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Giriş 

Bilginin serbest ve yoğun olarak paylaşılması ile müşteri tarafı sınırsız bir güç elde etti. Artık müşteriler 
mobil ve dijital ortamları kullanarak şirketlerle ilişki kurma ve iş yapma yollarını kendi çizdikleri çerçeve 
içerisinde yürütüyorlar. Gücün müşteri tarafına geçmesi, farklı kanallardaki müşteri davranışlarını 
kavrayarak, değişen müşteri taleplerine hızla uyum sağlayabilmeyi, firmaların sürdürülebilir büyümesi 
için kritik faktör haline getirdi. Artık uluslararası pazarlarda rekabet eden firmaların sürekli daha iyi 
ürün/hizmet/süreç/iş modeli geliştirmeleri, piyasadaki rakiplerine göre daha fazla müşteri değeri 
yaratmaları zorunluluk haline geldi.  

Bu zorunluluk, inovasyonu neredeyse kümelerin tamamı için öncelikli veya tek odaklanma alanı haline 
getirmiştir. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında, Türkiye Küme / Potansiyel Küme 
Haritasının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen anket çalışması da, Türk Kümelerinin odaklandığı 
konuların başında inovasyon olduğunu teyit etmektedir.  

İnovasyon kapasitesi gelişmiş bir firma/küme, öngörülmemiş olanlar dahil her türlü değişikliğe kolayca 
cevap verebilir. Firmaların inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi, firmaların ve kümenin geleceğini 
garanti altına alacak en önemli unsurdur. Küme içerisinde inovasyonu desteklemek,  küme yöneticileri 
tarafından, ihracat ve katma değerli ürün artışını beraberinde getiren, kritik öneme sahip bir hedef 
olarak görülmektedir. 

Bu kılavuz; KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Kümeler için Ortak 
Rekabet Alanları Stratejisi” çalışmasında belirlenen 4 ortak rekabet alanından birisi olan “inovasyon” 
konusundaki faaliyet ve proje tasarımlarına destek olmak amacı ile hazırlanmıştır.  
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1. İnovasyonu Anlamak 

2000’li yıllarla birlikte iş dünyasını sürükleyen en önemli konseptlerden biri olarak popülerliğini artıran 
inovasyon kavramı önceleri rekabet avantajı sağlayan kritik bir yönetsel yaklaşım iken,  günümüz 
rekabet koşullarında ise işletmelerin piyasalardaki hızlı değişimden olumsuz etkilenmemesi, pazarını 
koruyabilmeleri ve iş potansiyelinin sürdürülebilirliği için ön şart haline gelmiştir. 

Literatürde inovasyon kavramı ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Kısaca “yenilikçi fikirlerin katma 
değerli çıktılara dönüştürülme süreci” olarak tanımlanabilir.  

 

İnovasyon konusundaki literatür tarandığında, değişik tanımlama modellerinin kullanıldığı görülür. 
Ancak öne çıkan üç tanımlama modelinden bahsetmek yeterli olacaktır. Bunlardan ilk ikisi bilimsel 
tanımlama modelleridir. Üçüncüsü ise anlaşılma kolaylığı bakımından öne plana çıkmaktadır.  

A. 1. Model 

A1. Aşamalı İnovasyon: Bu tip inovasyonlar çok sık meydana gelir. Kademeli ve bilinçli şekilde 
mevcut teknolojinin geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tip inovasyon genellikle sektörün köklü ve 
sağlam firmaları tarafından yapılır.   

A2. Radikal İnovasyon: Geniş kapsamlı ve yol açan/yön belirleyen inovasyondur. Çığır açan bir 
teknoloji veya yöntemin ortaya çıkarılmasıyla sonuçlanır. Radikal inovasyonlar genelde sektörün 
dışında başlar ve sektörün içinde sonuçlanır. Bunun temel sebebi ise sektördeki teknoloji geliştiren 
yani aşamalı inovasyon yapan firmaların belli düşünce kalıplarının dışına çıkamamalarıdır. Çünkü 
mevcut teknolojilerini geliştirmek için çok yatırım yapmış ve aşamalı inovasyona fazlasıyla 
odaklanmışlardır. Ayrıca kullanılan teknolojinin geliştirilmesinde büyük emeği geçmiş olan eski 
personel ve yöneticiler fikrin gelişmesinin önünü kapayabilir. Bunlara ek olarak, ölçüm/değerlendirme 
metodları ve para akışları mevcut teknolojiye odaklandığından, radikal inovasyonun kabul edilmesi ve 
uygulanması neredeyse imkansızlaşır. 

Yukarıda bahsettiğimiz ilk tanımlama modelimiz daha çok inovasyonun kapsamının büyüklüğüne 
dayanmakta idi. Aşağıda vereceğimiz ikinci tanımlama modeli ise daha çok inovasyonun sektörde yer 
alan firmalar üzerindeki etkisine yoğunlaşmaktadır. 
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B. 2. Model 

B1. Sürdürülebilir (Destekleyici) İnovasyon: Sektördeki firmalar arasındaki rekabeti körükleyen ve 
firmaları inovasyon yapmaya yönelten inovasyondur. Aşamalı ya da radikal inovasyon olabilir. Mevcut 
teknolojilere bağlı performans parametreleri değişmediğinden sektördeki inovasyon sürecinin 
devamlılığı korunur. Örn: maliyet odaklı rekabetin söz konusu olduğu bir sektörde, sürdürülebilir 
(destekleyici) bir inovasyon, maliyeti düşürerek performans parametresini geliştirecektir. Sektördeki 
diğer firmalar da aynı performans parametresini geliştirmek yani gerçekleşen sürdürülebilir inovasyona 
cevap verebilmek için çalışacaktır. 

B2. Yıkıcı (Köstekleyici) İnovasyon: Bu tip inovasyonlar, derecesine göre, sektördeki diğer firmaları 
ticari anlamda ve rekabetçilik açısından kısa, orta veya uzun vadede yıkar. Yıkıcı inovasyonun 
sektördeki performans parametrelerini değiştirmesi nedeniyle diğer firmaların kısa zamanda adapte 
olarak cevap vermesi zorlaşır. Yukarıdaki örneği devam ettirecek olursak; performans parametresi 
maliyet olan bir sektörde meydana gelen yıkıcı bir inovasyon maliyeti önemsiz kılarak, büyüklük, 
kapasite, güç, dağıtım ağı vb. yeni parametreleri ön plana taşıyabilir. 

Kaizen Sistemi: İnovasyon mu? Evet ise nereye girer?  

 

İkinci tanımlama modelinden çıkartılacak ders; rakiplerin gerçekleştirdiği inovasyonu sadece birinci 
tanımlama modelinde esas alınan “büyüklüğe” göre değerlendirmek asla yeterli değildir. İkinci 
tanımlama modelinde esas alınan “etki” odaklı değerlendirmelidir. İkinci tanımlama modeli özellikle 
sektörün alışık olmadığı yeni performans parametreleri karşısında uygun pozisyonu alarak, yapılan 
inovasyonu karşılamak ve başka bir inovasyonla cevap verebilmek bakımından büyük önem arz 
etmektedir. 

C. 3. Model 

Üçüncü ve gerek anlatması gerekse anlaşılması en basit tanımlama modeli ise inovasyonu içeriği 
açısından değerlendiren modeldir. Bu modelde inovasyon altı başlık altında tanımlanmaktadır: 
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C1. Ürün İnovasyonu 

Ürün inovasyonu, yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş bir 
ürünün pazara sunulmasıdır. Bu, teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, 
kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel özelliklerde önemli geliştirmeleri içerir. 

Örnek: Hürriyet Gazetesi Teknoloji bölümünde yayınlanan bir haberle 
tüketici ihtiyaçları üzerine şekillenen bir buluş haberi sunuluyor. Habere 
göre, İTÜ'den Prof. Dr. Cevdet IŞIK, elektromanyetik radyasyonu yutan 
ve yansıtan perde buluşuna imza attı. (Hürriyet, 2010) 

Prof. IŞIK, bu buluşun ortaya konulmasında Denizlili bir annenin 3 
çocuğuyla yaşadığı evin karşısına kurulan baz istasyonunun 
zararlarından duyduğu endişeler konusunda üniversiteyle bağlantıya 
geçmesinin yattığını belirtiyor. 

Ürün, birkaç tekstil firması tarafından üretilerek özellikle yurtdışı 
pazarlara, standart ürünlere göre %30-50 arası fiyat farkıyla sunulacak. 

C2. Hizmet İnovasyonu 

Hizmet inovasyonu, yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları 
açısından önemli ölçüde geliştirilmiş bir hizmetin pazara 
sunulmasıdır. Bu, kullanım kolaylığında, hizmete ulaşımda veya 
diğer işlevsel özelliklerde önemli geliştirmeleri içerir. 

Örnek: Yapı Kredi müşterisi olsun veya olmasın herkes, 
faturalarını barkod okuma özelliği olan Yapı Kredi ATM’leri 
Tele24 Plus’lardan nakit olarak, hızlı ve kolay bir şekilde 
ödeyebiliyor. 

Türkiye’de ilk defa sunulan bu hizmet ile Tele24 Plus’lardan Turkcell, Digiturk, İGDAŞ kurumlarına ait 
faturalar, hem fatura üzerindeki barkod okutularak hem de abone numarası girilerek; Avea, Koç.net, 
Ankara Tedaş, İzmir Tedaş, ASKİ, BAŞKENTGAZ kurumlarına ait faturalar ise, sadece abone 
numarası girilerek ödenebiliyor. Yapı Kredi “Tele24 Plus”ATM’lerinden kartsız ve nakit olarak 
gerçekleştirilen bu işlemler sonunda para üstü madeni para ya da banknot olarak geri veriliyor. 

C3. Pazarlama İnovasyonu 

Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya paketinde, ürün 
yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli 
değişiklikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır. 

Buna örnek olarak dünyanın en ünlü 
fast-food markası olan Mc Donald’s ı 
örnek vermek mümkün. Ürünlerin 

paketlemesi ve özellikle çocuk menülerinin süslü kutluları, 
menülerin yanında verilen hediyeler birer pazarlama 
inovasyonudur.   
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C4. Organizasyonel İnovasyon 

Organizasyonel inovasyon, firmanın iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde 
yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. İşyeri organizasyonunda ya da firmanın dışarıdaki 
firma ve kurumlarla kurduğu ilişkilerdeki yenilikleri ya da iyileştirmeleri kapsamaktadır. Şirket içi bilgi 
paylaşımının sağlanması için yeni uygulamaların geliştirilmesi; şirket içi eğitimlerin belli bir veri 
tabanında toplanarak herkese açık hale getirilmesi; çalışanlar arası eşitsizliğin azaltılması amacıyla 
eğitim çalışmaları düzenlenmesi; ya da Japonya’da uygulanmaya başlanan ve sonrasında tüm 
dünyada yaygınlaşan kalite çemberleri gibi uygulamalar birer organizasyonel inovasyon örneği olarak 
gösterilebilir. 

Organizasyonel inovasyona örnek olarak TEB’in inovasyonu teşvik eden ‘Kıvılcım’ 
adlı portalı verilebilir. Kıvılcım; farklı fikirlerin toplandığı, değerlendirildiği, 
projelendirildiği ve uygulamaya alındığı, inovasyonla ilgili yerel ve ulusal 
örneklerin yer aldığı, trendlerin ve yayınların izlenebildiği kısaca TEB'in 
İnovasyonu yönettiği kurum içi portaldir. 

Yenilikçi organizasyon modelleri; örneğin matris organizasyon modeli gibi 
organizasyon yapısı ve hiyerarşik yapılarda yenilikçi uygulamalar da 
organizasyonel inovasyon olarak sayılabilir. 

C5. Süreç İnovasyonu 

Süreç inovasyonu, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş üretim ya da dağıtım yönteminin 
uygulanmasıdır. Süreç inovasyonu, tekniklerde, ekipmanda veya yazılımda önemli değişiklikleri içerir. 
En bilinen süreç inovasyonu, Ford tarafından geliştirilen üretim bandı yönteminin hayata geçirilmesidir. 
Bunun gibi CNC tezgahlarının kullanımı da süreç inovasyonu olarak değerlendirilebilir.  

Aras Kargo’nun operasyonun her aşamasında el terminalleri kullanmaya 
başlaması iyi bir süreç inovasyonu örneğidir. Kargonun gönderici müşteriden 
alınmasından alıcı müşteriye teslimatına kadar her noktada yararlanılan el 
terminallerinin kullanmasıyla birlikte hem müşteri memnuniyeti, hem de 
operasyonel verimlilik artırıldı. Aras Kargo network’üne online olarak 
bağlanabilen el terminalleri sayesinde tüm bilgiler anında network’e aktarılıyor. 

C6. İş Modeli İnovasyonu 

İş modeli, yönetimin ve müşterilerin ne istedikleri, nasıl istedikleri ve işletmenin bu 
ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayarak nasıl gelir elde edeceğine dair varsayımlarını 
içerir. İş modeli inovasyonu, bir işletme temel varlıklarını ticarileştirmede özgün bir 
yaklaşım benimsediğinde ortaya çıkar. Yemek yeme alışkanlıklarımızı değiştiren 
“yemek sepeti” ve sokaktaki simit tezgahlarını saraylara taşıyan ve çeşitlendiren 
“simit sarayları” iş modeli inovasyonu için mükemmel örneklerdir. 

Benzer iş modeli inovasyonu örneği olarak Tchibo mağazaları 
verilebilir. Bu mağazalarda kahve türlerinin yanı sıra her hafta yeni bir 
konsept altında ve Tchibo garanti sisteminden geçmiş ürünler 
mağazalarda ya da web sayfasında alıcılarla buluşmaktadır. Tchibo 
için bu modelin ne denli başarılı olduğuna dair örnek olarak da, 
Almanya’da haftanın konsepti dahilinde teleskop satıldığı hafta, o yıl 
tüm Almanya’da satılan teleskoptan daha fazlasının Tchibo 
mağazalarında satıldığı verilebilir. 
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1.1. İnovasyon Süreci 

İnovasyon bir süreçtir ve bu süreç yenilikçi fikirlerin uğraş gerektiren birçok aktivite tamamlanarak 
pazara ürün olarak sunulmasına kadar sürer. Bu süreç 5 basamakta gerçekleşir. 
 

 
 
 

1. Fikir: Tüm süreci başlatabilmek için en önemli girdi yenilikçi fikirlerdir. Yenilikçi fikirler 
inovasyon sürecinin olmazsa olmazıdır. Yenilikçi fikirler her taraftan gelebilir: Yönetim, üretim 
departmanı, pazarlama/satış departmanı, diğer çalışanlar, müşteriler, rakipler, danışmanlar. 
Unutulmamalıdır ki; her kafadan onlarca inovasyon fikri çıkabilir. Önemli olan bunların 
arasından doğru olanını seçmektir.  

2. Konsept: Bu aşama sürecin en önemli parçasıdır. Sürecin sonuçlanması açısından, konsept 
aşamasında yapılacak çalışmalar hayati önem ihtiva eder. İnovasyon fikirleri çeşitli 
süzgeçlerden geçirilir ve bir tane kalana kadar elenir. Teknik ve mali fizibilite çalışmaları 
yapılır. Ayrıca seçilen fikir firma yetenek ve imkanlarına göre projelendirilir.  

3. Prototip: Bir ürünün prototipi ne kadar kolay yapılıyorsa, üretim aşaması da o kadar kolay 
gerçekleşir. Kağıt üzerinde projelendirilen fikirler, bu aşamada fiziksel hale getirilerek 
canlandırılır. Ürünün iyi ve kötü yanları ancak prototip hazırlanırken ve test edilirken 
öğrenilebilir. Üretim planları da bu aşamada detaylandırılır.  

4. Üretim: Prototip ve üretim ayrı konulardır. Bir ürünün prototipini yapmak onun teknik ve 
ekonomik olarak üretilebileceği anlamına gelmez. Birçok inovasyon fikri (başarılı prototipler 
üretilmesine rağmen) seri üretime teknik olarak uygun olmaması veya üretim maliyetinin fazla 
olması nedeniyle pazara çıkamadan kaybolur.  

5. Pazara Sunma: Ürünün pazara sunulması için de strateji geliştirilmesi ve plan yapılması 
gerekir. Sürecin başarılı olup olmadığı ancak bu aşamada görülür. Doğru zamanda, doğru 
şekilde ve doğru fiyatla ürünü piyasaya sunmak gerekir. Yenilikçi ürünlerin müşteriye 
tanıtılması da bütçe gerektirir. Projelere başlarken bu maliyet de göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

1.2. İnovasyon Sürecini Besleyen Unsurlar 

Firmalarda, yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşme sürecinin (inovasyon süreci)  başarılı şekilde 
sonuçlandırılması ve süreklilik kazanması için birçok yetenek tarafından beslenmesi gerekmektedir. 
Gerekli yetenekleri geliştirmiş firmaların inovasyonu kurum kültürü haline getirdiği kabul edilir. 
İnovasyonu kurum kültürü haline getiren firmalar rakipler tarafından taklit edilemez bir rekabet 
avantajına sahip olur.  
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Bir küme yöneticisi için, küme üyesi firmalardaki eksik yeteneklerin geliştirilmesi için projeler 
üretmek en öncelikli işler arasındadır. Bunun için inovasyon sürecine katkı sağlayan 
yetenekleri bilmesi, küme üyesi firmaları bu yetenekler açısından değerlendirmesi ve eksik 
yeteneklerin geliştirilmesi için projeler üretmesi gereklidir. Aşağıda inovasyon sürecine girdi 
sağlayan yetenekler detaylı şekilde açıklanmaktadır.  

İnovasyon sürecini başlatan unsur yenilikçi fikirlerdir. Dolayısı ile rekabetçiliği yüksek yenilikçi fikirlerin 
ortaya çıkmasını sağlamak ilk gerekliliktir. Genellikle her firmanın en az birkaç yenilikçi fikri vardır. 
Ancak özellikle KOBİ’lerin bu konudaki en önemli faaliyeti fuarlarda sektör lideri firmaları takip 
etmektir. Bu da sektördeki diğer KOBİ’lerle aynı fikirlere sahip olunması, sınai mülkiyet haklarına 
başkalarının sahip olması vb. sorunlardan dolayı fikirlerin rekabetçilik seviyesini oldukça 
düşürmektedir. Firmalardaki fikir havuzlarında rekabetçilik seviyesi yüksek fikirlerin toplanabilmesi için 
yeterli seviyede kurum kültürüne, ulusal ve uluslararası ölçekte gelişmiş bilgi ağlarına ve tekniğin 
bilinen durumunu yakından takip etmeye ihtiyaçları vardır.   

Fikir akışı sağlandığında süreçteki en önemli sorun ortaya çıkmaktadır. HANGİSİ? Ne yazık ki tüm 
fikirleri uygulamak için yeterli finans ve zaman hiçbir zaman yoktur. İşte burada yenilikçi fikirlerin analiz 
edilerek içlerinden en uygun olanın seçilmesi için bir yeteneğe ihtiyaç vardır. Bu yetenek olmadığı 
taktirde süreç hiçbir zaman başlamamaktadır.	  

 

Kağıt üzerinde ifade edilemeyen hiçbir proje gerçekleştirilemez. Bu nedenle seçilen fikrin proje haline 
getirilmesi gereklidir. Ayrıca ar-ge destek ve hibelerinden faydalanabilmek için de ön şarttır. Tabi ki 
ortaya çıkan projenin uygulanması için proje yönetimi yeteneği de gereklidir.  

İnovasyonun en önemli girdisi nitelikli insan kaynağıdır. Hiçbir fikir kendi kendine inovasyona 
dönüşmez. Yenilikçi fikirler ancak nitelikli ekipler tarafından inovasyona dönüştürülür. Ekip iyi değilse, 
fikrin rekabetçiliği ne kadar yüksek olursa olsun, başarı elde edilemez.  

Daha önceki ürün ve süreç inovasyonu çalışmalarında başarısız olunmuş olsa da gerçekleştirilmiş 
faaliyetlerden elde edilen tecrübeler bir sonrakine sayısız katkı sağlar. Her yenilikçi fikir inovasyona 
dönüşmez. Ancak bu süreci ne kadar çok yürütürsek, başarı ihtimali de o kadar artar.  
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İnovasyon projesi; adı üzerinde bir projedir. Firma içerisindeki farklı birimlerin işbirliği içerisinde 
çalışmasını gerektirir. Bunun için firma içerisinde birimler arası mekanizmalar iyi kurgulanmış 
olmalıdır.  

İletişim ağları, sadece tanıtım ve pazarlama açısından değil, tüm sürecin başarısını etkileyen önemli 
bir yetenektir. Tüm yeteneğe firma içerisinde sahip olmak güzel bir hayaldir. Bir yeteneğe sahip olmak 
kadar, bu yeteneğin kimde olduğunu bilmek de önemlidir. 	  

1.3. İnovasyon için Kaynaklar 

İnovasyondan bahsedilebilmesi için öncelikle ortada yenilikçi ve yaratıcı bir fikir olması gereklidir. Bu 
fikir işletme/kurum içinden gelebilir ya da kurum dışı bilgi ağları, işbirliği kuruluşlarından iletilebilir ya da 
profesyonel inovasyoncular tarafından sektörde ve küresel pazarda değişiklikler, eğilimler, müşterilerin 
yeni yönelimleri izlenip analiz edilerek öneriler şeklinde sunulmuş olabilir. Kurumlara inovasyoncu 
fikirleri taşıyan kaynaklar üzerine yapılan bir araştırma, en yararlı inovatif fikirlerin çalışanlardan 
geldiğini ortaya koymaktadır (IBM, 2006). Çalışanların ardından iş ortakları ve müşteriler yine işe yarar 
inovatif fikirleri kurumlara/işletmelere taşıyan kaynaklardır. 

1.3.1. Açık İnovasyon Paradigması 

Globalleşmenin de etkisi ile son 30 yılda iş dünyasında önemli değişiklikler oldu. Eskiden sadece 
büyük firmalar tarafından yapılan inovasyon, küçük firmalar tarafından da yapılabilir hale geldi. 
Bilgi/iletişim teknolojilerinde ve ulaşım/lojistik sektöründeki hızlı gelişmeler bir küçük ölçekli işletmenin 
bile dünyanın her yerine ürün satabilmesinin önünü açtı. Pazardaki alternatiflerin artması ile müşteriler 
yenilikçi ürünlere yöneldi ve ürünlerin pazar ömrü azaldı.  

 

Tüm bu gelişmeler, günümüzde bir firmanın hayatta kalabilmesi için inovasyon yapmasını ve 
sürdürülebilir şekilde büyümek için de firmanın sürekli inovasyon yapmasını sağlayacak bir yapıya 
kavuşmasını zorunlu hale getirdi. 

Firmalar açısından inovasyon yapmanın gerekliliğine paralel olarak inovasyonun firmalara maliyeti de 
gün geçtikçe artmıştır ve artmaya da devam etmektedir. Bu gelişme ile firmalar, inovasyon yönetimi 
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konusunda maliyetleri azaltacak ve verimliliği artıracak yeni modeller arayışına girmiştir. Bu konudaki 
en etkin çözümler açık inovasyon modeli ve ortak ar-ge olarak ortaya çıkmıştır. 

Geleneksel inovasyon yaklaşımı, kapalı inovasyon modeli olarak da bilinir ve bu yaklaşıma göre 
inovasyon fikirleri kurum içi kaynaklar tarafından geliştirilir. Ancak birçok fikrin mevcut yapıyla 
uygulanamaması veya ar-ge sürecinin devam ettirilememesi nedeniyle kaybolduğu bir modeldir.  

Açık inovasyon sistemini oldukça iyi kullanan firmalar arasında Danimarka kökenli LEGO Group’un 
çalışmaları hem kümeler hem de firmalar için oldukça ilham vericidir. LEGO Group 1998-2003 yılları 
arasında yaşadığı mali sorunlar ve küçülmenin üstesinden gelmesini, işletme dışı fikirleri kullanmaya 
ve yenilikçi ürün geliştirmede dış kaynakları etkili bir şekilde değerlendirebilmesine borçludur. Bu 
modelle birlikte LEGO, 2008 yılında % 38 büyüme yakalamıştır. Bu süreçte özellikle son kullanıcı 
fikirlerini kurum içi inovasyon çalışmalarına adapte edebilmesi, bunu kolaylaştırmak ve sistemli hale 
getirebilmek için sistem geliştirmesi yardımcı olmuştur. LEGO tarafından geliştirilen LEGO 
Ambassador – Lego Elçileri sistemi ile dünyanın her yerinden 40 Elçi LEGO kullanıcısı-hayranı ürün 
geliştirme fikirlerini firmaya iletebilmiş, bu fikirler doğrudan ar-ge ve tasarım bölümüyle uygulamaya 
geçirilmiştir. Bu projeler arasında LEGO Mindstorm gibi oldukça başarılı inovasyon projeleri de 
bulunmaktadır. (Karim R. Lakhani, 2012) 

Açık inovasyon kavramı ilk kez, California Üniversitesi-Berkeley’de bulunan Açık İnovasyon 
Merkezi’nin yönetici direktörü Profesör Henry Chesbrough tarafından kullanılmıştır. Kavram, kullanıcı 
inovasyonu, kümülatif inovasyon gibi kavramlarla ilgili olmasına rağmen, içinde farklılıkları da 
barındırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde firmaların büyük bir bölümü kapalı inovasyon diye 
anılan yapı çerçevesinde hareket etmekteydi. Inovasyon yapan şirketler çalışmalarını bir sır halinde 
bünyelerinde saklamakta, kendi Ar-Ge laboratuvarları dışında üretilen bilgiden yararlanmayı 
düşünmemekteydi. Geçtiğimiz yıllarda ise dünya bilginin çok daha hızlı yaygınlaştığı teknolojik ve 
toplumsal değişiklikler yaşadı. Yaşanan bu gerçekliğin ardından açık inovasyon sistemi şu tezi ortaya 
koydu: Şirketler, bilginin yayılmasının engellenemeyeceği gerçeğine karşı duramayacaklarına göre, 
nasıl faydalanabileceklerine dair dersler çıkarmalıdır. 

Açık inovasyonun arkasındaki ana fikir şudur: bilginin çok yaygın bir biçimde geçişken olduğu 
bugünkü dünya düzeninde, şirketler tamamen kendi yaptıkları araştırmalarla sınırlı kalmamalı, 
bu sınırlanma yerine diğer şirketlerin buluşlarını ve proseslerini satın almalı veya lisanslarını 
temin etmelidirler. Ayrıca, kendi iş alanı için yarattığı ancak kullanmadığı buluşlarını da firmanın 
sınırları dışına çıkarması gerekir. Bunun yöntemleri arasında lisanslama, ortaklıklar kurma gibi 
alternatifler bulunmaktadır. Diğer taraftan, kapalı inovasyon diye andığımız kavram bir firmanın 
sınırları içinde var olan bilginin yine sınırları içinde kalması ve firma sınırları dışında oluşmuş bilginin 
kullanılmaması anlamını taşır. Aşağıdaki tabloda geleneksel inovasyon ile açık inovasyon arasındaki 
temel farklılıkları ortaya koyan, bu yapıların dikkate aldığı prensipler temelinde bir karşılaştırma 
yapılmaktadır. 
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Kapalı İnovasyon Prensipleri Açık İnovasyon Prensipleri 

Firmamız en yetenekli insanlarla çalışır 

Tüm yetenekli insanları bizim firmamızda 
çalışmaz. Gerek firmamızda, gerek 

firmamızın dışındaki yetenekli işgücü ile 
çalışmalıyız 

Ar-ge’den kar edebilmek için icat etmeliyiz, 
geliştirmeliyiz ve kendimize mal etmeliyiz 

Firma dışında yapılan Ar-Ge’nin önemli bir 
değeri vardır; bünyede yapılan Ar-Ge ise, 

dışarıdaki değerden yararlanmalıdır 

Firma, yarattığı yenilikçi değeri pazara ilk 
sunan firma olmalıdır 

Pazarda ilk olmaktan çok iyi bir iş modeli 
geliştirmek önemlidir 

Endüstri içinde en iyi ve en çok fikri üreten 
kurum kazançlı çıkar 

Dışarıda ve içerideki en iyi fikirlerden 
yararlanmasını bildiğimiz takdirde firmamız 

kazançlı çıkacaktır 

Inovasyon süreçlerimizi kontrol etmeliyiz.  
Böylece rakiplerimiz fikirlerimizden 

yararlanıp kar edemezler 

Inovasyon proseslerimizi diğer 
kurumların/firmaların kullanmasından kar 

etmeliyiz; aynı zamanda, eğer iş modelimizi 
daha iyiye taşıyacaksa diğer 

kurumların/firmaların fikri mülkiyet haklarını 
satın almalıyız. 

(Prof. Dr. Henry Chesbrough, Harvard Business Review, 2006) 

Kümelenmeler, küme içi ve küme dışı bilgi ve iletişim ağlarını kurumsallaştıran ve hızla 
geliştiren yapılar olduğundan, ortak ar-ge ve açık inovasyon modeli için mükemmel bir altyapı 
sağlamaktadır.  

1.3.2. Müşteri 

Açık inovasyon paradigmasının yanı sıra müşteriler de inovasyon süreci için kritik bilgi kaynakları 
olarak önemini artırmaktadır. Sosyal medya ve internet her sektör için kritik geri dönüşler, müşteri 
önerileri kaynağı olarak inovasyon sürecini şekillendirecek, kullanışlı fikirleri firmaya sağlamada önem 
taşır. Son kullanıcının fikirlerinin inovasyon sürecine etkisi konusunda yapılan çalışmalar şunu açıkça 
ortaya koymaktadır: Müşterilerin oldukça küçük bir oranı ürünler, süreçler ya da prototipler konusunda 
verdikleri bilgiler, geri bildirim ve önerilerle büyük değer yaratan iyileştirmelere yol açarlar. Ancak 
sayıları sınırlı da olsa doğru müşterilerle/kullanıcılarla iletişim geliştirildiği takdirde sağlanan katkı 
oldukça önemlidir.  Bu kullanıcılar için literatürde lider kullanıcılar (lead users) tanımı yapılmaktadır. 
(Eric Von Hippel, 1986) 

Çoğu işletme/kurum müşterilerin inovasyon sürecindeki bu kritik rolünü kabullenerek doğru fikirleri 
bulmak için müşterilerini çeşitli arayüzler (internet, sosyal medya, reklamlar vb.) kullanarak firmaya 
fikirlerini iletme konusunda desteklemektedirler.  
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Bu projelere örnek olarak Fikri Mühim (www.fikrimuhim.com) sistemi verilebilir. Bu sistem “Word of 
mouth marketing – ağızdan ağıza pazarlama” konsepti üzerine geliştirilmiştir. Bu konseptte, firmalar 
ürünlerini daha piyasaya sürmeden son kullanıcı tarafından denenmesini ve görüş alınmasını 
sağlayabilmektedirler.  Benzer bir örnek Hollanda’da Philips tarafından gerçekleştirilmiştir. Web bazlı 
platformlarında (Leadusers.nl gibi)  kullanıcılardan gelen görüşleri iletilen fikirleri değerlendiren Philips 
“Sense and Simplicity” konseptini bu görüşler üzerine geliştirmiştir. (Maaike Spoor, 2005) 

1.3.3. Patent Veritabanları 

Avrupa Patent Ofisi’nin geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı bir çalışmaya göre, patent veritabanlarında yer 
alan teknik bilginin % 80’i başka kaynaklarda yer almayan bilgilerdir. Dolayısıyla yeni ürün/süreç 
geliştirirken, işletme içi teknik problemlere çözüm aranırken patent veritabanlarında yapılacak 
araştırma bizlere başka hiçbir bilgi kaynağında (internet, makaleler, dergiler gibi) ulaşamayacağımız 
bilgilere ulaşma imkanı tanır.  

Patent veritabanlarıyla sağlanan hizmetler, “tekerleği yeniden keşfetme”yi önleme, rakipleri ve 
teknolojiyi takip etme aracı olarak önemlidir. Firmalar patent dokümanlarını takip ederek, Ar-Ge ve 
yeni ürün/süreç geliştirme aşamasında başka hiçbir bilgi kaynağının sağlayamayacağı kadar maliyet 
tasarrufu sağlayabilmektedirler. (2000 yılında yapılan bir çalışma patent dokümanı başına 13.400 
AVRO tasarruf edildiğini ortaya koymuştur – yani veritabanında bulduğunuz, işinize yarar her patent 
dokümanı sizi ortalama 13.400 AVRO masraftan kurtarır!). 

Ancak, yeterli ve etkin kullanılmayan bu kaynak nedeniyle, KOBİ’lerin gerçekleştirdiği ürün geliştirme 
çalışmalarının %30-50 arası bir oranının aslında daha önce gerçekleştirilmiş bir iyileştirmeyi 
tekrarlama, çözümlenmiş bir problemi yeniden çözme çalışmalarıdır. Avrupa’da bu duplikasyon 
nedeniyle yılda 17 milyon AVRO’nun gereksiz yere harcandığı ortaya konulmuştur. Üstelik bu tahmin 
1998 yılına aittir, günümüzde muhtemelen bu maliyetin çok üstündedir. Ülkemizde bu maliyetin ne 
kadar yüksek olduğuna dair bir çalışma bulunmamaktadır. 

Aşağıda sayılan konular açısından patent araştırma raporlarıyla sunulan bilgilerin incelenmesi, patent 
dokümanlarının detaylı analiz edilmesi ve “inovasyon projeleri için çözümler, öneriler, 
değerlendirmeler” ortaya konulması gereklidir. Bunu yaparken patent dokümanları listelenebilir, 
ihtiyaca uygun olup olmadığı denenebilir, ne tür çözüm ortaya koydukları tek tek değerlendirilebilir.  

Patent bilgilerini inovasyon sürecine aktarırken kullanılabilecek değerlendirme ölçütleri:  

� Proje (ürün/süreç geliştirme, Ar-Ge projeleri) için altyapı oluşturmaları,  
� Teknik problemlerin çözümü, 
� Yeni fikir geliştirirken esinlenme,  
� Lisans al ya da kendin geliştir soruları için yanıtlar, 
� İnovasyon projelerinde patentli ürünleri haklarını ihlalden kaçınma,  
� Başkalarının geliştirdiği bilgiyi kullanma, yani ihtiyaç duyulan teknolojiyi ücretsiz transfer etme 

(Türkiye’de korunup korunmadığının detaylı araştırılması ve detaylı değerlendirmeler yoluyla),  
� Çalışılan piyasaya yeni ürün ve teknoloji sunan diğer firmaları daha yakından tanıma, piyasa 

bilgisini geliştirme,  
� İşletme/kurum içi teknik bilginin geliştirilmesi,  
� Yenilikçi projeler için sınai haklarla ilgili başvurular yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi. 

(innoCentric, 2009) 
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Patent araştırmaları, Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü tarafından sürekli sunulan hizmetlerdendir. Tüm 
yenilikçi projeler için bu tür araştırmalar yaptırılabilir. 

1.4. İnovasyon ve Kümelenme Neden Gereklidir? 

Bir ürün veya hizmetin piyasada talep edilmesi (satın alınması) için bir müşteri değerinin olması ve bu 
müşteri değerinin rakip ürün ve hizmetlere göre daha yüksek olması gereklidir. Müşteri değeri de ürün 
veya hizmetle müşteriye sunulan faydalar ve bunun karşılığında talep edilen bedel ile ifade edilir. Ürün 
ve hizmetin müşteri gözündeki değerini artırmak için girişimcinin önünde üç seçenek vardır. Bunlar: 
	  

� Ürün veya hizmet ile müşteriye sağlanan faydaların artırılması, 
� Ürün veya hizmet için talep edilen bedelin azaltılması, 
� Yukarıdaki iki seçeneğin kombinasyonu. 

	  
Yenilikçi fikirlerinin çoğu kez katma değer ile sonuçlanmamasının nedeni inovasyon ile ürün veya 
hizmet üzerine eklenen faydaların aynı oranda maliyetinin de artırması, böylece müşteri değerinin 
sabit kalmasıdır. Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek üzerinden gidilmesi daha faydalı 
olacaktır.  

Örnek Olay İncelemesi (Ürün İnovasyonu)	  

Firma: Dutch Boy (www.dutchboy.com) 
İnovasyon: Köşeli formda, bir tutamağa sahip, vidalı kapağı olan ve özel bir ağza sahip plastik boya 
kutusu 
 

         
 
Gerçekleştirilen inovasyonla, ürünle müşteriye sağlanan faydalarda kayda değer artış sağlanmış buna 
karşılık ürün için talep edilen fiyat sabit tutulabilmiştir. Sonuç: Ciroda yüksek oranda artış. 
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İnovasyon ve kümelenme; KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin rekabet güçlerini artırmaları 
açısından günümüzdeki en önemli araçlar haline gelmiştir. Bunun sebebi yukarıda örnek olay 
çalışması ile de detaylı şekilde açıklanan iş hayatının temel denklemi ile bir girişimcinin temel hedefi 
üzerinden açıklanabilir. 
 

 
 
Bir girişimcinin temel hedefini basit şekilde “para kazanmak” olarak tanımlayabiliriz. Temel hedefine 
ulaşabilmek ve sürdürülebilir hale getirmek için yapması gereken rakiplerinden daha fazla müşteri 
değerine sahip ürün ve hizmetleri pazara sunabilmektir.  Bunun için faydaları artırmalı, maliyetleri 
azaltmalı veya her ikisini bir arada yapmalıdır. İşte inovasyon ve kümelenme çok etkili araçlar olarak 
bu noktada devreye girmektedir.  Kümelenme müşteri değeri oluşturmada firmalara birçok avantaj 
sağlarken bir yandan da inovasyon verimliliğini artırmaktadır. Bu nedenle iyi bir kümelenme 
çalışmasının içinde yer alan firmalar, kümelenmemiş rakiplere göre birçok rekabet avantajı 
kazanmaktadır. Rekabet avantajlarına örnekler aşağıda verilmektedir. 
	  

� Ortak satın alma ile maliyetlerin düşürülmesi sonucunda ürün ve hizmetleri daha ucuza 
sunmak veya kar marjını artırmak. Küme yönetimleri birçok alanda ortak faaliyetler organize 
edebilmektedir. Ortak fuar katılımı, ortak tanıtım kataloğu, ortak hizmet alımı, ortak hammadde 
alımı, ortak makine alımı, ortak üyelik vb. birçok ortak faaliyet ile maliyetler azaltılmaktadır.   

� Kümelere özel desteklerden faydalanarak maliyetleri azaltmak. Kümelenme devlet 
politikalarında da öncelikle olarak yer almaya başlamış ve kümelere özel devlet destekleri 
ortaya çıkmıştır. Bunlar Ekonomi Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Tebliğ” ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Kümelenme Destek 
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Programı” dır. Çok önemli destek miktarlarına sahip bu programlardan faydalanabilmek için ön 
şart sektördeki diğer firmalarla birlikte hareket etmek yani kümelenmektir. 

� Küme üyeleri arasındaki bilgi ve iletişim ağlarını hızla geliştirerek açık inovasyon 
modeli ve ortak ar-ge ile firmaların inovasyon performansını nitelik ve nicelik olarak 
artırmak. Kümelenme üye firmalarını birbiri ile tanıştırmakta, yeteneklerini birbirine tanıtmakta, 
aralarındaki güven ortamını tesis etmekte, böylece bilgi paylaşımı ve ortak ar-ge için uygun 
ortamı oluşturmaktadır. Hatta birçok başarılı kümede, küme yönetimleri tarafından, ortak ar-ge 
çalışmaları koordine edilmekte ve kaynak bulunmaktadır. Ayrıca firmaların yetenekleri 
birleştirilerek daha nitelikli ar-ge çalışmalarının gerçekleşmesi sağlanmaktadır.  

	  
Türkiye’de kümelenme sürecinin değişik aşamalarındaki 35 küme incelendiğinde küme stratejilerinde 
inovasyon konusunun öncelikli olarak yer alma oranının %83 (27 küme)  olduğu görülmektedir. Bunu 
%54 ile ihracat, %46 ile uluslararasılaştırma ve %40 ile girişimcilik izlemektedir. İnovasyonun 
Türkiye’deki kümelerin en çok odaklandıkları konu olması, kümelenme kavramının doğru 
anlaşıldığının en açık göstergesidir. (Ekonomi Bakanlığı, Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Stratejisi 
Raporu, 2012)   
 

 

(Ekonomi Bakanlığı, Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Stratejisi Raporu, 2012) 

Küme, bilindiği üzere sektör (değer zinciri) merkezli bir konudur. Özünde de inovasyon 
sistemini sektör bazına indirgeyip, işleyişini mükemmelleştirmek yer almalıdır.  
 

İnovasyon ve pazarlama para kazandırır.  
Gerisi masraftan ibarettir.  - Peter Drucker - 

	  
The Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan ve Ortadoğu'da araştırma ve geliştirme 
serilerinin ikincisi olarak yayımlanan "Fostering innovation-led clusters - İnovatif Kümelerin Teşviki" 
raporunda, Dünya çapındaki en iyi uygulamalar analiz edilmiştir. Rapor küme girişimlerinin küresel 
başarıyı yakalamalarında yeni fikirlerin rollerini ve başarıyı getiren ortak etkenleri ortaya koymuştur. 
Rapor başarılı kümelerin ortaya çıkmasında devletin rolünü araştırırken, hangi etkenlerin küme 
girişimlerinin inovasyoncu yönünü geliştirdiği konusunda da detaylı bir analiz sunmaktadır. Raporda 
vurgulanan bulguların inovasyon ile ilgili olanları aşağıda verilmektedir. 
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� İnovasyoncu kümeler geliştirilmesinde en önemli etken "yetenek"tir. 
� Kümelenme işbirliği ile ilgilidir, sadece aynı bölgede yer almak kümelenme olarak 

değerlendirilemez. 
� Hükümetler inovasyon ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma konusunda daha fazla 

çalışmalıdır. 
� Kümelerin en iyi çalıştığı koşullar rekabet edebilirliklerinin ve uzmanlaşmanın sağlanabildiği 

koşullardır. 
� Güçlü bir iç pazar ar-ge odaklı yatırımların çekilmesi için önemlidir. (Economist Intelligence 

Unit, December 2011) 
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2. Kümenin İnovasyon Kapasitesini Geliştirmek 

Kontrol edilmesi imkansız hale gelen pazar/rekabet koşullarını “belirleme” gücü kadar sınırsız bir ufuk 
sunan inovasyon yapabilme yeteneği, kurumsal kültüre adapte edildiğinde asla taklit edilemeyecek bir 
yetenek haline gelir. Her ne kadar büyük ölçekli işletmeler bu trendin farkına varıp inovatif kültürü 
içselleştirmeye çalışsalar da ülkemizin asıl sanayi kesimini oluşturan KOBİ’lerin inovasyonu 
işletmelerine taşımaları konusunda desteklenmeleri gerektiği de açıktır. Bu konuda önemli görevler de 
KOBİ arayüzlerine (KOBİ’lere yönelik hizmet ve destek sağlayan kurum/kuruluşlar) olduğu kadar küme 
yönetimlerine de düşmektedir. Küme yönetim mekanizmaları hem kendi kurumsal yapılarında hem de 
üye işletmelerinde inovatif kültürün yerleşmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirmelidirler. 

2.1. Bir Firmanın İnovasyon Kapasitesi Nasıl Geliştirilir? 

Bir işletmenin inovasyon kapasitesini oluşturan bileşenler 4 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; 
strateji, insan kaynağı, bilgi/iletişim ağları ve finansmandır.  

Bir KOBİ’nin “sürekli inovasyon yeteneği” kazanabilmesi için öncelikle mevcut durumdaki inovasyon 
kapasitesinin ortaya konulması gereklidir. İşletmenin mevcut durumdaki inovasyon kapasitesi firma 
yöneticisi tarafından ölçümlenmelidir. Lider, firma dışından bir uzmanla beraber çalışarak sonuçlardaki 
objektifliği garanti altına alabilir.  

Mevcut durum tespiti sonrası, en güçlü bileşenin seviyesi öncelikli hedef değeri belirler. Örnek olarak 
verilen aşağıdaki grafikte mavi çizgi mevcut durumu göstermektedir. Buna göre işletmenin mevcut 
durumdaki inovasyon kapasitesine göre en güçlü bileşen “liderlik” tir. Bu değer referans olarak alınır.  

Öncelikli hedef, düşük seviyede olan bileşenlerin referans değere ulaşmasıdır. Başka bir ifade ile 
sürekli inovasyon yeteneği geliştirebilmek için işletmenin inovasyon kapasitesini oluşturan tüm 
bileşenleri grafikte kırmızı renkle gösterilen referans değer seviyesine ulaştırmak için yol haritası 
hazırlanmalıdır. Çünkü sürekli inovasyon yeteneğinden ancak tüm bileşenler aynı değerde ise 
bahsedilmeye başlanabilir. Aksi taktirde diğerlerine göre düşük seviyedeki bileşenler inovasyon 
sürecini tıkamaya devam edecek ve sürekliliği engelleyecektir.  
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Tüm bileşenlerin referans değere taşınması için hazırlanan öncelikli yol haritası istek ve kararlılıkla 
uygulamaya konulmalıdır. Bu süreç tamamlandıktan sonra yeniden mevcut durum değerlendirmesi 
yapılmalı ve nihai hedef olan “sürekli inovasyon yeteneğini” firmaya kazandırmak için gerekli yol 
haritası hazırlanmalıdır. Yandaki örnek grafikte yeşil çizgi ile gösterilen “sürekli inovasyon yeteneği” 
işletmenin geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır. 

“Sürekli inovasyon yeteneği” geliştirmek için harcanan zaman ve paranın kısa vadeli geri dönüşü 
olmaz. KOBİ’ler genellikle yol haritasının uygulanması sırasında baştaki heyecanlarını kaybederler. Bu 
nedenle kümeler maliyetlerin paylaşılması ve firmaların motivasyonunun sağlanması açısından 
önemlidir. “Sürekli inovasyon yeteneği” uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek ve gittikçe 
sertleşen rekabet içerisinde karlı şekilde büyümek için KOBİ’lerin yatırım yapması gereken 
gayri-maddi bir değerdir. 

2.2. İnovasyonun Küme Markasına Katkısı  

Firmalar için her şekilde yenilenerek günümüz pazar koşullarına daha iyi adapte olmak, kümeler için 
de firmaların bu konudaki faaliyetlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak altyapıyı oluşturmak doğru 
tercihtir. Geçmişte olduğu gibi yıllarca süren marka sadakati artık aylar bile sürmemekte, taklit ve 
düşük kalite mal/hizmet sunan rakipler fiyatları hızla düşürmektedir. İnovasyona sürekli yatırım 
yapmayan markalar değerlerini korumakta zorluk çekmektedir.  
 

Köklü markalar kurumsal iletişim stratejilerinde “yenilikçi” yönlerini sürekli vurgulayarak 
müşteri kitlesinde olumlu imaj oluşturmaya odaklanırlar. Marka ile sunulan değerler 

müşterilerin/paydaşların bilinçaltına hitap eder ve büyük/küresel markaların değerleri arasında 
mutlaka yenilikçilik vardır! Örneğin GE, 3M, Arçelik, Akbank 

 
Marka sadece işletmeler için değil, kurumlar, şehirler, bölgeler ya da ülkeler için bile ayırt ediciliğin ve 
ilgi çekiciliğin artırılması konusunda kullanılabilecek bir mekanizmadır. Küme markası oluşturmak, 
markalaşmak, küme iletişim stratejisi belirlemek küme yönetimin öncelikli görevleri arasındadır. İyi 
yönetilen bir küme markası hem küme üyesi işletmeler ve destek kuruluşları hem de 
ulusal/bölgesel/uluslararası iletişimde kümeyi daha iyi temsil edecek bir araçtır. Doğru marka yönetimi, 
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küme konusunda farkındalık ve bilinirliğin artırılması, iletişim içinde bulunan kurum ve kuruluşlarca 
algının olumlu yönde geliştirilmesi için önemli avantajlar sağlayacaktır.  
 
Markalaşma uzun vadeli bir süreçtir, kümenin kurumsal yapısına itibar kazandırma, bilinirlik ve ayırt 
edicilik kazandırma süreci olarak tanımlanabilir. Doğru bir marka yönetim süreci için küme yöneticisi 
aşağıdaki hususları dikkate almalıdır: 
 

� Markalaşma sürecinde kurumların kullandığı yöntemler arasında iyi bir logo ve slogan 
belirleme önem taşır. Kurumsal olarak yapılan her türlü iletişimde bu logo ve sloganların 
kullanılması önemlidir. Ancak küme yöneticisi unutmamalıdır ki, logo ve slogan kadar sunulan 
mesajlarda tutarlılık da önemlidir.  

� Kurumsal değerler ve kümenin odak alanları küme yönetim mekanizmaları ve küme üyeleri 
tarafından ortak belirlenmesi gereken değerlerdir. Marka, kurumsal değerleri yansıtmalıdır. 
Ancak küme yöneticisi küme değerlerini belirlerken yönlendirici olmalı, gerçekçi ve kabul 
edilebilir değerler olmalıdır. Örneğin yenilikçilik, müşteri odaklılık, liderlik, iletişimcilik, değişime 
açıklık, girişimcilik, çevreye saygı, mükemmeliyetçilik vb.  

� Bölgesel ya da ulusal olması fark etmeksizin tüm kümeler bir şekilde küresel değer zincirlerine 
adapte olabilmek için faaliyet göstermelidirler. Doğru yönetilen bir küme markası, kümenin bu 
zincirlere tanıtılması da dahil olmak üzere uluslararasılaşma konusundaki tüm faaliyetlerde 
destekleyici olacaktır. 
 

İnovasyon, birçok başarılı kümenin kurumsal iletişiminde mutlaka vurgulanan bir değerdir. Kümeler, 
gerek vizyonlarında gerekse stratejilerinde inovatif yönlerine, küme üyelerinin yürüttüğü inovasyon 

çalışmalarına sağladıkları katkılara mutlaka yer verirler.  Çünkü inovasyonu herkes sever…                                  
Örnek: Oslo Kanser Kümesi, Tuttlingen MedicalMountains Medikal Cihazlar Kümesi, Samsun 

Sağlık Ekipmanları Kümesi 

 
İyi bir marka oluşturma sürecinde en sıklıkla kullanılan değerlerden birisi inovasyondur.  İnovasyon, 
sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da kümelerce en fazla odaklanılan stratejidir ve başarılı birçok 
küme kurumsal iletişiminde mutlaka “inovasyon” temalı mesajlara yer vermektedir.  Örneğin Oslo 
Kanser Kümesinin dört ana stratejisinden biri bölgedeki inovasyon faaliyetlerini hızlandırmaktır. 
MedicalMountains Medikal Cihazlar Kümesi dört ana faaliyet teması belirlemiştir ve bunların ilki 
inovasyon ve yeni teknolojilerin daha iyi tanıtılmasıdır. Samsun Sağlık Ekipmanları Kümesi inovasyon 
kelimesini ön plana çıkarttığı vizyonunun altında sekiz adet stratejik hedef belirmiştir. Bunlardan üçü 
inovasyonla ilgilidir. 

2.3. Kümenin İnovasyon Kapasitesinin Ölçümlenmesi ve Strateji Geliştirilmesi 

İnovasyon, kümeler için çok popüler bir kelime olmasına ve küme stratejilerinde sıkça yer almasına 
rağmen, uygulamada genellikle küme yönetimlerinin düşük performans sergilediği ortak rekabet 
alanlarından bir tanesi olarak ortaya çıkmaktadır.  
 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında elde edilen tecrübelerin ışığında, bir küme için 
inovasyon stratejisi ve eylem planı geliştirilmesi amacıyla oluşturulan metodoloji aşağıda detaylı 
şekilde açıklanmaktadır. Yöntem, soyut veriler kadar somut firma verilerini de dikkate almakta ve 
inovasyonu gerçekleştiren aktörler olan firmalara odaklanmaktadır.  
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Mevcut durumunda kümenin inovasyon kapasitesinin tespiti için yapılması gereken ilk ve en 
önemli iş mevcut durumda firmaların inovasyon performansının ve potansiyellerinin ölçümlenmesidir. 
Bu çalışma genellikle yapılandırılmış bir anket uygulaması ile gerçekleştirilebilir. Anket uygulamasının 
strateji ve eylem planını hazırlayacak olan uzmanlar tarafından firma ziyareti yoluyla yapılması çok 
önemlidir. Böylece somut verilerin yanında soyut veriler de doğru şekilde tanımlanarak toplanabilir. 
Firma ziyaretleri, uzmanların sektörü daha gerçekçi şekilde tanımlamasını ve reel bir strateji 
geliştirmesini sağlamaktadır. Bu nedenle kritik başarı faktörü olarak tanımlamak doğru olacaktır.  
 
Firmaların mevcut durumdaki inovasyon performansı’nın net olarak ortaya konulması için 
gerçekleştirilecek anket çalışmasında aşağıdaki hususların kapsanması önerilmektedir. 
 

� İnovasyon kelimesinin firma vizyonunda, iş planında ve faaliyetlerinde varlık seviyesi,  
� Son birkaç yıl (3-5 yıl) içerisinde gerçekleştirilen ürün, süreç, organizasyonel ve iş modeli 

inovasyonu projeleri ve bunların sonuçları, 
� Son birkaç yıl (3-5 yıl) içerisindeki patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvuruları ve 

sonuçları; 
� Son birkaç yıl (3-5 yıl) içerisinde ar-ge ve inovasyon projeleri için faydalanılan destekler 

(TÜBİTAK-TEYDEB, Kalkınma Ajansı, KOSGEB vb.). 
� Firmanın inovasyon sürecinin tanımlanması (yenilikçi fikirden ürünün pazara sunulmasına 

kadar) 
 
Firmaların inovasyon potansiyellerinin ölçümlenebilmesi gerçekleştirilecek anket çalışmasında 
aşağıdaki hususların kapsanması önerilmektedir: 
 

� Strateji: Firmanın vizyonu, vizyondan haberdarlık ve içselleştirme, inovasyonun vizyonda 
varlığı, firmanın iş planı, pazarı tanıma (ulusal ve uluslararası) 
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� Finans: Firmanın finansal durumu (ciro, ihracat oranı vb.), inovasyon projelerini kendi 
kaynaklarından karşılama isteği, devlet desteklerden haberdarlık ve kullanım, 

� Bilgi ve İletişim Ağları: Sektörel STK’lara ve platformlara üyelik (bölgesel, ulusal, 
uluslararası), fuarlara katılım (ulusal, uluslararası – ziyaretçi, katılımcı), rakipleri ve teknolojiyi 
takip, rakiplerle işbirliği yapılan konular,    

� İnsan Kaynağı: Çalışan sayısı, üniversite mezunu çalışan sayısı, yabancı dil bilen çalışan 
sayısı, üniversite mezunu çalışanların son birkaç yıl (3-5 yıl) içerisinde katıldıkları eğitimler. 

 
Küme firmalarını destekleyen kurum ve kuruluşların, firmalardaki inovasyon süreçlerini 
destekleyen ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi için paydaş ziyaretleri yapılması ve ziyaretlerde 
aşağıdaki konuların sorgulanması önerilmektedir. 
 

� Paydaşın sektörle ilgili bilgi seviyesi, 
� Paydaşın sektöre yönelik kurumsal bir işbirliği stratejisi, 
� Paydaşın mevcut durumda sektörle ilişkisi (son iki yıllık süreç dikkate alınmalıdır), 
� Paydaşın ürün ve hizmetlerine sektörün talebi,  
� Paydaşın önümüzdeki dönemde sektörle işbirliği yapmak istediği alanlar, 
� Paydaşın bölgesel inovasyon sistemi tanımı. 

Firma ve paydaş görüşmeleri sonuçlarına göre bölgesel inovasyon sistemi genel olarak 
tanımlanmalı ve firma ve paydaş görüşmelerinde sıkça belirtilen hususlar dikkate alınarak GZTF 
analizi hazırlanmalıdır.  

Firmaların inovasyon performansı ve potansiyellerinin analizi, destekleyici kurum ve kuruluşlarla 
gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçları ve bölgesel inovasyon sisteminin analizi birleştirilerek Mevcut 
Durum Raporu hazırlanmalıdır.  

Strateji geliştirme ve eylem planı hazırlama sürecinde ilk yapılması gereken iş iyi uygulama 
örneklerinin incelenmesidir. İyi uygulama örneklerinin incelenmesi için kümelerin web sayfaları ve 
kümeler için hazırlanmış işbirliği platformları yararlı olacaktır. Bu kapsamda başarılı kümeler (yerli ve 
yabancı) ve kümelerin inovasyon odaklı projeleri incelenmeli ve iyi uygulamalar raporlanmalıdır.  

Strateji belirleme ve eylem planı hazırlama sürecine küme firmaları ve destekleyici kurumlar mutlaka 
dahil edilmelidir. Ancak çalışmanın hızlı ilerlemesi ve daha verimli olması için taslak strateji ve eylem 
planının uzmanlar tarafından hazırlanması önerilmektedir.  

Taslak strateji ve eylem planında mutlaka izleme ve değerlendirme sürecinde kullanılacak olan 
kriterler (başarı göstergeleri) yer almalıdır. Kriterler, hem küme yönetimin inovasyon stratejisini 
uygulamaya geçirmekteki başarısını hem de firmalarda gerçekleşmesi öngörülen gelişmeyi 
ölçümleyecek göstergelerden oluşmalıdır. Göstergeler belirlenirken ölçümleme zamanı, veri toplama 
metodu vb. konular da açıklığa kavuşturulmalıdır.  

Taslak Strateji Raporu ve Eylem Planı, küme firmaları ve destekleyici kurumların sürece aktif olarak 
katılımını ve sahiplenmelerini sağlayacak olan ortak akıl çalıştayından en az bir hafta önce tüm 
katılımcılara gönderilmelidir. 

Ortak akıl çalıştayı ile taslak strateji ve eylem planını hazırlayan uzman grubu tarafından genel bir 
bilgilendirme yapıldıktan sonra tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınmalıdır. Ayrıca bu ortamın, 
belirlenen eksikliklerin giderilmesi için çözüm bulunamayan konularda beyin fırtınası yapmak için 
uygun bir etkinlik olduğu unutulmamalıdır.  
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Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli revizyonların yapılması ile Kümenin İnovasyon 
Stratejisi ve Eylem Planı nihai halini almış olur. Eylem planları hazırlanırken yapılan en genel 
hatalardan bir tanesi önceliklendirme yapılmadan her türlü faaliyete yer verilmesidir. Eylem Planı 
mutlaka kümenin kaynaklarına (finans ve insan kaynağı) uygun olarak hazırlanmalıdır. İnovasyon 
eylem planı, kümenin genel iş planına entegrasyonu yapılmalı ve belirlenen eylemler uygulamaya 
konulmalıdır. İzleme ve değerlendirme temel bir küme yönetim faaliyetidir. Diğer konularda olduğu gibi 
bu konuda da yapılarak sonuçlara göre strateji ve eylem planı üzerindeki revizyonlar 
gerçekleştirilmelidir.  

2.4. Kümelerde İnovasyon Kültürü Geliştirmek 

Gelenekselliğin hakim olduğu, yeni fikirlerin uçukluk ve zaman kaybı olarak değerlendirilip hor 
görüldüğü bir ortamda yenilikçi fikirlerin yeşererek, katma değer yaratan ürün/hizmet haline gelmesi 
mümkün değildir.   

İnovasyon süreçleri incelendiğinde “insan kaynağı”nın inovasyon için en önemli rolü üstlendiği görülür. 
Bu nedenle işletmenin insan kaynağı ve inovatif kültürü geliştirmek, inovasyonu sürekli hale getirmek 
için en fazla yatırım yapılması gereken konudur. Yeteneklerin/becerilerin geliştirilmesi, yenilikçi fikir 
üretenlerin motive edilmesi, deneme yanılma faaliyetlerinin cesaretlendirilmesi, günün bir kısmının 
yenilikçi fikir arama ve piyasa/müşteri eğilim beklentilerinin araştırılması için kullanılmasının 
desteklenmesi kurumlara ve işletmelere inovasyonu taşımak için yapılabilecek en az maliyetli ama en 
çok getirili adımlar olabilir. 

İnsan kaynağı dışında kümelerde inovasyon ortamının geliştirilmesi için öncelikle kurumsal yapı, bilgi 
ve iletişim ağlarının etkinliği, sektörel etkiler gibi birçok unsur oldukça detaylı bir şekilde 
değerlendirilmelidir. Kurumlarda inovasyoncu kültürün geliştirilebilmesi için yapılan çalışmalarda 
sıklıkla önerilen kurumsal başarı faktörlerinin başında yönetimin inovasyonu destekleyecek strateji 
değişiklikleri yapması, orta ve uzun vadede kuruma inovatif fikirlerle sağlanacak büyük ölçekli 
iyileştirmelerin teşvik edilmesi ve özgürlükçü, denemelere ve değişime açık bir yaklaşımın 
kabullenilmesi gelmektedir.  (Galbraith, 2001) 

Stratejinin yanında kümelenme ekibinde ya da işletmede bu stratejiyi gerçeğe uyarlayacak, sürecin 
her aşamasında aktif rol oynayacak insan kaynağının bulunması gereklidir. Doğru yetenekler ve doğru 
kişilik tipleri bir araya geldiğinde yarattıkları sinerji inovatif faaliyetleri de hızlandıracaktır. Kurumdaki 
yetenekler çeşitlendirilmeli, farklı kişilik tiplerindeki insanları destekleyecek bir işe alma sistemi 
geliştirilmelidir. 

İnsan kaynağı kadar çalışma sistemleri, süreçler de inovasyonu etkiler. Proje odaklı yaklaşım, ekip 
çalışması, geçici çalışma grupları, katı hiyerarşik yapıdan kaçınma, gerekli durumlarda dış 
uzmanlıklardan yararlanma, doğru işe doğru yetenekteki insanların atanması gibi insan kaynağı 
yönetimi süreçlerinin inovasyon için de motive edici ve hızlandırıcı unsurlar olduğu bilinmektedir. 

İnovasyonla elde edilen başarının sürdürülebilirliğini garanti etmenin yolu da inovasyonu kurum 
kültürüne adapte etmekten geçer. Bir defalık başarılı projeler kümeleri ya da işletmeleri sonsuza dek 
rekabet avantajı sağlamazlar. Yenilenmeyen kümeler, değişen teknoloji, pazar koşulları, bölgesel 
politikalar, müşteri eğilimleri, tedarik zinciri yapısında meydana gelen değişiklikler gibi birçok husus 
nedeniyle rekabet yarışının uzağında kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle küme üyesi 
firmalar/kuruluşlar kadar küme yönetim mekanizmaları da yenilikçi olmalı, kurumsal kültürlerini 
inovasyonu destekler şekilde şekillendirmelidirler. 
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Küme yöneticileri küme yönetim organlarının sürekli inovasyon yeteneğini geliştirmek için 
aşağıdaki hususları sağlamalıdırlar: 

� İnovasyoncu Lider: Her kurum gibi kümelerin de inovasyona inanmış, motive edici ve 
vizyoner bir liderle yola çıkması gereklidir. Lider, inovasyon sürecine baştan sona dahil olmasa 
bile, yönlendiriciliği, inovasyonu destekleyici mesajları ve kümenin görünürlüğünde inovasyona 
yaptığı atıflar ile büyük destek sunacaktır. Capital Dergisi’nin yaptırdığı bir araştırmaya göre 
“Türkiye’de CEO’ların yüzde 57’si inovasyonu stratejik öncelikleri arasında görüyor. Çünkü 
çoğu, büyümenin inovasyonla ilgili olduğunun bilincinde. Bu nedenle rakiplerinin ve diğer 
sektörlerdeki şirketlerin de inovasyon stratejilerini yakından takip ediyor ve beğendikleri 
uygulamalardan dersler çıkarıyorlar.” (Capital İş&Ekonomi, 2008) Kümenin lideri de bu trendi 
kümeye taşımalı, uluslararası rakipleri iyi analiz ederek değişimi yönetmelidir. 

� Yetenek Geliştirme: 6 Şapka Düşünce Metodu sahibi Edward D. Bono, “Bir oda dolusu zeki 
ve yüksek maaş alan insanın oturup ilham gelmesini beklemelerinden daha büyük bir israf 
yoktur” demektedir. İnovasyonu kümeye taşımak için insan kaynaklarına ilişkin yetenekler 
sürekli geliştirilmeli, değişen trendler, yaratıcılık gibi konularda desteklenmelidir. Ancak küme 
içinde doğru yeteneklerin ve becerilerin mutlaka bulunması gerektiği de unutulmamalıdır. 
Doğru ekip başarı için kritik önem taşır. Steve Jobs ile birlikte Pixar’ın kurucularından Ed 
Catmull’a göre “İyi bir fikri orta düzey bir ekibe verirseniz berbat edebilirler, ancak orta düzey 
bir fikri iyi bir ekibe verirseniz mükemmel işler çıkabilir.” (Karahan, 2012) 

� Altyapı:  Hem bilgiye ulaşımı kolaylaştıran hem de inovatif fikirlerin somut ürün/hizmete 
dönüştürülme sürecini tanımlayarak hızlandıracak altyapı şartlarının kümede sağlanması 
gerekir. Bu konuda özellikle bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı kümeye avantaj sağlar. Bu 
konuda örnek olarak kullanılabilecek bir model TEB’e aittir. TEB; inovasyon departmanı 
kurarak kurum içi altyapı çalışmalarını profesyonel bir ekibe emanet etmiştir. Ayrıca “Kıvılcım” 
adını verdiği inovasyon portalıyla tüm çalışanların (birimleri fark etmeksizin) kurum için 
yenilikçi fikir sunmasını kolaylaştırmış, fikirlerin iletilmesi ve değerlendirilmesi konusunda 
sistem geliştirmiştir (Turkishtime, 2009). 

� İşbirliği Ağları: İşbirliğinin olmadığı yerde inovasyondan bahsetmek mümkün değildir. 
Dünya’nın hızla büyüyen şirketlerinin inovasyonu yönetme stratejileri konusunda yapılan 
araştırmalar sadece iç dinamiklerle yürütülen projelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin 
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Her proje farklı işbirlikleri ve network yönetimi 
gerektirebilir. Bu nedenle küme yöneticisi işbirliği ağları geliştirme sürecinde aktif davranmalı, 
küme üyeleri ve sektörde meydana gelecek değişiklikleri öngörerek gerekli bağlantıları küme 
için hazırlamalıdır. Açık İnovasyon Paradigması yazarı Henry Chesbrough, “Dünyanın tüm 
zeki insanları sizin için çalışmıyor. En iyisi onları bulmak, bağlantılar kurmak ve neler 
geliştirebileceğimize bakmaktır.”  (Frey) 

� Ödüllendirme: İnovasyon projelerine olumlu katkı sağlayan, değer yaratıcı, maliyet azaltıcı ya 
da çok daha köklü değişikliklere imza atan kümelenme ekibi üyelerinin görünürlükleri 
desteklenmeli ve diğer ekip üyeleri için motive edici ödüllendirme sistemleri geliştirilmelidir. Bu 
konuda büyük ölçekli firmaların başarılı uygulamaları küme yöneticisi için de örnek alınabilir. 
Arçelik, yılda bir buluş günü düzenleyerek, başarılı inovasyoncu ekiplerini, çalışanlarını 
ödüllendirmektedir. Bu etkinlik üst düzey yöneticilerin de katılımıyla ve sosyalleşmenin 
sağlandığı, iletişimin üst düzeyde geliştirildiği (informal) bir yapıda gerçekleştirilmektedir. 
Gelenekselleşen bu etkinlik diğer çalışanları da inovasyon projelerine katkıda bulunmaya 
teşvik etmektedir. (Zaman Gazetesi Ekonomi Servisi, 2012)Bu konuda bir başka örnek de 
TEB’dir. TEB, kurum içi inovasyon fikri yarışmaları yanı sıra bu yarışmalarda ödüllendirilen 
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fikirlerin hangi çalışandan geldiğini de basın bültenleriyle paylaşmakta, çalışanları teşvik 
etmektedir. (Türk Ekonomi Bankası, 2009) 

İnovasyonu destekleyen bir küme yapısında aşağı hususların sağlanmış olması gereklidir. 

� Kurum ve yöneticiler tarafından yaratıcılık ve yenilikçi fikir üretmenin değer gördüğü bir kurum 
kültürüne sahip olunmalıdır. Küme üyesi işletmeler kadar, hatta daha profesyonelce, küme 
yönetim mekanizmaları da sektör ve pazar gelişmelerini izleyebilmeli, kümeye adapte etmek 
için konusunda aktiviteler gerçekleştirmelidirler. 

� Vizyon veya misyon cümlelerinde; farklı birimler, işletmeler arasında işbirliği ve kümeye 
bağlılığın teşvik edildiği açıkça belirtilmelidir. 

� Küme içindeki firmaların yetenekleriyle sınırlı kalınmayıp, başka yerlerde geliştirilmiş 
ürün/hizmetleri de araştırılmalı ve kümeye adaptasyonunu sağlanmalıdır. 

� Her faaliyete müşteri odaklı yaklaşılmalı, her projenin nihai müşterisine sağlayacağı faydaların 
artırılması odaklı çalışılmalıdır. Küme üyesi işletmeler son kullanıcı için bu çalışmaları 
yaparken, küme yöneticilerinin müşterisi ise küme üyesi işletmeler, küme yönetim 
mekanizmaları ve kümenin içinde bulunduğu değer zinciridir.  

� Kümeler rekabet koşullarındaki değişiklikleri hızla analiz edip küme üyesi işletmelere 
aktarabilmelidir. Hızlı karar alabilmeli, bilgiye dayalı kararlar vermelidirler. Katı süreç 
tanımlamaları yerine doğru hedeflere hizmet eden esnek süreçler tercih edilmelidir. 

� Küme üyesi bütün işletmelerin ve destek kuruluşlarının kümeye değer yaratıcı rolü 
kabullenilmelidir. 

� Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı tüm avantajları inovasyon yönetim sürecine entegre 
ederek altyapı geliştirilmelidir.  
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3. İnovasyonun Korunması  

Küreselleşme, gelişmekte olan ülkelerin rekabeti, bilgiye ulaşma kolaylığı ve iletişimin hızı, teknolojinin 
hızla gelişmesi, müşteri beklentilerinin hızla değişmesi iş dünyasının iklimini değiştirmiştir. Bu değişim 
işletmeleri yeni ürün ve hizmet üretmeye, sürekli farklılaşmaya itmektedir. 

 Yeni ürün ve hizmet denildiğinde de ortaya çıkan kritik bir problem bu yeniliklerin belirli bir süre maddi 
kazanç sağlaması ve taklitlerinin önlenmesidir. Bu bağlamda insan düşüncesi ürünü yenilikler için 
sahiplerine belli bir süre sağlanan kullanım hakkına fikri haklar denilir.  

 Fikri haklar telif hakları ve sınai haklar olarak ikiye ayrılır. Telif hakları; bilim, sanat eserleri gibi tek 
olan ve üreticisini yansıtan yeniliklerle ilgili haklardır. Telif haklarıyla ilgili her türlü bilgiye TC. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden ulaşılabilir.  

Sınai haklar ise sanayideki ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün 
çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki 
üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesi 
sistemidir. Böylece bu yenilikleri üretenler ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olurlar. 
Sınai haklar patent, marka, endüstriyel tasarım gibi kavramlardan oluşur.  Sınai haklar 
konusunda Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü yetkilidir. 

Küme yönetimleri için sınai hakları kritik bir bilgi haline getiren özellik ise, inovasyon odaklı işbirliğinin 
desteklenmesinin sonucunda ortaya çıkacak karmaşık yeniliklerin hak sahipliğinin tespiti konusunda 
yönlendirici olma rolüdür. Araştırma enstitüleri, üniversiteler ve işletmeler arasında geliştirilecek 
işbirliklerinde ortaya konulan buluşların hak sahipliğinin nasıl dağıtılacağı, ticarileştirilmeyle elde edilen 
gelirin ve tüm ticarileştirme stratejisinin nasıl şekillendirileceği gibi oldukça kritik konularda tarafları 
yönlendirecek bir arayüz rolü küme yönetimleri tarafından gerçekleştirilebilir. Bu 
bilgilendirme/yönlendirme konusunda da küme yöneticileri doğru kaynakları değerlendirmeli, stratejik 
kararlarında yönlendirebilmelidir. 

3.1. Patent  

Patenti tanımlamadan önce buluşu tanımlamak gerekir. Buluş, sanayideki teknik bir problemin 
çözümü olan fikri bir üründür. Patent; buluş sahibine buluşu kullanma yönünde 20 yıllık bir tekel 
hakkı vererek, ortaya koyduğu buluşu ödüllendirmekte ve bundan sonraki yeniliklere basamak 
oluşturmaktadır. 

Patentler ticarileştirildiklerinde, yani sahibine maddi kazanç sağladığı, ülke için katma değer 
oluşturduğu takdirde değerlidirler. Bir ülkenin ekonomik kalkınmasının altında ülkenin ürettiği katma 
değer yattığına göre, buluşların da müşterilerce ihtiyaç duyulan, maddi getiri sağlayacak konularda 
yapılması önemli bir avantajdır. Bu nedenle patent sisteminin sadece buluş sahibini korumak yönü 
yoktur. Ülkedeki teknolojik gelişmenin de hızlandırılması amacıyla patentin bilgi işlevi de 
bulunmaktadır. 
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Patentin bilgi işlevi demek, ürün, teknoloji, süreç iyileştirmelerinde daha önce yapılmış buluşları ve 
teknolojileri görebilmek demektir. Bu sayede aynı buluşu yeniden yaparak para, emek kaybı 
yaşanmayacaktır.  

Patent kelimesi “açık” demektir. Bu nedenle bir ürün veya teknolojinin patentli olduğu söyleniyorsa, bu 
bilginin açık, ulaşılabilir olduğu anlamındadır. Bu bilgilere patent veritabanları aracılığı ile ücretsiz 
olarak erişilebilir.   

Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bu terim çoğu zaman diğer sınai haklarla karıştırılsa da, 
aklımızda kalması gereken, patentin “teknik” konuları içerdiğidir. 

Bir buluşun patentlenebilmesi için yeni, buluş basamağına sahip ve sanayiye uygulanabilir olması 
gereklidir. Buluş basamağı dediğimiz, tekniğin bilinen durumundan kolaylıkla çıkarılamayacak 
derecede iyileştirme anlamına gelen kriterin sağlanabilmesi için nitelikli ar-ge gerekir. Bu özelliği 
sağlamayan buluşlar, yeni ve sanayiye uygulanabilir olması kaydı ile faydalı model olarak tescillenerek 
hala korunabilir. 

3.2. Marka 

Marka, bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetin diğerlerinden ayırt edilmesine yarayan işaretlerdir. 
İsimler, logolar, şekil, desenler marka olabilir.  
 
Marka Türkiye’de en fazla başvurunun yapıldığı sınai hak türüdür. Marka en fazla ticaret unvanıyla 
karşılaştırılır. Ancak, ticaret unvanı işletmeyi tanıtır, marka ürün/hizmeti tanıtır. Müşteriler 
işletmeyi değil ürün/hizmetleri satın alırlar.  
 
Bir markaya değerli diyebilmek için aşağıdaki unsurları sağlamalıdır:  
 

� Pazar (geniş kitlelere hitap etmek, gıda gibi), 
� İstikrar (uzun yıllar başarıyla piyasada var olmak), 
� Liderlik (sektör lideriyseniz marka değeriniz olumlu etkilenir), 
� Kar trendi (karlıysanız marka değerinizi de artırıyorsunuz demektir), 
� Destek (marka için sürekli yatırım yapmalısınız), 
� Coğrafi yaygınlık, 
� Koruma (markanızı tescil ettirmelisiniz). 

 

Değerli bir marka olmanın ilk adımı markayı tescilleyerek yola çıkmakla atılır. Aksi takdirde uzun 
zaman, emek harcadığınız markanız başkaları tarafından kolaylıkla kullanılabilir. 
 

3.3. Endüstriyel Tasarım 

Ürünlerin; şekil, biçim, renk, malzeme, doku gibi duyularla algılanan görünümü endüstriyel tasarım 
olarak tanımlanır. 
 
Tasarım, ürün görünümlerinin ayrıştırılması yoluyla farklılaşmayı sağlar. Bu yolla marka kimliğine en 
önemli katkıyı yapar. Rakip ürünlerin arasında kolaylıkla sıyrılabilmenin yolu, estetik, müşteriye cazip 
gelen ve fonksiyonel tasarımlar yapmaktan geçer. Birçok firmanın başarısının ardında estetik ve 



 

 

  

 
 

28 

görselliğe verdiği önem yatar. Ülkemizde de mobilya, tekstil, ayakkabı gibi sektörlerin gelişmişliğinden 
dolayı patente göre daha sıklıkla kullanılan bir koruma türüdür. 
 
Tasarım, fiyat, kalite ve performans olarak benzer ürünlerin yer aldığı pazarda, ürün bazında anlamlı 
farklılıklar ve katma değer yaratmanın en etkin araçlarındandır. 
 

� Marka yaratmak isteyen, 
� Farklılaşmak ve sektörde adını duyurmak isteyen, 
� İhracat hedefleri bulunan, 
� Bulunduğu sektörde tercih edilebilmek için estetik açıdan farklı ürünler üretmesi gereken, 

 
KOBİ’ler endüstriyel tasarım konusuna eğilmelidirler. 
 
Endüstriyel tasarımlar tescillenerek 5 yıl boyunca korunabilirler, gerek duyulursa bu koruma 25 yıla 
kadar uzatabilir. Endüstriyel Tasarım koruması; Üretim Yöntemi, Ürünün Kullanım Amacı, teknik 
faydalar gibi konuları kapsamamaktadır. Sadece ürünün şekil, biçim, malzeme vb. görünüşüne 
yansıyan özellikleri içerir 

3.4. Coğrafi İşaretler 

Geleneksel ürünler ve el sanatları, tarım, hayvancılık, orman ürünleri gibi bölgeyle özdeşleşmiş 
ürünleri içeren sektörlerde faaliyet gösteren kümeler temel sınai hakların yanı sıra coğrafi işaret 
konusunda da bilgi sahibi olmalıdırlar.  

Coğrafi işaretler; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, 
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Dolayısıyla bölgelerin 
ekonomilerinin gelişmesi, yöresel üreticilerin yerel kaynakları daha iyi değerlendirmesi, yerel 
istihdamın artırılması ve hayat şartlarının gelişmesi, bölgenin marka kimliğinin desteklenmesi ve 
bilinirlik ve olumlu algının artmasıyla bu ekonomik iyileşmenin sürekliliğini sağlamak anlamında önemli 
avantajlar taşımaktadırlar. (innoCentric, 2012) 

Yöresel ürünlerin ekonomik değerlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar coğrafi 
işaretlemeler açısından değerlendirildiğinde turizmde ve bölgesel pazarlamada önemli rolleri ortaya 
çıkmaktadır. Bu tarz ürünlere sahip olan bölgelerin ekonomik çıkarları dışında turizm ve tanıtım amacı 
taşıması doğru bir yaklaşımdır. Coğrafi işaret tescili yöresel ürünlerin turistik ve ekonomik değerlerinin 
geliştirilmesi için önemlidir. Coğrafi işaret konusu “yöresel, bölgesel” dolayısıyla da belirli bir coğrafi 
alanda yoğunlaşmış sektör işletmelerini içerdiğinden “küme”ler, bu sınai hakkı doğru analiz etmeli, 
sektördeki ürün/hizmet yapısında bölgeden kaynaklanan nitelikler olup olmadığını inceleyerek bu 
hakları bölgeyi, bölge işletmelerini, kümeyi uluslararası pazara taşıma ve markalaştırma konusunda 
etkin kullanmalılardır. 

Coğrafi işaret korumasının etkin kullanımı yoluyla markalaşmış bölgeler ve kümelere örnek olarak 
İtalya’nın Val di Non Bölgesinde üretilen Melinda Elması, Hindistan kökenli Darjeeling Çayı ve 

Meksika Jalmich yöresine ait Cotija Peyniri verilebilir. Bunun yanında günlük hayatta ürün ismi gibi 
kullandığımız şampanya, tekila, yafa portakalı gibi ürünler aslında belli bir bölgeye ait coğrafi 

işaretlerdir. 
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Coğrafi işaretler konusunda küme yöneticileri doğru ticarileştirme stratejisi geliştirme, geleneksel 
sektörlerde inovasyon ve markalaşma, uluslararasılaşma ve yeni pazar geliştirme gibi konularında 
kaynaklara ulaşmalıdır. Avrupa’da bu konuda özellikle İsviçre ve Fransa’da özelleşmiş enstitüler ve 
eğitim programları bulunmaktadır. Bu kurumlara örnek olarak: 
 

� AGRIDEA (http://www.agridea-international.ch/),  
� CIRAD (http://www.cirad.fr/) ve  
� INTERGI (http://www.intergi.org/) verilebilir.  
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4. Başarılı Proje Örnekleri 

Bu bölümde küme yöneticileri için inovasyon eksenli başarılı proje örnekleri sunulmaktadır. Bu 
örneklerin bazıları küme odaklı, bazıları bölge/sektör odaklı projelerdir. Kümelerin büyük 
çoğunluğunun stratejilerinin inovasyona odaklanmış olmasına rağmen, uygulamadan bu konuya 
gerekli önemin verilmediği görülmektedir. Bu kapsamda küme yöneticisi tarafından gerekli altyapının 
oluşturulması ve kümenin ihtiyaçlarına karşılık gelmesi şartıyla uyarlanabilir, yerli örnekler detaylı 
olarak ele alınacaktır.  

4.1. Hezarfen Projesi – Türk Patent Enstitüsü 

Hezarfen Projesi, Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından, KOBİ’lerin 
inovasyon yönetimi kapasitesinin artırılması amacıyla 2007 yılından bu 
yana coğrafi sınır ve/veya sektör odaklı uygulanan bir projedir. Türk Patent 
Enstitüsü, KOBİ’lerde inovasyon yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi 
açısından ortaya koyduğu başarılı sonuçları nedeniyle Sanayi Stratejisi 
Belgesi (2011 -2014) ve KOBİ Eylem Planına (2011 – 2013) girmiş Hezarfen’i her yıl farklı bir 
bölgede/sektörde tekrarlamaktadır. Hezarfen Projesi’nin uygulandığı bölgeler ve sektörler aşağıda 
verilmektedir. 

� 2007 – Ankara (Ostim OSB + İvedik OSB) – Tüm  Sektörler 
� 2008 – Ankara (Sincan OSB) – Tüm Sektörler 
� 2009 – Konya – Tüm Sektörler 
� 2010 – Gaziantep – Tüm Sektörler 
� 2011 – Kocaeli – Tüm sektörler 
� 2012 – Ankara - Medikal Cihazlar ve Aletler Sektörü 

Daha önce yürütülen projelerinden elde edilen tecrübe ve geri bildirimle projenin içeriği ve kullanılan 
materyaller daha da geliştirilerek, işletmelerin inovasyon sürecinin neredeyse tüm aşamalarında 
yaşadıkları sıkıntılara yönelik çözümler sunulmaktadır. Buna ek olarak inovasyonun korunması 
konusunda da bölgedeki veya sektördeki işletmelere kapasite kazandırılmaktadır. 

Proje kapsamında firmalara sağlanan ürün ve hizmetlerle bir yandan yenilikçi fikirler arasından en 
rekabetçisi belirlenerek bu fikrin uygulamaya konulması için destek sağlanırken bir yandan da firmanın 
rekabetçilik seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. 
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Hezarfen Projesi, coğrafi sınır ve sektör odaklı yaklaşımı nedeni ile kümelerin inovasyon yönetimi 
kapasitesinin artırılması için uygun bir içeriğe sahiptir. Proje, birçok ürün ve hizmetten oluşmakta olup, 
bunlar uygulanacak bölgenin ve sektörün ihtiyacına göre uyarlanabilmektedir. Proje kapsamında 
verilebilen ürün ve hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.  
 

 

A. Danışmanlık Modülleri 

Kıyaslama (Benchmarking): Firmanın inovasyon kapasitesi ölçümlenerek projedeki firmaların genel 
ortalaması ve en iyi performans sergileyenin değerleri ile kıyaslandığı raporlar firma düzeyinde 
düzenlenmektedir. Bu rapor firmanın sürekli inovasyon yapabilme becerisi kazanması için kazanması 
gereken yetenekleri göstermektedir. 
 
İnovasyon Projelerinin Analizi: Her firmanın inovasyon projeleri; BCG, Ansoff, Ödül vb. matrislerle 
analiz edilerek firma yöneticisi ile beraber firma için potansiyeli ve uygulanabilirliği en yüksek proje 
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belirlenmektedir. Bu çalışma kapsamında firmanın mevcut ürün portföyü de değerlendirilmekte ve 
sonuçlar firma bazında raporlanmaktadır. 
 
Patent (Tekniğin Bilinen Durumu) Araştırması: Her firma için belirlenen inovasyon projesi ile ilgili 
tekniğin bilinen durumu raporu hazırlanmaktadır. Raporda, seçilen inovasyon projesi ile ilgili dünyada 
yapılmış olan patent başvuruları yer almaktadır. Bu rapor ile firmanın inovasyon projesi ile ilgili bilgi 
seviyesi güncellenmektedir. 
 
Teknoloji Değerlendirmesi ve İnovasyon Planı: Belirlenen inovasyon projesi ile ilgili mevcut 
alternatif teknolojiler ve bunların üzerindeki patent koruması değerlendirilmektedir. Firmaların sürekli 
inovasyon yapabilme yeteneği kazanması ve belirlenen inovasyon projelerini hayata geçirebilmesi için 
firma bazında iş planları hazırlanmaktadır.   

B. Eğitim Modülleri 

Eğitim 1 - İnovasyon ve Sınai Haklar Yönetimi: Eğitimde inovasyon ve sınai haklar yönetimi 
konusunda KOBİ’lere yönelik güncel uygulamalar yer almaktadır. Ayrıca KOBİ’lerin inovasyon 
sürecinde yaşadıkları muhtemel problemler üzerine oluşturulmuş senaryolar üzerinden çözüm 
alternatifleri tartışılmakta ve en iyi seçenekler belirlenmektedir.    
 
Eğitim 2 - Patent ve Patent Veritabanları: Eğitim iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ulusal 
patent başvurusu, uluslararası patent başvurusu, patent başvurusunun bölümleri, araştırma ve 
inceleme raporları anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların patent veritabanları üzerinden 
tekniğin bilinen durumunu çıkartabilmeleri amacı ile hazırlanan sektör odaklı senaryolar kapsamında 
internet üzerinden uygulamalı eğitim yapılmaktadır. 
 
Eğitim 3: Ar-Ge Destekleri ve Başvuru Hazırlama: Ar-ge çalışmaları için mevcut destek ve hibe 
programları ile ilgili bilgi verilmekte ve başvuru hazırlanmasına yönelik uygulamalı eğitim 
yapılmaktadır.  

C. Genel Modüller 

Bölgelerarasılaştırma/Uluslararasılaştırma: Proje kapsamında genellikle bir ulusal ve bir 
uluslararası olmak üzere iki adet seminer düzenlenmektedir. Bu etkinlikler kapsamında 
bölgedeki/sektördeki aktörlerin önümüzdeki dönemdeki işbirlikleri için gerekli ulusal/uluslararası 
iletişim ağlarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca düzenlenen eşleştirme etkinliği ile firmaların ve 
ilgili aktörlerin ulusal ve uluslararası bağlantılar kurması sağlanmaktadır.  
 
Başarı Hikayeleri: Firmalara verilen danışmanlık modülleri kapsamında, diğer firmalara örnek 
olabilecek başarı hikayeleri tespit edilmektedir. Bunlar profesyonel şekilde dokümante edilerek 
bölgesel ve ulusal ölçekte yayımlanmaktadır. 
 
Projeden yararlanan firma sayısı uygulanan sektör ve bölgeye göre değişmektedir. Projenin 
finansmanı için TPE kaynaklarının yanı sıra mevcut diğer kaynaklar da kullanılmaktadır. Projenin 
uygulama süresi kapsanan modüllere göre 3 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. Bu kapsamda 
Hezarfen’in ilk uygulaması ve son uygulamasının detayları aşağıdaki tabloda verilmektedir.  
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Tarih 2007 2012 

Yer Ankara 
(Ostim + İvedik OSB) 

Ankara 

Sektör Tüm Sektörler Medikal Sektörü 

Finansman MATRA PSO 
Ankara Kalkınma Ajansı + 

TPE  

Yararlanan Toplam Firma Sayısı 500+ 300+ 

Danışmanlık Hizmeti Alan Firma  20 16 

Eğitim Alan Firma  180+ 60+ 

 

Neden Hezarfen? 
 

Hezarfen, kelime kökeni Farsça “hezar” ve “fenn” kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Hezarfen, 
“Bin ilim bilen” demektir. İnovasyonla Hezarfen bu yönüyle örtüşür; başarılı inovasyoncu olmak için 

iyi bir girişimci olmak, teknolojiyi yakından takip etmek, müşteri beklentilerine hakim olmak ve 
esnek cevap verebilmek, iyi bir marka olmak, yenilikçi – yaratıcı ürünlerinizi tüketici tarafından 

tercih edilen, estetik halde sunmak, Ar-Ge yapmak, Ar-Ge için sunulan finans kaynaklarını takip 
etmek, kullanmak… Gördüğünüz gibi çok farklı konularda yeteneklerinizi geliştirmeniz, sürekli bir 
şeyler öğrenmek ve yenilenmeniz gerekir. Sizde “bin ilim bilen” KOBİ’ler olarak rekabette ayakta 

durabilmelisiniz. 

 

4.2. YENTEK Projesi – Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Yenileşim 
Derneği, Gazi Üniversitesi ATAMYO 

Günümüzde KOBİ’lerin rekabet güçleri inovasyon kapasiteleri ile doğru orantılıdır. Artık sadece birkaç 
yenilikçi ürünle rekabet avantajı sağlamak imkansız hale gelmiştir. Hızlı bir değişimin söz konusu 
olduğu günümüz rekabet ortamında, yeni bir ürünün piyasadaki hâkimiyeti çok kısa sürmektedir. Bir 
KOBİ’nin istikrarlı şekilde büyüyebilmesi için sürekli inovasyon yapması gerekmektedir. KOBİ’lerin, 
inovasyon çalışmalarını sonuçlandırarak, katma değer yaratan ürünler ortaya çıkarması için temel 
girdisi nitelikli insan kaynağı olan bir sürecin yürütülmesi gerekmektedir. İnovasyon süreci üretim 
sürecinden farklı nitelikler gerektirmektedir. İnovasyon sürecinin sonuçlandırılması için gerekli 
niteliklerin sadece üst düzey yöneticilerde olması ve ara elemanların bu sürece dahil edilememesi 
nedeniyle, sürecin sonuçlandırılması tamamen yöneticilerin çalışma ve çabalarına bağımlı 
kalmaktadır. Bu da KOBİ’lerin istikrarlı bir büyüme için gerekli olan rekabet avantajını 
oluşturamamasına yol açmaktadır. Özellikle küçük ve mikro ölçekli işletmelerde ise inovasyon 
sürecinin yürütülebilmesi ve sonuçlandırılması için gerekli nitelikler yöneticilerde bile 
bulunmadığından, hiçbir zaman büyümek için gerekli olan rekabet avantajı oluşturulamamaktadır.  
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Yentek Projesi, KOBİ’lerin kısa zamanda rekabet gücünü artırmak için nitelikli bir eğitim programı ile 
inovasyon yönetimi konusunda kapasite kazandırılan bir elemanın firma tarafından istihdamının 
sağlanması fikri üzerine geliştirilmiştir.  
 
Projenin genel amacı gençlerin ve kadınların istihdamının desteklenmesi ve nitelikli ara eleman 
sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerin ihtiyacının karşılanmasıdır. 40 kişinin faydalandığı projenin özel amaçları;  
 

� KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi ve 
� Gençlerin, eğitim ve oryantasyon çalışmaları ile kalifiye hale getirilerek, iyi imkânlarla istihdam 

edilmelerinin sağlanmasıdır.  
 
YENTEK-Yenilikçi Teknik Personel Yetiştirme Projesi Hedef grubu 19-24 yaş arası işsiz Meslek 
Yüksekokulu mezunlarıdır. 10 ay süren Proje, 2009 yılında Yenileşim Derneği, OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu (ATAMYO) ortaklığında 
yürütülmüştür.   

4.3. Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması – ODTÜ Teknokent 

 
Teknoloji ve inovasyona dayalı girişimcilerin desteklenmesi amacıyla tasarlanan yarışma, 2005 
yılından beri sürdürülen, Türkiye’nin en ses getiren yarışmalarından biridir. Geliştirilen konsept, 
sponsorlarla desteklenerek içerik savunma ve bilişim sektörleri özelinde geliştirilmiştir. 

Proje kapsamında ekip olarak katılım sağlayan girişimciler, çeşitli eğitimler ve danışmanlıklarla 
desteklenmekte, en önemlisi de inovatif fikirleri için risk sermayesi sağlayıcılarına projelerini tanıtma 
fırsatı sunulmaktadır. Proje kapsamında teknoloji ve inovasyona dayalı fikirlere sahip girişimciler bir 
fikrin bir işe dönüşme sürecinde eğitilmekte, girişimciliğin zorlukları, riskleri ve ödüllerine ilişkin kişisel 
deneyim geliştirebilmekte, disiplinler arası, planlı ve hedefe yönelik ekip çalışmasının değerini ve 
önemini anlayabilmekte, daha önce benzer süreçlerden geçmiş kişilerin deneyimlerinden faydalanma 
şansına sahip olmakta, projelerinin başka ilgi gruplarına (risk sermayesi şirketleri, yatırımcılar, şirketler 
gibi) duyurulmasını ve bazı durumlarda finanse edilmesini sağlayabilmektedirler.  

Yarışma için geliştirilen konsept, son yıllarda sponsorların da desteğiyle gelişmiş, tüm Türkiye 
genelinde üniversite öğrencileri ve mezunları yarışmaya dahil edilmeye başlanmıştır. Bunun yanında 
işbirlikleri yoluyla diğer Teknoparklar’ın da projeye destekleri geliştirilmiştir. Sponsorluklar ve ödül 
miktarı geliştirilerek daha çekici hale getirilen yarışmaya 2008'de Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 
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2009'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 2010'da Türk Telekom, 2011'de Intel'in desteğine, 
2012 yılında Denizbank ve ASELSAN katılmıştır. (Metutech, 2012) 
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