye şirketleri
Destekten yararlanan (Tedarikçi kuruluş): KOBİ
Proje bütçesi: 2 milyon TL
Ürün/ Süreç geliştirme aşaması: 24 Ay
Ticarileşme aşaması: 24 Ay
Desteklenen harcamalar: Personel giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, malzeme ve sarf
giderleri, seyahat giderleri, danışmanlık ve hizmet alımı
Tedarikçi kuruluşa sağlanan finansman oranı: %80 (TÜBİTAK: %40, Müşteri kuruluş: %40)
KOSGEB: Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Proje Danışmanlık Desteği
Yararlanıcının; projesini geliştirmesine yönelik olarak teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularda
alacağı danışmanlık hizmeti giderleri desteklenmektedir. Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık
bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Bu desteğin üst limiti 25 bin TL’dir
(destek oranı: %60). Destek kapsamında hizmet alınabilecek kurum ve kuruluşlar:
•

Yurt içi/yurt dışındaki üniversiteler

•

Teknoloji Transfer Ofisleri

•

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri

•

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim
elemanların

•

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim elemanları

•

Kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitüleri

KOSGEB: Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Eğitim Desteği
Yararlanıcının; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı
kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderleri desteklenmektedir. Eğitim Desteği, yalnızca eğitim
bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Bu desteğin üst limiti 10 bin TL’dir
(destek oranı: %60).
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4. DOĞU MARMARA BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN İNOVASYON YÖNETİMİ
4.1 Doğu Marmara Bölgesi
Doğu Marmara Bölgesi, Türkiye’nin kuzeybatısında yer almakta olup; Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Yalova ve Bolu illerini kapsamaktadır. Konumu itibariyle Ankara, İstanbul ve Bursa metropolleriyle
etkileşim içindedir. İstanbul-Ankara arası hızlı tren hattı, Sabiha Gökçen Havaalanı ve Cengiz Topel
Havaalanına yakınlığı, 35 limanıyla birçok ulaşım aracıyla erişilebilir bir noktadadır. Düzey-2 istatistiki
bölge birimlerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi araştırmasına göre Doğu Marmara Bölgesi,
Türkiye’deki 26 bölge içinde 6. sıradadır (KAGM, 2017). Gümrük verilerine göre %15,77 (2019), TÜİK
verilerine göre %10,24’lük payı (2019) ile bölgenin ülke ihracatına önemli katkısı bulunmaktadır.

Şekil 13. Doğu Marmara Bölgesi

2019 yılında 3,9 milyon olan bölge nüfusu ülke nüfusunun yaklaşık %4,76’sına karşılık gelmektedir.
Bölge nüfusun en fazla olduğu il yaklaşık 2 milyon nüfusla Kocaeli’dir. Kocaeli’yi sırasıyla Sakarya, Düzce,
Bolu ve Yalova takip etmektedir. 2019 yılı bölge nüfusunun demografik yapısına bakıldığında ise, 15-64
yaş arası çalışan nüfusun toplam nüfus içindeki payının %69 olduğu görülmektedir (TÜİK, 2019).
Tablo 4. TR42 Nüfus Dağılımı

Bölge İlleri

Nüfus

Kocaeli

1.953.035

Sakarya

1.029.650

Düzce

387.844
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Bolu

316.126

Yalova

270.976

Tr42

3.961.953

Türkiye

83.154.997

Kaynak: (TÜİK, 2019)

Bölgenin tümü gelişmişlik seviyesi anlamında aynı örüntüye sahip değildir. Aşağıdaki şemada gelişmişlik
düzeyi ve potansiyeline göre bölge 3 alt bölgeye ayrılmıştır: global, dinamik ve çevre alt bölge (MARKA,
2013). Global alt bölge, sanayileşmenin baskın olduğu, küresel pazarla etkileşimi daha yoğun ve kentsel
faaliyetlerin daha gelişmiş olduğu bir bölgedir. Dinamik alt bölge ise, global alt bölgeyle etkileşim halinde
olup, sanayileşme ve kentleşmenin yanı sıra kırsal karakteristiğin görüldüğü ve küresel pazara eklemlenme
potansiyelinin olduğu bölgedir. Çevre alt bölge ise, baskın kırsal yapısı ve doğal kaynaklar açısından
zenginliği dolayısıyla koruma dengesinin ön planda olduğu ve diğer alt bölgelere kıyasla kentsel servis
hizmetlerinin geliştirilmeye açık olan bir bölgedir.

Şekil 14. TR42 Alt Bölgelerinin Kavramsal Şeması
Kaynak: Doğu Marmara Mikro Bölgeleme Raporu’ndan, MARKA, 2014, aynen alınmıştır.

4.2 Doğu Marmara Bölgesi Yenilik Ekosistemi
Gelişmekte olan ülkelerde inovasyonun nasıl bir süreçte gerçekleştiğini belirlemek için yapılan çalışmalarda
ortaya konan kritik başarı faktörlerinden belli başlıları şu şekilde sırlanmıştır:
• İnovasyon projeleri, bu işe motive olmuş kişilerden veya küçük gruplardan çıkıyor.
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• Projeler, belli avantajlara sahip olan bölgelerde yoğunlaşıyor. Bu avantajlar, güçlü bir üniversitenin varlığı
veya dinamik bir sanayi topluluğu olabiliyor.
• Dinamik, gelişmekte olan sanayiler ve bunlarla ilişkili iş çevreleri inovasyon sisteminin en etkin yapıları
olarak kendini gösteriyor. Bu yapılar sayesinde ihtiyaç duyulan reformlar veya yatırımlar da gerçekleşiyor.
Söz konusu faktörler ışığında bölgenin inovasyon ekosistemini anlayabilmek adına öncelikle bölgenin sahip
olduğu mevcut kaynaklar değerlendirilecektir.
Bölgede 8 üniversite (YÖK, 2020), 8 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) (STB, 2020), 8 Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO), 3 Araştırma Enstitüsü, 25’i faal 37 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 1 Endüstri
Bölgesi, 2 Serbest Bölge (STB, 2020) ve 100 bin civarında KOBİ vardır8. Ayrıca, bölgede İstanbul Sanayi
Odasının her yıl yayınladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların 125 tanesi faaliyet
göstermektedir. Organize sanayi bölgeleri ve imalat sanayii işletmeleri Kocaeli ve Sakarya’da
yoğunlaşmaktadır. Bölgedeki OSB’lerin mekânsal dağılımları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 15. TR42 Bölgesindeki OSB'lerin coğrafi ve sektörel dağılımı.
Kaynak: Doğu Marmara Bölge Planı’ndan 2014-2023, MARKA, 2013, aynen alınmıştır.

Bölgedeki OSB’lerin çoğu karma kullanımda olmakla birlikte, 10 OSB belli sektörler üzerine
ihtisaslaşmıştır. Aşağıdaki tabloda bölgede yer alan ihtisas OSB’ler listelenmiştir. Bölgedeki ihtisas
OSB’ler otomotiv, kimya, kompozit malzeme, makine, gıda, mobilya, deri ve kömür alanında faaliyet
göstermektedir.
Tablo 5. TR42'deki Aktif İhtisas OSB'ler

Bölge İlleri

8

OSB

Sektör

1.07.2020 tarihi itibariyle geçerli olan rakamlardır.
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TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas
OSB
Gebze Kömürcüler OSB
IV. İstanbul Makine Üreticileri OSB
VI. İMES OSB
Kocaeli

Sakarya

Yalova

V. Kimya İhtisas OSB
Kandıra Gıda İhtisas OSB
Kaynarca Mobilya İhtisas OSB
Kaynarca Doğu Marmara Makine
Üreticileri İhtisas OSB
Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas

Otomotiv ve Otomotiv Yan
Sanayi
Kömür
Makine ve Ekipman, Metal,
Elektrik, Elektronik
Makine, Otomotiv Yan
Sanayi, İnşaat. Elektrikli
Makine, Elektrik,
Elektronik, Paketleme
Makineleri
Kimya
Gıda
Mobilya
Makine
Kompozit ve Kimya

OSB
Bolu

Gerede Deri İhtisas OSB

Deri

Bölgede yer alan TÜBİTAK ve üniversiteler bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) aşağıdaki tabloda yer almaktadır. TTO’ların temel faaliyet alanları
eğitim, tanıtım, destek programları hakkında bilgilendirme, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi,
fikri ve sınai mülkiyet haklarını yönetimi ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri olarak
tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, TTO’larda sunulan hizmetler akademisyen-sanayici eşleşmesi, kamu
kurumlarının hibe destekleriyle ilgili farkındalık çalışmaları ve ticarileşmedir.
Tablo 6. TR42'deki Üniversiteler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri

Üniversiteler

Teknoparklar/ Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Transfer Ofisleri

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)
Gebze Teknik Üniversitesi
(GTÜ)

KOÜ Teknopark

KOÜ TTO

Kocaeli

GTÜ TTO
GTÜ Teknopark
TÜBITAK-Marmara Teknokent

TÜBITAK BİLGEM TTO

GOSB Teknopark
Muallimkoy Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (Bilişim Vadisi)

Blink TTO
Bilişim Vadisi TTO

Sakarya

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Teknokent

ADAPTTO

Düzce

Düzce Üniversitesi

Düzce Teknopark

Düzce TTO
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Bolu

Abant İzzet Baysal
Üniversitesi

Yalova

Yalova Üniversitesi

Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Bolu AIBU Teknoloji Transfer
Uygulama ve Araştırma
Merkezi

Bölgenin inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesinde önemli unsurlardan biri, bölge üniversitelerinin
işletme lisans ve lisansüstü bölümlerinin yanı sıra, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan
lisansüstü programlardır. Söz konusu programlar, mezunlarının firmaların bünyesinde inovasyonun
sistematik olarak firmada sürdürülmesinde etkili olacak akademik ve pratik bilgiler edinmelerini
hedeflemektedir.
Strateji Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde Programlardan ilki, 1999 yılında kurulan Strateji Bilimi Tezli
Yüksek Lisans Programıdır. Bugüne kadar program toplam 263 kişi mezun olmuş olup, 2020 yılı itibariyle
toplam 100 öğrenci programda kayıtlı bulunmaktadır. Programın amacı, organizasyonlara rekabet avantajı
yaratacak stratejiler bulmayı ve bu stratejileri uygulamada değişimi esas alan bir yönetim felsefesini
öğrencilerine benimsetmektir. Strateji bilimi, strateji belirleme sürecine bütüncül ve çok disiplinli bir bakış
açısıyla yaklaştığı için bölüm öğrencileri yönetim stratejileri, liderlik, Ar-Ge, veri madenciliği, kalkınma,
yeni ürün ve teknoloji gelişimi gibi çeşitli alanlarda çeşitli pozisyonlarda ilerlemeye teşvik edilmektedir.
Bu sebeple program; işletmelerin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet
üstünlüğü ve ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilecek stratejiler geliştirebilmeyi, toplam kalite, yalın
üretim, süreç yönetimi, yeniden yapılanma, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti gibi yönetim
araçlarını sinerji yaratacak şekilde uygulamayı öğretmektedir. Programda teorik bilginin yanı sıra, üretim
kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak için süreç yönetiminde hangi aşamalarda ne
gibi sorunlarla karşılaşıldığını vaka analizleri, saha araştırmaları, işletme ziyaretleri gibi faaliyetlerle
öğrencilere öğretilmektedir.
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Gebze Teknik Üniversitesindeki bir diğer program, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Programıdır. Program bugüne kadar 60 öğrenciyi mezun etmiş olup, 2020 yılında programa kayıtlı 73
öğrenci bulunmaktadır. Programın amacı, girişimcilik ve yenilik yönetimi ile ilgili bilgi vererek onlara
profesyonel ve etik davranma yetisi kazandırmayı, gerek kendi işini kurarak girişimcilik yapacak ve gerekse
işletmelerde üst düzey yöneticilik görevi alacak mezunlar yetiştirmektir. Programın hedefleri şu şekilde
sıralanabilir:
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•

Yeni iş fikri geliştirme ve iş kurma konularında potansiyel girişimcilere yol göstermek,

•

Potansiyel girişimciler ve KOBİ sahip/yöneticilerinde uzun vadeli planlama ve yenilik
yönetimi konularında farkındalık yaratmak,

•

KOBİ’lerin mevcut ve potansiyel yönetsel problemlerinin çözümlerinde aktif rol almak,

•

Kuruluş misyonlarında KOBİ’leri destekleme görevi bulunan kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşları ile KOBİ sahip/yöneticilerini ortak platform ve projelerde buluşturarak
kamu-üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek.

Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Doktora Programı
Gebze Teknik Üniversitesinde yer alan diğer bir lisansüstü program Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Doktora
Programıdır. Program, henüz öğrenci kabulüne başlamamış olup gelecek dönem (2020-2021 Bahar dönemi)
öğrenci alınmaya başlanacaktır. Programın amacı, teknolojik değişim ve yenilik konusundaki literatüre
katkı sağlayacak akademik çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak ve özel ve kamu sektöründe
uzmanlığa sahip yöneticilik ve danışmanlık hizmeti sağlayacak insan kaynağı yetiştirmektir. Bu program
ile, öğrencilerin yenilik ve teknolojinin endüstri dinamiklerini, rekabet avantajlarının nasıl üretildiklerini,
teknoloji faaliyetlerinin kaynaklarını ve belirleyicilerinin neler olduğunu anlamaları hedeflenmektedir.
Ayrıca, program kapsamında öğrencilerin lider sanayi işletmeleriyle, girişimcilerle ve kurumsal liderlerle
iletişim ve iş birliği sağlamaları teşvik edilerek araştırma ve uygulamaya yönelik ihtiyaçları karşılamaları
planlanmaktadır.
Bilişim Vadisi
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi, diğer adıyla Bilişim Vadisi, yüksek teknoloji alanında, küresel
veya yerel üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılarla iş birliği yapmak üzere
bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak Kocaeli ili Gebze ilçesinde 2018 yılında faaliyete başlamıştır. Bilişim
Vadisi’nin merkezinde yer aldığı 50 kilometrelik daire çapı içerisinde 19 organize sanayi bölgesinin, 3
serbest bölgenin, 5 teknoparkın, 19 üniversitenin, Türkiye’nin en geniş araştırma merkezi TÜBİTAK Gebze
Yerleşkesi yer almaktadır. Bilişim Vadisinde Prototipleme Merkezi, İnovasyon Merkezi ve Kuluçka
Merkezi gibi yapıların firmalara hizmet vermesi planlanmaktadır. Bugün itibariyle otomotiv, kimya,
otomasyon, otonom robot, sinyal veri işlemleri ve yazılım sektörlerinde toplam 89 firma faaliyet
göstermektedir.
Bölgedeki European Enterprise Network (EEN) Noktaları
European Enterprise Network (EEN), şirketlerin uluslararası alanda yenilik yapmasına ve büyümesine
yardımcı olan uluslararası bir organizasyondur. Bölgede bu ağa üye 3 kurum bulunmaktadır. Doğu Marmara
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ABİGEM ve KOÜ Tekno Park Kocaeli, Sakarya ve Yalova'ya; DÜSİMER (Düzce Üniversitesi Sanayi ve
İş birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bolu ve Düzce'ye hizmet vermektedir. ABİGEM ve KOÜ
Teknopark aynı alandan sorumlu olsalar da KOÜ Teknopark daha çok teknolojik bilimsel bilgi üretme,
teknoloji transferi ve iş birliği sağlama, AB projelerine katılımı teşvik etme vb. konularda uzmanlaşmıştır.
Öte yandan ABİGEM, B2B toplantıları düzenlemek, uluslararası fuarlara katılım, ticari iş birliği sağlama
vb. Konulara odaklanmaktadır.
EEN Hizmetleri:
• İş birliği için eğitim, danışmanlık ve teknik destek
• AB programları ve fonları hakkında bilgilendirme
• Proje yazma konusunda danışmanlık
• İnovasyon ve teknoloji transferi için teknik destek
• Yerel ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek
• İkili toplantılar, komite toplantıları, fuar organizasyonu/ fuarlara katılım vb. uluslararası organizasyonlar
düzenlemek
Bugüne kadar bölgemizdeki EEN ofisleri tarafından verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:
• ABİGEM, 600'den fazla KOBİ profili oluşturmuş ve uluslararasılaşma için hizmet vermiş, 50'den fazla iş
birliğinin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca ABİGEM, 2012 yılından bu yana Match4Industry ve
2018'den itibaren Co-Matching düzenleyerek firmalara B2B konseptini (ikili görüşmeler) tanıtmıştır.
Bugüne kadar bu etkinliklere 1200'den fazla firma katılmış ve yaklaşık 6000 ikili görüşme yapılmıştır.
• DUSIMER, 460 KOBİ'ye bireysel danışmanlık desteği vermiş, 30 KOBİ'ye ortak bulma konusunda destek
vermiş ve 13 ağ faaliyetinin kurulmasına katkıda bulunmuştur. DUSIMER, 2015 yılından bu yana
KOBİ'lerin etkileşimini artırmak için 4 etkinlik düzenledi ve bu etkinliklere 2095 kişi katıldı.
• KOÜ Teknopark, 70 KOBİ'ye bireysel danışmanlık desteği vermiş, 93 KOBİ profili oluşturmuş, ortak
bulma konusunda destek vermiş ve 7 ağ faaliyetinin kurulmasına katkıda bulunmuştur. KOÜ Teknopark,
2015 yılından bu yana KOBİ'lerin etkileşimini artırmak için 4 etkinlikte yer almış ve bu etkinliklere 2095
kişi katılmıştır.
Şirketlerin çoğu, bölgedeki EEN ofislerinin varlığından ve temel görevlerinden hala haberdar değil. Bu
bağlamda firmalar, eğitimde KOBİ'lerin uluslararasılaşması için EEN'nin bu ücretsiz hizmetleri hakkında
bilgilendirilebilir.
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4.2.1 Bölgesel Yenilik Ekosistemine İlişkin Niceliksel Göstergeler
Bölgenin yenilik ekosistemini güçlendiren kurum ve kuruluşların varlığının yanı sıra, bölgenin yenilik
potansiyelini ortaya koyan niceliksel göstergeler bu bölümde derlenmiştir. Bu göstergeler, bölgedeki özel
sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı, öğrenim durumuna göre Ar-Ge personel sayısı, patent ve faydalı
model başvuru sayılarıdır.
2020 yılı itibariyle bölgede toplam 164 Ar-Ge Merkezi (STB, 2020) ve 26 Tasarım Merkezi (STB, 2020)
bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde bölgedeki Ar-Ge merkezi sayılarının sektörlere göre dağılımı
verilmektedir. Buna göre; %23’lük pay ile en fazla Ar-Ge merkezi otomotiv ve otomotiv yan sanayiinde
bulunmaktadır. Bu sektörü, %15’lik pay ile Kimya, %15’lik pay ile Makine izlemektedir. Söz konusu
sektörlerin, Akıllı İhtisaslaşma İçin Bölgesel Yenilik Stratejisinde öne çıkan sektörlerle de uyumlu olduğu
görülmektedir. %5’lik oranlarla elektrik-elektronik ile plastik-kauçuk sektörü Ar-Ge merkez sayısının
yoğun olduğu diğer sektörler arasındadır.

23%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%

15%

4%
5%
5%
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi
Elektrik-Elektronik
Tekstil
İlaç
Denizcilik
Bankacılık ve Finans
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri
Tarım
Çimento ve Çimento Ürünleri
Savunma Sanayi

15%

Kimya
Plastik-Kauçuk
Demir ve Demir Dışı Metaller
Demir ve Demir Dışı Metaller
Enerji
Dayanıklı Tüketim Malları
Mobilya
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri
Mühendislik/Mimarlık Faaliyetleri
Sıvılaştırılmış Likit Petrol Gazı

Şekil 16. TR42 Bölgesindeki Ar-Ge Merkezlerinin Sektörlere Göre Dağılımı
Kaynak: Ar-Ge Merkezi İstatistikleri, STB, 2020
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Makine ve Teçhizat İmalatı
Gıda
İklimlendirme
Ambalaj
Ulaştırma ve Lojistik
Dökümcülük
Petrol ve Petrol Ürünleri
Cam ve Cam Ürünleri
Sağlık
Yazılım

Aşağıdaki şekilde ise, bölgedeki tasarım merkezi sayılarının sektörlere göre dağılımı gösterilmektedir. Buna
göre; imalat sanayi %44’lük oranla bölgede en fazla tasarım merkezinin olduğu sektördür. İmalat sanayiini,
%12’lik payla makine, %8’lik payla demir ve demir dışı metaller, %8’lik payla mobilya ve %8’lik payla
otomotiv ve otomotiv yan sanayi gelmektedir.

4%

4%
4%
4%
4%

44%

8%

8%

8%
12%
İmalat Sanayi

Makine ve Teçhizat İmalatı

Demir ve Demir Dışı Metaller

Mobilya

Otomotiv Tasarımı ve Yan Sanayi

Cam ve Cam Ürünleri

Dayanıklı Tüketim Malları

Denizcilik

İnşaat

Tekstil

Şekil 17. TR42 Bölgesindeki Tasarım Merkezlerinin Sektörel Dağılımı
Kaynak: Tasarım Merkezi İstatistikleri, STB, 2020

İstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 Sınıflandırmasına göre Ar-Ge harcamasının en yüksek olduğu bölge
%32,3’lük pay ile TR51 Ankara iken, Ankara’yı %25,3’lük pay ile TR10 İstanbul ve %10,9‘luk pay ile
TR42 Doğu Marmara Bölgesi takip etmektedir (TÜİK, 2018). 2018 yılında bölgede yapılan Ar-Ge
harcaması 4 milyar 189 milyon TL olarak kaydedilmiştir.
Ar-Ge personel sayısının en fazla olduğu bölge %27,3’lük pay ile TR10 İstanbul olup, İstanbul’u sırasıyla
%19,5 ile TR51 Ankara ve %7,4 ile TR42 Doğu Marmara Bölgesi izlemektedir. Aşağıdaki tabloda 2019
yılında öğrenim durumuna göre Doğu Marmara Bölge illerinde Ar-Ge çalışan sayısı, destek personel sayısı
ve toplam çalışan sayısı verilmiştir. Buna göre; Doğu Marmara Bölgesinde Ar-Ge merkezlerinde toplam
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çalışan sayısı ülkedeki toplam çalışan sayısının %12'sini oluşturmaktadır. Bu oranın bölge içindeki dağılımı
incelendiğinde, Kocaeli'ndeki toplam çalışan sayısının bölgenin %73'ü, Sakarya'da ise %17'si, Düzce'de
%6, Bolu ve Yalova illerinde ise %2 olduğu görülmektedir. Bölgedeki Ar-Ge merkezlerinde çalışan
personelin öğrenim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, %45'inin üniversite mezunu, %31'inin ön
lisans ve lisans mezunu, %13'ünün yüksek lisans ve %2'sinin doktora mezunu olduğu tespit edilmiştir. Bu
oranları ülke genelindeki oranlarla kıyasladığımızda, üniversite mezunlarının %74 ve yüksek lisans
mezunlarının %23'lük payla bölgedeki orandan yüksek olduğu, doktora mezunlarının %2'lik payla aynı
oranlarda olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Öğrenim Durumuna Göre TR42'deki Ar-Ge Çalışanı Sayısı
Yüksek
Lisans
Mezunu

Doktora
Mezunu

Toplam
Ön Lisans
Ar-Ge
Mezunu ve
Personeli
Lisans Öğrencisi
Sayısı

Üniversite
Mezunu

Destek
Personel
Sayısı

Toplam
Çalışan
Sayısı

Kocaeli

91

668

2.142

1.429

4.330

438

4.768

Sakarya

9

138

493

366

1.006

82

1.088

Düzce

8

28

179

119

334

31

365

Bolu

0

21

55

59

135

12

147

Yalova

5

20

79

51

155

7

162

TR-42

113

875

2.948

2.024

5.960

570

6.530

TR

942

9.476

30.196

55.923

Kaynak: STB, 2020

Doğu Marmara Bölgesi yıllara göre düzenli bir artış eğilimi ile ülke genelinde patent başvurularının
%6,5’ini karşılamaktadır. 2019 yılında Türkiye’de başvurusu yapılan 8.126 patentin 531’i bölge kaynaklı
olmuştur. Bölge içinde patent başvurularında %58,75 ile Kocaeli’nin ağırlığı görülmekte olup Sakarya %31
ile Kocaeli’ni izlemektedir. Düzce’de yıllara göre bir artış eğilimi görülmekle birlikte bölge toplamının
%5,27’si teşkil edilmiştir. 2004 yılından bu yana yapılan tüm patent başvurularına bakıldığında Kocaeli
%63’le ilk sırada, Sakarya %27,87 ile ikinci sıradadır. Bu illerin paylarının 2019 yılında düşmüş olması iller
arasındaki farkların kapanma eğilimini ortaya koymaktadır.
Tablo 8. Bölgede ve Ülkede Patent Başvurularının Yıllara Göre Değişimi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

Kocaeli

16

19

47

54

66

99

120

195

225

275

168

209

233

343

294

312

Sakarya

6

6

9

16

21

25

29

60

57

79

137

148

137

142

143

167

58

Düzce

3

0

4

2

7

4

4

3

16

15

13

10

23

18

19

28

Bolu

0

8

1

1

4

3

7

6

8

8

7

6

8

20

4

14

Yalova

6

4

2

1

2

5

6

8

7

17

4

5

10

14

9

10

TR-42

31

37

63

74

100

136

166

272

313

394

329

378

411

537

469

531

960 1099 1844 2268 2588 3250 4087

4543

4528

4861

5512

6445

8625 7349

8126

TR

738

Kaynak: Türk Patent, 2020

Bölgede başvurusu yapılan patentlerin yanı sıra tescil edilmiş olanlar incelendiğinde benzer seyir
görülmektedir. Ülke genelinde 2019 yılında tescil edilmiş olan 2.003 patentin 143’ü Doğu Marmara
Bölgesinden olmuştur. %7,14’lük bu oran yıllara göre düzensiz de olsa artış eğilimindedir. Bölge illeri
arasında yine Kocaeli’nden tescil edilen patentlerin ağırlığı göze çarpmaktadır. 2019 yılında tescili yapılan
531 patentin %67’sine tekabül eden 96 patent Kocaeli’nden olmuştur. Sakarya 42 patent ile %29,37 ve
Düzce 4 patent ile %2,8’lik paya sahip olmuştur. 2019 yılında Bolu’dan patent tescili yapılmamış,
Yalova’dan ise Yalova 1 patent tescil edilmiştir. Uzun vade eğilimlere bakıldığında da benzer bir eğilim
görülmektedir. 2004-2019 yılları arasında ülke genelinde patentlerde bölgenin payı %6,2 olmuştur. Bu
oranda bölge içinde Kocaeli’nin %68,7’lik payı olmuştur.
Tablo 9. Bölgede ve Ülkede Kayıtlı Olan Patent Sayılarının Yıllara Göre Değişimi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

Kocaeli

3

4

3

4

6

10

27

29

54

74

50

104

66

72

109

96

Sakarya

0

0

0

1

4

3

5

13

14

13

18

20

27

41

61

42

Düzce

0

0

0

0

1

0

1

0

7

2

5

1

6

0

3

4

Bolu

0

0

0

0

7

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

0

Yalova

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

3

0

3

2

4

1

TR-42

3

4

3

5

18

14

33

42

76

93

77

126

103

116

179

143

68

94

122

317

337

456

642

847

1025

1244

1251

1730

1794

1964 2805

2003

TR

Kaynak: Türk Patent, 2020

Faydalı model başvuruları ülke genelinde yıllara göre sabit bir seyir izleyen ve Doğu Marmara Bölgesinin
payının patent başvurularına görece düşük olduğu bir göstergedir. 2019 yılında ülke genelinde başvurusu
gerçekleştirilen 2.906 faydalı modele konu ürün ve hizmetin %5,33’üne tekabül eden 155 adedinin
başvurusu Doğu Marmara Bölgesinden yapılmıştır. Yıl içerisinde başvurusu yapılan her 3 faydalı modelden
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1’isi Kocaeli’nden gerçekleşmiştir. Uzun dönem olarak 2004-2019 yıllar arasında ülkede yapılan
başvuruların %4,62’si bölgeden yapılmış durumdadır. Bu veri son yıllar ile kıyaslandığında bölgenin
payının yükselme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Uzun vadede yine Kocaeli %57 ile bölge içinde ilk
sırada yer almakta, Sakarya %31 ile takip etmekte, Düzce %7’lik paya sahiptir.
Tablo 10. Bölgede ve Ülkede Faydalı Model Başvurusunun Yıllara Göre Değişimi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

2019

Kocaeli

24

32

60

86

64

79

61

75

100

90

65

90

104

108

98

104

Sakarya

16

20

28

43

50

49

35

53

52

54

47

62

50

51

32

41

Düzce

0

1

1

5

8

3

26

9

19

14

18

14

17

10

7

4

Bolu

0

0

1

3

2

4

4

2

1

7

6

3

3

1

0

5

Yalova

1

0

1

0

7

7

4

5

8

3

7

3

1

4

3

1

TR-42

41

53

91

137

131

142

130

144

180

168

143

172

175

174

140

155

Türkiye 1477 1884 2423 2968 2942 2842 2994 3175 3725 3454 3474 3451 3457 3256

2698

2906

Kaynak: Türk Patent, 2020

Yapılan başvuruların yanı sıra kayıt olma verisine bakıldığında benzer seyir görülmektedir. 2019 yılında
ülkede kayıt altına alınan 661 faydalı modelden 31 tanesi bölgeden gerçekleşmiş ve bu miktarıyla bölge
ülkenin %4,69’unu karşılamıştır. Kocaeli yine baskınlığını korumakta olup bölge toplamının üçte birisini
karşılamıştır. Uzun dönem olarak 2004-2019 yıllarına bakıldığında toplam 28.122 kayıtlı faydalı modelin
1.234’ü bölgeden olmuştur. Uzun vadede bölgenin payı sabit bir seyre sahip olup Kocaeli %58, Sakarya ise
%30’luk bir paya sahiptir.
Tablo 11. Bölgede ve Ülkede Kayıtlı Olan Faydalı Model Sayılarının Yıllara Göre Değişimi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

2019

Kocaeli

16

12

23

58

45

56

58

42

53

59

68

72

63

59

13

19

Sakarya

5

13

19

24

24

41

27

17

21

32

44

33

29

31

5

10

Düzce

1

0

0

1

3

2

2

9

6

6

8

8

7

13

0

0

Bolu

0

0

1

0

1

2

21

3

1

1

6

4

3

0

0

1

Yalova

2

0

0

0

0

4

4

3

5

4

6

2

2

0

0

1

TR-42

24

25

43

83

73

105

112

74

86

102

132

119

104

103

18

31

963 1.659 2.146 1.833 2.151 2.022 1.948 2.245 1.997 2.471 2.681 2.347 2.014

307

661

Türkiye

677

Kaynak: Türk Patent, 2020
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4.3 Doğu Marmara Bölgesinde KOBİ’lerin İnovasyon Yetkinliğinin Geliştirilmesi İçin
Uygulanan Projeler
Program Adı: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
Proje Adı: InnoTEAM Yarışma Projesi
Projenin Amacı: Doğu Marmara Bölgesindeki KOBİ'lerde inovasyon yönetimi konusunda farkındalık
oluşturmak, mevcut durumlarını analiz etmek, diğer firmalarla kıyaslamak ve ücretsiz mentorluk
hizmetiyle gelişmelerini sağlamaktır.
Proje Yürütücüsü: MARKA
Hizmet Alınan Kuruluş: Sabancı Üniversitesi
Paydaşlar: Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları
Proje Başlangıç-Bitiş: Şubat 2017 – Kasım 2018
Proje Süresi: 21 Ay
Hedef Kitle: Doğu Marmara Bölgesindeki KOBİ’ler
Proje Faaliyetleri:
•

Proje tanıtım toplantısının düzenlenmesi

•

5 ilde proje ve inovasyon yönetimi konusunda paneller düzenlenmesi

•

32 firmanın inovasyon yönetimi yetkinliği analiz edilmesi,

•

32 firmanın inovasyon yönetimi kapasitelerini birbiriyle kıyaslayan, mevcut durumlarını ortaya
koyan ve geliştirilmeye açık yönlerini gösteren firmalara özgü eylem planlarının hazırlanması

•

En yüksek puanı alan 10 firmaya geliştirilmeye açık olan yönlerine ve sektörlerine göre 6 ay
boyunca ücretsiz mentorluk hizmeti verilmesi

•

Finale kalan 10 firmanın 6 aylık gelişimlerinin yeniden analiz edilmesi, elde edilen çıktıların
jüri tarafından değerlendirilmesi ve firmalara ödül verilmesi

Hedeflenen Çıktılar:
•

Bölgede KOBİ’ler için inovasyon yönetiminin önemine dair farkındalığın artırılması

•

32 firmanın inovasyon yönetiminin mevcut durum analizi, kıyaslama ve gelişim önerilerini
içeren eylem planı

•

10 firmanın mentorluk hizmetiyle inovasyon yönetimini geliştirmesi
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Program Adı: 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı
Proje Adı: BIGG Mentor Projesi
Projenin Amacı: KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik gerekli olabilecek
mentorluk mekanizmalarının oluşturulması ve yürütülmesidir.
Proje Yürütücüsü: Sabancı Üniversitesi İnovent A.Ş.
Paydaşlar: MARKA, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark
Proje Başlangıç-Bitiş: Şubat 2020 – Kasım 2021
Proje Süresi: 21 Ay
Hedef Kitle: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu’daki 30 firma
Proje Faaliyetleri:
•

60 firmanın online inovasyon yetkinliği analizi

•

Başarılı olan 30 firmayla ihtiyaç analizi ve firmalara özgü eylem planı

•

30 firmaya ihtiyaçlarına göre mentorluk hizmeti verilmesi,

•

30 firmaya kurumsal farkındalık ve sürdürülebilir büyüme stratejileri eğitimleri, patent stratejisi
ve özel patent-lisanslama mentorlüğü, üniversite-sanayi ve B2B iş birlikleri, uluslararası fon ve
finansal kaynaklara erişim konusunda hizmetler verilmesi

Hedeflenen Çıktılar: 30 firmanın ticari olgunluk ile Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış
hedeflenmektedir.
1) Ticari Olgunluk Seviyesi ekseninde
•

Ciroda artış

•

Mevcut pazar payında artış

•

Yeni pazarlara giriş

•

Yurt dışına satış ya da mevcut yurt dışı satışlarda artış

2) Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi ekseninde
•

Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi

•

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge proje başvurularında artış

•

Fikri mülkiyet hakkı faaliyetlerinde artış

•

Üniversite-Sanayi iş birliklerinde artış

62

Program Adı: Erasmus+ Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar (KA2)
Proje Adı: Building a Regional Habitat for Learning and Innovative SMEs – InnoHabitS
Projenin Amacı: Doğu Marmara Bölgesindeki KOBİ’lerinin inovasyon kapasitelerini geliştirmek için
küresel eğilimler, bölgesel ihtiyaç ve koşullar doğrultusunda yeni bir yenilikçi iş modeli geliştirmek ve
bu modeli uygulayacak insan kaynağı yetiştirmek üzere hayat boyu öğrenme modülleri tasarlamaktır.
Proje Yürütücüsü: MARKA
Ortaklar: Kocaeli Sanayi Odası, Sabancı Üniversitesi, SC IPA SA Research Institute/Romanya,
Institute of Entrepreneurship Development (IED)/Yunanistan, Hochschule Wismar/Almanya, SICI
Dominus S.L./İspanya
Proje Başlangıç-Bitiş: Eylül 2017 – Aralık 2020
Proje Süresi: 40 Ay
Hedef Kitle: Doğu Marmara Bölgesindeki KOBİ’ler, inovasyon uzmanı ve inovasyon uzmanı eğiticisi
olarak yetişmek üzere bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odası, OSB, Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi,
Teknoloji Geliştirme Merkezi çalışanları ile ilgili bölümlerin lisansüstü üniversite öğrencileri.
Proje Faaliyetleri:
•

Bölgede inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi için mevcut durum analizi, küresel gelişmelerin
yansıması ile bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin temel alındığı model önerisinin
oluşturulması

•

Bölgesel yenilikçi iş modelini destekleyecek insan kaynağının geliştirilmesi için eğitim
modüllerinin tasarlanması

•

E-öğrenme platformunun tasarlanması

•

Proje ekibinde yer alan uzmanlara eğitici eğitimlerinin verilmesi

•

Bölgede insan kaynağı yetiştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar:
•

Bölgede inovasyon yönetimi alanında farkındalık oluşturulması

•

15 MARKA ve KSO personelinin inovasyon uzmanı ve inovasyon uzmanı eğitici eğitimini
alması

•

25 KOBİ’ye inovasyon yönetimi konusunda eğitim verilmesi

•

140 kişiye inovasyon uzmanı eğitiminin verilmesi

•

70 kişiye inovasyon uzmanı eğitici eğitimi verilmesi
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5. DOĞU MARMARA BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN İNOVASYON YÖNETİMİ
KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1 Metodoloji
InnoHabits Projesi kapsamında Doğu Marmara Bölgesine özgü yenilikçi iş modeli önerisinin geliştirilmesi
için niteliksel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak, KOBİ’lerin inovasyon
yetkinliğini geliştirmeye yönelik uluslararası, ulusal ve bölgesel politika ve stratejiler taranmış; küresel
eğilimlerin yansıması olarak proje ortaklarının ülkelerindeki uygulamalar derlenmiştir. Ayrıca, proje
kapsamında bölgedeki KOBİ’lerin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi konusunda karşılaştıkları
zorlukları tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve bölgesel yenilikçi ekosistem ortamının nasıl
gelişebileceği üzerine stratejiler tasarlamak üzere düzenlenen çalıştay raporu da söz konusu modelin ortaya
koyulmasında kullanılan niteliksel kaynaklardandır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Sanayi Odası
iş birliği ve Sabancı Üniversitesi moderatörlüğünde düzenlenen çalıştaya KOBİ’ler başta olmak üzere
inovasyon konusunda istekli 26 firmadan 40’a yakın firma temsilcisi katılmıştır.
Niteliksel yöntemlerden bir diğeri ise, proje konusu, alanı ve kaynağı göz önünde bulundurularak yalnızca
koordinatör kurum olan Ajansın bölgedeki KOBİ’lerin inovasyon yönetimi yetkinliğini analiz etmek için
alanda uyguladığı derinlemesine mülakat tekniği ile daha önce bölgedeki analizine ilişkin yürüttüğü firma
analiz sonuçlarıdır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, Sabancı Üniversitesi iş birliği
ile bölgedeki 32 firmanın inovasyon yönetimi yetkinliği analiz sonuçlarıdır.

5.2 Değerlendirme
Uluslararası, ulusal ve bölgesel strateji dokümanlarında firmaların inovasyon kapasitelerinin gelişmesi için
içinde bulunduğu ekosistemde inovasyon yaklaşımının bütüncül şekilde gelişmesini sağlayacak sistemsel
bir yaklaşımın varlığı vurgulanmaktadır. Söz konusu sistemsel yaklaşımın temelinde yer alan en önemli
faktörlerden biri yetkin insan kaynağının yetiştirilmesidir. Bir diğer faktör, bilimsel araştırmaların
artırılması, yayılması ve ticarileşmesi için uygun ortamların oluşumunu sağlayacak politikalar, yönetişim
modeli, teşvik ve uygulamalardır. Ekosistemde yer alan aktörler arası iş birliğini sağlayacak politika ve
uygulamaların da altı çizilmektedir.
InnoHabitS Projesi kapsamında bölgedeki KOBİ’lerle yapılan çalıştay sonucunda yapılan değerlendirmede
şirketlere dair yapılan tespitler şu şekildedir:
•

Şirketler, iş ve yenilik stratejileri konusunda özgüvenlidir.

•

İş stratejileri ile yenilik stratejileri arasında güçlü bir ilişki olduğunun bilincindedirler.

•

Şirketlerin üst düzey yöneticileri, çalışanlarını yenilikçi fikirler sunmaya teşvik etmektedir.
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•

Genellikle yenilikler için dış kaynaklar kullanılmaktadır.

Firmaların inovasyon yönetimi temel boyutlarında yapılan tespitler ise şu şekildedir:
Strateji başlığındaki en kritik konular stratejik planın nasıl şekilleneceği, tüm birimler ve çalışanlara nasıl
yaygınlaştırılacağı konusunda eksiklikler bulunmaktadır.
Kaynaklar başlığındaki en kritik konular inovasyon becerileri gelişmiş insan kaynağı, birimler arası iş
birliğine yönelik insan kaynağı uygulamaları genellikle bulunmamaktadır.
Kültür başlığı altında inovasyonun tüm firmaya yayılmasında yöneticinin rolü, strateji ve hedeflerle
uyumlu inovasyon kültürü ortamı oluşturulması konusu göz ardı edilmektedir.
Fikir üretme başlığı altında fikir geliştirme ve seçiminde çalışanların firma aidiyet duygusu kritiği, fikir
üretme tekniklerine yönelik eğitimler ve fikir seçimi sürecinde şeffaflık konuları önemsenmemektedir.
Proje geliştirme başlığında rutin işlerin dışında orta vadede inovasyon projelerine odaklanma ihtiyacı,
sistematik proje yönetimi sistemi ihtiyacı, farklı paydaşlarla iş birliği halinde inovasyon projelerinin
yürütülmesi konuları göz ardı edilmektedir.
InnoTEAM Yarışma Projesinde bölgenin farklı il ve sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların analiz
sonuçlarını göre; en düşük ortalama değerlere sahip, dolayısıyla firmalarda ele alınması gereken öncelikli
problem alanları Strateji, Kaynaklar, Kültür, Fikir Geliştirme ve Fikir Seçme ile Proje Geliştirme ve
İnovasyon Performansı başlıkları olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak, KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini geliştirmek için firma içinde inovasyonu sürdürülebilir
kılacak etkin bir yönetim sisteminin varlığı ve bu sistemi besleyecek yenilikçi bir bölgesel ekosistem modeli
oldukça önemlidir.

6. BÖLGESEL YENİLİKÇİ İŞ MODELİ ÖNERİSİ
InnoHabitS Projesinin amacı, bölgedeki KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitelerini geliştirmek üzere
hayat boyu öğrenme ile bölgede insan kaynağı yetiştirilmesidir. Bu çerçevede, proje çıktılarından biri olarak
bu raporda ortaya koyulan bölgesel yenilikçi iş modeli de bölgede bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi
ekseninde şekillenmektedir.
Küresel ölçekten yerel ölçeğe strateji dokümanları ve proje ortaklarının ülkelerindeki uygulamalardan yola
çıkarak modelde 6 temel başlık belirlenmiştir: eğitim, bilgi üretme, teknoloji üretme, fon kaynakları,
ticarileşme ve danışmanlık. Bu başlıklar altında, KOBİ’lerin bireysel olarak ve ekosistem paydaşlarıyla
birlikte gerçekleştirebileceği eylem önerileri yer almaktadır.
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Bileşen

1. Eğitim

Alt Bileşen

Faaliyet

İnovasyon yönetimi uzmanlığı
konusunda insan kaynağı
yetiştirilmesi

Bölgedeki firmaların inovasyon yönetimi yeteneklerini analiz edecek uzmanların ve bu
uzmanları eğitecek eğitmenlerin yetiştirilmesi için üniversitelerin ilgili bölümleri,
kurum/kuruluşlar ve diğer ilgili paydaşların bir araya geldiği bir platform oluşturulması

İnovasyon yönetimi eğitiminin
verilmesi

KOBİ’lerde inovasyon yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak ve firma içinde
inovasyonun sürekliliğini sağlamak amacıyla firma çalışanlarına eğitim verilmelidir.

İnovasyon yönetimi alt
bileşenlerinde ihtiyaç duyulan
alanlarda eğitim verilmesi

KOBİ’lerin inovasyon yönetimi analizleri sonucunda alt bileşenlerinde en çok ihtiyaç
duyulan alanlarda firmalara eğitim verilmesi

Uluslararası, ulusal ve bölgesel
fonlar için proje yazma eğitimi
verilmesi

KOBİ’lerin inovasyon yapabilmek için finansmana erişim, kapasite geliştirme ve iş
birliği ağlarını güçlendirmek için fonlardan daha fazla faydalanabilmesini sağlayan
eğitimler verilmesi

Üniversite-sanayi iş birliğini
artıracak esnek programların
tasarlanması

KOBİ’lerin faaliyet alanlarında ihtiyaç duyduğu iş inovasyonuna dair ilgili TTO’lar
aracılığıyla akademisyenler/ lisansüstü öğrencilerle eşleşmesi ve ihtiyaç duyulan bilginin
ortak çalışmalarla ve projelerle üretilmesi
İş inovasyonu alanında iyi uygulamalar geliştiren KOBİ’lerin üniversitelerde derslere/
panellere konuk olarak bilgisini paylaşması

2. Bilgi Üretme

3. Teknoloji Üretme

4. Fon Kaynakları

Bölgedeki KOBİ’lerin
inovasyon yönetimi
kapasitelerine ilişkin bölgesel
hafızanın oluşması

Platform aracılığıyla analiz edilen bölgedeki KOBi’lerin inovasyon yönetimi
kapasitelerinin bölgesel hafızada tutulması, sektörel ve genel kıyaslama yapılması ve
gelişimlerinin takip edilmesi

Sektörlerin geleceğinde önemli
rol oynayan kilit teknolojilerin
KOBİ’lerde uygulanması için iş
birliğinin teşvik edilmesi

KOBİ’lerin sektörlerine göre ihtiyaç duyduğu kilit teknolojilerin firmada
uygulanabilmesi için üniversite/ TÜBİTAK/ Bilişim Vadisi firmalarıyla iş birliğinin
teşvik edilmesi

Teknolojik inovasyon
altyapısının KOBİ’lerde
gelişmesi için firmaların
bilgilendirilmesi ve destek
mekanizmalarının tasarlanması

KOBİ’lerde teknolojik inovasyon altyapısının kurulabilmesi için KOBİ’lere eğitim
verilmesi ve KOBİ’lerde dijital dönüşüm için destek mekanizmalarının tasarlanması

Bölgesel mali destek
programlarının KOBİ’lerin
inovasyon yönetimi

KOBİ’lerin bölgesel fon kaynaklarına başvurularında inovasyon yönetimi karnelerine
göre artı puan olarak değerlendirilmesini sağlayan mali destek programlarının
tasarlanması
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kapasitelerini geliştirmeye
teşvik edici şekilde tasarlanması
Bölgedeki EEN noktalarında
daha fazla KOBİ’nin profilinin
oluşturulmasının teşvik edilmesi
5. Uluslararasılaşma

6. Ticarileştirme

7. Danışmanlık

KOBİ’lerin uluslararası pazara eklemlenmesi, iş birliği olanaklarını geliştirmesi ve fon
kaynaklarından faydalanabilmesi için bölgedeki EEN noktaları ve EEN faaliyetleri
hakkında KOBİ’lerin bilgilendirilmesi

Bölgedeki KOBİ’lerin ürün veya
hizmetlerini küresel pazarda
Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odaları uhdesinde organize edilen yurt içi/dışı fuar ve B2B
sunabilmesi için faaliyetlerin
görüşmelerine katılım sağlanması
teşvik edilmesi
Bölgedeki KOBİ’lerin
ticarileşme faaliyetlerinin
desteklenmesi
Bölgedeki KOBİ’lere inovasyon
yönetimi konusunda
danışmanlık hizmeti verilmesi

Bölgedeki KOBİ’lerin geliştirdikleri ürün veya hizmetin ticarileşmesi için eğitim ve
destek verilmesi
Platformda yer alan uzmanlar tarafından KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitelerinin
analiz edilmesi ve geliştirilmeye açık yönlerine ilişkin eylem planlarının firmalara
sunulması
Firmaların ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin firmalara mentorluk hizmetinin sağlanacağı
mekanizmaların tasarlanması
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