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Türkiye

37. Sırada

İşletmeleri başarısız 
olan toplumlar başarısız 
olurlar.
Jorma Ollila,
Nokia’nın Başkanı ve 
CEO’su
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OECD PISA Matematik Testi Sonuçları (8.sınıf)
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Her 100 kişi başına geniş band kablolu internet bağlantısı (OECD) 
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2023 Türkiye İhracat Stratejisi  ve Eylem Planı, Ekonomi Bakanlığı, 2012
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Bilgi Yönetimi Süreçleri

Bilginin Keşfi

Bilginin 
Yakalanması

Bilginin 
Paylaşımı

Bilginin 
Uygulanması

•Kombinasyon

•Sosyalleşme

•İçselleştirme

•Dışsallaştırma

•Değiştirme

•Sosyalleşme

•Direktifler

•Rutinler, süreçler

Becerra-Fernandez, et al. -- Knowledge Management 1/e -- © 2004 Prentice Hall 

/ Additional material © 2005 Dekai Wu



Bilginin Topluma Transferi

“Bilimsel buluşları başarılı ticari ürünler ve süreçler 
haline getirme  yeteneği bilgi odaklı ekonomi için 
yaşamsaldır.”  

ÜNİVERSİTE’NİN 3 AMACI :

Our Competitive Future,  Building the Knowledge Driven Economy, White Paper, Gordon Brown, İngiltere Maliye Bakanı, 16 Aralık 998

Eğitim-Öğretim

Araştırma
Bilginin Topluma Transferi

(Bilginin Uygulanması)

ÜNİVERSİTE

10
Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL           

Empinovas



İnovasyon ve Girişimcilik Kültürü

•Üniversitenin toplum için değer yarattığı ve sanayi ile
işbirliği yaptığı,
• Tekno öncülere üniversite ve devlet tarafından sağlanan
olanakların ve desteklerin geliştiği,
• Özel sermaye, iş melekleri ve risk sermayesi fonlarının işin
içine girdiği,
• Sonuçta bir dizi zengin ve çeşitli kuluçka merkezlerinin,
ortak işyeri olanaklarının, yatırımcıların ve her türlü
profesyonel desteğin sağlandığı,
inovasyon ve girişimcilik için sürdürülebilir bir küme ve bir
girişimcilik kültürünün yaratılması

Our Competitive Future,  Building the Knowledge Driven Economy, White Paper, Gordon Brown, İngiltere Maliye Bakanı, 16 Aralık 1998
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Bu Kültürün Kritik Başarı Faktörleri

•Örnekler, öncülük etmiş ve ruhunuzu (ya da evinizi) 
satmadan başarmanın olanaklı olduğunu göstermiş 
yerel kahramanlar, yolun başındakilerin 
özdeşleşebileceği insanlar gereklidir.
• Başarısızlığa uğramak kabul edilebilir olmalıdır. Pek 
çok ABD’li girişim kapitalisti, eğer kurucular daha önce 
başarısızlığa uğramamışlarsa yatırım yapmaz. Bu 
girişimci eğitiminin bir parçasıdır. 
•İşler iyi gitmezse büyüyen bir ekonomide başka bir iş 
daha kolay kurulabilir. Büyüyen bir ekonomi.

Creating the climate for Innovation, Handout, The University of Cambridge, Lang. J, 2003

Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru, J.G. Wissema, Özyeğin Üniv. Yayınları, Eylül 2009
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Bu Kültürün Kritik Başarı Faktörleri-2
•Bir şirket kurmak, bir birey ya da küçük bir ekip için 
erişilebilir bir hedef olmalıdır. Bu sayede para, geniş bantlı 

internet, insanlar, sıvı helyum, elektronik malzeme gibi herhangi bir şey en 
az telaş ve gecikmeyle sağlanabilmelidir ki, teknik geliştirme ve satışlar 
gibi iş problemlerinin özüne yoğunlaşabilsin.

• Bir işe atılmak kişinin yaşam tarzıyla bağdaşmalıdır. 
Bu amaçla yola çıkan kişi ruhunu satmamalı, ya da 
ailesini risk altına sokmamalıdır. (Toplumda kabul görme, 

borçlanma garantisi, uzun vadeli krediler ve faiz ödemesiz dönemler, 
çocuk bakım olanakları, gece geç saatlerde alışveriş yapabilme serbestisi 
vb. gibi pratik şeyler.)

•Ödüller de ihmal edilmemelidir. Uygun vergi teşvikleri, 
makul fikri mülkiyet hakları politikaları gibi. 

Oyun oynanmaya değer olmalıdır.

Creating the climate for Innovation, Handout, The University of Cambridge, Lang. J, 2003

Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru, J.G. Wissema, Özyeğin Üniv. Yayınları, Eylül 2009
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İlişki Ağları, İnovasyon Ekosistemi

1987’de Cambridge’te “Cambridge  Üniversitesi’nin 
beyinlerini Britanya endüstrisinin problemlerinin 
emrine vermek” amacıyla kurulmuş 360 şirket vardı.

Cambridge ilişki ağlarının kurulduğu bir yerdir ve bu 
kişisel ilişkiler ağı, başarısızlığa uğrayan yeni şirketler 
için güvenlik sağlamaktadır.

Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru, J.G. Wissema, Özyeğin Üniv. Yayınları, Eylül 2009

Buna Yenilikçi ve Girişimci Ekosistem adı verilmektedir.
Clustered Cloisters, The Economist, 21 Şubat 2004

14
Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL           

Empinovas



Yerelleşme ve Küreselleşme

PARADOKS-1Küreselleşme Yerelliğin önem kazanması
•Etkileşim
•İlişkiler
•Enformasyon paylaşımı
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Yerelleşme ve Küreselleşme-2

Bilgi için gereken bütün unsurların yürüyerek erişilecek bir mesafede olmaları,
örneğin üniversitedeki profesörlerin var olan ve işe yeni girişen şirketlerin
danışmanı olmalarını, onları bir şirketin ya da akademik olmayan bir kurumun
geçici olarak işe almalarını ya da onlara bir görev vermelerini kolaylaştırır.

Tüm kuruluşlar aynı yerde olunca insanlar birbirlerinin bulundukları binalara
girip çıkabilirler ve böylece sinerji ve fırsatlar yaratabilirler.

İnternet halihazırda yürürlüğe konmuş ve iyi yapılandırılmış bir projede bilgi
toplamak ve iletişim için yararlıdır. Projenin henüz tanımlanmadığı
durumlarda ise internet, mutlu rastlantılarla karşılaşmak, karmaşık fikirler
geliştirmek, fikir yürütmek ya da iş üzerindeki deneyimlerden yararlanmak için
fayda sağlamaz.
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Yerelleşme ve Kümeleşme-3

Kümeleşmek  için güven duymak gerekir.

Coğrafi yakınlığın kümeleşmeye sağladığı kolaylıkları şöyle sıralayabiliriz:
• Örtük bilginin (tacit knowledge) akışı,
• Yetenekli ve uzmanlaşmış işgücünün varlığı,
• Öngörülmemiş etkileşimler,
• Araştırma kurumları ve üniversiteler hakkında daha çok enformasyon,
• Uluslararası ağlara ve sermayeye daha kolay ulaşım.

“Bir fırsat, bir boşluk gördüm bu ürünü üretmeye, bu işi yapmaya karar verdim.”
“Yarı iletken İnce film kaplarken hataları nasıl azaltacağımı Hasan Bey bana anlattı.”
“En iyi IR Lensleri en ucuza nereden alacağımı Mehmet Bey söyledi.”
“Sıvı Helyumu en kısa sürede getiren Tüpgaz adlı şirketmiş. İşimin çabuk görülmesi için de oradan da
Caner bey ile konuşmam gerekiyormuş.”
“Geliştirdiğim prototipi seri olarak üretebilmem için KOSGEB’teb Mehmet Bey ile görüşmem
gerekiyormuş. Endüstriyel Uygulama diye bir teşvik varmış.”
“5 arkadaş bir araya gelsek, KOSGEB İşbirliği-Güçbirliği teşviği alıp, fabrikamızı kurmaya katkı
sağlayabilirmişiz. Hüseyinler yapmış bu işi.”
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Kümelenme ve Rekabetçilik

SRI International,”Cluster Competitiveness Initiative:USAID Progress Report, Oct.2002

PARADOKS-2Rekabet etmek İşbirliği yapmak

Rekabet içinde işbirliği yapmak!
Co-opetition
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Kümelenme ve Rekabetçilik-2

Kümeleşmek  için güven duymak gerekir.

İşletmeler arası rekabetin doğası değişiyor. Geliştirme maliyetlerini 
paylaşmak ve en iyi uygulama yöntemlerini takip etmek için işletmeler 
gittikçe artan bir biçimde yeni ağlar, yeni ilişkiler kurmak zorundadır. Bu 
durum bazen bölgede iyi performans gösteren işletmelerin kümeler 
oluşturmasını tetiklemektedir. 

Our Competitive Future,  Building the Knowledge Driven Economy, White Paper, Gordon Brown, İngiltere Maliye Bakanı, 16 Aralık 998

“Günümüzde asıl maliyet tasarım ve geliştirme aşamasında oluşuyor. 
Küme içinde bunları paylaşma ve maliyeti düşürme şansımız var.”
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Kümelenme ve Rekabetçilik-3

Kümeler rekabetçiliği 

• Statik olan mevcut verimliliği artırarak,

• Yenilikçilik ve verimliliği geliştirme kapasitesini 

artırarak,

• Yeni işlerin oluşmasını tetikleyerek ve teşvik ederek

geliştirir.

M. Porter, Clusters and new economies of competition, HBR, 1998,
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Rekabetçilik-Güven

GÜVEN = MALİYET HIZ 

S.M.R. Covey, The speed of trust, (Her şeyi değiştiren tek şey güven) , Covey Link LLC, 2006 

Her zaman güvenip bazen hayal kırıklığına uğramak, sürekli 
güvensizlik içinde olup bazen haklı çıkmaktan iyidir.

Neal A. Maxwell

Kümelenme paydaşların birbirine olan güven duygusunu geliştirir.
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Kümelenmenin Bölgeye Faydaları

Temin, tedarikçi Ağı

Günümüzde dünya ölçeğinde bölgeler birbiri ile yarışmaktadır. Bölgeler
kendilerine en uygun altyapı koşullarını meydana getirmek ve bunun
sayesinde işlerinin büyümesini sağlamak, yatırımları ve yetenekli işgücünü
diğer bölgeler yerine kendi bölgelerine çekebilmek için dünya ölçeğinde
birbiri ile yarışmaktadır.

Sonuçta hangi bölge daha rekabetçi olursa orada
yenilikçi ürünler, bilgi-yoğun ürünler bunun sonucunda
da katma değer ve kar payları artacaktır. Toplumun refahı
o bölgede gelişecektir.
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Kümelenmenin Bölgeye Faydaları
Kümelenmeyi destekleyen kurumlar :

Kümeler gelişmiş ve uzmanlaşmış altyapı, çalışanların eğitim ve koçluğu gibi
özel destekleyici hizmetler sağlar.

Küme organizasyonları firmaların kümenin oluşturduğu uzmanlaşmış özel
araştırma ve test merkezlerini gibi altyapı kolaylıklarına ve tesislere erişimini
yönlendirir ve onlara danışmanlık, eğitim gibi kolaylıklar sağlar. Bu bakımdan,
kümeler rekabetçilik avantajı sağlayan bir nevi kendi kendine kurulmuş
örgütlerdir.

Kümeler içindeki resmi olan veya olmayan temaslar, iş ile ilgili enformasyonun,
yapma bilgisinin ve teknik uzmanlığın değişimi teknolojik saçılmalara ve bunun
sonucunda genellikle yeni ve hiç beklenmeyen fikirlerin, yeni yaratıcı
tasarımların, ürünlerin, hizmet çeşitlerinin ve iş kavramlarının oluşumuna yol
açar. Bunun sonucunda küme içindeki yapılan işlerin inovasyon performansı
artar.
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Küme, Yenilikçilik ve Refah İlişkisi

Kümelenme Bölgedeki işletmelerin yeteneklerini  artırır, maliyetlerini azaltır.

Inovasyonun küme içinde oluşma olasılığı daha yüksektir 

Yenilikçi Küme firmaları

Yenilikçi  firmalar

Yeni veya 

gelişmiş ürün ve 

hizmetler 

geliştirme

Yeni veya 

gelişmiş   üretim 

teknolojileri 

geliştirme

Yeni ürün veya 

hizmet için 

pazar 

araştırması 

yapma

Araştırma -

Geliştirmeyi 

kendi 

tesislerinde 

yapma

Araştırma-

Geliştirmeyi şirket 

dışında yaptırma 

(outsourcing 

research)

Bir veya birden 

fazla  uluslar 

arası marka kaydı 

yaptırma

Bir veya daha 

fazla patent  için 

başvuru yapma
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Küme, Yenilikçilik ve Refah İlişkisi

Kümelenme sayesinde Bölgede İnovasyon Kapasitesi artar.

Bölgenin 

Patent 

oluşturma 

seviyesi

Bölgenin Kümelenme Gücü
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Küme, Yenilikçilik ve Refah İlişkisi

Kümelenme sayesinde Bölgede refah artar.

Güçlü kümelerde çalışanların  toplam çalışanlara oranı  (2005)

Yıllık kişi başı gayri safi yurtiçi gelir (2004)

(satın alma gücüne göre ayarlanmış)

26
Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL           

Empinovas



Küme, Yenilikçilik ve Refah İlişkisi

Refah

Rekabetçilik,

(Verimlilik)

Yenilikçilik

Kapasitesi

M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990 

*Bir firmanın rekabet avantajı 
sağlaması, firma dışındaki 
faktörlere ve kurumlara da 
bağlıdır.  Bu nedenle firmalar 
ilişkilerini güçlendirirse daha 
rekabetçi olurlar.

KÜMELER bu işbirlikçi ilişkileri 
harekete geçirir ve  hızlandırırlar.

Kümeleşme

•Yeni sektörler

•Yeni işler

•Mevcut  işlerin büyümesi

•Yüksek ücretler
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The Competitiveness  and Innovative Capacity of the United States, Report,  US Department of Commerce, Jan 2012 
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ABD’nin Rekabetçilik ve İnovasyon Kapasitesi, 

(ABD Ticaret Bakanlığı Raporu, Ocak 2012)

ABD’nin 

rekabetçiliğini 

artırmak için tavsiye 

edilen ilk önlem:

Bölgesel Kümeleri 

destekle


