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Öz: GiriĢimciliğin ve yeniliğin önemi konusundaki fikir birliği ve gerek ulusal gerekse bölgesel kalkınma
süreçlerine sağladıkları katkılar, özellikle son yıllarda bu alanlara yönelik çalıĢmaların ve bu çalıĢmalar
ıĢığında tasarlanan kamu programlarının artmasına yol açmıĢtır. Bu çerçevede Türkiye‟de de giriĢimcilik
ve yenilik alanlarında sağlanan desteklerin arttığı ve çeĢitlendiği, bunun sonucunda destek
tasarımlarında bölgesel farklılıkların ve gereksinimlerin yansıtılması ihtiyacının doğduğu görülmektedir.
ÇalıĢmada bu tür giriĢimcilik ve yenilik desteklerinin tasarımına ıĢık tutması amacıyla Türkiye‟nin
giriĢimcilik ve yenilik haritasının çizilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaca matuf olarak bölgeler, kümeleme
analizi yöntemi yardımıyla giriĢimcilik ve yenilik potansiyellerine göre dört gruba ayrılmıĢ ve oluĢan
grupların özellikleri incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda elde edilen haritadan yola çıkarak ulusal düzeyde
sağlanacak çeĢitli giriĢimcilik ve yenilik desteklerinin bölgelere göre nasıl farklılaĢtırılabileceği ve
özelliklerine göre hangi bölgelerde ne tür araçların daha verimli olabileceği hakkında politika
tasarımcılarına örnek teĢkil edebilecek bazı öneriler sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Yenilik, Kümeleme Analizi, Bölgesel Kalkınma, GiriĢimcilik/Yenilik
Destekleri
Abstract: Broad consensus of opinion that recognizes the importance of entrepreneurship and innovation
and growing appreciation of the key role of them in both regional and national development processes
have led to an increase in academic studies and public programs in these fields in recent years. Turkey
has also affected from this global trend, the number of public programs has increased and the scope has
extended. As an expected result of this increment and diversification, the need for a design that considers
regional differences and requirements has been emerged. In order to give an insight to regional
characteristics, this study investigates the entrepreneurship and innovation potentials of regions in
Turkey through drawing its map. To this end, regions of Turkey are classified according to their
entrepreneurship and innovation potentials by using Cluster Analysis. Suggestions about appropriate
program types for each group are developed according to group characteristics.
Key Words: Entrepreneurship, Innovation, Cluster Analysis, Regional Development, Public Support for
Entrepreneurship/Innovation

GiriĢ
Günümüz ekonomilerinde ülkelerin ve bölgelerin rekabet gücünü belirleyen önemli
etkenler arasında giriĢimcilik potansiyeli ve yenilik kapasiteleri ilk sıralarda yer almaktadır.
Kalkınma sürecini hızlandıracak bu iki unsurun bir araya gelmesi ve bu birleĢim sonucu
ortaya çıkacak bilgi tabanlı ve teknoloji odaklı iĢletmelerin oluĢumu için geliĢmiĢ ve
geliĢmekte olan ülkelerin birçoğu çeĢitli araçlar kullanarak destek sağlamaktadır. Türkiye‟de
de giriĢimcilik ve yenilik alanlarında sağlanan desteklerin gün geçtikçe arttığı ve çeĢitlendiği
dikkat çekmektedir. Ancak bu desteklerin bölgelerin farklı yapılarını, özelliklerini ve
potansiyellerini dikkate alarak tasarlanması ve uygulanması daha etkin sonuçlara
ulaĢılabilmesi için önemlidir. ÇalıĢmada bu temel ihtiyaca yönelik çözümlere ıĢık tutması
amacıyla Türkiye‟nin giriĢimcilik ve yenilik haritasının çizilmesi amaçlanmıĢtır.
ÇalıĢma kapsamında öncelikle giriĢimcilik ve yenilik desteklerine iliĢkin genel bir
değerlendirme sunulmuĢtur. Bu çerçevede Türkiye‟de sağlanan giriĢimcilik ve yenilik
desteklerinin mevcut durumu ele alınmıĢtır. Takiben Türkiye‟nin giriĢimcilik ve yenilik
haritasını oluĢturabilmek üzere giriĢimciliğin ve yeniliğin ölçümü için kullanılan değiĢkenler
araĢtırılmıĢ ve mevcut araĢtırma ve çalıĢmalardan elde edilen bilgiler ıĢığında altı değiĢken
tespit edilmiĢtir. Sonrasında çok değiĢkenli bir analiz yöntemi olan Kümeleme Analizi
(cluster analysis) kullanılarak Türkiye dört gruba ayrılmıĢtır. Tespit edilen grupların
özelliklerini belirleyebilmek amacıyla gruplara iliĢkin değiĢken ortalamaları incelenmiĢ ve
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böylece giriĢimcilik ve yenilik açısından bölgelerin durumu ortaya konmuĢtur. ÇalıĢma
sonucunda ise belirlenen grupların özelliklerine dayanarak hangi bölgelerde ne tür desteklerin
daha verimli sonuçlar üretebileceğine dair bazı önerilerde bulunulmuĢtur.
GiriĢimcilik ve Yenilik Desteklerine Genel BakıĢ
Tüm üretim faaliyetlerini baĢlatması sebebiyle önemli bir üretim faktörü olan
giriĢimcilik, istihdamı artırması ve ekonomik kalkınmayı tetiklemesi nedeniyle de politika
belirleyicilerin gündemlerinde ön sıralarda yer almaktadır. Günümüzde sanayi toplumundan
bilgi toplumuna geçiĢ sürecinde fikri emeğin ekonomik değerinin artmasıyla giriĢimcilik daha
da önem kazanmıĢtır (Müftüoğlu, 2000:2).
GiriĢimciliğin öneminin artmasıyla devletler, giriĢimcileri desteklemek ve
giriĢimciliği artırmak üzere çok çeĢitli araçlar geliĢtirmiĢtir. GiriĢimci olma potansiyeli
yüksek kesime sağlanan eğitimlerden, yeni kurulan iĢletmelere doğrudan sermaye yatırımı
sağlamaya kadar çok geniĢ bir yelpazede yayılan bu araçlar temel olarak finansmana eriĢimin
kolaylaĢtırılması, kültürün oluĢması ve özendirme ile iĢ ortamının iyileĢtirilmesi baĢlıkları
altında gruplandırılabilir. GiriĢimcilik destek türlerine iliĢkin detaylı bilgi ġekil 1‟de
sunulmuĢtur.
ġekil 24. GiriĢimcilik Destekleri

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiĢtir.

Diğer yandan bütün iktisadi akım temsilcilerinin, ekonomik büyüme ve ticari
rekabette yeniliğin önemi konusunda fikir birliği içinde olduğu sarihtir. BaĢka bir deyiĢle,
verimlilik artıĢının, yeni ve geliĢmiĢ üretim teknikleriyle yeni ve geliĢmiĢ ürünlerin ortaya
çıkmasına ve bunların bütün ekonomik sisteme etkin bir biçimde yayılmasına sıkı sıkıya bağlı
olduğu genel kabul gören bir düĢündür (Freeman, 1989:1). Dolayısıyla yenilik destekleri de
giriĢimcilik destekleri gibi hızla geliĢmekte ve çeĢitlenmektedir.
Yenilik desteklerinin çeĢitli çalıĢmalarda farklı Ģekillerde sınıflandığı
görülmektedir. Kapsamlı bir Ģekilde ele alındığında yenilik destekleri üç sınıfta incelenebilir:
finansal, yardımcı ve tamamlayıcı destekler (OECD, 2011; OECD, 2012a). Finansal destekler
ise Ar-Ge (araĢtırma ve geliĢtirme) destekleri, Ar-Ge temelli olmayan yenilik destekleri ve
talep yanlı destekler Ģeklinde gruplandırılabilir. Bu gruplar altında ye alan destek türleri ġekil
2‟de gösterilmiĢtir.
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ġekil 25. Yenilik Destekleri

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiĢtir.

Günümüzde geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde uygulanan gerek giriĢimcilik
gerekse yenilik politikaları ve bu çerçevede sağlanan destek karmaları hedef kitle ve sektör
bağlamında daha odaklı programlara yönelmektedir. GiriĢimcilik destek karmalarına
bakıldığında özellikle giriĢim sermayesi gibi giriĢimcilere kredi ve/veya sermaye sağlayan
finansal desteklere ağırlık verildiği görülmektedir (OECD, 2012a:174). Yenilik destek
karmalarında ise finansal araçlardan finansal olmayan araçlara, doğrudan desteklerden dolaylı
desteklere ve arz yanlı enstrümanlardan talep yanlı enstrümanlara doğru bir eğilim olduğu
dikkat çekmektedir (OECD, 2012a:157-159).
Son yıllarda Türkiye'de de giriĢimcilik ve yenilik alanlarında uygulanan
programların ve sağlanan desteklerin arttığı izlenmektedir.1 Özellikle Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi
BaĢkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK)
gibi kamu kurumları giriĢimcilere ve Ar-Ge yapmak isteyen Küçük ve Orta Ölçekli
ĠĢletmelere (KOBĠ) çeĢitli destek imkânları sunmaktadır. Ancak sağlanan desteklerin
kalkınma ana hedefine hizmet edebilmesi için bir takım Ģartları taĢıması gerektiği açıktır. Bu
Ģartların en önemlileri arasında çok sayıda ve farklı kurumlarca sağlanan desteklerin uyum ve
koordinasyonunun sağlanması, somut hedefler taĢıması ve tasarımlarında yerel dinamikleri
dikkate alması sayılabilir. Destekler arasında uyumun ve dengenin sağlanması ve özellikle
çok sayıda küçük ölçekli programın uygulanmasından kaynaklanan etkinsizliğin giderilmesi
hedefe ulaĢmada kritik önem taĢımaktadır.
Bu faktörler bir hiyerarĢi içinde ele alındığında giriĢimcilerin ve yerel ihtiyaçların
göz önüne alındığı bir destek tasarımının somut hedeflere hizmet edeceği ve böylece
kendiliğinden oluĢan bir uyum içinde iĢleyeceği görülmektedir. Bu noktadan hareket
edildiğinde bölgelerin farklı giriĢimcilik ve yenilik yapılarının incelenmesinin önemi netlik
kazanmaktadır.
Anılan kurumlar tarafından sağlanan destekler incelendiğinde bazı bölgesel
ayrıĢtırmalar dikkat çekmektedir. Örneğin KOSGEB, GiriĢimcilik Destek Programı
kapsamında sağlanan Yeni GiriĢimci Desteği çerçevesinde belirlediği iki farklı destek oranı
ile bölgesel bir ayrıma gitmektedir. Yine Kalkınma Ajansları tarafından KOBĠ‟lere sağlanan
desteklerin bölgesel öncelikler ıĢığında tasarlandığı ifade edilebilir. Ancak genel olarak
değerlendirildiğinde bölgelerin farklı yapısal özelliklerini dikkate alan ve giriĢimcilerin ve
KOBĠ‟lerin özellik, beklenti ve ihtiyaçlarına uygun desteklere gereksinim devam etmektedir.
Analiz Yöntemi
GiriĢimcilik ve yenilik potansiyelleri açısından birbirine benzerlik gösteren
bölgeleri tespit edebilmek için bir gruplama yöntemi olan kümeleme analizi kullanılmıĢtır.
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Kümeleme Analizi6 (cluster analysis) doğal grupları net olarak bilinmeyen birimleri
veya değiĢkenleri birbirleri ile benzerlik gösteren alt kümelere ayıran çok değiĢkenli bir analiz
yöntemidir. Kümeleme yöntemi genellikle dört amaç için kullanılmaktadır:

Bir tipoloji veya sınıflama geliĢtirmek,

Gruplama yolu ile yararlı kavramsal Ģemalar oluĢturmak,

Hipotez oluĢturmak ve

Hipotez test etmek (Aldenderfer ve Blashfield, 1984:9).
Bu çerçevede çalıĢma kapsamında kümeleme analizinin kullanım amacı bölgeleri
sınıflamaktır.
Kümeleme analizi farklı matematiksel gruplama yöntemlerinin genel adı olarak
kullanılmaktadır (Romersburg, 2004:2). ÇalıĢma kapsamında hiyerarĢik kümeleme
tekniklerinden biri olan ve grup içi varyansı minimize etmeyi amaçlayan karesi alınmıĢ Öklid
mesafelerine dayalı Ward tekniği kullanılacaktır. Ward tekniğinin seçilmesinin en önemli
sebebi sınıflandırma sırasında oluĢan bilgi kaybını minimize etmeyi amaçlamasıdır.
Yöntemde bilgi kaybını asgari düzeye indirmek için sınıf içi hata karelerinin toplamı en düĢük
düzeyde tutulmaktadır (Ward, 1963:236-237).
Yöntem Öklid uzaklık ölçüsünü baz almaktadır. Öklid uzaklık ölçüsü formülü:
𝑑 𝑖, 𝑗 =

(𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗 1 )2 + (𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗 2 )2 + ⋯ + (𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝 )2

Ward yönteminde kullanılan hata karelerinin toplamının (error sum of squares, ESS)
matematiksel formülü ise:
𝐸𝑆𝑆 = 𝑥𝑖2 − 1/𝑛(

𝑥𝑖 )2

Diğer taraftan analiz sonuçları değerlendirilirken kümeleme analizinin kısıtları göz
önünde bulundurulmalıdır. Ġlk olarak yöntem, ilgili ve ilgisiz değiĢkenlerin ayırt edilmesine
iliĢkin bir mekanizma içermemektedir. Dolayısıyla ilgili değiĢkenlerin tespiti için konuya
iliĢkin literatürde genel kabul görmüĢ değiĢkenler araĢtırılmıĢtır. Ġkinci kısıt ise küme
sayısının tespitine iliĢkin bir algoritmanın bulunmamasıdır. Küme sayısı, çeĢitli sezgisel
(heuristic) yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir. Son olarak Ward yöntemine özgü bir
dezavantaj ise yöntemin genellikle eĢit büyüklükte kümeler oluĢturmaya eğilimli olmasıdır.
Zira bu her zaman istenen bir durum değildir. Tüm kısıtlarına rağmen amaca uygunluğu göz
önünde bulundurularak ve gerekli önlemler ile olumsuz etkiler asgari düzeye indirilerek
yöntem kullanılmıĢtır.
Analizde Kullanılan DeğiĢkenler
Temel amaç, bölgeleri giriĢimcilik ve yenilik potansiyellerine göre gruplamaktır. Bu
nedenle analizde kullanılan değiĢkenler iki grup altında toplanmıĢtır: giriĢimcilik ve yenilik. 2
Bu değiĢkenleri kısaca açıklamadan önce Türkiye‟de özellikle bölgesel ölçekte veri kısıtının
vurgulanması gerekmektedir. Bununla beraber Türkiye‟de bölgeler arası geliĢmiĢlik düzeyi
belirgin Ģekilde farklılaĢtığı için kullanılan değiĢkenlerin yeteri kadar açıklayıcı olduğu
düĢünülmektedir. Bu bağlamda analizin tutarlı ve beklenen sonuçlara uygun olduğu ifade
edilebilir.
Diğer taraftan kesit veri kullanımındaki sakıncaları önlemek amacıyla orta yüksek
ve yüksek teknolojik sektörlerin oranı dıĢındaki tüm değiĢkenler 2009, 2010 ve 2011
verilerinin aritmetik ortalamaları alınarak hesaplanmıĢtır.
GiriĢimcilik değiĢkenleri
GiriĢimciliğin ölçümünde kullanılacak değiĢkenlere iliĢkin tam bir fikir birliği
olmamasına karĢın yazında kullanılan değiĢkenlerin çoğu kez birbiri ile örtüĢtüğü
görülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalıĢmalarda3 giriĢimciliği ölçmek için genellikle
kurulan iĢletme sayısı, kurulan iĢletmelerin yaĢam süreleri, yaratılan istihdam ve kendi
hesabına çalıĢan kiĢi sayısı gibi değiĢkenler kullanılmıĢtır (Çetindamar, 2002:29). Analizde
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kullanılacak değiĢkenler de bu çerçevede tespit edilmiĢtir. DeğiĢkenlere iliĢkin özet bilgi
Çizelge 1‟de sunulmaktadır.
Çizelge 1. GiriĢimcilik değiĢkenleri
Değişken

Kaynak

Yıl

Birim

15-49 yaş nüfusu oranı
İşveren ve kendi hesabına çalışanların
oranı
Kurulan işletme sayısı

TÜİK (ADNKS )

2009-2011

Yüzde

TÜİK (Hane Halkı İşgücü Anketi)

2009-2011

Yüzde

TÜİK ve TOBB

2009-2011

10.000 kişi

4

15-49 yaĢ nüfusu oranı: 15-49 yaĢ grubu nüfusunun toplam nüfusa bölünmesi ile
elde edilmiĢtir. Bu yaĢ grubundaki nüfusun giriĢimci olma potansiyeli yüksektir. Bu oranın
yüksek olması bölgede giriĢimcilik potansiyelinin yüksek olması anlamını taĢımaktadır.
ĠĢveren ve kendi hesabına çalıĢanların oranı: Tarım dıĢı sektörlerde iĢveren ve
kendi hesabına çalıĢanların tarım dıĢı sektörlerde toplam istihdam edilen kiĢi sayısına oranı
alınarak hesaplanmıĢtır. Bu kiĢiler “giriĢimci” olarak sınıflandırılabileceği için giriĢimcilik
potansiyelini ölçmede sıklıkla kullanılan verilerden biridir. Bu oranın yüksek olması bölgede
yüksek giriĢimcilik potansiyeline iĢaret etmektedir.
Kurulan iĢletme sayısı: GiriĢimciliğin ölçülebileceği en önemli verilerden biri olan
kurulan iĢletme sayısı, bölgede kurulan iĢletme sayısının bölge nüfusuna bölümünün 10.000
ile çarpılması sonucu bulunmuĢtur. Bölgede ne kadar giriĢim yapıldığının göstergesi olması
açısından analiz için kritik önem taĢımaktadır. Kurulan iĢletme sayısı ne kadar büyük ise
bölgede giriĢimcilik o kadar yüksektir.
Yenilik değiĢkenleri
Birçok çalıĢmada yeniliğin ölçümü için kullanılan temel değiĢkenlerden biri Ar-Ge
harcamalarıdır. Ancak Türkiye‟de bölge bazında Ar-Ge harcamalarına iliĢkin veri
bulunamamaktadır. Yeniliğin ölçümüne iliĢkin değiĢkenler tespit edilirken bu kısıt
çerçevesinde mevcut verilere yönelinmiĢtir. DeğiĢkenlere iliĢkin özet bilgi Çizelge 2‟de
sunulmaktadır.
Çizelge 2. Yenilik değiĢkenleri
Değişken
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı

Kaynak
TPE

Yıl
2009-2011

Birim
100.000 kişi

Orta yüksek ve yüksek teknolojik sektörlerin oranı

TÜİK

2008

Yüzde

Öğretim elemanı sayısı

TÜİK

2009-2011

10.000 kişi

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım baĢvuru sayısı: Yıllık patent, faydalı
model ve endüstriyel tasarım baĢvuru sayısının bölge nüfusuna bölünerek 100.000 ile
çarpılması yoluyla bulunmuĢtur. Yeniliğin ölçümünde sıklıkla kullanılan değiĢkenlerden biri
olan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım verileri yenilik konusunda önemli ipuçları
sunmaktadır. Bölgede ne kadar fazla baĢvuru varsa yenilik potansiyeli o derece yüksektir.
Orta yüksek ve yüksek teknolojik sektörlerin oranı: Bu oran, illerde imalat
sanayinde faaliyet gösteren firmaların teknoloji seviyelerini göstermesi açısından önemlidir.
Oranın hesaplanmasında OECD tarafından hazırlanan “Ġmalat Sanayi Teknoloji Sınıflaması” 5
kullanılmıĢtır. Buna göre imalat sanayi için düĢük, orta düĢük, orta yüksek ve yüksek olmak
üzere dört ayrı teknolojik seviye belirlenmiĢtir (OECD, 2007:219-221). Bu sınıflamaya göre
değiĢken, bölgelerin imalat sanayinde orta yüksek ve yüksek teknoloji sınıfına giren iĢletme
sayısının toplam imalat sanayi iĢletme sayısına bölünmesi suretiyle elde edilmiĢtir. Bu oranın
yüksek olması bölgenin teknoloji düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
Öğretim elemanı sayısı: Yükseköğretim kurumlarında kendi biriminde görevli
öğretim elemanı sayısının bölge nüfusuna bölümünün 10.000 ile çarpılması sonucu elde
edilmiĢtir. Üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının yenilik oluĢum sürecinde
üstlendikleri roller göz önünde bulundurulduğunda veri, yenilik potansiyelini ölçmede
kullanılabilecek önemli değiĢkenlerden biri olmaktadır. Bu oranın yüksek olması bölgede
yüksek yenilik potansiyeline iĢaret etmektedir.
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Analiz Sonuçları
Analiz, altı değiĢken ve Ward‟ın hiyerarĢik kümeleme yöntemi kullanılarak “SPSS
15.0 for Windows Evaluation Version” isimli paket program ile tamamlanmıĢtır. Analiz
sonuçlarına göre Türkiye giriĢimcilik ve yenilik potansiyeli bağlamında dört bölgeye
ayrılmıĢtır. Bölgelerin dağılımı ġekil 3‟te gösterilmiĢtir.7
ġekil 26. GiriĢimcilik ve yenilik haritası

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiĢtir.

Grupların değiĢkenlere iliĢkin ortalamaları incelendiğinde grup özellikleri hakkında
önemli bilgiler edinilmektedir. Öncelikle giriĢimcilik değiĢkenleri incelendiğinde ġekil 4‟ten
de görüleceği üzere 15-49 yaĢ nüfusu oranı ile kurulan iĢletme sayısı bakımından en yüksek
ortalamanın 1. grupta en düĢük ortalamanın ise 4. grupta olduğu görülmektedir. Özellikle
giriĢimciliğin ölçümünde daha kritik bir değiĢken olan kurulan iĢletme sayısı incelendiğinde
ise 1. ve 2. grubun diğer iki gruptan net bir Ģekilde ayrıldığı görülmektedir. Bu noktadan
hareketle 1. ve 2. grupta yer alan bölgelerde giriĢimciliğin görece yüksek olduğu tespit
edilmektedir.
Bununla birlikte iĢveren ve kendi hesabına çalıĢanların oranı için grup
ortalamalarının birbirine daha yakın olduğu görülmektedir. Özellikle 1. grup dıĢında
ortalamalar birbirine oldukça yakındır. Ġlginç bir nokta bu değiĢkenin grup ortalamalarının ilk
iki değiĢkene göre tespit edilen giriĢimcilik potansiyelinin artıĢ eğilimine ters olarak 4. gruba
doğru yükselmesidir. Bir diğer deyiĢle giriĢimcilik potansiyeli düĢük olan 4. grupta, iĢveren
ve kendi hesabına çalıĢanların oranı diğer üç gruptan daha yüksektir. Bu durum özellikle 1.
grupta yer alan illerde kamu çalıĢanlarının ve büyük ölçekli firmalarda ücretli çalıĢanların
sayılarının görece üstünlüğünden kaynaklanmaktadır. 3. ve 4. grupta ise nüfus ile orantılı
olarak kamuda görevli personel sayısının düĢüklüğü ve bu bölgede ortalama iĢletme ölçeğinin
küçük olması ile özel sektörde ücretli çalıĢan sayısının düĢük olması nedenleri ile bu oran
yüksek çıkmaktadır. Ayrıca bu bölgelerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin oranının daha
yüksek olması da kalan nüfus içinde iĢveren ve kendi hesabına çalıĢanların oranını
yükseltmektedir.
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ġekil 27. Gruplara göre giriĢimcilik

Kaynak: TÜĠK ve TOBB verileri kullanılarak yazar tarafından üretilmiĢtir.

Yenilik değiĢkenlerinin her grup için alınan ortalamalarının karĢılaĢtırılması ise
ġekil 5‟te sunulmuĢtur. Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım baĢvuru sayısında 1.
grubun üstünlüğü açıkça görülmektedir. Burada ayrıca diğer gruplar arasındaki fark da
sarihtir. Yine öğretim elemanı sayısına bakıldığında 1. grubun net bir Ģekilde ayrıldığı, diğer
grupların da beklenen Ģekilde 2. gruptan 4. gruba doğru sıralandığı görülmektedir. Dikkat
çeken bir nokta bu veri için özellikle 1. ve 2. grup arasındaki farkın, patent, faydalı model ve
endüstriyel tasarım baĢvuru sayısında olduğundan daha az olmasıdır.
Orta yüksek ve yüksek teknolojik sektörlerin oranı incelendiğinde ise ilk iki grubun
ortalamalarının son iki gruptan yüksek olduğu görülmektedir. Bu grafikte 4. grubun 3. gruba
üstünlüğü dikkat çekmektedir. Bu durum, özellikle 4. grupta yer alan TRB2 ve TRC2
bölgelerinde “baĢka yerde sınıflanmamıĢ elektrikli makine ve cihazların imalatı” ve “motorlu
kara taĢıtı, römork ve yarı römorklar” sektörlerindeki yığınlaĢmanın ürünüdür.
ġekil 28. Gruplara göre yenilik

Kaynak: TPE ve TÜĠK verileri kullanılarak yazar tarafından üretilmiĢtir.

Genel olarak değerlendirildiğinde gerek giriĢimcilik potansiyelinin gerekse yenilik
faaliyetlerinin 1. grupta daha yüksek olduğu, bu grubu sırasıyla 2., 3. ve 4. grubun izlediği
görülmektedir. Bu tespitler ıĢığında 4 gruba ait özellikler Ģu Ģekilde özetlenebilir:
 1. Grup - Yaratıcı Bölgeler: GiriĢimcilik ve yenilik bağlamında diğer üç gruptan net
bir Ģekilde ayrılmaktadır. Bu grup özellikle kurulan iĢletme ile patent, faydalı model
ve endüstriyel tasarım baĢvuru sayılarında belirgin bir üstünlüğe sahiptir. Bu
değiĢkenlerde yüksek ortalamalara sahip olmaları nedeniyle bu bölgeler yaratıcı
bölgeler olarak adlandırılmıĢtır.
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2. Grup - GeliĢen Bölgeler: Bu grup, genel olarak yüksek ancak 1. grupla
kıyaslandığında görece düĢük giriĢimcilik ve yenilik potansiyeline sahiptir.
Özellikle kurulan iĢletme sayısı, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım
baĢvuru sayısı ve öğretim elemanı sayısı bakımından 1. grubun önemli ölçüde
gerisinde kalmaktadır. Bununla birlikte bu grubun orta yüksek ve yüksek teknolojik
sektörlerin oranı açısından 1. gruba çok yaklaĢtığı görülmektedir. Diğer taraftan
incelenen değiĢkenlerden beĢinde 3. ve 4. gruplardan daha yüksek değerler alarak
giriĢimcilik ve yenilik potansiyeli açısından görece iyi bir noktada olduğunu
ispatlamıĢtır. Bu nedenle bu grubun Türkiye genelinden daha yüksek ve
geliĢtirilebilir bir potansiyeli olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu nedenle bu
grup geliĢen bölgeler olarak adlandırılmıĢtır.
3. Grup - Belirleyici Bölgeler: Bu grup esasen kapsadığı 14 bölge ile Türkiye‟nin
önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Bu nedenle bu gruba belirleyici bölgeler
denilmiĢtir. Bu bölgeler sınırlı giriĢimcilik ve yenilik faaliyetleri ile ciddi bir
giriĢimcilik ve yenilik potansiyeli sergileyememektedir.
4. Grup - Duyarlı Bölgeler: Bu grupta yer alan bölgeler giriĢimcilik ve yenilik
potansiyeli açısından en az geliĢmiĢ olan bölgelerdir. DeğiĢkenler açısından
incelendiğinde yukarıda yer alan altı grafiğin beĢinde son sırada yer aldığı
görülmektedir. Bu bölgelerin duyarlı bölgeler olarak adlandırılmasının nedeni ise
mevcut durumlarının sonucu olarak giriĢimcilik ve yenilik desteklerine karĢı daha
hassas olmaları ve daha farklı destek türlerine ihtiyaç duymalarıdır.
Sonuç ve Öneriler

ÇalıĢma kapsamında altı değiĢken kullanılarak ve kümeleme analizi yöntemi ile
Türkiye‟nin giriĢimcilik ve yenilik haritası ortaya konmuĢtur. Elde edilen haritaya göre
Türkiye, giriĢimcilik ve yenilik potansiyeli bağlamında dört bölgeye ayrılmıĢtır: yaratıcı
bölgeler, geliĢen bölgeler, belirleyici bölgeler ve duyarlı bölgeler. Grupların değiĢkenlere
iliĢkin ortalamalarından yola çıkarak yapıları ve farkları incelendiğinde yaratıcı bölgelerin,
giriĢimcilik ve yenilik potansiyelleri bağlamında diğer üç bölgeden net bir Ģekilde ayrıldığı
görülmüĢtür. GeliĢen bölgelerin yaratıcı bölgelerin gerisinde olmakla birlikte geliĢme eğilimi
gösterdiği, 14 bölgenin yer aldığı belirleyici bölgelerin ise mevcut giriĢimcilik ve yenilik
faaliyetlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiĢtir. Duyarlı bölgelerin ise giriĢimcilik ve yenilik
potansiyeli bağlamında en az geliĢmiĢ bölgeler olduğu belirlenmiĢtir.
ÇalıĢma sonucunda elde edilen harita özellikle ulusal düzeyde sağlanacak çeĢitli
giriĢimcilik ve yenilik desteklerinin bölgelere göre farklılaĢtırılabilmesi noktasında politika
tasarımcılarına girdi sağlayabilecektir. Buna göre yaratıcı bölgelerde hâlihazırda giriĢimcilik
ve yenilik potansiyelinin varlığı burada uygulanacak desteklerin daha çok mevcut giriĢimcilik
ve yenilik faaliyetlerin finansmanına ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerinin
artırılmasına yönelmesini iĢaret etmektedir. Paralel olarak geliĢen bölgelerde yine finansman
destekleri öne çıkmaktadır. Bu iki grupta yer alan bölgelerde daha çok faiz desteği, faizsiz
kredi desteği, kredi kefaletleri ve giriĢim sermayesi gibi giriĢimcilerin ve yeni sektörlerin acil
nakit ihtiyaçlarını karĢılayarak iĢletmelerinin nakit sorunu yaĢamadığı bir aĢamaya erteleme
imkânı veren destek türlerinin uygulanması anlamlıdır. Finansal desteklere ek ve tamamlayıcı
olarak 2. grupta yer alan bölgelerde baĢta danıĢmanlık olmak üzere özendirici desteklerin
sağlanması faydalı görülmektedir. Yenilik faaliyetinin desteklenmesi için ise giriĢimcilik
destekleri ile aynı doğrultuda finansman destekleri öne çıkmaktadır. Özellikle Ar-Ge temelli
olmayan yenilik destekleri ve talep yanlı destekler bu bölgelerdeki yenilik faaliyetlerini
çeĢitlendirecektir. Ancak bu desteklerin yanı sıra diğer yenilik destekleri de bu bölgelerin
yenilik kapasitelerinin yükseltilmesi için gerekli ve önemlidir.
Diğer taraftan belirleyici bölgelerde gerek yeni iĢletme kurulmaması gerekse
teknoloji düzeyinin ve patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım baĢvurusunun düĢük
olması bu bölgelerde daha yapısal değiĢikliklere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle
bu bölgelerde sağlanacak desteklerin öncelikle bölgelerde giriĢimcilik ve yenilik faaliyetlerin
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oluĢumuna ve teĢvikine yönelmesi daha etkili ve daha anlamlı sonuçlar üretebilecektir. Bunun
için bu bölgelerde giriĢimcilik ve yenilik kültürünün oluĢmasını sağlayacak ve farkındalığı
artıracak giriĢimcilik/yenilik eğitimleri, danıĢmanlık hizmetleri ve belirli hedef kitlelere
yönelik destekler ile kuluçka ve kümelenme destekleri gibi desteklerin yoğun olarak verilmesi
gerekli görülmektedir.
Dördüncü grupta yer alan bölgelerde ise giriĢimciliğin geliĢmesi için iĢ ortamının
iyileĢtirilmesi elzemdir. Diğer bir deyiĢle bu bölgeler için son tür giriĢimcilik desteklerine
ağırlık verilmelidir. Bunun için yeni iĢletmelerin kurulmasından önce bu bölgelerde yer alan
mevcut iĢletmelerin desteklenmesi ve iyi duruma getirilmesi kritik önem taĢımaktadır.
Takiben bu bölgelerde firmaların kurulması için ihtiyaç duyulan fiziki, sosyal ve beĢeri
altyapının tesisi ile giriĢimcilik potansiyeli için temel hazırlanmalıdır. Yenilik için ise yine
mevcut iĢletmelerin Ar-Ge çalıĢmalarının finansmanı ve iĢletmelerin ortak projelerinin
desteklenmesi bir baĢlangıç noktası olabilecektir.
Bölgelere özel desteklerin yanı sıra tüm Türkiye‟de giriĢimciliğin ve yenilik
kapasitesinin artırılması için çeĢitli önlemler alınması da elzemdir. Bu çerçevede özellikle
tamamlayıcı destekler önem kazanmaktadır. Özellikle yasal, kurumsal ve ekonomik ortamın
sürekli olarak iyileĢtirilmesi bölgelerin özelliklerinden bağımsız olarak ihtiyaç duyulan
önlemlerdir. Yine giriĢimcilik ve yenilik kültürünün sağlamlaĢtırılması için eğitim sistemine
entegrasyonu önemli bir gereklilik olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Notlar
1

2
3

4
5
6

7

Türkiye‟de özel sektör desteği veren baĢlıca kuruluĢların listesi için bkz: Ersayın (2012);
giriĢim sermayesi sağlayan Ģirketlerin listesi için bkz: Yatmaz (2012).
Tüm değiĢkenler ekte sunulmuĢtur.
GiriĢimciliği ölçen çalıĢmalar için bkz; Martins (2007), Audretsch (2006), Gallup Europe
(2002), EC (Green Paper) (2003), OECD (2012b) ve GEM Raporları.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.
DeğiĢkenin hesaplanmasına iliĢkin ayrıntılı bilgi için bkz: Yatmaz (2012).
Kümeleme analizi ile ilgili detaylı bilgi için bkz: Aldenderfer ve Blashfield (1984),
Romersburg (2004), Johnson ve Wichern (2002), Kaufman ve Rousseeuw (2005).
Ġstatistiki sonuçlar ve bölgelerin ve illerin gruplara dağılımı ekte sunulmuĢtur.
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Ek: Analizde Kullanılan DeğiĢkenler ve Analiz Sonuçları
Çizelge 3. Analizde kullanılan değiĢkenler

Bölge
Kodu

Bölge Ġlleri

Patent,
Orta
ĠĢveren ve
faydalı
15-49
yüksek ve
kendi
Kurulan model ve
Öğretim
yaĢ
yüksek
hesabına
iĢletme endüstriyel
elemanı
nüfusu
teknolojik
2
çalıĢanların sayısı
tasarım
sayısı5
oranı1
sektörlerin
1
oranı
baĢvuru
4
oranı
sayısı3

TR10

Ġstanbul

58,52

17,08

13,52

46,72

14,19

16,36

TR21

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

55,20

19,86

4,71

9,71

7,87

13,87

TR22

Balıkesir, Çanakkale

51,83

21,76

3,90

6,75

9,04

12,81

TR31

Ġzmir

55,76

18,41

8,00

20,41

14,92

21,38

TR32

Aydın, Denizli, Muğla

53,63

22,01

5,59

8,37

7,60

11,88

TR33

Afyon, Kütahya, Manisa, UĢak

53,32

18,39

3,19

16,64

7,75

10,77

TR41

55,73

15,41

6,52

32,13

14,75

15,54

55,33

18,08

5,72

15,35

11,35

16,97

TR51

Bilecik, Bursa, EskiĢehir
Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya,
Yalova
Ankara

57,21

15,31

11,57

23,02

16,59

40,21

TR52

Karaman, Konya

52,89

25,25

5,09

20,59

20,53

16,70

TR61

Antalya, Burdur, Isparta

55,73

23,42

9,53

7,81

13,48

16,21

TR62

Adana, Mersin

54,37

21,33

5,37

5,53

12,84

9,10

TR63

52,78

21,92

3,85

4,81

3,48

6,19

52,67

23,33

4,14

3,76

7,56

15,51

TR72

Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye
Aksaray, Kırıkkale, KırĢehir,
NevĢehir, Niğde
Kayseri, Sivas, Yozgat

52,93

20,09

4,41

23,42

12,59

15,36

TR81

Bartın, Karabük, Zonguldak

53,15

18,67

3,09

2,21

7,08

14,71

TR82

Çankırı, Kastamonu, Sinop

47,81

20,05

3,08

2,51

3,29

10,65

TR83

51,58

21,32

3,21

4,24

9,50

11,18

51,71

23,84

3,50

3,31

6,85

13,38

TRA1

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
Artvin, Giresun, GümüĢhane, Ordu,
Rize, Trabzon
Bayburt, Erzincan, Erzurum

53,01

17,88

3,06

2,90

9,78

26,90

TRA2

Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars

50,58

25,25

1,97

0,29

10,17

6,71

TRB1

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli

54,42

21,79

4,22

2,03

8,98

18,86

TRB2

Bitlis, Hakkâri, MuĢ, Van

50,41

22,81

2,73

0,25

15,65

9,23

TRC1

Adıyaman, Gaziantep, Kilis

51,90

19,49

4,46

10,79

10,44

6,31

TRC2

Diyarbakır, ġanlıurfa

50,20

21,92

3,85

0,80

15,05

7,05

TRC3

Batman, Mardin, Siirt, ġırnak

49,49

19,93

3,50

0,58

5,40

2,56

TR42

TR71

TR90

Kaynak:

TÜĠK, 2009, 2010, 2011, %
2
TÜĠK, 2009; TOBB, 2010, 2011, 10.000 kiĢi baĢına
3
TPE, 2009, 2010, 2011, 100.000 kiĢi baĢına
4
TÜĠK, 2008, %
5
TÜĠK, 2009, 2010, 2011, 10.000 kiĢi baĢına
1
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ġekil 29. HiyerarĢik kümeleme analizi dendrogramı
Hiyerarşik Kümeleme Analizi
Dendrogram – Ward Yöntemi
Ölçeklendirilmiş Küme Mesafeleri (Rescaled Distance Cluster Combine)

Çizelge 4. GiriĢimcilik ve yenilik grupları
Bölge

Ġller

Bölge

Ġller

TR51

Ankara

1. Grup - Yaratıcı Bölgeler
TR10

Ġstanbul

2. Grup - GeliĢen Bölgeler
TR31

Ġzmir

TR52

Karaman, Konya

TR41

Bilecik, Bursa, EskiĢehir

TR61

Antalya, Burdur, Isparta

TR42

Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova

3. Grup - Belirleyici Bölgeler
TR21

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

TR72

Kayseri, Sivas, Yozgat

TR22

Balıkesir, Çanakkale

TR81

Bartın, Karabük, Zonguldak

TR32

Aydın, Denizli, Muğla

TR83

TR33

Afyon, Kütahya, Manisa, UĢak

TR90

TR62

Adana, Mersin

TRA1

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
Artvin, Giresun, GümüĢhane, Ordu, Rize,
Trabzon
Bayburt, Erzincan, Erzurum

TR63

Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye

TRB1

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli

TR71

Aksaray, Kırıkkale, KırĢehir, NevĢehir, Niğde

TRC1

Adıyaman, Gaziantep, Kilis

4. Grup - Duyarlı Bölgeler
TR82

Çankırı, Kastamonu, Sinop

TRC2

Diyarbakır, ġanlıurfa

TRA2

Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars

TRC3

Batman, Mardin, Siirt, ġırnak

TRB2

Bitlis, Hakkâri, MuĢ, Van
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