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ÖZET 

STRATEJİK BİR YENİLİK GELİŞTİRME ARACI OLARAK İŞ 

KULUÇKALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL DENEMESİ 

 

Hüseyin ÇİÇEK 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Doktora Tezi, 209 Sayfa, 
Haziran 2007 

 

Danışman: Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU 

 

Uluslararası ekonomik bütünleşme, bir taraftan rekabeti artırarak teknolojik 
gelişme açısından fırsatlar doğurmakta, diğer taraftan bölgeler ve yöreler arasında 
sosyo-ekonomik dengesizliklere neden olmaktadır. Küreselleşme ve ekonominin 
yerinden yönetiminin eş zamanlı olarak yaşandığı günümüzde yerel ve bölgesel 
kalkınma stratejilerinin önemi giderek artmaktadır.  

Bölgesel ve yerel olarak uygulamaya geçirilebilecek makro ve mikro bölgesel 
kalkınma projeleri ve çalışmalarla işsizlik ve yoksulluk sorunu aşılabilecek bir 
problemdir. Makro düzeyde bölgesel gelişme programları ile desteklenecek yenilik ve 
istihdam tabanlı yerel mikro projelerin yaşama geçirilmesi somut çözüm önerisi olarak 
görünmektedir.  

Yerel ve bölgesel kalkınmada yenilikçi bir yaklaşım olan girişimciliğin 
geliştirilmesinde İş kuluçkalarının önemli bir yeri vardır. Zorlukları aşabilmek ve ümit 
verici, özgün iş fikirlerini destekleyebilmek için iş kuluçkası gibi araçlar kullanarak 
özel destekleme mekanizmaları geliştirilmelidir. İş kuluçkası, girişimcilere uygun iş 
yeri mekanı, sekreterya hizmetleri, ortak kullanım cihazları, yönetim desteği, 
danışmanlık ve eğitim gibi bir takım hizmetlerin sunulduğu bir programdır. 

Bu çalışmada, yenilik ve iş kuluçkaları kavramları tanımlanarak, iş 
kuluçkalarının tarihsel gelişimi, türleri, kurulması, işletilmesi, sundukları hizmetler, 
örgütlenmesi, finansmanı, karşılaştıkları riskler üzerinde durulmuş, Dünya’daki iş 
kuluçkalarının uygulama örnekleri hakkında bilgi verilmiştir. Dünya’daki iş 
kuluçkaları uygulamaları gözlendiğinde, her bir uygulamanın mutlak bir modeli 
yansıtmadığı, kendine has ve bağlı bulunulan ülkenin, bölgenin kuruluşun özelliklerine 
göre önemli farklılıklar arz ettiği görülmektedir. 

Türkiye için geliştirilebilecek ve bir model olarak önerilebilecek iş kuluçkasının 
türü ve kapsamı, öğeleri, çalışma usulleri, kurulması ve işletilmesi, örgütlenme biçimi, 
finansman kaynakları ve destekler, yasal dayanağı, ulusal kuruluşlar ile entegrasyonunu 
içeren koşulları bu çalışmada ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, İş Kuluçkası, Kuluçkacı, Girişimcilik, Teknoparklar. 
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ABSTRACT  

BUSINES INCUBATION AS A MEANS OF STRATEGIC INNOVATION 

DEVELOPMENT AND A MODEL ATTEMPT FOR TURKEY 

Hüseyin ÇİÇEK 

Süleyman Demirel University, Management Department Ph.D Thesis, 
209 pages, June 2007 

 

Supervising Professor : Hasan İBİCİOĞLU 
 

International economic integration creates opportunities by increasing 
competition in terms of technological development but it also leads to socio-
economical imbalances among regions and districts. In today's world where 
globalisation and local management of economy is simultaneously experienced, the 
importance of local and regional development strategies is gradually increasing. 

Unemployment and poverty are soluble problems with macro and micro 
regional development projects and studies which can be applied locally and 
regionally. The implementation of innovation and employment based local micro 
projects with the support of regional development programmes in macro level is 
considered as a concrete solution propose 

Business incubation has an important role in development of enterprise, 
which is an new innovative approach in local and regional development. Special 
mechanisms of support like job incubation should be developed in order to overcome 
dificulties and support promising, original work ideas. Business incubation is a 
programme which offers services like suitable workplaces, secretariat services, joint-
use equipments, management support, consultancy and training to the entrepreneur. 

In this study, the concepts of innovation and business incubation are defined; 
historical development of business incubations, their types, establishment, 
organization, financing, the services they offer and the risks they come across has been 
explored and information regarding the examples of business incubation applications 
around the world has been given. The business incubation applications around the 
world are examined and it has been observed that each application does not reflect an 
absolute model, but each of them is unique and displays important differences 
according to characteristics of the country, region and establishment it depends. 

Within this study, the type, scope, components, work procedures, 
establishment and management, organization type, sources of financing and supports, 
legal basis, the conditions including the integration with national institutions of the 
business incubation that can be developed and offered as a model for Turkey have 
been studied in detail. 

Keywords: Innovation, Business Incubation, Incubator, Entrepreneurship, Technoparks. 



 v 

İÇİNDEKİLER 

 

İÇİNDEKİLER .................................................................................... v 

KISALTMALAR DİZİNİ ................................................................... ix 

TABLOLAR DİZİNİ ........................................................................... x 

ŞEKİLLER DİZİNİ ............................................................................ xi 

GİRİŞ .................................................................................................... 1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

YENİLİK VE İŞ KULUÇKALARI 

I. TEKNOLOJİ VE YENİLİK.............................................................................5 

A. Yenilik (Innovatıon) ....................................................................................7 
1. Yenilik Kavramı ....................................................................................7 
2. Yenilik Türleri.......................................................................................7 

B. Yenilikçi Ortam...........................................................................................8 
1. Yenilikçi Bir Ortam Yaratılmasının Ekonomik Amacı ve Önemi...........8 
2. Yeniliklerin Gelişmesini Sağlayıcı Mekanizmalar................................10 

II. YENİ İŞLETMELER ...................................................................................11 

A. Yeni İşletmelerin Kurulması......................................................................11 

B. Yeni İşletmelerin Kurulmasını Kısıtlayıcı Engeller ....................................13 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İŞ KULUÇKASI KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ,  TÜRLERİ VE 
YARARLARI 

I. İŞ KULUÇKASI KAVRAMI ........................................................................15 

II. İŞ KULUÇKALARI UYGULAMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ..............25 

III. TÜRLERİNE GÖRE İŞ KULUÇKALARI..................................................30 

A. Kuruluş Biçimleri Bakımından Kuluçkalar ................................................34 
1. Yenilik Merkezleri...............................................................................34 
2. Teknoparklarda....................................................................................35 
3. Bilim / Araştırma Parklarında ..............................................................40 

B. Kapsamları Bakımından Kuluçkalar ..........................................................43 
1. Yerel Kuluçkalar .................................................................................43 
2. Global Kuluçkalar ...............................................................................47 

 



 vi 

C. Amaçları Bakımından Kuluçkalar ..............................................................49 
1. Hizmet Amaçlı ( Non-Profit) Kuluçkalar .............................................50 
2. Kâr Amaçlı Kuluçkalar ........................................................................52 

D. Faaliyet Alanları Açısından Kuluçkalar .....................................................52 
1. Uzmanlaşmış (Sektörel) İş Kuluçkaları................................................53 
2. Karma İş Kuluçkaları...........................................................................55 

E. İşletenleri Bakımından Kuluçkalar .............................................................55 

F. Kuruluş Yeri Bakımından Kuluçkalar ........................................................56 

G. Yönetim Biçimine Göre Kuluçkalar...........................................................58 

H. Sanal ve Gerçek Kuluçkalar.......................................................................58 

IV. İŞ KULUÇKALARININ YARARLARI .....................................................61 

A. Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Stratejisi Açısından .....................................62 

B. Yenilik ve İş Kuluçkaları ...........................................................................67 

C. Üniversiteler Açısından .............................................................................68 

D. Girişimciler Açısından...............................................................................70 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İŞ KULUÇKALARININ KURULMASI, İŞLETİLMESİ, SUNDUKLARI 
HİZMETLER, ÖRGÜTLENMESİ VE FİNANSMANI 

I. İŞ KULUÇKALARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ .........................73 

II. İŞ KULUÇKALARININ SUNDUKLARI HİZMETLER .............................81 

A. Kiralık Mekan ve Donanım Sağlama .........................................................84 

B. İdari Danışmanlık ......................................................................................84 

C. İş Planlaması .............................................................................................85 

D. Büro Hizmetleri.........................................................................................86 

E. Mali konularda Danışmanlık ve Yardım.....................................................86 

F. Pazarlama,  Teknolojik Danışmanlık, Muhasebe Hizmetleri, Hukuksal ve 
Fikir Hakları Danışmanlığı,.....................................................................................86 

III. İŞ KULUÇKALARININ ÖRGÜTLENMESİ ..............................................90 

IV. İŞ KULUÇKALARININ FİNANSMANI ...................................................95 

V. İŞ KULUÇKALARININ MÜŞTERİLERİ ...................................................99 

VI. İŞ KULUÇKALARININ RİSKLERİ ........................................................100 

VII. FAALİYETLERİ VE İLGİLİ KURALLARI ...........................................102 

 

 

 



 vii 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DÜNYADA İŞ KULUÇKALARI 

I. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ............................................................112 

A. OECD .....................................................................................................112 

B. UNIDO....................................................................................................112 

C. SPICE ve ICECE.....................................................................................114 

II. ÜLKELER .................................................................................................115 

A. ABD’de İş Kuluçkaları ............................................................................115 

B. Avrupa ve Avrupa Birliğinde İş Kuluçkaları ............................................119 
1. AB’de Ortak Politikalar .....................................................................120 
2. AB Ülkeleri .......................................................................................123 

III. UZAKDOĞU ÜLKELERİNDE İŞ KULUÇKALARI ...............................132 

IV. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İŞ KULUÇKALARI .....................138 

V. GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE İŞ KULUÇKALARI .................................142 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE İŞ KULUÇKALARI İLE GELECEĞE YÖNELİK 
BEKLENTİLER VE MODEL ÖNERİSİ 

I. TÜRKİYE’DE YENİLİK VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 146 

A. KOSGEB ................................................................................................146 

B. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri.................................................................150 

C. Teknoparklar ...........................................................................................153 
1. ODTÜ Teknokent..............................................................................157 
2. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ............................................157 
3. Ankara Cyberpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi................................159 
4. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı ......................................159 
5. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi....................................................160 
6. Hacettepe Teknokent .........................................................................160 
7. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokenti......................................161 
8. Antalya Teknokenti ...........................................................................161 
9. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi.............................162 
10. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi...........................................162 
11. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi .............................................163 
12. Göller Bölgesi Teknokenti ...............................................................163 

D. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı.........................................................164 

II. TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: “YENİLİKÇİ YEREL İŞ 
KULUÇKALARI”................................................................................................166 

 

 



 viii 

III. TÜRKİYE İÇİN “YENİLİKÇİ YEREL  İŞ KULUÇKASI” MODELİ 
ÖNERİSİ VE UYGULAMASI .............................................................................168 

A. İş Kuluçkası Kavramı ve Tanımı .............................................................168 

B. İş Kuluçkasının Tür ve Kapsamı ..............................................................171 

C. İş Kuluçkasının Ögeleri ...........................................................................173 

D. İş Kuluçkasının Görevleri ve Çalışma Usulleri ........................................174 

E. İş Kuluçkasının Kurulması ve İşletilmesi .................................................178 

F. İş Kuluçkasının Örgütlenme Biçimi .........................................................180 

G. Finansman Kaynakları ve Destekler.........................................................181 

SONUÇ................................................................................................................183 

KAYNAKÇA ......................................................................................................190 

ÖZGEÇMİŞ ........................................................................................................199 



 ix 

KISALTMALAR DİZİNİ 

AB Avrupa Birliği 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

BİS Bölgesel İnovasyon Stratejisi 

BM Birleşmiş Milletler 

DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı 

EBİLTEM Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası 

EICC Avrupa Bilgi Merkezi 

ETP Endüstriyel Teknoloji Projesi 

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi 

IASP Uluslararası Bilim Parkları Birliği 

ICECE Doğu ve Orta Avrupa’daki Yenilik Merkezleri 

IRC Yenilikçilik Aktarım Merkezi 

İŞGEM İş Geliştirme Merkezi 

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

MAM Marmara Araştırma Merkezi 

NBIA  Ulusal İş Kuluçkası Derneği (ABD) 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

ÖSDP Özelleştirme Sosyal Destekleme Projesi 

SIRIM Malezya Endüstriyel Kuluçka Programı 

SPICE Bilim Parkı & Yenilik Merkezi Uzman Grubu 

TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezi 

TGP Teknoloji Geliştirme Programı 

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜSİAD Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği 

UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

UNIDO Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü 

USAID Birleşmiş Milletler Uluslararası Yardım Birimi 

YÖK Yüksek Öğretim Kurumu 

 



 x 

TABLOLAR DİZİNİ 

Tablo 1: İş Kuluçkaları Türleri ....................................................................30 

Tablo 2: Kuluçkaların Türleri ......................................................................33 

Tablo 3: İş Kuluçkalarının Kiracı Şirketlerinin Uzmanlaştığı İş Etkinlikleri.54 

Tablo 4: İş Kuluçkalarının Uzmanlaştığı İş Etkinlikleri ...............................55 

Tablo 5: En İyi Pratiklerin Tanımı ...............................................................79 

Tablo 6: Toplam Kuluçka Birimlerinin Doluluk Oranı.................................87 

Tablo 7: Kuluçka İş Destek Hizmetleri ........................................................89 

Tablo 8: İş Kuluçkaları Kurulmasında Yer Alan Taraflar.............................97 

Tablo 9:İş Kuluçkalarının İşletme Maliyetlerini Karşılama Biçimleri...........97 

Tablo 10: Yıllar İtibariyle Yeni Kuluçkaların Kurulması ve Onların 
Finansman Kaynakları ............................................................................................98 

Tablo 11: İş Kuluçkasının Performansı Etkileyen Faktörler .......................105 

Tablo 12: Literatür Yoluyla Belirlenmiş Kuluçka Başarı Değişkenlerinin Özeti108 

Tablo 13: AB Üyesi Ülkelerdeki İş Kuluçkaları (2002)..............................121 

Tablo 14: AB Üyesi Ülkelerdeki İş Kuluçkalarının Küçük ve Ortak Ölçekli 
Girişimlere Oranı (2002).......................................................................................122 

 



 xi 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 1: Kuluçkaya Alma Sistemi ................................................................22 

Şekil 2: İş Kuluçkası Kavramının Evrimi.....................................................27 

Şekil- 3:İş Kuluçkaları Türleri .....................................................................31 

Şekil 4: İş Kuluçkası Modeli........................................................................77 

Şekil 5: Kuluçkalarda Çoklu Taraflar...........................................................92 

Şekil 6: SIRIM İlk Kuşak Kuluçka Modeli ................................................136 

Şekil 7: SIRIM İkinci Kuşak Kuluçka Modeli............................................137 

 



 1 

GİRİŞ 

Günümüzde işletmelerin yenilik yapma ve büyüme kabiliyeti, gelirleri 

artırma ve hayat standardını yükseltmenin ardındaki temel itici güç olarak yaygın bir 

şekilde kabul görmektedir. Yeni teknoloji temelli işletmeler de dahil küçük yenilikçi 

işletmeler, bu sürecin önemli bir parçasıdır; çünkü yapısal değişimi hızlandırırlar ve 

daha eski endüstrilerin önemini kaybetmesiyle veya büyük işletmelerin küçülmesiyle 

birlikte terk edilmiş alanlarda yeni işler yaratabilirler. Yeni ve yenilikçi işletmelerin 

ortaya çıkışını teşvik etmeye yönelik kamusal inisiyatifler, son yıllarda gelişmekte 

olan ülkelerde artan bir öneme sahip olmuştur. Bu bağlamda, iş kuluçkaları bölgesel 

gelişme stratejilerinin ve daha yeni bir gelişme olarak da teknoloji ve yenilik 

politikalarının önemli bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. 

Yeni kurduğunuz işler oldukça kırılganken başlangıç yeri olarak bir kuluçka 

seçilerek ilk dönemlerdeki zorlukları atlatmak mümkündür. Kuluçkaların en önemli 

avantajı, piyasanın fiyatının altında kiracı olma imkanı sunmasıdır. Kuluçkalar, 

bunun yanı sıra; müşterilerinin fotokopi makinelerini, bilgisayarları, faks 

makinelerini ve diğer ekipmanı paylaşmalarını mümkün kılar. Bu hizmetler, 

kiracının, daha işe yeni başladığı dönemdeki verimliliğini iyileştirebilir; oysa kiracı, 

bunu satın almak zorunda kalsaydı, çok yüksek miktarda para ödemek zorunda 

kalacaktı; kuluçkaya girmekle bu türden ekipmanlara kolayca ulaşır ve ancak 

kullandığında para öder. Resepsiyonculuk, sekreterlik hizmetleri ve hizmetlerin 

dışarıya sunulması ve alınması da paylaşılan bir temelde elde edilebilir durumdadır. 

İş kuluçkası, literatür ve Türkiye’deki algılanma biçimine uygun sosyal 

nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak; “ortak bir mekan yani işyeri, başta büro 

hizmetleri olmak üzere, iş kurma ve geliştirme, muhasebe, finansman, yönetim, 

organizasyon ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlayarak yeni ve küçük işletmeleri 

diğer bir deyimle yenilikçi KOBİ’leri geçici bir süre besleyen, destekleyen, izleyen 

yenilik, teknoloji, istihdam ve bölgesel gelişme tabanlı birimler” şeklinde 

tanımlanabilir. 

Kuluçkaya almanın önemi yeni küçük firmaların hayatta kalmalarına yardım 

etme düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu firmalar önemlidir çünkü OECD 
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ülkelerindeki firmaların %95’i küçük ve orta ölçekli girişimlerdir ve bu ülkelerdeki 

çalışanların %60-%70’i bu girişimlerde istihdam edilmektedir.  

Yenilikçi iş kuluçkaları, bölgede yeni kurulan işletmelere ve yenilikçi 

KOBİ’lere sağladığı olanaklar ve araçlar nedeniyle, bölgesel kalkınmada problem 

olan istihdam ve girişimcilik olanaklarını sağlaması nedeniyle popüler bir stratejik 

araç olarak değerlendirilmektedir. 

Bir iş kuluçkası; kuluçka alanı, iş destek hizmetleri ve bir araya toplama ve ağ 

oluşturma fırsatlarını da içeren kapsamlı ve bütünleşik bir dizi destek sağlayarak 

başarılı girişimlerin yaratılması sürecini hızlandıran ve sistematik hale getiren bir 

organizasyondur. Bir adımda müşterilerine hizmetlerini sunarak ve paylaşılan 

maliyetlerin azaltılması için genel masrafları karşılayarak iş kuluçkaları, yeni kurulan 

işlerin hayatta kalma ve büyüme ihtimallerini önemli ölçüde artırmaktadır. Başarılı 

bir iş kuluçkası, ortalama iş ve zenginlik yaratma potansiyelinin üzerinde bir 

seviyede yeni işlerden oluşan sürekli bir gelişmeyi yaratacaktır.  

Kuluçkalardan piyasaya bırakılan firmalar, sadece zenginlik ve iş 

yaratmazlar; aynı zamanda, kendisine yatırım yapan veya umut bağlayan taraflara ve 

yerel ekonomiye, onların yenilik, yeni ürün geliştirme ve yeni piyasalara girmeye 

yönelik kapasitelerini, artırarak, hatırı sayılır ölçüde bir değer de katarlar. 

Kuluçka ile bir üniversite arasındaki ilişkilerle birlikte bir bölge çapındaki 

kuluçkaya alma, hayli donanımlı laboratuarlara, kütüphanelere, bilgisayar 

sistemlerine, uzmanlığa ve eğitimli bir iş gücüne sahip bir araştırma üniversitesine 

sahip olarak kiracılara fayda sağlayacaktır. Kuluçkalar araştırma üniversiteleriyle 

iletişim kurmak zorundadır; böylece öğrencilere yarı zamanlı iş, vaka çalışması, sınıf 

projesi, uygulamalı iş sorunları, ağ oluşturma ve bir kariyer seçeneği olarak 

girişimcilik örnekleri sağlar. Araştırma üniversitesi, iş topluluğuyla bağlarını 

güçlendirerek, ilerlemeleri piyasa alanına taşıyarak, fakülte ve öğrenciler için bir işe 

alma aracı olarak kuluçkaya alma fırsatlarını kullanarak ve araştırma, akademik ve 

topluluk hizmet misyonlarını yerine getirerek fayda sağlayabilir.  

İş kuluçkaları, kuluçkaya alınanların güvenilirliğinin gelişmesine, 

girişimciliği öğrenme sürelerinin kısalmasına, sorunlara daha hızlı çözüm 

bulmalarına ve girişimcilikle ilgili ağlara ulaşmalarına yardım eder. Kuluçkalar, ofis 
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alanı, mobilya, spor tesisleri, bilgisayar ağı, 24 saat güvenlik ve diğer imkanlardan 

oluşan bir dizi fiziksel kaynak sunar. 

Danışmanlık hizmeti, değişik şekillerde karşımıza çıkabilir. Birincisi, karşı 

taraftan gelebilecek talepleri karşılama şeklinde bir danışmanlık hizmeti olabilir. 

Danışmanlık yapma, bilgi ve tavsiyelerin iş başlangıç aşamasında girişimcilere 

gerçekten aktarılmasına işaret eder ve yardım programlarının kritik bir yönü olarak 

özellikle vurgulanır. 

Kuluçkalar, yeni işe başlamış bir şirketin atması gereken adımlar konusunda 

yönlendiricilik görevi üstlenir, iş planlarının hazırlanmasına yardım eder, muhasebe, 

hukuki danışmanlık gibi hizmet sunar. 

Kuluçkalar, altyapı hizmetlerinin yanı sıra, sekreterlik ve resepsiyonculuk 

hizmetleri, mektup alma/gönderme, faks ve fotokopi çekme, bilgisayar ağ desteği ve 

defter tutma gibi temel büro destek hizmetlerinin etkin bir şekilde işlemesini sağlar. 

Türkiye örneğinde geliştirilebilecek yenilikçi yerel iş kuluçkasının, “kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında yaratılan eşgüdüm ve 

sinerjiyle kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, bölgesel ve yerel 

potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal ve bölgesel gelişme politikalarına 

uygun olarak yerel istihdamı artırmak, insan kaynaklarını harekete geçirmek ve 

geliştirmek, kâr amacıyla serbest piyasa koşulları altında bölgesel rekabet ve yenilik 

gücünü artırmak hedefine uygun olarak” görevleri ve çalışma usulleri 

belirlenmelidir. 

Stratejik bir yenilik geliştirme aracı olarak iş kuluçkaları ve Türkiye için bir 

model denemesi adlı bu çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

teknolojik yenilik (inovasyon) kavramı tanımlanarak, yenilik türleri, yenilikçi ortam 

yaratılmasının ekonomik amacı ve önemi açıklanarak, yeniliklerin gelişmesini 

sağlayıcı mekanizmalar ile yeni işletmelerin kurulmasını kısıtlayıcı engeller üzerinde 

durulacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, iş kuluçkası kavramı ayrıntılı bir şekilde 

açıklanarak, iş kuluçkası uygulamasının tarihsel gelişimi anlatılarak, bu çerçevede iş 

kuluçkasının ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçirdiği değişimler hakkında 

bilgiler verilecektir. Ayrıca bu bölümde, iş kuluçkasının türleri çeşitli açılardan 
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sınıflandırılarak, iş kuluçkalarının yenilik, ulusal ve bölgesel kalkınma stratejileri, 

üniversiteler ve girişimciler açısından yararları anlatılacaktır. 

Üçüncü bölümde, iş kuluçkalarının kurulması ve işletilmesi hakkında bilgi 

verilerek, kurulması ve işletilmesinde dikkate alınması gereken strateji ve öneriler 

sıralanacaktır. Buna ilave, olarak iş kuluçkalarının sundukları hizmetler, 

örgütlenmeleri, finansmanı, müşterilerinin kimlerden oluştuğu, karşılaştıkları riskler, 

faaliyetleri ile uymak zorunda oldukları kurallarda bu bölümde incelenecektir. 

Dördüncü bölümde, Dünya’daki iş kuluçkası uygulamaları üzerinde 

durularak, bunlardan uluslararası kuruluşlar olan OECD, UNIDO, SPICE ve 

ICECE’nin çalışmaları ile iş kuluçkasının doğduğu ülke olan ABD ve AB 

ülkelerindeki uygulama örnekleri hakkında bilgi verilerek, AB’de bu konuyla ilgili 

olarak yürütülmekte olan ortak politikalar üzerinde durulacaktır. Uzakdoğu ülkeleri, 

gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde iş kuluçkasının durumu ve gelişim 

aşamaları anlatılacaktır. 

Çalışmanın beşinci bölümünde ise, Türkiye’de yenilik ve teknoloji geliştirme 

çabaları içerisinde yer alan KOSGEB, teknoloji geliştirme bölgeleri, TTGV, 

teknoparklar hakkında bilgi verilerek, özellikle bilginin uygulamaya aktarılması ve 

bilimin ticarileştirilmesi amacıyla üniversitelerin öncülüğünde kurulan, son dönem 

araştırma ve geliştirmeye dayalı kalkınma stratejisinin merkezini oluşturan ve halen 

aktif olan teknoparklar anlatılacaktır. Ayrıca bu bölümde, “yenilikçi yerel iş 

kuluçkaları” başlığı altında Türkiye için bir model önerisi getirilecektir. Türkiye için 

“yenilikçi yerel iş kuluçkası” modeli önerisi ve uygulaması kapsamında, kâr amacı 

taşımayan sosyal nitelikli ve işsizler için istihdam yaratma öncelikli iş geliştirme 

merkezlerinin (İŞGEM)  faaliyetleri üzerinde durulacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 YENİLİK VE İŞ KULUÇKALARI  

I. TEKNOLOJİ VE YENİLİK  

İnsanoğlu, yaşadığı ortamdan daha iyi yararlanabilme olanağını birtakım 

bilgi, yöntem ve araçlar geliştirerek elde etmiştir. İnsanlık yıllardan beri sahip 

olageldiği bilgi birikimi ve icat ettiği araçlar sayesinde hükmedilemez denilen doğayı 

değiştirebilmekte ve ona hükmetmektedir. İçinde yaşadığımız yüzyılda bilim ve 

teknoloji, toplumların geleceğini belirlemede en etkili güç konumundadır. 

Günümüzün kutsal terimleri arasında yer alan bilim ve teknoloji neredeyse ayrılamaz 

ikizler olarak benimsenmiştir1. Hiç kuşkusuz, bilim ve teknoloji, içinde yer aldığı 

toplumsal, siyasal ve ekonomik sistemleri etkilemektedir. Mal üretiminden hizmet 

üretimine, iletişimden savunmaya, eğitimden sağlığa ve ülke yönetimine kadar 

etkileri hissedilen teknolojinin, en iyi şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi 

kaçınılmazdır.  

Teknoloji; “bir bilgi birikiminin, bir kültürün, bir düşüncenin ve bir 

davranışın ürüne yansıması, bir mal ve hizmeti üretmenin toplumsallaşmış bilgisi2, 

kısaca belirli hedeflere ulaşmak için çeşitli aşamalarda geliştirilen bilgi birikiminin 

üretim sürecine uygulanması” olarak tanımlanabilir3. “Teknoloji” sözcüğü sanat ya 

da hüner anlamına gelen eski Yunanca “techne”  sözcüğünün, bilgi ya da çalışma 

anlamına gelen “logia” sözcüğüyle birleşmesinden oluşmuştur.  O halde, geniş bir 

anlamda4 teknoloji; “insanın yaşadığı ortamı kendisine daha yararlı hale getirmek 

amacıyla değiştirmek için sahip olduğu ve kullandığı bilgilerin tümü” olarak 

tanımlanabilir. Teknoloji sadece teknik ve bilimsel bilgi ve süreçler değil, aynı 

                                                

1 James E. McCLELLAN III – Harold DORN, Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, Çev: Haydar 
YALÇIN, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2006, s.1. 

2 Ümit ATABEK, İletişim ve Teknoloji (Yeni Olanaklar – Yeni Sorunlar), Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2001, s.17. 

3 Akın ÇAKMAKCI, “Türkiye’nin Teknoloji Tarihi”, TÜBİTAK TTGV TÜSİAD 2. Teknoloji 
Kongresi Bildirileri, İstanbul, 1999, s.37. 

4 Erol EREN, İşletmelerde Yenilik Politikası –Kuram ve Uygulamada Yenilik- Formül Matbaası, 
İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2884, İstanbul, 1982, s.7.  
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zamanda çeşitli girdilerden çıktı ve sonuç elde etmeye yönelik organizasyon ve 

yönetim teknikleridir5. 

Teknolojik yenilik, anlamı zamana ve mekana göre değişmeye yatkın olan 

göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik yenilik, üretim 

süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçimleri olarak 

tanımlanmaktadır. Bilgi çağını yakalama mücadelesi veren ülkeler bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerden daha çok yararlanmak, mal ve hizmet üretimlerini yeni 

teknolojilere dayandırmak amacını taşımaktadır6. Başka bir ifadeyle, bilimsel ve 

teknolojik araştırma faaliyetini, ürün, yöntem ve sistem bazındaki teknolojik yenilik 

ve geliştirme faaliyeti olarak da iyi kavrayabilme ve bunları süreç olarak doğru 

değerlendirebilme ihtiyacı bulunmaktadır7. 

Günümüz dünyasındaki hızlı değişimin önemli bir kısmı bilim ve 

teknolojideki gelişmelerden kaynaklanmakta ve yeni teknolojilerle geliştirilen her 

teknolojik araç, toplumsal yapımızı yeniden şekillendirmektedir8. Bu bağlamda 

teknolojik yenilik9, sadece ulusların zenginliğinin yani refahın yükseltilmesi, 

artırılmasının bir yolu olarak değil, insanların daha önce hiç yapılmamış şeyleri 

yapabilmeleri için olanak sağlayacak niteliği ile önem kazanmaktadır. Yeni 

teknolojiler geliştirerek henüz ulaşılamayan doğal kaynakların çıkarılmasını ya da 

mevcut kaynakların daha verimli kullanımını sağlama olasılığı da bulunmaktadır. 

Teknolojik yeniliklerin toplum üzerinde önemli etkilerinin yanı sıra işletmeler 

üzerinde yüksek verimlilik, üretim miktar ve kalitesinin yükseltilmesi gibi olumlu 

etkileri de vardır. Var olan bu üstünlükler yeni buluşların hemen alınıp işletme için 

de kullanılmasına sebep olmaktadır10. Çünkü, üretim biçimi ne olursa olsun amaç 

                                                

5 Cem KOZLU, Türkiye Mucizesi için Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1994, s.269.  

6 Kemal GÜLEÇ, Türkiye’de ve Dünyada Teknolojik Gelişmeler, Devlet Planlama Teşkilatı 
Yayınları, Ankara, 1994, s.3. 

7 Alper EĞE, OECD Ülkelerinde Yenilik Sistemleri ve Türkiye için Durum Değerlendirmesi, 
Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları No:2662, Ankara, 2002, s.198. 

8 Arif ALTUN, Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005, 
s.151. 

9 Hacer ANSAL, Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin Rolü, Teknoloji, TMMOB 
50. Yıl Yayınları, Ankara, 2004, s.52-53. 

10 Gönül BUDAK, Yenilikçi Yöntem Yaratıcı Birey, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1998, s.45. 
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mümkün olan en düşük maliyetle en fazla ve kaliteli üretim miktarını 

gerçekleştirmektir. Günümüzde gelişen teknolojiyi yakından takip eden işletmeler 

son teknolojiyi içeren yeni bir ürünü piyasaya sunarak rakiplerin önüne 

geçebilmektedirler11.   

A. Yenilik (Innovatıon) 

1. Yenilik Kavramı 

“Yenilik” kavramı, Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türemiş; 

toplumsal, kültürel ve idari bir ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması 

anlamına gelmektedir. Türkçe’de “yenilik” anlamına gelen inovasyon12; ekonomik 

ve toplumsal değer yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde ve iş yapış yöntemlerinde 

yapılan değişiklik, farklılık ve yenilikler olarak adlandırılır. 

2. Yenilik Türleri 

Yenilik bir işletmenin ürünlerinde, hizmetlerinde, üretim, dağıtım 

yöntemlerinde, iş yapış yöntemlerinde, tasarım ve pazarlama yöntemlerinde 

yapılabilir. Bu çerçevede yeniliği farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür13:   

Ürün Yeniliği: Farklı ve yeni bir ürünün geliştirilmesi; ya da var olan üründe 

değişiklik, farklılık ve yenilik yapılması ve bu ürünün pazara sunulmasıdır. 

Hizmet Yeniliği: Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş bir hizmet yaklaşımı, 

hizmetin sunum ve dağıtım sistemindeki yenilik ve farklılık, hizmet yeniliğini 

doğurur. Bu tür yenilikler, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 

teknolojik ve örgütsel yeteneklerinin yanı sıra insan kaynakları becerilerini de 

artırmalarını ve şartlara uygun olarak yeniden yapılanmalarını gerektirir. 

Süreç Yeniliği: Farklı ve yeni bir üretim ya da dağıtım yönteminin 

geliştirilmesi veya var olan yöntemlerin iyileştirilip daha gelişkin hale getirilmesidir. 

                                                

11 Özcan YENİÇERİ – Mehmet İNCE, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, IQ Kültür – Sanat 
Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.134. 

12 Şirin ELÇİ, İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Genişletilmiş Baskı, Nova Basın 
Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, s.1-2. 

13 Şirin ELÇİ, a.g.e., s.3-16. 
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Örgütsel Yenilik: Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ya da 

var olan yöntemlerin işletme şartlarına uyarlanarak kullanılmasıdır. 

Pazarlama Yeniliği: Farklı ve yeni tasarımların (üründe ve ambalajında) 

gerçekleştirilmesi, farklı pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ya 

da var olanların iyileştirilerek daha gelişkin hale getirilmesidir. 

Toplumsal Yenilik: Toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak yenilik, 

değişiklik ve iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eder. 

İstihdamı artırmayı veya bölgesel gelişmeleri hızlandırmayı hedefleyen politik 

kararlar, yaşam boyu eğitim hizmetlerinin sunulması, kamu hizmetlerinin İnternet 

üzerinden gerçekleştirilmesine imkan sağlanması toplumsal yeniliğe birer örnektir. 

Radikal ve Kademeli Yenilik: Yenilik ya radikal fikirler sonucu daha önce 

denenmemiş ürün, hizmet veya yöntemlerin geliştirildiği büyük atılımlarla oluşur 

(radikal yenilik), ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme 

faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar (kademeli yenilik). 

B. Yenilikçi Ortam 

1. Yenilikçi Bir Ortam Yaratılmasının Ekonomik Amacı ve Önemi 

Küreselleşme faaliyetlerinde yer alan işletmeler sayesinde ülkeler arasındaki 

politik ve ekonomik engellerin azalması sonucu, yenilikçilik ilgi çekici bir araştırma 

alanı olmuş ve bu doğrultuda, dünyadaki liderler ve politikacılar tarafından da teşvik 

edilmeye başlanmıştır. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde, giderek artan 

yenilikçilik faaliyetleri, durgun endüstrileri harekete geçirmiş ve yeni iş alanları 

temin ederek işsizlik sorunlarını azaltma eğilimi yaratmıştır. Hatta yenilikçilik, 

teknolojik ilerlemenin hızlandırıcısı olarak yeniden keşfedilmiştir14. Bu nedenle az 

gelişmiş ekonomilerde yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenerek geliştirilmesi, 

ekonomik büyümenin özel bir koşulu olarak önerilmektedir.  

Ticaret genel anlamda bir değeri üretip onu satabilmek ve karşılığında belli 

kârlar elde etmek olarak nitelendirilebilir. Son yıllarda özellikle artan rekabetten 

                                                

14 Şule ÖZKAN, Fatma GÜNDOĞDU, Ö. Selçuk EMSEN, Hayati AKSU ve Sinan BAŞAR, 
KOBİ’lerde Girişimcilik – Yenilikçilik, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:929, Erzurum, 2003, 
s.20. 
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dolayı insanlar her türlü kâr sebebini ortaya çıkarmakta, her türlü maliyet unsurunu 

yok etmeye çalışmaktadır. Günümüzde işletmelerin rekabet güçlerini korumaları, bir 

çok unsuru bünyelerinde bulundurmalarına bağlıdır. Fiyat, kalite, hız, benzersizlik 

hala ürün üzerinde rekabette önemli faktörlerdir. Bunlara ek olarak yenilikçiliği 

sayabiliriz. Kısaca rekabet avantajının belirleyicisi artık yalnızca maliyetler değildir. 

Pazarın ihtiyaçlarına cevap verme hızı, ürün ömürlerindeki kısalmalar, ürün ve 

hizmet kalitesi, tasarım, yeni ürün ve hizmet üretimi, yeni yönetim ve organizasyon 

modelleri gibi pek çok etken yenilik yapmayı gerektirir15. 

Yenilik  bir çok işletme, endüstri ve ulus için rekabet avantajı elde etmenin 

temel kaynağıdır. Bir ülkenin kaynak ve karşılaştırmalı üstünlük esasına dayanan 

geleneksel ticaret teorilerinin tersine çağdaş teoriler, pazara sürekli yeni ürünler 

sunmak ve teknolojileri geliştirmek için yeniliklere yatırım yapılması temeline 

dayanır. Uluslararası çevrede, bir işletmenin yenilik yapma yeteneği başarıyla 

rekabet edebilmek için en önemli unsurlardan biri olmaktadır16. 

Yenilik, geçmişten günümüze kadar ekonomik yapıyı değiştiren, bu yapı 

içinde rekabet ortamını şekillendiren ve işletmelerin rekabet gücünü belirleyen temel 

unsurdur. Yaratıcı sürecin sonunda yenilikleri sunan ve uygulayan işletmeler; 

pazarda rekabet üstünlüğü oluşturmada, kâr paylarını ve gelir akışlarını artırmada, 

endüstrinin önünde yer almada ve rekabette  sıçrama yapmada yeniliğin en iyi tek yol 

olduğunu, dolayısıyla doğru yapılması halinde, yeniliğin en güçlü rekabet silahı 

olduğunu belirtmektedir. Yenilikler, işletmelere yoğun rekabet ortamında 

kullanabilecekleri önemli yetenekler sunmaktadır17.  

Yenilikçi işletmeler, gerçekleştirdikleri ürün ve süreç yenilikleri sayesinde 

büyük pazar payları ve kârlar elde ederler. Rekabette geri düşmek istemeyen 

rakipleri ise bu yeni ürünleri ya da süreçleri kısmen de olsa taklit etmeye çalışırlar. 

                                                

15 Şirin ELÇİ, a.g.e., s.3-16. 
16 Ufuk DURNA, Yenilik Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002, s.15. 
17 Rıfat İRAZ, Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Çizgi Kitabevi, 

Konya, 2005, s.84. 
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Bu bağlamda işletmeler ister pazarda ilk olarak hareket etsinler, isterlerse öncüyü 

taklit etmeye çalışsınlar, yenilik faaliyetlerinin içerisinde yer alırlar18. 

2. Yeniliklerin Gelişmesini Sağlayıcı Mekanizmalar 

Günümüzde ülkelerin ekonomilerini, yenilik ekonomisine dönüştürmedeki 

başarıları, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişme performanslarını 

belirlemektedir. Yeni ekonomiye yol açan temel faktörler; teknolojik gelişmeler ve 

küreselleşmedir19. Yenilikler, kendini ekonomide nitelikli işgücü, bu işgücü için 

yüksek getiriler vadeden iş fırsatları ve bu iş fırsatlarını yaratan firmalar ile çok 

sayıda yeni kurulan işletmelerle gösterir. Dolayısıyla, bir ülkede veya bölgede 

yenilik ekonomisinin kurulması için nitelikli ve girişimci insan gücüne, yeni 

fikirlerin üretilmesini ve yayılmasını sağlayan bir ortama, yeniliği destekleyen 

mekanizmalara ve sermayeye erişim olanaklarına ihtiyaç vardır. Burada devlet, 

kolaylaştırıcı ve katalizör bir rol üstlenir; insan kaynaklarına, araştırma, teknoloji 

geliştirme ve yeniliğe yatırım yapar ve bu tür yatırımları teşvik eder20.  

Yenilik yapmak insana ait temel özelliklerden biridir. Yenilik, teknolojik 

olduğu kadar sosyal bir olgudur; en önemli yeniliklerin birçoğu bilimsel veya teknik 

olmaktan ziyade, kültürel ve sosyal faktörlere dayanmaktadır. Yeniliklerin en önemli 

koşullarından biri, bir organizasyonda (kamu ya da özel) “yenilikçilik kültürü” 

yaratabilmekten geçmektedir21.  

İşletmelerin yenilik yapmalarını sağlayan fırsatlar olarak da nitelendirilen 

yenilik kaynakları, işletmenin ya da sektörün içinde yer alan kaynaklar ve işletmenin 

dışında sosyal ve entelektüel alanda yer alan kaynaklar olmak üzere iki grupta 

incelenmektedir22. Birinci grupta yer alan kaynaklar; 1) beklenmedik gelişmeler, 

2)uyumsuzluklar, 3) süreç gereksinimleri, 4) sektör ve pazar yapısındaki 

                                                

18 Hasan Kürşat GÜLEŞ, Hasan BÜLBÜL, Yenilikçilik İşletmeler için Stratejik Rekabet Aracı, 
Nobel Yayın Dağıtım, 1. Basım, Ankara, 2004, s.175. 

19 Coşkun Can AKTAN, İstiklal Y. VURAL, Yeni Ekonomi ve Yeni Rekabet, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu Yayın No:253, Ankara, 2004, s.137. 

20 Şirin ELÇİ, a.g.e., s.41-42. 
21 TİSK, Türkiye’nin Bilgi Ekonomisi Yarışındaki Yeri, Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu Yayın No: 230, Ankara, 2003, s.105. 
22 Rıfat İRAZ, a.g.e., s.93. 
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değişikliklerdir. İkinci grupta yer alan kaynaklar ise; 1) demografik değişiklikler, 2) 

algılamadaki değişiklikler ve 3) yeni bilgidir.  

Bu eğilimlerin hepsi işletmeleri yakından etkiler ve onlar için yenilik fırsatları 

oluşturur. İşletmedeki bu yenilik potansiyelinden gerektiği şekilde yararlanılmasında 

ve yeniliklere uygun ortam oluşturulmasında bu kaynaklar oldukça yararlı olacaktır. 

Bu yenilik kaynakları, girişimciliğin toplumda ortaya çıkan koşulların doğal bir 

sonucu olduğunu gösterir. Bu kaynaklara duyarlı olmakla girişimci, yenilik 

fırsatlarını algılayabilir ve değerlendirebilir23.  

II. YENİ İŞLETMELER 

A. Yeni İşletmelerin Kurulması 

İşletme, üretim faktörlerini bir araya getirerek pazar için iktisadi mal veya 

hizmet üreten ve pazarlayan ekonomik, teknik ve hukuki birimlerdir24. Diğer bir 

ifadeyle işletme, kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim 

faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üreten, pazarlayan sonunda maddi veya 

manevi bir kâr elde etmeyi amaçlayan iktisadi, teknik, sosyal ve hukuki birimlerdir25. 

Yeni işletmelerin kuruluş nedeni, insanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti 

üretmektir. İşletmeciler, söz konusu ihtiyaçları karşılayarak, kendilerine kâr veya 

başka biçimde yarar sağlamayı amaçlarlar. Yeni işletmeler ister kâr isterse hizmet 

amacıyla kurulmuş olsun, genel olarak işletmeyi ortaya çıkaran veya işletmenin 

kuruluşuna neden olan bazı faktörleri şöyle sıralayabiliriz26; 

• Bağımsız çalışma isteği, 

• Daha fazla para kazanma isteği, 

• Miras yoluyla işletme sahipliği, 

• Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu, 

• Başka fırsatların yokluğu, 

                                                

23 Ufuk DURNA, a.g.e., s.65. 
24 Mehmet ÖZTÜRK, Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetim, Papatya Yayıncılık, 1. Basım, 
İstanbul, 2003, s.27. 

25 Ömer DİNÇER, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul, 1999. s.3. 
26 Hasan TUTAR, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2006, s.42-

43. 
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• Toplumsal itibar sağlama, 

• Ülke ekonomisine katkıda bulunma isteği. 

Her girişimcinin yeni bir işletme kurmadan önce dikkate alması gereken bazı 

faktörler vardır. Bu yüzden girişimci, öncelikle, yeni işletme kurarken başarılı 

olabilmesi için gerekli şartların mevcut olup olmadığını dikkatlice araştırmalıdır. 

Başarılı bir işletme kurmak için gerekli olan bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekilde 

sıralanabilir27:  

• Gerekli yeteneklere sahip bir veya birkaç kişinin varlığı, 

• Kişilerin iş kurma ve yürütme için gerekli teşvike sahip olmaları, 

• İyi bir fikir ve iş olanağının bulunması, 

• İyi bir fırsat ve işe başlamak için uygun zamanın seçilmesi, 

• Elverişli bir yer ve işin kurulacağı bina, 

• İşin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması. 

Yeni bir işletme kurarken işletmeciliğe başlangıç çalışmaları olarak 

adlandırılan; yapılabilirlik analizleri ve kuruluş yeri seçimi şeklinde iki eylemin 

gerçekleştirilmesi gerekir.  

Bir işletmenin vücuda getirilmeden önce çeşitli yönlerden analizlerinin 

yapılması, yapılabilir olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir ki buna 

yapılabilirlik (fizibilite) analizleri demekteyiz. Yapılabilirlik analizleri ekonomik, 

teknik, finansal ve hukuki analiz olarak yürütülmelidir28. 

Yeni bir işletme kurmaya girişen bir girişimcinin karşılaşacağı bir sorunda, 

işletme için “en uygun kuruluş yerinin seçimi” olacaktır. Kuruluş yeri işletmenin 

faaliyette bulunduğu yerdir. Bir işletme için kararlaştırılan kuruluş yeri, diğer kuruluş 

yerleri ile karşılaştırılarak seçilen en uygun (optimum) yer olmalıdır. Optimum 

kuruluş yeri, maliyetin en düşük, kârın en yüksek olmasını sağlayan yerdir. 

                                                

27 Semra ARIKAN, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, 
Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2004, s.95-96. 

28 Gültekin RODOPLU, Ali AKDEMİR, İşletme Bilimine Giriş, Isparta, 1998, s.77. 
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B. Yeni İşletmelerin Kurulmasını Kısıtlayıcı Engeller 

Yeni bir işletme kurarak girişimciliğe başlamak çok zorlu bir yolculuğa 

başlamak demektir. Bu yolculuk iş fikri aşamasından, iş kurarak girişimciliğe 

başlama, işletme aşamalarında önemli engeller ve kısıtlarla mücadeleyle 

geçmektedir. Başarı, girişimcinin bu engellerle baş edebilme gücüne bağlıdır. Bu 

aşamada bir çok girişimci; başarı için gerekli bilgi, deneyim ve yeteneklere sahip 

olmadığı için başarısız olmaktadır. 

Yeni işletmelerin kurulmasını kısıtlayıcı engellerin başında toplum olarak 

girişimci düşünce kültürünün yeni gelişmekte olmasını gösterebiliriz. Osmanlı 

döneminde askerlik, memurluk ve çiftçilikle uğraşan halkımız Cumhuriyetin 

kurulmasıyla birlikte, özel sektörün gelişmesi arzu edilmesine rağmen, finans 

kurumlarının eksikliği, yeterli girişim kültürünün olmaması ve diğer yapısal 

nedenlerle, devlet ekonomik ve sosyal kalkınmayı üstlendi. Ancak ülkemizde bu 

devletçi politika olması gerekenden daha uzun yıllar sürmüştür. “Azıcık aşım 

kaygısız başım” sözü insanımızın devlet memurluğu felsefesi ile çalışıp daha 

kaygısız yaşamaktan hoşlandığını göstermektedir29. 

Yeni işletme kurma düşüncesine sahip bir girişimcinin önündeki engeller 

arasında ülkemizde bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığı bulunmaktadır. 

Yeni bir iş kuracak olan girişimcinin; vergi dairelerinden belediyeye, bakanlıklara ve 

noterliklere uzanan çok fazla işlemleri yapması gerekecektir. Ayrıca iş kapatma 

işlemlerinin sadeleştirilmesi de girişimciliğin önündeki önemli engelin kaldırılmasını 

sağlar. Yeni işletme kurmak kadar mevcut bir işi kısa sürede tasfiye edip kapatmada 

önemlidir. Belirli bir işyerini kapatan bir girişimci yeni bir iş kurmak niyetinde 

olabilir. Girişimcilikte işyeri kapatma işlemlerinin uzun ve karmaşık olması kişilerin 

mevcut işyerlerini kapatarak yeni iş kurmalarını engellemektedir30.  

Finansal sorunlar ve sermaye yetersizliği, yeni işletme kurmak isteyen 

girişimcilerin sorunları arasında önemli bir paya sahiptir. Yeni bir işletme kurmak 

                                                

29 Gülçimen YURTSEVER, Caner ATIŞ ve Şaziye YURTSEVER, Girişimcilik, Karahan Kitabevi, 
Adana, 2006, s.8-9.  

30 Mahmut TEKİN, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara, 2004, 
s.25. 
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için sermayesi olan, ancak bu sermayeyi yönlendiremeyen kişiler olduğu gibi, 

işletmenin kuruluşundan itibaren belli dönemlerde sermaye sorunlarıyla karşılaşan 

çok sayıda girişimcide vardır. Son yıllarda tüm dünyada, uzun yıllardan beri 

kullanılan, ülkemizde de ismi duyulmaya başlayan risk sermayesi (girişim 

sermayesi) yöntemi ile girişimci özelliklerine sahip kişilere yatırım sermayesi 

sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak yurdumuzda bu konunun uygulayıcısı olması 

gereken bankaların rizikolu olan bu konuya eğilmek istememeleri, risk sermayesi 

kullanımında beklenen sonucun alınmasını olumsuz etkilemiştir31.  

                                                

31 Mahmut TEKİN, a.g.e., s.22. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 İŞ KULUÇKASI KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ,  

TÜRLERİ VE YARARLARI 

I. İŞ KULUÇKASI KAVRAMI 

İş kuluçkası; ofis alanı, paylaşılan hizmetler ve iş yardımı sunarak firmaların 

ilk dönem gelişimini kolaylaştıran bir girişim olarak tanımlanabilir32; kuluçkaya 

alınanlara (örneğin, kiracı şirketlere) iş yardımı ve stratejik, değer katan bir izleme 

sistemi sağlamaya çalışan paylaşılan bir ofis alanı hizmetidir33. 

Bazen “iş seraları”34 olarak da adlandırılan iş kuluçkaları, değişik destek 

sistemleri ve diğer yardımlar sağlayarak yeni ve küçük riskli işleri (ventures) 

“kuluçkaya alan” merkezi fiziksel kolaylıklar şeklinde ifade edilebilir35. 

İş kuluçkaları, genellikle, küçük ve orta ölçekli girişimlerin gelişimini 

desteklemeye yönelik bir tür altyapı olarak kabul edilmektedir36. Bir başka ifadeyle 

iş kuluçkaları, girişimcilikle ilgili birim ile ticarileştirme süreci arasında planlı bir 

şekilde oluşturulmuş bir bağ olarak da görülebilir37; esas amacı, piyasa 

başarısızlıklarının belirli yönlerini hedef alan olgunlaşmamış riskli işlere yönelik 

çeşitli düzenlemeler için kullanılan şemsiye bir kavramdır38. Aslına bakılırsa iş 

kuluçkaları, temin edilebilir ofis alanı ve paylaşılan yönetim hizmetlerine ulaşmayı 

sağlayan herhangi bir örgütlenme için kullanılan şemsiye bir kavramdır. Bu kavram, 

yıllardır, birbiriyle az çok benzer pek çok kavramla aynı anlama gelecek şekilde 

kullanılmıştır. İş kuluçkaları yerine kullanılan diğer kavramlardan bir kısmı şöyledir: 

                                                

32 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review of Business Incubation Research”, 
Journal of Technology Transfer, 29, 2004, s.55. 

33 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …, a.g.m., s.56. 
34 Grant LEDGERWOOD, Arlene Idol BROADHURST, “Creating Technology-based Enterprise 

Televillages”, Cities, 16(1), 1999, s.45. 
35 Gerald G. UDELL, “Are Business Incubators Really Creating New Jobs by Creating New Business 

and New Products”, Journal of Product Innovation Management, 7, 1990, s.108. 
36 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business Incubator – Leveraging 

Entrepreneurial Agency?”, Journal of Business Venturing, 20, 2005, s.267. 
37 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.269. 
38 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.276. 
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İş hızlandırıcıları (accelerators), araştırma parkları, bilim parkları, bilgi parkları, 

endüstri parkları, yenilik merkezleri, teknoloji kutupları, ağ oluşturmuş kuluçkalar 

gibi.39. 

İş kuluçkaları terimi, günden günde heterojen bir gerçekliği ifade eden 

“şemsiye bir kavram” haline gelmektedir. Bu yüzden iş kuluçkaları, değişik amaçlara 

sahip kurumlara işaret etmek için kullanılmaktadır40. 

İş kuluçkaları, erişilebilir, esnek alan ve henüz olgunlaşmamış firmaları 

sağlıklı işletmeler haline getirmek gibi ortak bir amacı paylaşan çok çeşitli ofis ve 

destek sistemlerini sağlayan çok kiracısı olan binalardır41. 

Kuluçkalar, genellikle, teknoloji merkezli girişimcilik ve yenilik yaratmak 

için araştırma enstitüleri ile yerel sanayileri birleştirmenin etkili bir yolu olarak 

değerlendirilmektedir42. 

Kuluçka, fiziksel bir imkandan ziyade bir kolaylaştırma yöntemidir43. Buna 

göre iş kuluçkası bir yer değil bir süreçtir44. 

İş kuluçkalarının amacı, insanların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak 

ve yenilikçi ürünlerin gelişimi konusunda faaliyet gösteren yeni kurulmuş şirketleri 

desteklemektir45. 

Küçük iş kuluçkaları, erişilebilir alan, paylaşılan ofis hizmetleri, finansman 

hizmetleri ve yönetim yardımı sağlayarak yeni ve küçük firmaları destekleyen 

birimlerdir46. 

                                                

39 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.268. 
40 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for Entrepreneurship?”, Small Business Economics, 23, 

2004, s.128. 
41 Mark L. WEINBERG, David L. ALLEN ve John R. SCHERMERHORN, “Interorganizational 

Challenges in the Design and Management of Business Incubators”, Policy Studies Review, 
10(2/3), 1991, s.149. 

42 Po-Hsuan HSU ve Diğerleri, “Exploring the Interaction Between Incubators and Industral Clusters: 
the Case of the ITRI Incubator in Taiwan”, R&D Management, 33(1), 2003, s.79. 

43 Truls ERIKSON, Are GJELLAN, “Training Programs As Incubators”, Journal of European 
Industrial, 27(1), 2003, s.36. 

44 Pam VOISEY, Lynne GORNALL, “The Measurement of Succes in a Incubation Project”, Journal 
of Small Business and Enterprise Development, 13(3), 2006, s.456. 

45 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …, a.g.m., s.127. 
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Kavramsal belirsizliğin birkaç sebebi vardır. Birincisi, orijinal kuluçka 

kavramının çeşitli yerel ihtiyaçlara ve şartlara uyum sağlamak için sürekli yeniden 

gözden geçirilmesi; ikincisi, “araştırma parkı”, “teknolojik yenilik merkezi”, “iş 

kuluçkası” gibi kavramların literatürde birbirinin yerine kullanılması; üçüncüsü, bir 

kuluçka içine yerleşmemiş kuluçkaya alınanlara iş yardımı hizmetleri sağlayan 

(“duvarları olmayan kuluçkalar” olarak da adlandırılan) sanal kuluçkaların ortaya 

çıkması; dördüncüsü, kuluçka sürecinin tanımlanmasından ısrarla kaçınılması, 

tanımlandığında da kuluçka sürecinin nerede başlayıp nerede bittiği, kimlerden, 

nelerden müteşekkil olduğu gibi konularda görüş birliğine varılamaması47.  

Kuluçka-kuluçkaya alma kavramına ilişkin teorik çalışmalardan elde edilen 

bulgulardan yola çıkarak şunlar söylenebilir48: 

(1) İşlem maliyeti ekonomisinden ve piyasa başarısızlığı yaklaşımından yola 

çıkılarak iş kuluçkalarının, riskli bir iş geliştirmenin ilk aşamalarında kaynakları 

kontrol etme ve maliyetleri düşürmeye yönelik sistematik bir yaklaşımı ifade ettiği 

söylenebilir. 

(2) İş kuluçkalarının kurulumu yerel ihtiyaçları ve normları karşılamalıdır. 

(3) Kuluçkaya alma sisteminin yönetildiği ve yaratıldığı süreç, iş kuluçkası 

yöneticisi ile kuluçkaya alınanlar arasındaki işbirliğine dayalı bir çabadır. 

(4) İş kuluçkası yönetici ile kuluçkaya alınanın birbirine uygunluğu gibi 

faktörlerin yanı sıra, iş kuluçkası yöneticisinin müdahalesinin süresi, yoğunluğu, 

kuluçkaya alınanların başarısını etkiler. 

(5) Ağ ilişkileri ile kurumsallaştırılmış bilgi transferleri, kuluçkaya almanın 

başarılı olma ihtimalini artırır. 

Bir işi kuluçkaya almanın gerekçesi; girişimcilerin, kuluçkanın yöneticisinin 

bilgi ve deneyiminden büyük ölçüde yararlanmasına imkân sağlamaktır49. 

                                                                                                                                     

46 Deog-Seong OH, “Technology-based Regional Development Policy: Case Study of Taedok Science 
Town, Taejon Metropolitan City, Korea”, Habitat International, 26, 2002, s.215. 

47 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.59-60. 
48 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.70. 
49 Mark P. RICE, “Co-production of Business Assistance in Business Incubators: An Exploratory 

Study”, Journal of Business Venturing, 17, 2002, s.170. 
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İş kuluçkalarının amacı, girişimcilikle ilgili riskli işlerin başlamasına, devam 

etmesine ve başarılı olmasına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda; iki taraf, 

yani iş kuluçkası ile müşteriler/kiracılar, bilgi, yeterlilik ve kaynaklar yönünden 

firmanın eksikliklerini gidermek için işbirliği yaparlar. Kısa vadede bu işbirliği, 

firmanın krizlerle ve sorunlarla boğuşması kapasitesi kazanmasına yardım eder. 

Uzun vadede ise işbirliği yaptığı ortağından özerklik elde etmek ve ekonomik bir 

birim olarak varlığını sürdürmek için gerekli olan bilgi, yeterlilik ve kaynakları kendi 

başına geliştirmek için firmaya bir süre sağlar50. 

Kuluçkaya alma (incubation), mali açıdan desteklenmiş alan, danışma 

hizmeti ve diğer uygun yardımlar sağlayarak belirli bir konuya odaklanmış bir 

hizmet birimi sayesinde girişimcilikle ilgili firmaların büyümesine yardımcı olmayı 

ifade eden bir kavramdır51.  

Bir iş kuluçkası; kuluçka alanı, iş destek hizmetleri ve bir araya toplama ve ağ 

oluşturma fırsatlarını da içeren kapsamlı ve bütünleşik bir dizi destek sağlayarak 

başarılı girişimlerin yaratılması sürecini hızlandıran ve sistematik hale getiren bir 

organizasyondur. Bir adımda müşterilerine hizmetlerini sunarak ve paylaşılan 

maliyetlerin azaltılması için genel masrafları karşılayarak iş kuluçkaları, yeni kurulan 

işlerin hayatta kalma ve büyüme ihtimallerini önemli ölçüde artırmaktadır. Başarılı 

bir iş kuluçkası, ortalama iş ve zenginlik yaratma potansiyelinin üzerinde bir 

seviyede yeni işlerden oluşan sürekli bir gelişmeyi yaratacaktır. Kuluçkalar için ilgili 

olanların hedeflerindeki farklılıklar, başvuru ve çıkış kriterleri, projelerin bilgi 

yoğunluğu ve kolaylıkların ve hizmetlerin tam olarak kurulumu bir tür kuluçkayı 

diğer tür kuluçkadan ayırt edecektir52. 

                                                

50 Mark P. RICE, “Co-production of Business …, a.g.m., s.185. 
51 Bernard KAHANE, “Innovation Projects in Israeli Incubators”, European Journal of Innovation 

Management,  8(1), 2005, s.93. 
52European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking of Business Incubators, 

Centre for Strategy & Evaluation Services”, 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/benchmarking_bi_par
t_one_2002.pdf, 2002, s.3. 
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Genel düzeyde ele alındığında; iş kuluçkası kavramı, düşük maliyetli, 

mülkiyet temelli kolaylıklar ile yeni firmaların bakılıp büyütülmesine yönelik 

paylaşılan hizmetlerden müteşekkil pratiğe işaret eder53.  

Sıfırdan bir işe başlamak isteyen girişimciler için cazip bir yenilik, bir iş 

kuluçkasına katılmaktır. İş kuluçkası; girişimcilere, paylaşılan ofis alanı, yönetim 

destek hizmetleri ve yönetim öğüdü sağlar. Diğer girişimcilerle ofis alanını 

paylaşarak yöneticiler; yerel iş, finansman yardımı ve piyasa fırsatları hakkındaki 

bilgileri paylaşırlar54. İş kuluçkaları, genç firmaları besler, büyütür ve onların en 

kırılgan oldukları başlangıç aşamasında hayatta kalmalarına ve büyümelerine yardım 

eder. İş kuluçkası programının esas amacı, başarılı mezunlar vermektir; yani, 

kuluçkaya alınan işlerin, kuluçkayı terk ettikten sonra finansman bakımından 

yaşayabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir işler haline gelmelerini sağlamaktır. 

Mutat kuluçkaya alma süresi 2 ile 3 yıl arasında değişmesine rağmen; kuluçka 

müşterilerinin %30’u bir yıl içerisinde kuluçkayı terk etmektedir55. 

İşe yeni başlayan pek çok iş için bir iş kuluçkası, ideal ilk dönem yerleşme 

yeri olabilir. Bir iş kuluçkası; düşük maliyetli, esnek kiralık alanını kuluçkanın küçük 

iş kiracılarına yönelik bir dizi destek hizmetiyle birleştiren bir organizasyondur. Bir 

kuluçka kurulmasının en önemli sebebi, bir alandaki ekonomik gelişmeyi 

güçlendirmek ve yerel ekonomiyi çeşitlendirmektir. Kendisine çekmek istediği 

müşterilerin türüne göre iş ve teknik kuluçkaların belirli ölçüde çeşitlilik gösterdiği 

doğruysa da; kuluçkalar, çoğunlukla, hafif imalat, hizmet işleri ve teknoloji veya 

araştırma ile ilgili alanlara girerler56. 

Kuluçkalar, kuluçkadan ayrıldıktan sonra doğrudan veya dolaylı olarak 

istihdam, gelir, servet yaratılmasına ve bu sayede ekonomik gelişmeye katkıda 

bulunacak olan girişimleri yaratan girişimcileri besleyip büyütür. Genellikle işe yeni 

başlayan girişimcinin amacı, kendisine iş yaratmak ve sınırlı kaynağını muhafaza 

                                                

53 OECD, “Technology Incubators: Nurturing Small Firms”, OECD Publications Service, 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/11/2101121.pdf, 1997, s.13. 

54 Richard L. DAFT, Management, The Dryden Pres, 5. Baskı, 2000, New York, s.182. 
55 William  L. MEGGINSON, Mary J. BYRD ve Leon C. MEGGINSON, Small Business 

Management: An Entrepreneur’s Guidebook, Irvin McGraw-Hill, 2000, New York, s.151. 
56 Thomas W. ZIMMERER, Norman M. SCARBOROUGH, Essentials of Entrepreneurship and 

Smal Business Management, Prentice Hall, 2. Baskı, 1998, New Jersey, s.360-361. 
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etmektir; ancak kuluçkadan çıktıktan sonra hızlı bir biçimde büyüyebilir, gelir ve 

istihdam yaratabilir, vergi ödeyebilir57. 

İş kuluçkaya alma sistemleri, genellikle, girişimcilik temelini iyileştirerek 

ekonomik gelişme sorunlarına dikkat çekmeye yöneliktir. Çok genel anlamda iş 

kuluçkaya alma sistemi, çoğu kere, yeni bir girişimin fikir aşamasından ticarileşme 

ve ortaya çıkma aşamasına kadar girişimcilerin fikirlerinin gelişmesine yardımcı olan 

bir dizi organizasyonu betimlemek için kullanılmaktadır58. 

Bir kuluçkaya alma programının esas amacı, başarılı mezunlar –genellikle iki 

veya üç yıl içinde kuluçkayı terk ettiklerinde finansman açısından hayatiyetini devam 

ettirebilir ve kendi ayakları üzerine duran işler- yetiştirmektir59. 

Girişimci firmalar, firmanın piyasadaki başarısını garanti altına almak için iş 

süreci bilgisine ihtiyaç duyarlar. Bir kuluçkanın kapalı yapısından dolayı firmalar, 

daha fazla sosyal ilişkiye dahil olma ihtimaline sahiptirler. Daha yakın sosyal 

ilişkiler geliştirme kabiliyeti, itimadı artırması ve önemli iş süreçleri bilgisi elde 

etmesi için firmayı daha iyi bir konuma getirir60.   

Çok genel anlamda iş kuluçkaları, en kırılgan oldukları zamanda, yani yeni 

firmaların hayati dönemleri olan ilk kuruldukları yıllar boyunca hayatta kalma 

kabiliyetlerini artırmaları için gerekli olan destekleyici ağı onlara sağlamayı 

amaçlar61 .  

Kuluçka kavramının kapsamı şu şekilde ifade edilebilir62:  

(1) Girişimcilik üzerine halihazırdaki literatürden gelen girişim geliştirme 

boyutu: Girişimcilik literatüründe kuluçka, yeni girişimlerin kurulmasına yardım 

eden bir organizasyondur. 

                                                

57 Rustam LALKAKA, “Technology Business Incubators to Help Build an Innovation-based 
Economy”, Journal of Change Management, 3(2), 2002, s.169-170. 

58 M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based Economy: The Malaysian Technology 
Business Incubator Experience”, Journal of Change Management, 3(2), 2002, s.177-178. 

59 M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based …”, a.g.m., s.178. 
60 Nareatha L. STUDDARD, “The Effectiveness of Entrepreneurial Firm’s Knowledge Acquisition 

from a Business Incubator”, Int. Entrep. Management J., 2, 2006, s.213. 
61 Sameer VERMA, Succes Factors for Business Incubators: An Empirical Study of Canadian 

Business Incubatos, Carleton Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004, s.14. 
62 Sameer VERMA, Succes Factors for…, a.g.t., s.15-16. 
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(2) Esas itibariyle Amerikan, çok kiracılı gayri menkullerdeki deneyimden 

gelen kuluçkaların esnek, erişilebilir çalışma alanı sağlama boyutu: Hizmet ve 

enformasyon sektörü firmaları ekonomide daha büyük roller üstlenmek 

istediklerinden çok kiracılı kolaylıklar/mekanlar ortaya çıkmıştır. Çok sayıda firma 

tarafından kullanılan binalar, ödemesi daha kolay kiraları garanti altına almaya 

yardım etmektedir, çünkü işletmeler en uygun genişlikte alanı kiralayabilmekte ve bu 

sayede kira maliyetlerini en aza indirebilmektedir. 

(3) Kanada ekonomisinde hayli yerleşik olan kuluçkaların iş danışma ağı 

boyutu: Çok farklı büyüklükte ve derecede uzmanlaşmış danışmanlık firmaları, 

pazarlama, finansman ve yönetim gibi alanlarda iş yardımı sağlamaktadır. 

(4) Daha yeni bir gelişme olan kuluçkaların paylaşılan ofis hizmetleri boyutu: 

(Genellikle idare merkezleri, ofis ağları şeklinde adlandırılan) paylaşılan ofis 

kavramı, katiplik türü destek hizmetleri ile en az miktarda yere ihtiyaç duyan ama 

tam zamanlı destek hizmeti görecek personeli işe alabilecek veya geniş alanları 

kiralayabilecek kaynakları olmayan genç girişimler için oldukça uygundur. 

(5) Kuluçkaların sağlayabildiği bir ilave unsur da girişimcilikle ilgili sinerji 

boyutu şeklinde ifade edilebilir. 

Kuluçka sisteminin örgütlenmesinde kimlerin yer aldığı ve tarafların 

kuluçkadaki kiracı firmalardan ne türden hedefleri gerçekleştirmesini beklediği, 

aşağıdaki şekilden takip edilebilir. 
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Şekil 1: Kuluçkaya Alma Sistemi 

 

Kaynak: Sameer VERMA, Succes Factors for…, a.g.t., s.18.  

İş kuluçkaya alma, iş yönetimindeki küçük işlere yardımcı olmaya yönelik 

programları ihtiva eder. Kuluçkaya alma firması, kuluçkaya alınan işi yönetmez, 

aksine, çalışanlarını, yöneticilerini ve başarılı işleri yürütmeye ilişkin başarılı iş 

işlemleri ve tekniklerini iyileştiren pratiklerin içindeki malikleri eğitmek için küçük 

işleri bilgilendirir ve onlara fırsatlar sunar63. 

İş kuluçkaya alma endüstrisindeki profesyoneller genellikle kuluçkaya 

almayı; şirketleri topluluğa bırakma amacı ile eğitim ve profesyonellerden oluşan 

ağlar sayesinde girişimciye alan, paylaşılan hizmetler ve iş yardımı sağlayan bir 

çevre olarak tanımlarlar64. İş kuluçkalarının asıl amacı, yeni kurulmuş işlerin 

başarısızlıklarını azaltmak, hayatta kalma şanslarını artırmaktır65. 

Kuluçkaya alma sürecinde kullanılan bazı kavramlara açıklık getirmek yararlı 

olabilir: 

                                                

63Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator Programs: An Assesment of Performance 
in Missiouri, Capella Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2006, s.3. 

64 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator…, a.g.t., s.31. 
65 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator…, a.g.t., s.5. 
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(1) Emniyet/dayanak (anchor) kiracı: Kuluçkanın girişimcilikle ilgili eğitim 

programlarına katılmayan bir iş veya örgüt. Emniyet kiracıları genellikle piyasa 

fiyatları seviyesinde kuluçkadaki bir alanı uzun süreli olarak kiralarlar. Emniyet 

kiracısının ödediği kira, kuluçka programının finansmanla ilgili yükümlülüklerini 

karşılamaya yardımcı olur66. 

(2) İş kuluçkası: Bir iş kuluçkası, bağlantılardan oluşan ağları vasıtasıyla 

kuluçka yönetimi tarafından sağlanan veya uyumlu hale getirilen bir dizi iş destek 

hizmeti ve kaynak sayesinde girişimcilikle ilgili şirketlerin başarılı bir şekilde 

gelişmesini hızlandırmaktadır67. 

(3) Mezun: Bir dizi hedeflere ulaştıktan sonra bir kuluçkaya alma 

programından piyasaya bırakılan bir müşteri firma68. 

(4) Kiracılar/müşteriler: Bir kuluçkaya alma programına katılan ve kuluçka 

mekanı işgal eden işler/işletmeler69. 

Bir iş kuluçkası, bir dizi iş destek kaynağı ve hizmeti ile girişimci şirketlerin 

büyümesini ve başarılı olmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir ekonomik gelişme 

aracıdır. Bir iş kuluçkasının esas amacı, programı finansman açısından yaşayabilecek 

ve kendi ayakları üzerinde durabilecek başarılı firmalar üretmektir. Beslenen, 

büyütülen bir kiracı iş finansman açısından yaşabilir hale gelince –ve her bir 

girişimci hayatta kalması için gerekli yeteneklerini geliştirmiş olduğunda- açık 

piyasaya bırakılır. Teoride, bu kuluçka mezunları iş yaratır, komşu alanları yeniden 

canlandırır, kritik yeni teknolojileri ticarileştirir ve yerel ve ulusal ekonomileri 

güçlendirir70. 

Kamusal politikaların değişik mekanlardaki yeniliklerin hızlanmasını 

etkileyebileceği yönündeki çok sayıda kanıt; eyalet ve yerel yönetim gelişme 

politikalarında daha girişimci/yenilikçi temelli bir strateji doğrultusunda bir 

                                                

66 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator…, a.g.t., s.9. 
67 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator…, a.g.t., s.10. 
68 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator…, a.g.t., s.10. 
69 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator…, a.g.t., s.10. 
70 David A. LEWIS, Innovation, Incubation and Place: An Evolutionary Theory of the 

Performance of Technology Business Incubators, New Jersey Devlet Üniversitesi, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2003, s.3. 
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değişikliğe katkıda bulunmuştur. Temel politika araçlarından birisi, 1990’ların son 

dönemindeki nüfusun hızla artışının göstermiş olduğu gibi teknoloji iş kuluçkalarına 

yatırım olmuştur71. 

Kuluçka programları, topluluğun ekonomik kalkınma çabalarını desteklemek 

için tasarlanmış ekonomik bir gelişme aracıdır. Bütün kuluçkaların neredeyse yarısı 

hükümet ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir, çünkü 

bu kuluçkaların esas amacı, iş yaratarak, ekonomik farklılaşmayı sağlayarak ve vergi 

tabanını genişleterek genel ekonomik gelişme hedeflerine katkıda bulunmaktır72. 

Kuluçkalar, ekonomik gelişme yolunda kamusal-özel ortaklık kurmak için bir 

fırsat sağlar. Bu, toplumun değerleri ve kaynakları ile girişimcilik kültürünün irtibatlı 

hale getirilmesi anlamına gelir. Bu çerçevede; risk alma, sabırlı olma ve uzun 

dönemli perspektife sahip olmak, bir topluluk tarafından ihtiyaç duyulacak 

değerlerdir. Kuluçkalar, ekonomik gelişmenin bir çaresi olarak görülmemeli, devlet 

veya yerel yönetimler tarafından oluşturulan daha geniş bir ekonomik gelişme 

stratejisinin bir parçası olarak kullanılmalıdır73. 

Bir iş kuluçkasının nihai amacı, -işe yeni başlayan veya o ülkeye yeni ulaşmış 

şirket için, girişimci için, yatırımcı için ve bölge için- riskleri düşürmektir. 

Kuluçkanın yönetimi, ister kaynak sorunlarını çözerek olsun, ister öğüt vererek 

olsun, isterse başka bir yolla olsun, sürekli olarak riskleri düşürmek için 

uğraşmalıdır74. 

Küçük iş kuluçkalarının başlangıcı Avrupa’ya dayanır. İş kuluçkaları 

uygulaması 1980’lere kadar ABD’de yaygınlaşmamıştır. İş kuluçkalarının gelişimi 

için üç itici güçten söz edilebilir: (1) Eski, terk edilmiş fabrika binalarının yeniden 

kullanımına yönelik çabalar; (2) önemli üniversitelerde girişimcilik ve yeniliğin 

geliştirilmesi için Ulusal Bilim Vakfı tarafından sağlanan fonlarla gerçekleştirilen 

                                                

71 David A. LEWIS, Innovation, Incubation …, a.g.t., s.3. 
72 Rhonda G. PHILIPS, “Artful Business: Using the Arts for Community Economic Development”, 

Community Development Journal, 39(2), 2004, s.113. 
73 Walter H. PLOSILA, David N. ALLEN, “Small Business Incubators and Public Poicy: Implications 

for State and Local Development Strategies”, Policy Studies Journal, 13(4), 1985, s.733. 
74 Alistair DAVIDSON, “An Incubator for Foreign Companies Hoping to Hatch in the USA”, 

Strategy & Leadership, 30 (1), 2002, s.39. 
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deneyler; (3) başarılı teknolojik yenilik ve ticarileştirmeye yatkın bir çevredeki yeni 

şirketlere kendi yeni fikirlerini transfer etmeye çalışan birkaç başarılı girişimcinin 

inisiyatifleri75. 

II. İŞ KULUÇKALARI UYGULAMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

Farklı kuluçkaların ortaya çıkması ve zaman içerisinde onların iş modellerinin 

evrimi, şirketlerin ihtiyaçlarındaki evrimin zorlamasıyla olmuş; kuluçkalar 

kendilerini bu yeni ihtiyaçlara uyarlayarak şirketlere daha iyi hizmet sunmanın 

yollarını aramışlardır76. 

Kuluçka kavramının etimolojik öyküsü Avrupa’da geçmiştir. Eski 

zamanlarda ideal bir rüya görmek için insanlar, bir Roma (veya Yunan) tapınağına 

girerler ve kendilerini yeni kutsanmış hayvanlardan elde edilen temiz deriler üzerine 

uzanırlardı. Bu pratik, incubatio olarak adlandırıldı. Incubatio’yu pratik etmenin en 

önemli gerekçelerinden birisi, bir hastalığın üstesinden nasıl gelinebileceği hakkında 

bir öngörüye/vizyona sahip olmaktı. Bu durum, incubatio’nun öncelikle, 

Aesculapius’un –yani tıp Tanrısının- tapınağında vuku bulmasını açıklar. 

Aesculapius’un bir hayvan –bilhassa yılan- şeklinde yeniden somutlaştığı çok iyi 

bilinir77. 

Zamanla kuluçka, erken doğmuş bebeklerin büyütüldüğü ve korunduğu bir 

yer haline geldi. Kuluçkanın temel mantığı, erken doğan bebeklerin kontrollü 

şartlarda geçici bir ilgiye muhtaç olmasıdır. Bu şartlar, yeni doğan bebeklerin 

kuluçkalardan bırakıldıklarında hayatta kalmalarına, büyümelerine ve gelişmelerine 

yardımcı olmalıdır. İş kuluçkaları da, çok fazla incinebilir durumda oldukları 

başlangıç aşamasında hayatta kalmalarına ve büyümelerine yardımcı olarak genç 

firmaları bakar, büyütür78. 

                                                

75 Maurice SMITH, The Business Development Incubator as an Economic Development Tool for 
the Tennessee Valley Region, Mississippi Devlet Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
2000, s.4. 

76 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and New Venture Creation: An 
Assessment of Incubating Models”, Technovation, 25, 2005, s.111. 

77 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.127. 
78 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.127. 
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Kuluçka, kuluçkaya alma, kuluçkaya alma süreci gibi kavramlar doğal 

bilimlerden ödünç alınan kavramlardır. Pek çoğumuz için kuluçka denilince ilk akla 

gelen, henüz biyolojik gelişimini tamamlamadan doğmuş ve dolayısıyla korunması 

ve kollanması gereken yeni doğan çocukların konuldukları küvezler akla gelir. 

Aslında iş kuluçkaları da aynı anlamda kullanılır; henüz gelişmemiş ve dolayısıyla 

desteğe muhtaç işletmelerin yeterli besinlerle beslendiği ve uygun bir atmosferin 

sağlandığı, etkin ve hızlı bir büyümeyi sağlayan koşulların varolduğu yerler olarak 

görülmektedir. Yoğun tarım yöntemlerinde kuluçkaya alma yaklaşımları, doğal 

çevrede yetişmesi durumunda daha geç elde edilecek ürünlerin elde edilmesinde 

kullanılır; seralar gibi. Aynı durumun hayvanlar için de geçerli olduğu 

görülmektedir; yapay ortamlarda büyütülen ve yumurtlatılan tavuklar gibi. Benzer 

gelişmeler genetik alanında da karşımıza çıkmaktadır79. 

Hangi bağlamda kullanılırsa kullanılsın; kuluçka kavramının şu unsurları 

içerdiği görülmektedir: koruma; kırılgan ve zayıf olanı besleme/büyütme; büyümeyi 

hızlandırma; ve güçlendirilmiş hayatta kalma80. Bu benzerliklere rağmen, örneğin, 

insanların kuluçkaya/küveze alınmaları ile işletmelerin kuluçkaya alınmaları arasında 

bazı farklılıkların olduğunu da belirtmek gerekir; yeni doğan bir bebek, eğer iyi 

gelişmemişse küveze alınır, oysa bir iş kuluçkasında bir ümit vaat etmeyen 

işletmeler, güçsüz olduğu düşünülen başvurular kuluçkaya alınmaz81. 

İş kuluçkaya alma programların asıl amaçları oldukça farklıdır. Bu amaçlar 

şunlar olabilmektedir: Girişim yaratma ve girişimlerin hayatta kalma oranlarını 

artırma yoluyla işsizlikle mücadele; girişimciliğe yatkın bir iklim yaratma; yerel ve 

bölgesel ekonomik çürümeyi önleme; altyapı arzını genişletme; (özellikle teknoloji 

kuluçkaları yoluyla) üniversite araştırmalarının ticarileştirilmesi için yardımcı olma; 

belirli bir yerdeki firmaların teknolojik kapasitelerini artırma; Rusya Federasyonunun 

                                                

79Paul D. HANNON, “ A Qualitative Sense-making Classification of Business Incubation 
Environments”, Qualitative Market Research: An Internetional Journal, 7 (4), 2004, s.274-
275. 

80 Paul D. HANNON, “ A Qualitative Sense-making …, a.g.m., s.275. 
81 Paul D. HANNON, “ A Qualitative Sense-making …, a.g.m., s.276. 
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bazı bölgelerinde olduğu gibi suçun iş yapmanın önünde engel teşkil ettiği yerlerde 

meşru girişimcilik için güvenli bir saha sağlama82. 

Aşağıda iş kuluçkası kavramının evrimi özetlenmiştir.  

Şekil 2: İş Kuluçkası Kavramının Evrimi 

 
Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m.,  s.3. 

Firmaların yenilik yapma ve büyüme kabiliyeti, gelirleri artırma ve hayat 

standardını yükseltmenin ardındaki temel itici güç olarak yaygın bir şekilde kabul 

görmektedir. Yeni teknoloji temelli firmalar da dahil küçük yenilikçi firmalar, bu 

sürecin önemli bir parçasıdır; çünkü yapısal değişimi hızlandırırlar ve daha eski 

endüstrilerin önemini kaybetmesiyle veya geniş firmaların küçülmesiyle birlikte terk 

edilmiş alanlarda yeni işler yaratabilirler. Yeni ve yenilikçi firmaların ortaya çıkışını 

teşvik etmeye yönelik kamusal inisiyatifler, son yıllarda OECD ülkelerinde artan bir 

öneme sahip olmuştur. Bu bağlamda, iş kuluçkaları bölgesel gelişme stratejilerinin 

                                                

82 OECD, “Business Incubation: International Case Studies”, OECD Publications Service, 
http://cdnet.stic.gov.tw/ebooks/OECD/24.pdf, 1999, s.8. 
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ve daha yeni bir gelişme olarak da teknoloji ve yenilik politikalarının önemli bir aracı 

olarak ortaya çıkmıştır83.  

ABD’de 1950’lerdeki ilk ortaya çıkışından sonra iş kuluçkaları kavramı, 

sürekli olarak gelişmiş ve –çok spesifik ekonomik, kurumsal, bölgesel ve teknolojik 

şartları yansıtan- diğer OECD ülkelerinde de kabul görmüştür. İlk olarak, yeni 

firmaları geliştirmeleri için girişimcilere üretme alanları sağlayarak bozulmaya 

başlayan imalat bölgelerini yeniden canlandırmanın bir aracı olarak iş kuluçkaları, 

bölgesel bir ekonomi için oldukça farklılaştırılmış endüstriyel bir temeli teşvik 

etmenin ve yerel iş yaratmanın bir aracı haline geldi. 1970’lerin sonlarına doğru 

ABD ve diğer OECD ülkelerindeki iş kuluçkaları, yenilikçi ve teknoloji temelli 

firmaların ortaya çıkışını hızlandırarak bölgesel ve ulusal rekabetçiliği geliştirmenin 

bir aracı oldu. İş kuluçkalarının ilgi alanlarındaki bu değişiklik, iş kuluçkası 

kavramının yüksek eğitim ve kamu araştırma kurumlarıyla daha sıkı bir şekilde 

irtibatlı hale getirilmesiyle devam etti. 1990’larda iş kuluçkalarını biyo-teknoloji, 

bilgi ve çevre teknolojileri gibi spesifik endüstriyel ve teknolojik kümeler etrafında 

geliştirme doğrultusunda bir eğilim gelişti84.  

Bu yenilik, yeni işe başlamış şirketleri besleyip büyütmek için yaklaşık yirmi 

yıl önce ortaya çıkmıştır. İş kuluçkaları, küçük iş ekonomisinin önemli bir parçası 

haline gelmiştir: ABD’de kuluçkaların sayısı 1990’da 385 iken, Mart 1997’de 800’ü 

aşmıştır ve yenileri açılmaya devam etmektedir. Kuluçkaların yaklaşık %90’ı, küçük 

işlerin yaşayabilirliğine katkıda bulunsun ve iş yaratmayı artırsın diye –hükümet 

birimleri ve üniversiteler de dahil- kâr amacı gütmeyen kuruluşlarca işletilmektedir. 

Kuluçkaları avantajlı kılan şey, bir danışman, rol modeli ve başarılı liderlik sunan 

kuluçka içi uzmanlıktır. Bu bakıp büyütme, özellikle düşük gelirli girişimciler ile 

azınlık girişimcileri için yardımcı olabilir85. 

1980’lerin başlarında hükümet birimleri, üniversiteler ve özel iş grupları, 

kendi alanlarında işe başlamış olan yeni işlere yardımcı olmak için iş kuluçkaları 

oluşturmaya başladılar. Bugün ABD’de çok sayıda iş kuluçkası vardır ve sayı hızla 

                                                

83 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.13. 
84 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.13. 
85 Richard L. DAFT, a.g.e., s.182. 
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artmaktadır. Kuluçkalar girişimcilere, -yeni işe başlamış işlerin kendi başına 

bulmakta zorluk çekeceği- hizmet ve ekipmanlarla birlikte piyasa fiyatlarının altında 

kiralık yer sağlarlar. Kuluçkalar girişimciliği teşvik eder; bu da ekonomik gelişmeye 

katkıda bulunur. Kuluçkaya alınan kiracıların bu avantajlardan sonuna kadar 

yararlanmalarına izin verilmez; bu kiracılar, büyüdüklerinde kuluçkayı terk etmek 

zorundadırlar86. 

Gelecek eğilimleri, hizmetlerin profesyonelleşmesi, finansman açısından daha 

yüksek bir seviyede sürdürülebilirliğin sağlanması, uzaktan öğrenme için sanal 

kuluçkalar, kuluçkalar arasında stratejik ortaklıklar ve kuluçkaların uluslararası hale 

gelmesi doğrultusundadır87.  

Kuluçkaya almanın önemi yeni küçük firmaların hayatta kalmalarına yardım 

etme düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu firmalar önemlidir çünkü OECD 

ülkelerindeki firmaların %95’i küçük ve orta ölçekli girişimlerdir ve bu ülkelerdeki 

çalışanların %60-%70’i bu girişimlerde istihdam edilmektedir. (Son genişlemeden 

önceki) AB bünyesinde 19 milyon küçük ve orta ölçekli girişim vardır ve bu bütün 

AB firmalarının %99’unu temsil eder. AB firmalarının %93’ünün 10 kişiden daha az 

kişiyi çalıştırdığını belirtmek kayda değerdir. Bu az sayıdaki veri bile küçük ve orta 

ölçekli girişimler ile bunların yeni kurulduklarında hayatta kalmasının, Batı –

özellikle de AB- için ne kadar önemli bir ekonomik etkiye sahip olduğunu 

göstermeye yeter88. 

Plosila ve Allen89, kuluçka kavramının iki iş geliştirme yaklaşımından elde 

edildiğini ileri sürmektedir: 

(1) Birinci yaklaşım, yeni riskli işlerin kuluçkaya alındığı bir anne firmayla 

ilgilenir. Yeni riskli işler, yeni riskli işle birlikte işbirliği içeren etkinlikleri takip 

etmeyi ümit eden bir ana firmanın desteğine dayalı olarak ortaya çıkar. Bu sponsor 

olunan yan ürünler, genellikle ana firmadan finansman ve yönetim desteği alırlar. 

                                                

86 Timothy S. HATTEN, Small Business: Entrepreneurship and Beyond, Prentice Hall, 1997, New 
Jersey, s.217. 

87 Rustam LALKAKA, “Technology Business Incubators …”, a.g.m., s.175. 
88 I. PEŇA, “Business Incubation Centers and New Firm Growth in the Basque Country”, Small 

Business Economics, 22, 2004, s.223. 
89 Walter H. PLOSILA, David N. ALLEN, “Small Business Incubators …”, a.g.m., s.729-730. 
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Bireyler bu firmanın veya bir başka firmanın desteği olmaksızın çekip gittiklerinde 

kuluçkaya alma süreci, girişimciler için çok daha zor bir hal alır. 

(2) Diğer yaklaşım ise çok kiracılı binalara dayalıdır. Çok kiracılı mekanlar, 

ABD’de özellikle ekonominin sanayiden hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomiye 

doğru kaymasıyla birlikte boş kalan binaların nasıl kullanılacağı sorusuna verilen bir 

yanıt olarak karşımıza çıkmıştır. 

III. TÜRLERİNE GÖRE İŞ KULUÇKALARI 

Tablo 1: İş Kuluçkaları Türleri 

 
Temel felsefe; ile 

ilgili olma 
Temel hedefi İkincil hedefi 

İçinde 
bulunduğu 
sektörler 

Karma 
kuluçkalar 

İş açığı Yeni işler (start-
ups)  yaratmak 

İstihdam yaratma Bütün sektörler 

Ekonomik 
gelişme 
kuluçkaları 

Bölgesel veya 
yerel eşitsizlik 
açığı 

Bölgesel gelişme İş yaratma Bütün sektörler 

Teknoloji 
kuluçkaları 

Girişimcilik açığı Girişimcilik 
yaratmak 

Yeniliği, 
teknolojik yeni 
işleri geliştirme 
ve bitirme  

Teknoloji üzerine 
yoğunlaşma; 
örnek, biyo-
teknoloji. 

Sosyal 
kuluçkalar 

Sosyal açık Sosyal 
kategorilerin 
bütünleşmesi 

İstihdam yaratma Kâr peşinde 
koşmayan sektör 

Temel araştırma 
kuluçkaları 

Keşif açığı Şüpheli/mali 
bakımdan sağlam 
olmayan araştırma 

Yan ürünler 
(spin-offs) 

İleri teknoloji 

Kaynak: Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.128. 

Birincil amacı, bölgesel eşitsizliğin azaltılması üzerinde yoğunlaşmak olan 

kuluçkalara ekonomik gelişme kuluçkaları; teknoloji yönelimli firmaların 

gelişmesine yoğunlaşmak olan kuluçkalara teknoloji kuluçkaları; düşük istihdam 

kapasitesine sahip olan insanları istihdam ederek şirketlerin gelişmesini, büyümesini 

ve devamlılığını geliştirmek ve desteklemek olan kuluçkalara sosyal kuluçkalar; 

temel araştırmalar ile kuluçkaya alma ilkesini birbirine bağlayarak keşif açığını 

gidermeye yoğunlaşmak olan kuluçkalara temel araştırma kuluçkaları denir90. 

                                                

90 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.129. 
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Şekil- 3:İş Kuluçkaları Türleri 

 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m.,  s.6. 

İş kuluçkalarına ilişkin bir başka sınıflandırma denemesi de, yukarıdaki 

şekilde gözükmektedir. Soldan sağa doğru gidildikçe teknolojiye dayalı girişimlere 

destek olan kuluçkalar; yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe müşterilerine daha fazla 

yönetim desteği sağlayan kuluçkalar yer almaktadır. Sol-üst köşede yer alan sanayi 

siteleri neredeyse hiç yönetim desteği almazlar ve iş etkinlikleri ile teknoloji 

içerikleri açısından müşterilerinden bir şey beklemezler. Onun çapraz ucunda, sağ-alt 

köşedeki teknoloji merkezleri, oldukça seçici kriterlere sahiptir, müşterilerine 

oldukça üst seviyede yönetim desteği sağlar ve ileri teknoloji konularına 

yoğunlaşılmıştır91.  

Kuluçkalar, oldukça farklı şekiller almışlardır ve farklı isimlerle anılmaktadır; 

teknoloji veya bilim parkları, iş ve yenilik merkezleri, duvarsız kuluçkalar gibi. 

İnternet kuluçkaları da dahil kuluçkaların yeni versiyonları ortaya çıkmaya devam 

etmektedir. Bu sonuncusunun amacı, gelecek birkaç yıl boyunca 500’ü aşkın yeni 

                                                

91 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking  …”, a.g.m.,  s.6. 
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internet iş kuruluşuna ve daha yeni kurulmuş olan ve esas itibariyle Bolton’daki 

3.500 çocuk okulundan yetenekli ve yaratıcı genç insanları belirlemeyi amaçlayan 

çocuk (junior) kuluçkasına destek sağlamaktır92. 

Sanat kuluçkaları, sanatçıların iş kabiliyetlerini geliştirmelerine yardım eder 

veya onları, gerekli yeteneklerini sunsunlar diye işbirliğine dayalı durumlara veyahut 

da diğer örgütsel düzenlemelere dahil eder. Bazı topluluklar, okul gibi tam olarak 

kullanılmayan binaların stüdyo ve bununla ilgili kullanımlara dönüştürülebileceğini 

keşfetmişlerdir. Maliyetleri düşük tutmak ve destek hizmetleri sunmak, sanatla ilgili 

işleri başlatmayı gerçekleştirilebilir hale getirmektedir. Sanat kuluçka programları, 

Chicago, Illionis ve Dallas, Texas gibi geniş kentsel alanlardan Sneedville, Tenessee 

ve Sheffield, Alabama gibi daha küçük topluluklara kadar pek çok bağlamda ortaya 

çıkmaktadır. Jubilee Business Incubator ve The Energy Arts Business Center, sanat 

kuluçkalarına örnek verilebilir93. 

Kuluçkaların birbirinden ayrılmasının bir başka yolu, belirli bir sektöre 

(örneğin, biyo-teknoloji) özgü olup olmadıkları ve kullandıkları gelir modelidir. 

Örneğin, bazı kuluçkalar sadece kira gelirlerine bağlı olabilir ve kuluçka, buradan 

elde ettiği gelirleri, diğer hizmetlerin sunulması için gerekli olan masrafları 

karşılamada kullanabilir94. 

Kuluçkalar; sahibine, amacına, giriş ve çıkış kriterlerine ve başarı ölçütlerine 

bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflara ayrılabilir: 

                                                

92 Pooran WYNARCYZK, Arnold RAINE, “The Performance of Business Incubators and Their 
Potential Development in the North East Region of England”, Local Economy, 20 (2), 2005, 
s.207-208. 

93 Rhonda G. PHILIPS, “Artful Business: Using …”, a.g.m., s.113. 
94

 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development and Financing of 
Dynamic Small and Medium Sized Enterprises in Turkey”, 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/52/35645635.pdf, 2005, s.51-52. 
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Tablo 2: Kuluçkaların Türleri 

Tür Taraflar Amaç Giriş 
kriterleri 

Çıkış 
kriterleri 

Başarı 
kriterleri 

Akademik/yükse
k öğretim 
kurumu (YÖK) 

-YÖK teknoloji 
transfer birimi 
-Ekonomik 
gelişme 
görevlileri 
-Politikacılar 

-YÖK 
araştırmalarını 
ticarileştirme 
-YÖK ile sanayi 
işbirliğini sağma 
-Girişimcilik 
kabiliyeti 
geliştirme�-

-YÖK kaynağı 
-Teknoloji 
yoğun 
-Potansiyel net 
işler 
-Tamamlayıcı 
YÖK 

-Yok 
-Yüksek kira 
-Zaman 
sınırı 

-Yatırımdan 
sağlanan 
getiriler 
-YÖK’ün bilinir 
hale gelmesi, 
reklamının 
yapılması 

Şirket -Geniş 
şirketler/örgütler 
-Hissedarlar 

-Araştırmaları 
ticarileştirme 
-Kârları en çoğa 
çıkarma 

-Şirket kaynağı 
-İş için esaslı 
olmayan 
yenilik 

-Büyüme 
performansı 
-Bağımsızlık 

-Yatırımdan 
sağlanan 
getiriler 
-Yeni 
ortak/tedarikçi 
olarak müşteri 

Riskli iş 
sermayesi 

-Riskli iş 
sermayesi firması 

-Ürün 
geliştirmeyi/şirk
et büyümesini 
destekleme 

-Yüksek 
büyüme 
potansiyeli 
-Çıkış stratejisi 

-En uygun 
yatırım çıkış 
şartları 

-En yüksek 
yatırım getirisi 

Mülkiyet -Mülkiyet 
geliştiricisi 
(developer) 
-Kâr amacı 
olmayan örgütler 
-Kamu birimi 

-Kira gelirlerini 
en çoğa çıkarma 
-Bilim parkı 
işleriyle ilgili 
lider yokluğu 
-Boş mekanların 
kullanılması 
-İş yaratılması 

-Kira ödeme 
kabiliyeti 

-Yok -İstikrarlı kira 
geliri 
-Daha ileri 
düzey hizmetler 
için piyasa 
oluşturma 
-Yerel 
ekonomik 
kalkınma 

Danışmanlık/san
al 

-Danışmanlık 
firması 
-Ekonomik 
gelişme birimi 

-Müşterilere 
yönelik destek 
paketinin bir 
unsuru 

-Makul iş planı 
-Diğer iş 
destek 
hizmetleri için 
müşteri 

-Kârlılık 
-Yönetim 
desteğine 
artık ihtiyaç 
duyulmaması 

-Yatırımın 
getirisi 
-Hizmetlerden 
sağlanan 
getiriler 
-Yerel 
ekonomik 
gelişme 

Sosyal -Ekonomik 
gelişme birimi 
-Kâr amacı 
olmayan örgütler 

-İş yaratma 
-Sosyal içerme 
(inclusion) 
-Yerel ekonomik 
büyüme 

-Halihazırdaki 
müşterileri 
tamamlama 
-İş yaratma 
potansiyeli 
-Başka 
seçeneğin 
olmaması 

-Yok 
-Yüksek kira 
-Zaman 
sınırı 

-İş yaratma 
-Yerel 
ekonominin 
farklılaştırılması 
-Vergi geliri 

Kaynak: OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.51. 
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A. Kuruluş Biçimleri Bakımından Kuluçkalar 

Bilim parkları, araştırma parkları veya teknoloji parkları olarak da 

adlandırılan akademik kuluçkalar, üniversitelerle ilgilidir. Üniversitelerle ilişkili 

kuluçkaların temel amacı, araştırma ve geliştirme bulgularını yeni ürünlere ve 

teknolojilere dönüştürmektir. Bir başka ifadeyle, bu kuluçkalar esas itibariyle 

geliştirme faaliyetine odaklanırlar, girişimcilikle ilgili yeteneklerin, şirketlerin ve 

kârların geliştirilmesine odaklanmazlar95. 

1. Yenilik Merkezleri 

Yenilik merkezi kavramı, bilgi temelli riskli işlerle ilgili bir kavrama 

benzerdir. Alman Teknoloji ve İş Kuluçkaya Alma Merkezleri Topluluğu; yenilik 

merkezini, firmaların kurulması ve büyümesine yönelik altyapı temelli riskli bir iş 

olarak tanımlamaktadır. İlgili amaçlar, söz konusu bölgedeki yeniliğin gelişmesini, 

araştırmacılar ile endüstri arasındaki işbirliğini, bilgi ve teknik ile yönetim hakkında 

eğitim sağlanmasını, firmalar arasında bilgi mübadelesi ile işbirliği için bölgesel ve 

uluslararası ağlar yoluyla bölgesel ekonomik gelişmenin desteklenmesini ihtiva 

eder96.  

Yenilik merkezleri, ilk kuruldukları dönemde şirketlere esnek şartlarda 

hizmet sunan, ayrıca yenilikçi şirket kurulumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için 

düzenlenen iş destek hizmetlerini de tedarik eden mekanlardır. Bazı yenilik 

merkezleri, bilim parklarına veya teknoparklara ve genellikle de onların girişine 

yerleştirilir. Şirketler, büyüdükleri için daha sonra bilim parklarındaki alanlara 

bırakılır. İspanya’da Barcelona Activa SA, bir iş yenilik merkezi ile bir yenilikçi yeni 

medya ve bilgi-iletişim eğitim merkezinden oluşan Forum Nord adındaki bir yenilik 

kompleksini idare etmektedir97. 

                                                

95 
Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.271. 

96 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.16. 
97 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.53-54. 
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2. Teknoparklarda 

Teknoloji iş kuluçkaları, teknoloji transferi için bir mekanizma sağlar, yenilik 

ile teknolojinin uygulamaya konulması sayesinde büyümeyi teşvik eder, küçük iş 

geliştirmeye yönelik ekonomik gelişme stratejilerini destekler ve yerel ekonomilerin 

içinden hareket eden bir büyümeyi hızlandırır98.  

Teknoloji kuluçkaları, firma başına patent başvurusunun yanı sıra, kiracı 

istihdamı ve kiracı gelirleri bakımından daha iyi durumda olmalarına rağmen; 

maliyetler, özellikle de ortalama işletme açığı bakımından, diğer kuluçkalardan daha 

kötü durumdadır99.  

Aernoudt100; teknoloji kuluçkalarının, genellikle kamusal fonlardan 

yararlanılarak kurulup işletildiğini; yıllık işletme maliyetlerinin ortalama %83’ünün 

kamusal sübvansiyonlardan sağlandığını; eğer bu destekler kesilirse sunulan 

hizmetlerin bugünkü seviyesinin tutturulamayacağına inanıldığını belirtmektedir.   

Teknoloji kuluçkalarının esas amacı, ekonomik gelişme, teknolojinin 

ticarileştirilmesi, gayrimenkul malları geliştirme ve girişimciliktir. Bu kuluçkalar, 

hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına, bölgesel gelişme ve işsizlik sorunlarına 

yönelik çabalarını ortaya koyma imkanı sağlaması bakımından oldukça önemli bir 

işlev görür101. 

Teknoloji iş kuluçkaları, teknolojilerin üniversitelerden ve araştırma 

enstitülerinden teknoloji kullananlara aktarılmasında önemli bir rol oynar. Teknoloji 

iş kuluçkası, teknolojileri kaynağından kullanıcılara aktaran ve kullanıcılar yerine 

çok sayıda çalışmayı yürüten örgütlerden müteşekkil bir sistemdir. Bu sistemin 

amacı; uygun bir fiyatla çalışma alanı kiralama, kurulmuş küçük ve orta ölçekli 

işletmeleri ve kurulması muhtemel firmaları teknoloji iş kuluçkalarına yerleştirme 

gibi, firmaları fiilen işe başlatmayla ilgili pek çok hizmeti sağlayarak iş kurmayı 

                                                

98 Rhonda G. PHILLIPS, “ Tecnology Business Incubators: How Effective as Technology Transfer 
Mechanisms”, Technology in Society, 24, 2002, s.299. 

99 Rhonda G. PHILLIPS, “ Tecnology Business …”, a.g.m., s.314. 
100 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.129. 
101 Elias G. CARAYANIS ve Diğerleri, “Technological Learning for Entrepreneurial Development 

(TL4ED) in the Knowledge Economy (KE): Case Studies and Lessons Learned”, Technovation, 
26, 2006, s.427. 
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desteklemektir102; araştırma sonuçlarını üniversitelerden açılan yeni firmalara 

aktararak teknolojik yenilikleri hızlandırmak, üniversitelerin teknolojilerini transfer 

ederek riskli iş firmalarını desteklemektir. Bu kuluçkalar, üniversiteler, araştırma 

enstitüleri ve firmalar arasında ortak araştırmaları teşvik eder ve üniversitelerdeki 

araştırma kolaylıklarının ve laboratuarların kullanımına imkan sağlayarak kiracıyı 

destekler. Bu kuluçkalarda ofis alanını, kolaylıklarını, ekipmanını, teknik bilgisini ve 

finansman, patentler, yönetim deneyimleri ve buna benzer diğer hizmetleri paylaşan 

işe yeni başlayan firmalar vardır. Yine bu kuluçkalar, katılımcı girişimcilerin bilgi ve 

deneyimlerini artırmak için eğitim ve öğretim programları düzenlerler103. 

1980’lerden sonra teknoloji kuluçkaları, hayatta kalma şanslarını artırsınlar ve 

zenginlik ile iş yaratsınlar diye yeni teknoloji temelli firmalara yardım etmek için 

OECD’ye üye olan ve olmayan ülkelerde önemli bir politika aracı haline gelmiştir. 

Teknoloji kuluçkaları; -fiziki altyapı (ofis alanı, laboratuarlar), yönetim desteği (iş 

planlaması, eğitimi, pazarlaması), teknik destek (araştırmacılar, veri tabanları), 

finansmana erişim (riskli sermaye fonları, iş meleği ağları) hukuksal yardım (lisans 

sağlama, entelektüel mülkiyet) ve (diğer kuluçkalarla ve hükümet hizmetleriyle) ağ 

oluşturma dahil- girişimcilere ve yeni kurulan işlere hayli geniş bir hizmet demetini 

sağlayan mülkiyet temelli riskli işler şeklindeki iş kuluçkasının özel bir türüdür104. 

Teknoloji kuluçkalarına yönelik kamusal desteğin sebebi, yeni, yenilikçi 

firmaların ilk başlarda hayatta kalma ve girişimcilerin iş kurmayla ilgili belirsizlik ile 

engellerin üstesinden gelme kabiliyetlerini sınırlandıran piyasa ve sistemle ilgili 

başarısızlıklardır. OECD hükümetleri tarafından sağlanan destek, genellikle, yerel ve 

bölgesel düzeyde sağlanır ama merkezi hükümetler de doğrudan ve dolaylı bir rol 

oynayabilirler. Girişimlerin bir iş kurmada –hatırı sayılır ölçüde giriş maliyetleri, 

yüksek düzeyde belirlenmiş maliyetler, sermayeye eşit ulaşımın yokluğu, yetersiz 

teknik ve piyasa bilgisi ve zayıf yönetim yetenekleri dahil- çok sayıda sorunla 

karşılaştıkları kabul edilmektedir. Küçük bir işin başlangıç aşaması, hatırı sayılır 

ölçüde belirsizlikle doludur ve yeni işler genellikle bu dönemde nakit akışı 

                                                

102 Deog-Seong OH, “Technology-based Regional …”, a.g.m., s.223. 
103 Deog-Seong OH, “Technology-based Regional …”, a.g.m., s.224. 
104 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.4. 
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sorunlarıyla karşılaşırlar. İş kuluçkalarına yönelik destek, iş yaratma ve endüstriyel 

yeniden yapılanma gibi (bölgesel) ekonomik kalkınma hedefleri temelinde de 

sağlanabilir105. 

Teknoloji kuluçkaları dört temel hedefe yöneliktir: (1) Ekonomik kalkınma; 

(2) Teknolojiyi ticarileştirme; (3) gayri menkul geliştirme ve (4) girişimcilik. Yeni iş 

oluşturmaya, özellikle de teknoloji temelli firmalara yönelik kuluçka desteğinin 

altında yatan esas amaç, iş yaratmadır. Kuluçkalar, ayrıca, bölgesel ekonomik 

kalkınmada kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmede önemli bir rol 

oynayabilir. Kuluçkalar, yerel topluluktaki girişimciliği ve eğitimi teşvik etme gibi, 

bunun ötesinde bir role de sahiptir106. 

Teknoloji kuluçkalarının firmaların hayatta kalma oranları üzerine etkilerine 

ilişkin değerlendirmeler, pozitif olma eğilimindedir ama kuluçkaların iş artışı ve 

firma oluşturma üzerindeki etkileriyle ilgili kanıtlar karışıktır. Çünkü teknoloji 

kuluçkaları daha yeni gündeme gelen bir gelişmedir; bu çabaların daha geniş 

ekonomik ve yenilikçi etkileri ancak daha uzun bir dönemde görülebilecektir. 

Teknoloji kuluçkalarıyla ilgili iyi pratikler, bir bütün olarak politika düzeyinde ve 

kuluçka düzeyinde değerlendirilmiştir. Her şeyden önce kuluçkaların tamamıyla 

sübvansiyonlara bağımlı olmamaları ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmeleri 

gereği üzerinde durulmaktadır. Halihazırdaki hizmetleri artırma ve onların 

müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun hale getirme önemli olmasına rağmen; kuluçkalar, 

bağlantılar kurulması ve endüstri ve özellikle yatırımcılarla ağ oluşturulması 

pahasına bu işlevleri fazla abartmamalıdır. Teknoloji kuluçkaları, kısa dönem 

yetkiler (örneğin, yüksek doluluk oranları) ile uzun dönem amaçlar (örneğin, 

teknolojinin ticarileştirilmesi) arasında bir denge sağlama ihtiyacının altında yatan 

kârlı/yararlı mülkiyet temelli riskli işlerdir. Kuluçkalar arasındaki deneyimleri 

paylaştırma ve değerlendirme sistemlerini iyileştirme de önemli pratiklerdir107.  

Teknoloji kuluçkalarının birincil amacı, ilk aşamadaki girişimci firmayı, pilot 

deneme, kaynak finansmanı ve piyasaya giriş yoluyla çalışmalarını çalışabilir hale 

                                                

105 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.4. 
106 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.4. 
107 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.4. 



 38 

getirmesi için üniversite ve laboratuarları teşvik etmektir. Teknoloji kuluçkaları 

yenilik temelli bir ekonomiyi inşa etmeyebilir ama ulusal yenilikçi bir sistemin 

parçası olarak katalizör sağlar108. 

Aslında bilim ve teknoloji parkları ve kuluçkaları, teknoloji merkezli yeni 

firmalara üç açığın (fon sağlama, araştırma ve güven/enformasyon) azaltılması için 

yardım sağlarlar109.   

Bir teknoloji kuluçka programı, hem başlangıçta hem de daha sonraki 

aşamalarda yeni teknoloji temelli firmaların geliştirilmesinde girişimcilere yardımcı 

olmak için tasarlanmış yenilikçi bir sistemdir. Yeni şirketlerin geliştirilmesini 

hızlandırmak için yetenek, teknoloji, sermaye ve know-how’ı etkin bir şekilde bir 

araya getirmeye ve bu sayede teknolojinin ticarileştirilmesini hızlandırmaya 

uğraşır110. 

Bir teknoloji kuluçkası, yenilik sürecindeki açıkları kapatmaya ve piyasa 

başarısızlıklarını kapatmaya çalışarak yeni teknoloji riskli işlerin büyümesini 

hızlandırır. Eğer müşteri temelinin %50’si teknoloji firmasıysa şu halde söz konusu 

program bir teknoloji kuluçkası olarak değerlendirilebilir111. 

Teknoloji kuluçkası destekçileri; kuluçkaya almanın, yenilik sürecine 

müdahale ederek ve hem yenilikçi firma ile temel ve uygulamalı araştırma hem de 

piyasa ile yenilikçi firma arasındaki mesafeleri daraltarak endüstriyel yenilik oranını 

artırdığını ileri sürerler. Bu, yenilik sürecindeki piyasa başarısızlıklarını düzelten ve 

yeni firmalar tesis eden firmalar arası çapraz döllenme yoluyla elde edilir. İş 

kuluçkaya alma süreci tarafından dikkat çekilen piyasadaki bazı başarısızlıklar, 

sınırlandırılmış sermaye akışlarını, teknoloji transferinin yokluğunu, bilgiye eşitsiz 

ulaşımı ve bilginin maliyetini ihtiva eder112.  

                                                

108 Rustam LALKAKA, “Technology Business Incubators …”, a.g.m., s.169. 
109 Avangelia SOFOULI, Nicholas S.VONORTAS, “S&T Parks and Business Incubators in Middle-

sized Countries: The Case of Greece”, Journal of Technology Transfer, 
http://www.springerlink.com/content/u62n246740w7613r/fulltext.pdf, 2006. 

110 M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based …”, a.g.m., s.178. 
111 David A. LEWIS, Innovation, Incubation …, a.g.t., s.3. 
112 David A. LEWIS, Innovation, Incubation …, a.g.t., s.24. 
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Teknoloji kuluçkaya alma, yetenekli girişimcileri endüstriyel yeniliklerle 

ilgili fikirlerle ve bireyleri kaynakların yanı sıra kendi yeniliklerini ticarileştirmeleri 

için piyasa mantığıyla irtibatlı hale getirerek teknolojinin transferini ve 

ticarileştirilmesini hızlandırabilir. Teknoloji kuluçkaları, teknik uzmanlığı, yönetim, 

pazarlama ve finansman uzmanlığı kabiliyetleriyle birleştirir. Bu temele iş 

kabiliyetleri, kuluçka yöneticisi, danışma kurulu, teknik danışmanlar ve üniversite 

fakülte ve laboratuarlarına ulaşım/erişim yoluyla müşteri firmaya aktarılır. Teknoloji 

kuluçkalarının ekonomik kaynak sağlamasının pek çok yolu vardır: (1) Temel 

ekipmanla birlikte fiziksel alan için piyasa fiyatının altında kira isteme; (2) bedava 

veyahut da çok az bir maliyetle çok karmaşık ekipmanlara erişim imkanı sağlama; 

(3) yeni kurulmuş firmanın işletme maliyetlerini azaltan karşılıksız veya 

sübvansiyonla desteklenmiş iş hizmetleri sunma; (4) sermaye piyasalarına daha 

iyileştirilmiş bir şekilde erişmeyi mümkün kılma113. 

Teknoloji kuluçka programları yaş, genişlik ve diğer özellikleri bakımından 

önemli ölçüde birbirinden farklılık arz eder. Bu özelliklerden ayrı olarak örgütsel 

liderlik, hizmet sağlama ve danışma üyeliği, programların artan ölçüde en iyi 

pratikleri hayata geçiriyor olduklarına işaret etmektedir. Program olgunlaştırma 

neticeleriyle birlikte en iyi pratiklerin hayata geçirilmesi, programın işletme 

masraflarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için gelir akışında oldukça önemli 

sıçramalara sebep olur. Fon sağlamadaki en önemli değişim, kiranın yaratmış olduğu 

gelirlerdeki artış ile kamusal sübvansiyonlardaki azalıştır. Program olgunlaştırmayla 

birlikte kuluçka programları, kalifiye personelin alınması ve elde tutulması için artan 

personel masraflarını karşılamanın yanı sıra müşteri eğitimi ve edinimine fon 

sağlamak kabiliyetinde bir artışı temsil etmiştir114. 

Teknoloji iş kuluçkası; girişimcilik yeteneğini artırmak ve yeni teknoloji 

temelli firmaların gelişimini hızlandırmak için yetenek, teknoloji, sermaya ve know-

how’ı bir araya getirmeye çalışır115. 

                                                

113 David A. LEWIS, Innovation, Incubation …, a.g.t., s.25. 
114 David A. LEWIS, Innovation, Incubation …, a.g.t., s.113. 
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Teknoloji kuluçkaya alma programları; başlangıç aşamasındaki firmalara 

hayli uzmanlaşmış teknik yardım sağlayıcılar, (göreli olarak düşük maliyetli mezun 

öğrenciler de dahil) kalifiye işgücü, uzmanlaşmış laboratuarlar ve ekipmandan 

müteşekkil ağlar sağlamak için yakındaki araştırma kurumlarına ve çevresine 

erişimden önemli sayılabilecek faydalar elde eder. Ayrıca, bu bağlantılar girişimci 

firmanın kredisini artırır ve tanınmasını sağlar. Bizzat kuluçkalar, hızlı büyüyen 

teknoloji firmaları için bilinir hale gelir116. 

Sonuçta bu firmalar oldukça nitelikli işçileri çekebilir, tüketicileri ve diğer 

muhatap olduğu insanlar katındaki itibarı artar ve özel riskli iş ve meslek 

finansmanına erişimi kolaylaşır. Kuluçkalar, iş destek firmalarının yoğunlaşmalarının 

az olduğu bölgelerdeki kaynak açıklarını doldurabilir. Bu yüzden, kuluçkaya alma 

programı tasarlanırken sadece makul bir kuluçka tasarlamak yetmez, aynı zamanda 

kuluçkanın içinde yer aldığı bağlam ve bağlantılar da dikkate alınmalıdır117. 

Bir iş kuluçkası işlevi gören Silikon Vadisinin zikredilmeye değer teknolojik 

ve ekonomik başarısını anlamak için Stanford Üniversitesi ile Silikon Vadisi 

arasındaki ilişkiye bakmak gerekir. Silikon Vadisinin beyinlerden, girişimci bir 

kültürden ve ileri teknoloji ile girişimci faaliyetleri destekleyici bir altyapıdan oluşan 

bir merkez olduğu doğrudur; ancak, bu türden akademik planların merkezinde yeni 

işe başlayanlar için bir ebe gibi bölgesel ekonomik gelişmeyi sağlaması beklenen bir 

akademik kurum bulunur118. 

3. Bilim / Araştırma Parklarında  

Araştırma veya bilim parkları, temel araştırma yapılan yerlerdir. Teknoloji 

yenilik merkezleri, temel araştırma sonuçlarının ticarileştirildikleri yerlerdir. İş 

kuluçkası ise yeni veya genç işletmelerin gelişmesini güçlendiren yerlerdir. Pratikte 

bu üç kavram arasında büyük ölçüde iç içe geçmişlikler karşımıza çıkar119. 

                                                

116 Thomas O’NEAL, “Evolving a Succesfull University-based Incubator: Lessons Learned from the 
UCF Technology Incubator”, Engineering Management Journal, 17(3), 2005, s.24. 

117 Thomas O’NEAL, “Evolving a Succesfull …”, a.g.m., s.24. 
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California Management Review, 48(1), 2005, s.45. 
119 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.75. 
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Üniversite iş kuluçkaları, -özellikle teknoloji, yeni firmaların gelişmesi 

alanında faaliyette bulunan- girişimcilere yardım etmek için tasarımlanmış yenilikçi 

bir sistemdir120. 

Üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, teknolojik yeniliklerin 

laboratuarlardan sanayiye aktarılmasını sağlayan aracılar olarak işlev 

görmektedirler121.  

Markman ve diğerleri122 tarafından incelenen üniversitelerin üçte ikisi, 

kuluçkalara önemli miktarda kaynak yatırmış ve yeni iş girişimleri ve ekonomik 

gelişme konusuyla ilgili olduklarını ifade etmiş olmalarına rağmen; bunların pek 

çoğu bu çabalarını teknoloji transfer stratejisi tercihleriyle birleştirmemiştir. Bu 

bağlantısızlık, üniversite kuluçkalarının, bölgesel gelişme çabalarının niçin kenarında 

kalmaya devam ettiğini göstermektedir. Üstelik topluluğun gelişimi konusu, pek çok 

üniversitenin kendisine biçmiş olduğu misyonun bir parçası olarak ifade 

edilmektedir.  

Parklar 1970’li yılların başlarında İngiltere’de (Cambridge ve Herriot-Watt 

parkları), Belçika’da (Haasroed) ve Fransa’da (Sophia Antipolis) ortaya çıkmıştır. 

Bunlar büyük ölçüde üniversitelerin ve özel sektör kuruluşlarının inisiyatifleridir. 

1980’lerde hükümet destekli park inşası şeklindeki ikinci bir dönem ortaya çıktı. 

Sadece Avrupa’da 100’ü aşkın park açıldı. Birinci dönemin aksine ikinci dönem, 

daha geniş çerçevedeki ekonomik ve siyasal değişimle ilişkiliydi ve ileri teknolojiye 

dayalı yeni endüstrilerdeki ekonomik etkinliklerin yeni türlerinin artışıyla birinciden 

ayırt ediliyordu. 1990’ların sonlarında dünya çapında 1000’in üzerinde bilim parkı 

mevcuttu. Bunların önemli bir bölümü hala ABD’de (429 tane) ve Avrupa’da (216) 

idi. İkisinin toplamı, mevcut parkların üçte ikisine tekabül etmekteydi. Diğer 

                                                

120 Sang Suk LEE, Jerome S. OSTERYOUNG, “A Comparison of Critical Succes Factors for 
Effective Operations of University Business Incubators in the United States and Korea”, Journal 
of Small Business Management, 42 (4), 2004, s.418.  

121 Gideon D. MARKMAN ve Diğerleri, “Entrepreneurship and University-based Technology 
Transfer”, Journal of Business Venturing, 20, 2005, s.242. 

122 Gideon D. MARKMAN ve Diğerleri, “Entrepreneurship and University …”, a.g.m., s.242. 
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taraftan, 1990’ların sonlarında Asya’da 200 park kurulmuştu ve bu konu, politika 

oluşturanların listesinin tepesinde yer alıyordu123.   

Bilim parklarının endüstriyel yenilik ve teknoloji transferi için önemli 

kuruluşlar oldukları, çünkü üniversiteler ile Ar-Ge ile üretim etkinlikleri arasında bir 

ara yüz sağladıkları; ayrıca, endüstri yığılmalarının ve fikirlerin mübadelesinin vuku 

bulabilecekleri yerlerdeki ağ ilişkilerinin gelişmesine yardımcı oldukları genellikle 

kabul edilir. Bu yüzden bilim parkları, bilim parklarının çekirdeğini oluşturan bilgi 

ve yenilik ile teknoloji transferi etkinlikleri merkezleriyle iyi ilişkilere sahip 

olmalıdırlar124.   

Gelişmiş piyasa ekonomilerindeki bilim parkları, yenilik yönelimli, 

büyümeye meyilli, bilgi temelli işlerin kurulmasını, kuluçkaya alınmasını ve 

gelişimini teşvik eder ve destekler. Bunun yanı sıra geniş işlerin karşılıklı menfaatleri 

için bilgi üretim merkezleriyle yakın ilişkiler geliştirebilecekleri bir çevre sağlar. 

Bilimsel araştırma ve üretimin merkezi olarak planlandığı bir sistemin mirası dikkate 

alındığında; Çin gibi ülkelerde bilim parkları, ancak kurumsal bir reform ile 

kendisinden bekleneni yerine getirebilecektir125. 

Bugün artık girişimci üniversite kavramından söz edilmekte ve bu kavram iki 

hedefi ihtiva etmektedir:  

(1) Üniversiteler; ileride kendi işlerini kuracak olan geleceğin girişimcilerini 

eğitmek ve ayrıca bütün alanlarda bir girişimci ruhu geliştirmek zorundadırlar;  

(2) Üniversiteler; iş kuluçkaları, teknoloji parkları ve benzeri şeyleri organize 

ederek ve işlerini kurarlarken öğrencilere ve mezunlara yardım ederek bu 

organizasyonlarda öğrencilerin de bulunmalarına imkan sağlayarak bizzat girişimci 

bir usulle işletilmelidirler.  

İş kurmaya yönelik finansman yardımı sonunda, olgunlaşan firmalardan 

sağlanan kârlarda tekrar üniversitelere geri ödenmeli ve yeni şirket kurulumlarına 

yatırılmalıdır. Bu yüzden girişimci üniversite kendi bölgesinin gelişmesine ve diğer 

                                                

123 Dylan SUTHERLAND, “China’s Science Parks: Production Bases or a Tool for Institutional 
Reform?”, Asia Pasific Business Review, 11  (1), 2005, s.86. 

124 Dylan SUTHERLAND, “China’s Science …”, a.g.m., s.86-87. 
125 Dylan SUTHERLAND, “China’s Science …”, a.g.m., s.100. 
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birimlerle işbirliği kurması sayesinde genel olarak ekonomik gelişmeye katkıda 

bulunacaktır126. 

Araştırma parkları, yeni ileri teknoloji endüstrisinin yaratılması için altyapı 

sağlayan merkezileştirilmiş bir teknik merkezin esasını temsil etmektedir. Teknoloji 

araştırma parkları yerleşme ve birikme (agglomeration) faktörleri üzerinde doğrudan 

doğruya etkide bulunmaktadır. Ancak, politika oluşturanlar, araştırma parklarının 

yapıldığı yerlerin güçlü ve zayıf yanlarını dikkate almalı, birikim faktörlerinin zaten 

varolduğu alanları seçmelidirler127. 

Araştırma-geliştirme işine giren bilim parkları firmalarının çoğunluğu için 

nihai amaç, yeni ürünler ile piyasaların ortaya çıkmasıdır. Bazı araştırmacılar, 

rekabetçi bir piyasanın yenilik için bir itici güç olduğunu; buna karşılık, bazı 

araştırmacılar da oligopolcü şartların daha büyük bir itici güç olduğunu ileri 

sürmektedir. Yeni teknoloji temelli firmaların bir rolü de teknolojilerin yayılmasını 

hızlandırmak ve bu sayede kullanıcıların rekabetçi pozisyonunu güçlendirmektir. 

Bilim parklarındaki yeni teknoloji temelli firmaların önemi ise onların 

performansıyla ilgilidir: Bu firmaların ortalama firmadan daha iyi bir performans 

göstermesi beklenir. İsveç örneğinde bu parkların ortamı, satışlar ve işler bakımından 

yapılan ölçümlere göre içine aldığı firmalarının üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir128. 

B.  Kapsamları Bakımından Kuluçkalar 

1. Yerel Kuluçkalar 

İş kuluçkaları, bütün sektörlerdeki büyümeleri destekleyen ve hızlandıran 

bölgesel ve ulusal ekonomik gelişme stratejisinin önemli bir unsuru olarak 

değerlendirilmektedir. Devlet müdahalesi, kuluçkaları ve onlarla ilgili iş yaratma 

                                                

126 Peter SCHULTE, “The Entrepreneurial University: A Strategy for Institutional Development”, 
Higher Education in Europe, XXIX (2), 2004, s.187. 

127 J. Craig JENKINGS, Kevin T. LEICHT ve Arthur JAYNES, “Do High Technology Policies 
Work? High Technology Industry Employment Growth in U.S. Metropolitan Areas, 1988-1998”, 
Social Forces, 85 (1), 2006, s.291. 

128 Hans LOFSTEN, Peter LINDELOF, “Science Parks in Sweden –Industrial Renewal And 
Development”, R&D Management, 31 (3), 2001, s.309. 
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öncesi ve sonrası süreçleri teşvik eden yerel düzeydeki özel/kamusal ağlar yaratmayı 

amaçlar129.  

İş kuluçkaları, yerel iş çevresiyle birlikte elde edilebilecek sinerjileri en 

yüksek noktaya çıkarmanın yollarını arar. ABD’de ve diğer yerlerde pek çok 

kuluçkanın işleyişi, yerel iş topluluğunun temsilcilerini kapsayan bir danışma kurulu 

tarafından gözetlenir. ABD’deki çok sayıda kuluçka, (her federe devlette federal 

hükümetin Küçük İş İdaresi tarafından kurulmuş olan) en yakın Küçük İşleri 

Geliştirme Merkeziyle bir ortaklığa da sahiptir. Ne var ki, bazen kuluçkalar altyapıyı 

iyileştirerek yakındaki firmaların hizmetlerini genişlettiğinden dolayı işletme 

giderlerini azaltabilir. Kuluçkalar; aynı zamanda, yerel firmaların eğitim, finansman 

hizmetleri aldıkları, pazarlama ve içeriden ve dışarıdan kaynak temini, kuluçka içi 

veya dışı girişimcilerle bağlantı gibi hizmetler sunarlar. Bu açıdan bakıldığında; bir 

kuluçkanın yeri, hem bu kuluçkanın kendi işleyişini hem de başkalarına faydalı olma 

düzeyini etkilemektir. Örneğin, kuluçkaya aldığı firmalara finansman desteği 

sağlamayı düşünen yerel bir kuluçkanın, finansman kaynaklarına ulaşabilecek bir 

yerde kurulması oldukça önemlidir. Ne var ki, kuluçkalar zaten yerel kalkınmayı 

hızlandırmak için kurulduklarından, genellikle bu türden imkanların ya hiç ya da 

yeteri kadar bulunmadığı yerlerde kurulurlar. Bu yüzden, bir kuluçka kurulmadan 

önce yerel atmosferin girişimcilik için iyileştirilmesi gerekebilir130.  

Federal devletten federe devlete ABD’de bütün hükümetler, kendi 

vatandaşlarının ekonomik şartlarını iyileştirmek için programlar takip etmişlerdir. Bu 

programlar ekonomik gelişme/kalkınma stratejileri şemsiye kavramı altında ele 

alınır; bu stratejilerle politika oluşturanlar, büyüme sağlamak, nüfusu artırmak, vergi 

tabanlarını artırmak, kişi başına geliri yükseltmek, iş yaratmak ve kendi 

vatandaşlarının hayat kalitesini iyileştirmek için programlar ve takip edilecek usuller 

belirlerler. İş kuluçkaya alma, ABD’de imalat ekonomisinden hizmet ekonomisine 

doğru bir sıçramayla birlikte gelen yerel ekonomik kalkınma stratejisinde esaslı bir 

değişikliği ifade ettiği için kapsamlı bir topluluk stratejisi olarak görülmektedir. İş 

kuluçkaları, imalat sektöründeki istihdamdaki düşüşlere, fabrika kapatmalara ve 

                                                

129 Pam VOISEY, Lynne GORNALL, “The Measurement of Succes …”, a.g.m., s.455. 
130 OECD, “Business Incubation: International …”, a.g.e., s.8. 
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bölgesel ekonomik krizlere bir cevap/tepki olarak gelişmiştir. Yeni endüstriye 

yönelik bu tepki veya kayış, iş kuluçkalarının ekonomideki değişim ajanları/birimleri 

olarak kullanımıyla sağlanmıştır. İş kuluçkaları, iş yaratmak için girişimciliği ve 

küçük iş geliştirmeyi teşvik etmenin bir aracı olabilir131. 

ABD’de 1990’lar, küresel düzeyde kendi rekabetçiliğini artırmak için bütün 

toplulukların ekonomik büyüme ve gelişmede aktif rol alan yerel yönetimlerle 

birlikte bir yerel yönetim işlevi olarak ekonomik gelişmenin kabul edilmesini 

beraberinde getirdi. İmar işleriyle uğraşan şirketler (developers); araştırma parklarını 

çevreleyen topluluğun tamamını geliştirmenin, bir araştırma parkını çeviren alanın 

büyüme oranıyla pozitif olarak ilişkili olduğunu keşfetmişlerdir. Civar alanın 

büyüme oranı, araştırma paklarının alanından daha hızlı olmuştur ve park 

yerleştirilen alanlardaki işsizlik oranları %3,8 iken, diğer alanlarda aynı oran %5,6 

olmuştur132. 

ABD’de Missouri eyaletinde kuluçkaya alma genellikle kentsel bir özellik 

taşır. Missouri Ekonomik Gelişme Bölümü, kuluçkaya almayı geliştirmek için destek 

sistemlerine, potansiyel müşterilere ve insan kaynaklarına sahip kırsal alanları 

belirlemeye ihtiyaç duymaktadır. Kırsal topluluklar, destek ağları için üniversitelerle, 

teknik destek merkezleriyle ve topluluk kolejleriyle ortaklıklar oluşturabilirler ve 

Missouri’de halen varlığını sürdüren kuluçkalara benzer bir biçimde kurul üyeleri ve 

hizmet sağlayıcılar tespit edebilirler. Kuluçkalar tarafından sağlanan hizmetlerin 

%50’sinden fazlası, kırsal gelişmede hayli önemli olacak finansman sağlama, 

pazarlama ve hükümet tedarik etme (procurement) hizmetlerinden oluşur133. 

Eyaletin/Missouri’nin; kuluçkaya almayı yerel kırsal topluluklar için bir 

ekonomik araç veya değişim ajanı olarak kullanan eyalet düzeyinde bir misyonun 

gelişmesinde liderlik rolü üstlenmesine gerek vardır. Kuluçkaya alma, yeni temel 

endüstrilerin kurulması veya halihazırdaki endüstrilere yeni piyasalar bulunması için 

kırsal alanlarda kullanılabilecek ekonomik bir araçtır. Eyalet desteğiyle kuluçkaya 

alma, girişimciliği ve küçük iş geliştirmeyi geliştirerek eyalet düzeyinde vatandaşlara 

                                                

131 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator …”, a.g.t., s.1-2. 
132 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator …”, a.g.t., s.5. 
133 Kyle V. WAGNER, Business Development Incubator …”, a.g.t., s.72. 
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fayda sağlayacaktır. Araştırma parkları (kuluçkaya alma mekanları) etrafındaki 

topluluklar üzerine yapılan çalışmalarda; kuluçkaya alma etkinliği ile söz konusu 

alanın büyüme oranları arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Eyalet yöneticisi, 

eyalet düzeyinde bir plan, misyon ve personelden oluşan yatırım sayesinde eyalet 

desteği, kuluçkaya alma ve iş büyümesinin kırsal Missouri’ye getirilmesi için 

eyaletin konuya önemle eğildiğini gösterecektir. Koordine edilmiş bir eyalet planı ve 

misyonu, ülkenin eyalet düzeyinde bir ekonomik büyüme konusunda birlikte 

çalışmasını mümkün kılacaktır. Eyalet planı, muhtemel ve halihazırdaki istihdam 

edicilere yerel topluluğu pazarlayarak yerel vergi temelini artırmak için yerel 

rekabetçilik ve iş artışı üzerinde  yoğunlaşabilir. Misyon, iş geliştirmeyi destekleyen 

topluluk kalkınmasını hızlandırarak kamu yararını teşvik edecektir134. 

Avustralya’da kırsal toplulukların finansman hizmetlerini sağlamada ticaret 

bankaları oldukça önemli bir paya sahiptir; örneğin, çiftçilere verilen kurumsal 

borçların %80’ini bu kurumlar sağlar. Son on yılda finansman alanında yapılan 

yeniden düzenleme çalışmaları bağlamında; kırsal alanda bulunan pek çok özel ve 

kamusal banka kapanmıştır135. Ne var ki, yerel halk buna yerel kuluçkalar 

oluşturarak tepki vermiştir. Örneğin Tarım İş Merkezi, bir iş kuluçkası gibi iş 

yapmaktadır; işleri alıp büyütmekte, kendi başına çalışmaya hazır hale gelince, yani 

olgunlaşınca dışarı bırakmaktadır. Bu merkez, bir kuluçkada sunulan pek çok hizmeti 

sunmaktadır; sekreterlik hizmetleri, lisans hizmetleri, profesyonel danışmanlık 

hizmetleri, vb. gibi. Bu kurum, yerel topluluk tarafından kurulmuştur. Özellikle yerel 

yönetim, hem mali açıdan hem de genel olarak bu projeyi sahiplenmiş 

gözükmektedir. Merkez, bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir136. 

Avustralya’da banka kapanmaları civarda yaşayan yerel halk, topluluklar ve 

ekonomi üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmuştur. Ama kırsal topluluklar kolektif 

olarak çalışarak topluluğun yaşamasına ve hayatını sürdürmesine katkıda 
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bulunmuşlardır. Bir anlamda yerel halk, başta iş kuluçkaları kurmak olmak üzere, 

topluluğun kendiliğinden gelişiminin örneğini ortaya koymuşlardır137 . 

Kentsel alanlara yerleştirilen kuluçka programları, büyük ölçüde kırsal 

alanlarda yerleşmiş olanlardan daha verimli olma eğilimi göstermektedir. Bunun 

sebebi, kentsel alanlarda daha fazla potansiyel müşterinin olması veya daha iyi tesis 

edilmiş bir destek sisteminin elde edilebilmesidir. Kırsal alanlarda kurulan 

kuluçkalar, kapasitelerini artırmak için üniversitelerle ve diğer teknik destek 

sistemleriyle bir araya gelmeyi düşünmelidirler138. 

2.  Global Kuluçkalar 

ABD’deki bir diğer kuluçka türü de sahibi yabancılar olan iş kuluçkaları ile 

uluslararası iş kuluçkalarıdır. Bu kuluçkalar, mülkiyeti yabancılara ait olan şirketlerin 

ABD piyasalarında kök salması için fırsatlar sunar ve/veya ABD’deki yabancı 

milletler veya etnik gruplardan gelen girişimcilerin yeni kurdukları girişimleri için 

uzmanlaşmış destek sağlar139. 

 Son yıllarda ABD’de çok sayıda sahibi yabancı olan kuluçka kurulmuştur. 

Bu kuluçkaların pek çoğu, kendi ülkesinde önemli bir varlık gösterebilmek için ilk 

önce müşteri şirketlere ihtiyaç duyar. Bu yüzden bu şirketler, genellikle, uluslararası 

olmayan kuluçkalardaki şirketlerle karşılaştırıldıklarında çok daha ileri bir 

gelişmişlik düzeyine sahiptirler. Aynı şekilde bu kuluçkalar, girişi yapabilmek için 

bir ürüne, bir müşteri temeline ve onaylanmış/ispatlanmış bir başarı öyküsüne sahip 

olmalıdır140. 

Yabancıların mülkiyetinde olan kuluçkalar, diğer kuluçkalardan bir başka 

yönden daha ayrılır. Bu kuluçkalar, kendi müşterisi olan şirketlerdeki personelin hem 

kültürel hem de hukuksal açıdan ABD’ye uyum sağlamasına yardım ederler. 
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İngilizce dil öğretimi ve ev bulmada yardım etme, çok sık karşılaşılan bir durumdur. 

Bazı kuluçkalar, müşterilerinin sürücü belgelerini, vizelerini veya oturma belgelerini 

almalarına bile yardım eder. Müşteri şirketlerine ABD’de mektuplaşma adresleri 

sağlayan sanal kuluçkaya alma veya misafir etme (hosting) programları, tipik olarak 

bir şirketin fiziksel olarak ABD piyasalarıyla bütünleşmesi doğrultusundaki ilk adımı 

temsil eder. Sahibi yabancılar olan pek çok kuluçka, gerçek kuluçkaya alma için bir 

ön şart olarak sanal misafir etmeyi teklif eder. ABD’de sahibi yabancılar olan 

kuluçkalar şunlardır: Advanse International (Fransa); Enterprise Ireland; iPark 

Silicon Valley/Boston (Kore); JETRO US-Japan Business Incubation Center; Korea 

Venture Center; Panasonic Digital Concepts Center; Scottish Technology & 

Research Centers; Softbank141. 

Silikon Vadisinde yer alan kuluçkaların pek çoğu, ABD’ye kadar genişleyen 

uluslararası şirketler, çevresel şirketler veya az gelişmiş ülkelerden gelen girişimciler 

gibi belirli tüketici gruplara hizmet sunar. Bu müşteriler Silikon Vadisinde aynı şeyi 

bulurlar: Diğer ülkelerde zor elde edebildikleri finansman ve diğer hizmetleri burada 

kolayca elde edebilme142. 

Zorunlu olarak sahibi yabancı olan kuluçkalar değillerse de uluslararası 

kuluçkalar diye bilinen başka modeller de vardır. San Jose’deki Uluslararası İş 

Kuluçkası bunun en iyi bilinen örneğidir. Bu kuluçka büyük ölçüde San Jose; hem 

küçük hem de büyük işletmeler için daha fazla internet, bilgi teknolojisi ve yazılım 

projelerine dayalı hale getirmek için şehrin merkezini geliştirdiği dönemde şehir 

fonları sayesinde kurulmuştur. Bu kuluçka, müşteri şirketlere tavsiyede bulunmak 

için dışarıdan danışman kullanmaktadır143.  

Uluslararası İş Kuluçkası, -hem kâr amaçlı hem de hizmet amaçlı 

kuluçkaların bir karışımını oluşturan- uluslararası iş kuluçkaya almanın potansiyel 

geleceğinde bir fırsat alanı sunmaktadır. Pek çok uluslararası kuluçka, bir endüstrinin 
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teşvik edilmesi, ABD piyasalarının yabancı şirketlere açılması ve spesifik yabancı 

şirketler için piyasaya girişi kolaylaştırma dahil çok sayıda amaca sahip olabilir144.  

Uluslararası kuluçka modelinden ödünç alınan bir diğer eğilim, kuluçkaların 

uluslararası sınırlar boyunca bir ağ oluşturmasıdır. Bugünlerde ABD’ye (veya diğer 

yabancı) piyasalara doğru genişlemek için uğraşan yabancı şirketler, genellikle, 

hedef ulus içindeki kurulmuş uluslararası kuluçkalara yönelmektedir. Bunun önemli 

alternatifi, ABD, Avrupa ve Asya’daki kuluçkaların aktif olarak birbiriyle ağ 

oluşturmasıdır –uluslararası düzeyde genişlemek istediklerinde üye şirketlere yardım 

etme amacıyla bu yerlerdeki kuluçkaları birleştirmektir-. Maryland merkezli kuluçka 

Neo Tech, IncuNet diye adlandırılan bir programla böyle bir ağ için altyapı 

oluşturmaya çalışmaktadır. Bu modeli kullanarak bir şirket kendi ülkesinde 

kuluçkaya almaya başlamaktadır. İş yabancı bir piyasaya genişlemek için hazır 

olduğunda; IncuNet içerisindeki yabancı ülke temelli bir kuluçka kısa dönemli 

güvenli bir ortam ve öğrenme çevresi sağlamak için ulaşılabilir/erişilebilir 

olacaktır145.  

İş kuluçkaları aynı zamanda yeni bir ülkede iş yapmaya başlamak için 

yabancı şirketlere yardım etmede bir rol üstlenebilmektedirler. Yabancı şirketler, 

hem hizmetlerin esnekliğine hem de kolayca ulaşabilecekleri yerleşik bir sözleşme 

ağının mevcut olmasına önem vermektedirler146. 

Silicon Vadisinin Uluslararası İş Kuluçkasının amacı, San José’ye yerleşen 

yabancı girişimcilere yardım ederek bölgesel büyümeyi hızlandırmaktır147. 

C. Amaçları Bakımından Kuluçkalar 

Kuluçkaların birincil hedefi, yerel ekonomilerin rekabetçiliğine ve iş 

yaratmaya katkıda bulunmaktır. Diğer amaçlar daha sonra gelmektedir. Teknoloji 

kuluçkaları arasında en önemli hedef, bir kuluçkanın üzerinde kurulduğu alanın daha 

geniş bölgesel (teknoloji) gelişimi stratejisi bakımından ne ölçüde aktif rol 

                                                

144 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 
s.131-132. 

145 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 
s.132. 

146 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.52. 
147 Alistair DAVIDSON, “An Incubator for Foreign …”, a.g.m., s.39. 
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oynadığıdır. Doğal olarak yeni ekonomi kuluçkaları için aynı değerlendirmeleri 

yapmak mümkün olmayacaktır. Bu kuluçkaların birincil hedefi, hissedarlarının 

zengin olmalarını sağlamaktır. Bu hedefin elde edilmesi imkansız değilse bile 

oldukça güç bir hal alması durumunda; bazı kuluçkalar, yerleşik şirketlere danışma 

hizmetleri satmaya veya yerel üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile ortaklık 

oluşturmaya müracaat etmişlerdir148. 

AB üyesi ülkelerdeki kuluçkaların ortalama %21,8’i kâr amaçlı, %76,9’u ise 

hizmet amaçlıdır. Ülkeler arası karşılaştırmalarda farklı sonuçlar da karşımıza 

çıkabilmektedir: Örneğin, İtalya’da kâr amaçlı kuluçkaların oranı %38,5 ile Birlik 

ortalamasının üzerinde; Fransa’da ise %18 ile Birlik ortalamasının altındadır149. 

Kuluçkaların çok genel olarak iki amaçla kuruldukları görülmektedir: Hizmet 

amaçlı kuluçkalar ve kâr amaçlı kuluçkalar.  

1. Hizmet Amaçlı ( Non-Profit) Kuluçkalar 

Özellikle son yirmi yıldır kuluçkalara, yeni kurulmuş şirketlerin 

artışını/büyümesini teşvik ederek ve gelecek vaat eden girişimci fikirleri 

destekleyerek ülkelerin ekonomik ve teknolojik kalkınmasını güçlendirmenin bir 

mekanizması olarak büyük bir önem verilmektedir. Pek çok yerel ekonomik gelişme 

birimi, idaresi ile diğer kamusal kuruluşlar, kuluçkaları başarısız olma ihtimalini 

azaltmak ve iş kurmayı hızlandırmak için bir araç olarak kabul etmişlerdir. Her ne 

kadar literatürde daha çok istihdam yaratma ve ekonomik ve teknolojik büyüme gibi 

ekonomik faktörlere vurgu yapılıyor olsa da kamusal kuluçkaların asıl amacı; alan, 

alt yapı, kamusal kolaylıkların yanı sıra teknik ve yönetimle ilgili uzmanlık, iş plânı 

geliştirme gibi geniş bir hizmetler yelpazesi sunarak iş yapmanın maliyetlerini 

düşürmektir150.  

Kâr amacı gütmeden kurulan kuluçkalardan bir diğeri de “üniversite iş 

kuluçkaları”dır. Hükümetler bilime, yerel ve bölgesel ekonomilerin tetikleyicisi 

                                                

148 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.37-38. 
149 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.42. 
150 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
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gözüyle bakmakta ve üniversitelerin hem yetenek hem de zaman bakımından bu 

işlere daha fazla zaman harcayabileceğini düşünmektedir151. 

Kâr amaçlı kuluçkalar ile hizmet amaçlı kuluçkaları bir zıtlık içinde 

düşünerek şöyle bir değerlendirme de yapılabilir: Bir uçta, kamusal iş yenilik 

merkezleri ile bölgesel kamusal kuluçkalar, daha çok, görülebilir değerlerin ve 

piyasa mallarının sağlanması amacını güderken; diğer uçta, özel kuluçkalar, finans 

ile görülemeyen ve yüksek değerli servetlerin sağlanması amacını güder. Bir başka 

ifadeyle, birincisinin yerine getirdiği hizmetler daha görülebilir hizmetlerken, 

ikincisininki daha az görülebilir hizmetlerdir152. 

Bazı kuluçkalar, bölgesel ekonomik gelişmeyi hızlandırmak ve yatırım 

fırsatını gerçeğe dönüştürmek için kurulmuş, bazıları ise -genellikle karşımıza çıktığı 

gibi- küçük, ileri teknoloji firmalarını ileri teknolojili üniversite kampuslarıyla 

irtibatlı hale getirerek akademik araştırmaları ticarileştirme amacıyla 

kurulmuşlardır153. 

Topluluk ve özellikle de üniversite kuluçkaları, 1960’lardan bu yana topluluk 

geliştirme çabaları veya ekonomik büyümeyi ve iş yaratmayı teşvik etmek için 

belediye örgütleri tarafından işletilmiştir. Kâr peşinde koşmayan/hizmet amaçlı 

kuluçkalar, piyasa değerinin altında olan kiralıklar, sekreterlik hizmetleri desteği ve 

bunların birlikte kullanımı gibi fiziksel kaynakların transfer edilmesi üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bilgi akışı transferi, bazen kuluçkanın yöneticisinin tavsiyesi 

sayesinde veya aynı yerde çalışan diğer girişimcilerle mübadele yaparken, duruma 

göre olmaktadır154.  

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki kuluçkaların pek çoğu, 

hizmet amaçlı olarak ve ekonomik kalkınma hedeflerine sahip bir şekilde işletilir. 

Bunların gelirlerinin önemli bir bölümü kiralardan ve sağladıkları hizmetlerden 

                                                

151 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
152 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.114. 
153 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.269. 
154 Barbara BECKER, Oliver GASSMANN, “Gaining Leverage Effects from Knowledge Modes 

within Corporate Incubators”, R&D Management, 36 (1), 2006, s.4-5. 
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sağlanır, ayrıca sübvansiyonlarla desteklenir. Bazen bu durum “riskli iş sosyalizmi 

(venture socialism)” olarak da adlandırılır155. 

2. Kâr Amaçlı Kuluçkalar 

Bu türden kuluçkalar, özel şirketler tarafından genellikle özel olarak 

desteklenen, örgütlendirilen ve yönetilen kuluçkalardır. Esas amaçları, kâr elde 

etmek ve bazı durumlarda topluluğa katkılarda bulunmaktır156. 

Hizmet amaçlı kuluçkaların aksine kâr amaçlı kuluçkalar, yeni riskli işlerde 

yer almalarından kâr elde etmek için profesyonel olarak organize edilmiş bilgi 

akışına ihtiyaç duyarlar. Bunda özellikle Internet alanındaki gelişmelerin de büyük 

katkısı olmuştur157. 

Kâr amaçlı kuluçkalar başarılarını, şu kriterlere göre değerlendirir: 

Kuluçkadan dışarı bırakılan şirket sayısı, kuluçkada tutulan teknolojiyle ilgili riskli 

işlerin sayısı, mali performans158.  

Geçen beş yıl boyunca –özellikle bilgi ve iletişim temelli riskli işlerin 

başlamasını ve büyümesini teşvik eden- kâr amaçlı kuluçkaya alma sistemlerinde 

hatırı sayılır ölçüde bir artış yaşanmıştır. Harvard Business Review’in yapmış olduğu 

bir çalışmaya göre; dünyada bu türden 356 tane kuluçka vardır. Bunun 222 tanesi 

ABD’de, 14 tanesi Kanada’da, 28 tanesi İngiltere’de, 11 tanesi Çin-Hong Kong’da 

ve 10 tanesi Brezilya’dadır. Bu kuluçkalar “yeni ekonomi” kuluçkaları olarak da 

adlandırılmaktadır159. 

D. Faaliyet Alanları Açısından Kuluçkalar 

Kuruluş aşamasında kuluçkaların belirli bir sektörde veyahut da farklı ama 

birbiriyle ilgili sektörlerde yoğunlaşması, istenilen sinerjinin yaratılması için 

gereklidir160. 

                                                

155 Rustam LALKAKA, “Technology Business Incubators …”, a.g.m., s.170. 
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İş kuluçkaları, ne tür işlere odaklandığına bakılarak da bir ayrıma tabi 

tutulabilir. Buna göre iş kuluçkaları, (1) gayri menkul geliştirme ve (2) iş yardımına 

odaklanmış kuluçkalar şeklinde ikiye ayrılabilir161. 

Kuluçkalar, neyi kendi bünyesine çekmek/almak istediklerine bağlı olarak 

üçe ayrılırlar162:  

(1) Ürün geliştirme: Ürün geliştirme mekanları, genellikle, üniversite 

imkanlarının ve yetenekli teknik personelin avantajından yararlanmak için üniversite 

yakınındadır. Onların kiracıları, çoğu kere ürün geliştirmenin prototip, pilot veya 

teknik fizibilite aşamaları gibi ticarileştirme öncesi ilk aşamalardadırlar.  

(2) İmalat kuluçkaları: Bunların üniversitelerin yanında olması gerekmez. Bu 

mekanlar genellikle sanayi siteleri ve geniş imalat mekanlarının varisleridir. Bu 

mekanlar, başka türlü boş kalacak ve yerel vergi alınamayacak yerlerin kullanılması 

anlamına gelir. Bu tür kuluçkalar, işletme maliyetleri, hizmetlerin elde edilebilirliği 

ve kiracılar için hazır bir piyasa gibi faktörlerle bağlı olarak her türlü yerde 

geliştirilebilir. 

(3) Bir de hem ürün geliştirmenin, hem imalatın hem de diğer örgüt tiplerinin 

yer aldığı kuluçkalar vardır.  

1. Uzmanlaşmış (Sektörel) İş Kuluçkaları  

Riskli işler kapitalistleri gibi kuluçkalar, genellikle, muhtemel müşterilerini 

seçmek için bazı seçme kriterleri uygulamaktadır. Bazıları, değişik endüstrilerden 

karışık bir müşteri grubunu kabul ederken; bazıları da uzmanlaşmış endüstriler 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir çalışmaya göre kuluçka müşterileri aşağıdaki gibi 

sınırlandırılmıştır: (1) Hizmet (%40); (2) hafif imalat (%23); (3) teknoloji (%22); (4) 

araştırma (%7) ve (5) diğerleri (%8) 163. 

Sadece kuluçkaların uzmanlaştığı hizmet alanlarını değil aynı zamanda kiracı 

şirketlerin hangi türden iş etkinliklerini yerine getirdiklerine de bakmak gerekir. 

                                                

161 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.62. 
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Aşağıdaki tablo bu konuda bir fikir vermektedir. AB üyesi ülkelerdeki kuluçkaların 

kiracıları da aynen kuluçkalar gibi ağırlıklı olarak bilgi-yoğun etkinlikler üzerinde 

yoğunlaşmışlardır164. 

Tablo 3: İş Kuluçkalarının Kiracı Şirketlerinin Uzmanlaştığı İş Etkinlikleri 

İş etkinlikleri Sayı Oran 
(%) 

(1) Satışlar, pazarlama ve dağıtım 163 7,4 
(2) İş ve finansman hizmetleri 316 14,3 
(3) İleri teknoloji imal etme 188 8,5 
(4) Bilgi & iletişim teknolojileri 746 33,8 
(5) Araştırma & geliştirme 106 4,8 
(6) Diğer imalat etkinlikleri  150 6,8 
(7) Diğer hizmet etkinlikleri  342 15,5 
(8) Bu etkinliklerin bir kısmının/tamamının bir kombinasyonu 199 9,0 
Toplam 2.210 100,0 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking…”, a.g.m., s.40. 

Belirli bir endüstri alanına özgü kuluçkalar, işletmelere o alanla ilgili özel 

bilgi ve uzmanlık sağlarlar. Bununla birlikte bir bölgenin uzmanlaşmış kuluçkaları, 

daha geniş bir yelpaze oluşturur. Onların ilgili alanı ve sektör özellikleri, bilgi-

iletişim teknolojileri ile web temelli, teknoloji temelli imalat ve araştırma geliştirme 

bilim parklarıdır. Uzmanlaşmış kuluçkaların müşterileri de teknoloji, bilim temelli 

yenilikçi girişimcilerdir165. 

Bazı iş kuluçkaları minimum temel gereklilikler dışında bir giriş prosedürü 

öngörmez, küçük ve orta ölçekli girişimler seviyesinde endüstriyel kuruluşların 

ortaya çıkmasını geliştirmeyi ve girişimciliği desteklemeyi amaç edinirler. Bu türden 

endüstriyel iş kuluçkalarının aksine bir de esas amacı, yenilikçi, teknoloji yönelimli 

küçük ve orta ölçekli girişimleri desteklemek olan teknoloji iş kuluçkaları vardır. Bu 

kuluçkalar, teknolojik yenilik ile girişimciliği teşvik etmek düşüncesiyle –özellikle 

araştırma kuruluşlarından elde edilen- araştırma ve geliştirme sonuçlarını 
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ticarileştirmeye isteklidirler. Bir başka ifadeyle bu kuluçkalar uzmanlaşmış 

kuluçkalardır ve çok katı giriş kuralları belirlerler166. 

2. Karma İş Kuluçkaları 

AB üyesi ülkeler, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn, İsviçre ve 13 aday ülke 

üzerine yapılan çalışmada iş kuluçkalarının hangi alanlarda uzmanlaştığı sorulmuş ve 

aşağıdaki tabloda görülen sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 4: İş Kuluçkalarının Uzmanlaştığı İş Etkinlikleri 

İş etkinlikleri Sayı Oran 
(1) Satışlar, pazarlama ve dağıtım 5 0,4 
(2) İş ve finansman hizmetleri 8 0,6 
(3) İleri teknoloji imal etme 263 18,6 
(4) Bilgi & iletişim teknolojileri 258 18,2 
(5) Araştırma & geliştirme 173 12,2 
(6) Biyo-teknoloji/farmakolojik ürünler 201 14,2 
(7) Bilgi temelli endüstriler/yeni ekonomi şirketleri 162 11,5 
(8) Diğer imalat etkinlikleri 86 6,1 
(9) Diğer hizmet etkinlikleri 124 8,8 
(10) Bu etkinliklerin bir kısmından/tamamından oluşan bir kombinasyon 134 9,5 
Toplam 1.414 100,0 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.15. 

Eğer bir kuluçkanın amacı, bir taraftan, belirli bir endüstriye özgü hizmetlerin 

sağlanması ama diğer taraftan da geniş anlamda ekonomik gelişmenin sağlanması 

ise, bu tür kuluçkalara karma iş kuluçkaları denilmektedir167. 

E. İşletenleri Bakımından Kuluçkalar 

Kuluçkalar, kimin işlettiğine, dolayısıyla kimin maliyetleri karşıladığına 

bakılarak da bir ayrıma tabi tutulabilir. Bu açıdan iş kuluçkaları, (1) kamu tarafından, 

(2) kâr etmeyen kuruluşlar tarafından, (3) özel sektör tarafından ve son olarak, (4) 

üniversiteler tarafından desteklenen kuluçkalar168 şeklinde dörde ayrılabilir. 

Üniversitelerin bir kısmı kamu, bir kısmı da özel sektör tarafından işletildiği, finanse 

edildiği dikkate alınırsa; yukarıdaki dörtlü ayrımın üçlü ayrım şeklinde ele alınması 

da mümkündür. 
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Kuluçkalar, esas sponsorları ve her bir sponsorun hedeflerine bağlı olarak 

dört gruba ayrılabilir169:  

(1) Amacı, esas itibariyle gayri menkul değerlenmesine el koymak olan kâr 

amaçlı mülkiyet geliştirme kuluçkalarıdır. Bu kuluçkalar ayrıca, teknoloji transferi 

için fırsatlar yaratırlar, yatırım imkanlarını artırırlar.  

(2) Amacı, temelde iş yaratmak ve girişimcilik ile ilgili iklimi geliştirmek 

olan hizmet amaçlı/kâr amacı gütmeyen şirketlerdir. Bu kuluçkalar ayrıca, 

organizasyon/şirket için sürdürülebilir gelir yaratırlar, ekonomik tabanı/temeli 

farklılaştırırlar, vergi tabanını güçlendirirler, hâlihazırdaki programlara destek olurlar 

ve kullanılmayan imkânları kullanırlar. 

(3) Amacı, bir taraftan, yerel ekonomik gelişmeye katkıda bulunurken, diğer 

taraftan da üniversite teknolojilerini ticarileştirmek olan akademik kuluçkalardır. Bu 

kuluçkalar ayrıca, hizmet ve öğretim misyonunu güçlendirirler, yatırım fırsatlarını 

gerçeğe dönüştürürler, kurum ve toplum arasında iyi niyetin oluşmasına katkıda 

bulunurlar. 

(4) Amacı, girişimin büyümesini hızlandırmak olan kâr amaçlı 

kaynak/çekirdek sermaye kuluçkalarıdır. Bu kuluçkalar ayrıca, ürün geliştirirler, 

kendi kendine yeter bir şekilde iş yaparlar ve zenginlik yaratırlar. 

Bir de yukarıdaki dört örgüt türünün yanı sıra, farklı örgütlenme tarzına sahip 

iki kuluçka türünden daha söz etmek gerekir. Birincisi, yukarıdaki iki veya daha 

fazla türden örgütsel yapının bir arada bulunmasından/karmasından oluşan kamu 

sektörü-özel sektör ortaklıklarıdır. Kuluçkaların bu türlerinde ortaklık hedefleri hayli 

farklılık arz eder. İkincisi de farklı bir grup olarak ortaya çıkıyor gibi gözüken yeni 

bir örgütsel düzenlemedir. Az sayıda büyük şirket, çalışanları arasında girişimci bir 

ruh geliştirmek için şirket kuluçkaları geliştirmişlerdir170. 

F. Kuruluş Yeri Bakımından Kuluçkalar 

Bir iş kuluçkasının yerleştiği yer, genellikle bu kuluçkanın takip ettiği 

amaçları yansıtır. Bu yüzden, çok amaçlı bir kuluçka, şehir içinde bir alana veyahut 
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da bir sanayi sitesine yerleştirilebilirken; teknoloji merkezli girişimleri teşvik etme 

üzerinde yoğunlaşan uzmanlaşmış bir kuluçka pekâlâ, bir yeşil kuşakla çevrili bir 

alan üzerine, örneğin, bir üniversitenin yanındaki bir bilim parkına yerleştirilebilir. 

Buna karşılık, yeni ekonomi kuluçkaları, metropoliten alanlarda, özellikle de 

teknoloji, yaratıcı yetenek ve girişimcilik, profesyonel hizmetler ile mali kaynaklar 

bakımından güçlü yanları birbirine bağlayan şehirler ve bölgelerde yoğunlaşma 

eğilimindedir. Londra, Amsterdam, Stockholm, Münih, Paris; yeni ekonomi 

girişimcileri ile yatırımcılarının yaşamak, çalışmak, ağ oluşturmak ve kendilerini 

geliştirmek için ilgisini çeken yerlerdir171. 

Atherton172, yerel kuluçkalar, özellikle de kırsal alanlara hizmet sunanlar 

üzerinde durmakta ve birbirinden farklı kuluçka modellerinin bölgesel kalkınma 

amacıyla kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Yerel ve bölgesel kuluçkalar, o 

yörenin temel yatırımlarını kapsayacak bir biçimde tasarlanabilir; buna ilaveten 

yapılacak diğer yatırımlar ve sunulacak hizmetler, yerel ve bölgesel kalkınmaya 

katkıda bulunabilir. Bunun yanı sıra, bir çekim merkezi oluşturacak tarzda kuluçkalar 

da oluşturulabilir, bu sayede başka işletmelerin o yöreye gelmeleri sağlanabilir.  

Yenilik temelli gelişme; yaratıcılığı teşvik eden ve yeniliği yaygınlaştıran 

beşeri sermayeyi çekebilecek ve alıkoyabilecek yüksek bir hayat kalitesini 

desteklemek için bölgesel kapasiteye sahip yerlerle yakından ilişkilidir. Bu, farklı 

endüstri kümelerinin bir arada yerleşmesinden fayda sağlamak bakımından yeterli 

ekonomik etkinlik yoğunluğuna sahip kentleşmiş ekonomiyi içinde barındıran 

bölgeleri kayırma eğilimindedir. Çünkü bu türden yerlerin yetenekli bireyleri, 

endüstriyel araştırma laboratuarlarını, ticaret odalarını ve diğer bilgi üreten 

kuruluşları çekme ihtimali oldukça yüksektir173. 

                                                

171 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.36. 
172 Andrew ATHERTON, “Localised Strategies for Supporting Incubation: Strategies Arising from a 

Caseof Rural Enterprise Development”, Journal of Small Business and Enterprise 
Development, 13 (1), 2006, s.57. 

173 David A. LEWIS, Innovation, Incubation …, a.g.t., s.63. 
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G. Yönetim Biçimine Göre Kuluçkalar 

Bøllingtoft ve Ulhøi 174, kuluçkaların yönetimiyle ilgili bir başka ayrıma daha 

yer vermektedir. Bu ayrım, kuluçkanın işleteninden ziyade, işletenin işletme tarzına 

dayalı bir ayrımdır. Buna göre iş kuluçkaları, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya 

bir yaklaşımla idare edilip edilmemelerine göre de ikiye ayrılmaktadır. Bøllingtoft ve 

Ulhøi175, Danimarka örneğinden yola çıkarak ağ oluşturmuş kuluçkalar (networked 

incubators) kavramına ulaşmaktadırlar. Bu kuluçkalar, geleneksel yukarıdan aşağıya 

yönetilen kuluçkalardan farklı olarak, yeni riskli işlerin kuluçkayı kendi kendilerine 

oluşturmaları ve yönetmeleriyle oluşur. Bu kuluçkalar yöneticilerin, bir taraftan, 

örneğin, kamusal birimlerin bu türden inisiyatifleri nasıl destekleyebilecekleri gibi 

yeni fikirlere; diğer taraftan, geleneksel yöneticilikle ilgili kabiliyetlerden ziyade 

işbirliği ve ağ oluşturma kabiliyetlerine sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu da, 

Bøllingtoft ve Ulhøi’ye göre176, girişimcilikle ilgili aktörlerin özel hayatları ile iş 

hayatları arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaktadır. 

H. Sanal ve Gerçek Kuluçkalar 

Sanal kuluçkaların, kuluçka kabul edilip edilmeyeceği tartışma konusudur. 

Eğer kuluçka olarak kabul edilirlerse, iş yardımı hizmetleri sunan herhangi bir birimi 

de bir kuluçka olarak değerlendirmek gerekecektir. Bu durum kuluçkaların sayısını 

ve heterojenliğini hatırı sayılır ölçüde artırmış olacak; bu konuda genelleme yapma 

imkanımızı da büyük ölçüde sınırlandıracaktır177. 

Sanal kuluçkalar, kâr amaçlı kuluçkalardır ve belirli bir sanayiden ziyade 

girişimci topluluğunun belirli ihtiyaçlarına odaklanırlar178. 

Kuluçkalar ve özellikle de gerçek ve sanal kuluçkalar tarafından oluşturulan 

küresel-yerel ağlar, bilgi temelli varlıklarının (assets) yerel, bölgesel ve küresel 

                                                

174 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.266. 
175 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.266. 
176 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.287. 
177 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.75. 
178 Elias G. CARAYANNIS, Maximilian von ZEDTWITZ, “Architecting Glo-Cal (Global-Local), 

Real-Virtual Incubator Networks (G-RVINs) As Catalysts and Accelerators of Entrepreneurship in 
Transitioning and Developing Economies: Lessons Learned and Best Practices from Current 
Development and Business Incubation Practices”, Technovation, 25, 2005, s.104.  
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düzeyde daha etkin ve verimli tahsisini mümkün kılan yollar ve araçlar olarak 

düşünülebilir. Bir başka ifadeyle, küresel-yerel gerçek ve sanal kuluçkalar, gelişme 

için mücadele ve yarışta güçlü bir araç olarak işlev görebilir179. 

Yeni ekonomiyle birlikte iş kuluçkalarına ilişkin anlayışlarımızda bazı 

değişikliklerin olduğu görülmektedir. Birincisi, yeni ekonomi kuluçkaları özel sektör 

için cazip olan potansiyel olarak kârlılık temelinde işletilebilecek özelliktedir; 

ikincisi, yeni ekonomi kuluçkaları sanal ortamda başarılı bir şekilde işletilebilir; 

üçüncüsü, iş kuluçkalarının sağladığı gerçek katkı fiziksel şeylerin paylaşımından 

ziyade know-how (bir şeyin nasıl yapılacağı hakkında derinlemesine bilgi) 

paylaşımına dayanır180.  

Yeni ekonomi türü iş kuluçkaları genellikle sanaldır ve riskli iş sermayesi 

şirketleri tarafından finanse edilir veya müşterilerine hayli geniş teknolojik, danışma 

ve diğer iş destek hizmetleri sunabilen geniş çok disiplinli müşavirlikler tarafından 

kurulurlar. Geniş çok uluslu müşavirlikler, uzmanlıklarını e-ticarette paraya 

dönüştürebilmişlerdir; bunu, sanal bir kuluçka modeli içindeki yeni ileri teknolojiye 

dayalı yeni işlere danışma hizmeti sunarak yapmışlardır. Yeni ekonomi 

kuluçkalarının stratejik hedefleri ve işletme biçimi, diğer/geleneksel kuluçkalardan 

bazı yönlerden farklılık göstermektedir181: 

(1) Yeni ekonomi kuluçkaları özel sektör temelli, kâr amaçlı kuluçkalardır, 

gelirlerini kiralardan değil de şirketlere yatırılan paralardan elde ederler. 

(2) Bu kuluçkalar, esas itibariyle ileri teknoloji ve internet ile ilgili etkinlikler 

üzerinde yoğunlaşırlar ve hizmet amaçlı geleneksel kuluçkaların aksine iş yaratma 

birincil amaçları değildirler. 

(3) Yeni ekonomi kuluçkaları –genellikle fiziksel işyerinin sağlanması 

üzerine kurulu geleneksel kuluçkaların aksine- temelde finansman ve iş hizmeti 

sunarlar ve sanal bir varlığa sahiptirler.  

                                                

179 Elias G. CARAYANNIS, Maximilian von ZEDTWITZ, “Architecting Glo-Cal …”, a.g.m., s.106. 
180 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.vi. 
181 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.8. 
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1990’ların son dönemi, kâr amaçlı kazançların elde edilmesi düşüncesine 

dayalı olarak işletilen kuluçkalar ile İnternet kuluçkalarının ortaya çıktığı ve 

yaygınlaştığı yıllardır. 1996’da Bill Gross, ilk internet kuluçkası olan ve Gross’un 

fikirlerini .com uzantılı şirketlere dönüştüren Idealab!’ı kurmuştur. Gross, her web 

hizmetini geliştirsin diye bir takım işe almış ve müşterilerine kaynak/çekirdek (seed) 

finansmanı sağlayarak ve uzmanlarıyla hizmet sunmuştur. Bunu pek çok internet 

kuluçkası takip etmiştir182. 

Ağ oluşturmuş kuluçkalar, iki ayrı kurumsallaşmış formun –iş kuluçkaları ile 

riskli iş sermayesi firmalarının- ürünleridirler. Aynen iş kuluçkaları gibi onlar da 

paylaşılan ofis alanı ve yönetsel destek sağlarlar. Riskli iş sermayesi firmaları gibi 

onlar da kaynak finansmanı sağlarlar ve şirketlerde azınlık net gelir payları alırlar. 

Düşünce kuruluşları gibi onlar da yeni ürünlerin temelini oluşturan teknoloji 

uygulamaları üzerine beyin fırtınası yaparlar. Ve bir aile şirketi gibi onlar da 

kendilerinin yeni riskli işlerinin işlemlerini gözetlemede hatırı sayılır ölçüde önemli 

roller üstlenirler183. 

Sağlanan fiziksel alana göre kuluçkalar “geleneksel veya ilk kuşak” ve “sanal 

veya ikinci kuşak” kuluçkalar diye ikiye ayrılmaktadır. (1970’lerden 1990’ların 

ortalarına kadar olan dönemi kapsayan) ilk kuşak kuluçkalar, geleneksel kuluçkalar 

olarak da adlandırılmaktadır. Bunlar, girişimciliği, yeniliği, istihdam imkanlarını ve 

büyümeyi teşvik ederek ekonomik kalkınmayı hızlandırmaktadır. Bu türden 

kuluçkalar genellikle doğrudan doğruya ulusal veya yerel otoriteler tarafından 

işletilmektedir. Üniversiteler veya özel sektör kuruluşları uzmanlaşmış özelleşmiş 

kuluçkalara sahiptirler. Bu kuluçkalar, tipik olarak çok kiracılı alanlar, paylaşılan 

hizmetler ve bir dizi iş danışma hizmeti sağlarlar184. 

İkinci kuşak kuluçkalara çoğu kere sanal kuluçkalar diye de gönderme 

yapılmaktadır. Bu ikinci kuşak kuluçkalara ayrıca, “yeni ekonomi kuluçkaları” veya 

“duvarsız kuluçkalar” da denilmektedir. Bunlar, genellikle, sunulan hizmetlerin 

                                                

182 Hüseyin LEBLEBİCİ, Nina SHAH, “The Birth, Transformation and regeneration of Business 
Incubators as New Organizational Forms: Understanding the Interplay between Organizational 
History and Organizational Theory”, Business History, 46 (3), 2004, s.368. 

183 Hüseyin LEBLEBİCİ, Nina SHAH, “The Birth, Transformation …”, a.g.m., s.370. 
184 Sameer VERMA, Succes Factors for Business …, a.g.t., s.19-20. 



 61 

merkezinde finansman ve iş hizmetlerinin yer aldığı sanal bir varlığa sahiptirler. Bu 

kuluçkalar, esas itibariyle ileri teknoloji ve internet ile ilgili faaliyetlere yoğunlaşma 

eğilimindedirler ve birincil amaçları iş yaratma değildir. Aksine bu kuluçkalar kâr 

amacı güden, özel sektör kuluçkalarıdır. Kira gelirlerinden ziyade şirketlere yatırım 

yapanlardan gelen geri ödemelerle ayakta dururlar. Tipik olarak iş alanı sağlarlar ve 

büyüme potansiyeli olan bir küçük firma grubuna danışmanlık hizmeti verme 

üzerinde yoğunlaşırlar. Dahası, bu şirketlerden bir pay alır ve teknoloji lisanslama 

gibi yollarla onların piyasaya girmelerini hızlandırırlar185. 

Bir başka kuluçka türü, sanal kuluçkalardır. Elektronik ortam sayesinde 

hizmetlerin, bilginin ve desteğin sağlanması, pek çok fayda sağlıyor gibi 

gözükmektedir. İnternet, girişimcilere değerli bilgilerin ve hizmetlerin sağlanması 

için oldukça uygundur. GorillaPark, 15 siteyle birlikte 2000/2001 yılı boyunca bir 

patlama yapan sanal kuluçkalardan müteşekkil bir ağa verilebilecek örneklerden 

birisidir186. 

Sanal kuluçkalar, İş Geliştirme ve Yenilik yada Teknoloji Merkezleri’nin 

fiziksel görünümünden arınmış hali olarak tanımlanabilir. Sanal kuluçkalar; 

bünyesindeki işletmeleri, işletme müşteri ve tedarikçilerini, işletme ortaklarını sanal 

kuluçka yönetimini bölgelesel bir İntranet ile birbirlerine bağlayan bir yapılanmadır. 

Bu yöntem ile yenilikçi şirketlerin  başlangıç sermayesi ile desteklenmesine izin 

vermektedir. Ayrıca yatırımın fiziksel işyerlerinin hazırlanması için kullanılmasının 

yerine direkt olarak gerçek hizmetler için yoğun olarak kullanılması sanal 

kuluçkaları daha verimli hale getirmektedir187. 

IV. İŞ KULUÇKALARININ YARARLARI 

İş ve teknoloji kuluçkalarının etkisini değerlendirmede kullanılan kriterler, bu 

kuluçkaların ilgili tarafların, kuluçkadan ne beklediklerine bağlı olarak 

değişebilmektedir. Örneğin, ekonomik gelişme birimleri, iş kuluçkaları sayesinde 

yaratılan iş sayısına ve yerel ekonominin farklılaşmasına daha fazla önem verecektir. 

                                                

185 Sameer VERMA, Succes Factors for Business …, a.g.t., s.20. 
186 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.52. 
187 Tayfun ÖNER, Sanal İnkübatörler, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü, Ankara, 2000, 

s.7-10. 
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Yine de iş kuluçkalarını değerlendirmede kullanılabilecek genel kriterlerden söz 

etmek mümkündür. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir188: (1) Yaratılan işlerin sayısı; 

(2) hayatta kalma oranları; (3) kiracı firmaların satışları ve kârlarındaki artış; (4) 

hizmet sunulan müşteriler; (5) artan kuluçka geliri (kendi kendine yeterlilik/kâr); (6) 

piyasaya getirilen yeni teknolojiler; (7) kuluçkalar tarafından ödenen vergiler. 

A. Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Stratejisi Açısından  

Hackett ve Dilts189, iş kuluçkaları üzerine yapılan çalışmalarda, ekonomik 

gelişme perspektifinin baskın tema olduğunu tespit etmişlerdir.  

İş kuluçkaları vasıtasıyla yaratılan net iş, oldukça düşüktür ama önemsiz de 

değildir190.  

Şehir içi kuluçkaları net yeni iş yaratmıyor olsalar da şehir içi alanların 

ekonomik açıdan çürümesine mani olarak önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Aynı 

şeyi kırsal alanlarda kurulan kuluçkalar için söylemek mümkün değildir. Özellikle 

şehre yakın yerlerde kurulan kırsal alan kuluçkaları, hem bu alanların ekonomik 

açıdan vergilendirilebilir faaliyetlerini azaltmakta hem de yeni işleri kırsal alandan 

şehre doğru kaydırmaktadır191. 

İş kuluçkaları değerlendirilirken, genellikle, yaratılan işler ve kuluçkaya 

alınan şirketlerin hayatta kalma oranlarına bakılmaktadır. Oysa bu iki gösterge, bir 

kuluçkanın başarısı için yeterli olamaz. Başka göstergelere, örneğin, iş kuluçkasının, 

kiracılarının hem kuluçka içindeyken hem de kuluçka dışındayken ilgili kişi ve 

kuruluşlarla ağ oluşturmalarına bir katkıda bulunup bulunmadığına da 

bakılmalıdır192. 

Hsu ve diğerleri193, Tayvan örneğinden yola çıkarak, hem içinde bulunulan 

çevrenin iş kuluçkalarının performansına hem de iş kuluçkalarının içinde bulunduğu 

çevrenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesine katkıda bulunduğu sonucuna 

                                                

188 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.24. 
189 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.56. 
190 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.63. 
191 Gerald G. UDELL, “Are Business Incubators Really …”, a.g.m., s.119. 
192 Mark L. WEINBERG, David L. ALLEN, John R. SCHERMERHORN, “Interorganizational …”, 

a.g.m., s.149. 
193 Po-Hsuan HSU ve Diğerleri, “Exploring the Interaction Between …”, a.g.m., s.85. 
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ulaşmaktadırlar. Buradan yola çıkarak, hükümetlere; eğer teknoloji kuluçkaları 

kuracaklarsa bunları doğru yerlerde kurmaları önerisinde bulunmaktadırlar. Eğer bu 

şekilde yapılırsa bir kuluçkanın iş yaratabileceğini, yerel ve bölgesel ekonomiye 

katkıda bulunabileceğini, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik edebileceğini, 

yenilikleri yayabileceğini, kâr elde etmeyi mümkün kılabileceğini belirtmektedirler.  

İstihdam açısından bakıldığında; ABD’den elde edilen veriler, kuluçkaya 

alınan firmalarda önemli sayılabilecek istihdam büyümesini ortaya koymaktadır. 

1990 ile 1996 yılları arasını kapsayan İş Kuluçkaları Etkisi çalışması, dikkate alınan 

firmalardaki istihdam edilenlerin sayısının, ortalama 4,5’ten 13’e yükseldiğini ortaya 

koymaktadır. SPI (İtalya’nın iş kuluçkaya almayı teşvik eden birincil/lider birimi), 

30 kuluçkadan oluşan bir ağla birlikte ulusal düzeyde yıllık ortalama 2.500 yeni iş 

yaratmayı ummaktadır. Avustralya’da kuluçkalardaki firmalarda çalışan insanların 

toplam sayısının 1.700 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, ulusal düzeyde 

değerlendirildiğinde oldukça küçük rakamlardır. Yerel perspektiften anlamlı 

olabilmesi için bu türden istihdam artışının oldukça iyi hedeflerle denetlenmesi 

gerekir. Bu noktada, kuluçkadan ayrılan firmaların genellikle kuluçkanın civarında 

bir yere taşındığı dikkate alınmalıdır. Örneğin, Michigan’daki kuluçkalar üzerine 

1995 yılında yapılan bir çalışmada; kuluçkadan dışarı bırakılan firmaların %80’inin 

yine o civarda faaliyetlerine devam ettiği görülmüştür. Yine bu çalışma; söz konusu 

firmaların, ödedikleri vergilerle ve gerçekleştirdikleri yatırımlarla yerel ekonomik 

gelişme üzerinde oldukça önemli etkilerde bulunduğunu ortaya koymuştur194. 

İş kuluçkalarının performansı, ilk olarak, elde ettiği sonuçlar, yani işler, daha 

geniş ekonomik gelişme ve diğer öncelikler üzerinde sahip olduğu etki bakımından 

değerlendirilmeli; kuluçkanın doluluk oranları ve başarısız olan firma oranları gibi 

kısa dönemli ölçüler yerine uzun dönemli etkiler, örneğin istihdama etkileri 

bakımından bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Şu an sayıları 900 civarında olan 

AB’deki kuluçkalar, iş ve zenginlik yaratmaya önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Kuluçkalar tarafından her yıl 30.000 yeni iş yaratılmaktadır. Dolaylı etkiler de 

dikkate alındığında bu rakamın 40.000 seviyesine çıktığı görülmektedir195.  

                                                

194 OECD, “Business Incubation: International …”, a.g.e., s.10. 
195 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.ii. 
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1997 yılında yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada; kuluçkaların beş liralık 

yatırım karşılığında 1 liralık bir getiri sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bulgular 

ise şöyledir196:  

(1) Ortalama firma satışları, firmanın kuluçkaya girdiği dönem ile kuluçkadan 

çıktığı dönem arasında %400 artış göstermiştir. 

(2) Bütün türlerdeki firmaların satışlarındaki yıllık ortalama büyüme, 240.000 

ABD dolarıdır.  

(3) Ortalama olarak; kuluçkalardan dışarıya bırakılan firmaların %84’ü 

topluluk içinde kalmaya devam etmektedir. 

(4) Farklı kuluçka türleri farklı etkilere sahip olmasına rağmen; teknolojik 

kuluçkalardan çıkan firmalar, diğer kuluçkalardan çıkan firmalara göre daha fazla iş 

yaratmaktadır.   

Avusturya, Almanya ve Finlandiya’daki kuluçka işletmeleri, iş kuluçkalarının 

bölgesel (teknolojik) gelişmede oynadıkları rol bakımından iyi örnekler sunmaktadır. 

Bu ülkelerdeki (diğer mükemmellik merkezleri, -örneğin, araştırma-geliştirme 

merkezleri- ile birlikte) kuluçkalar, endüstriyel geleneklere ve söz konusu bölgelerin 

araştırma-geliştirme açısından güçlü yanlarına –örneğin, otomobil teknolojileri, biyo-

teknoloji, elektronik, yazılım, bilgi-iletişim teknolojileri, vb. şeylere- dayalı yeni 

teknoloji temelli faaliyetlerden oluşan gruplar/kümeler geliştirmeye yönelik bir 

stratejinin parçalarıdırlar. Kuluçkalar ile diğer önemli aktörler arasında ağ oluşturma, 

bütün stratejilerdeki en önemli başarı faktörü olarak görülmektedir197: 

İngiltere’nin kuzey doğu bölgesindeki 17 kuluçka üzerinde yaptığı 

incelemede Wynarczyk ve Raine198; iş kuluçkaların söz konusu bölgede yerleştirilme 

biçimlerinin girişimcileri destekleyerek ekonomik gelişme sürecine üç açıdan katkıda 

bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Buna göre iş kuluçkaları; (1) ekonomiye ve 

ekonomik gelişme hedeflerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktadır; (2) önceden 

eyleme geçme yanlısı iş destek geliştirme hizmetleri sayesinde girişimciye katkı 

                                                

196 William  L. MEGGINSON, Mary J. BYRD ve Leon C. MEGGINSON, Small Business…, a.g.e., 
s.151. 

197 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.38. 
198 Pooran WYNARCYZK, Arnold RAINE, “The Performance of Business …”, a.g.m., s.208. 
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sağlamaktadır; ve (3) girişimcilerin inisiyatif alması, hayatta kalması ve büyümesi ile 

kuluçkanın sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik kapasiteyi artırmaktadır. 

Çalışmalardan elde edilen bulgular göstermektedir ki, ilk başta kuluçkalara 

aktarılan sübvansiyonlar, daha sonra, girişimcilik ve kültürel değişimin teşvik 

edilmesi gibi diğer sosyal faydaların yanı sıra vergiler şeklinde de geri 

dönmektedir199. 

Yerel toplulukla ortaklaşa hareket ederek kurulan bir kuluçka, The Center for 

Manufacturing Excellence örneğinde olduğu gibi, yerel imkanlarla çok sayıda işçiyi 

eğitebilir ve daha uygun şartlarda piyasaya bırakabilir. Bütün topluluk kesimleri 

arasında bir diyalog ortamını teşvik eden böyle bir iklimin yaratılması, fikirlerin ve 

yaratıcılığın ortaya çıkmasına yardım eder. Bu konuda yerel işletmelerin ilk önce 

ihtiyaçlarını tespit etmesi ve projeler geliştirmesi gerekir. Sanılanın aksine projelerin 

maliyetleri asıl problem değildir. Maliyetlerden daha da önemli olan şey, bu projenin 

topluluk için ne ifade ettiğinin topluluğa anlatılmasıdır. Bunu başarabilen kuluçkalar, 

topluluk için değer üretebilecek ve onlara katkıda bulunabilecektir200. 

Kuluçkaya almanın bir ekonomik gelişme aracı olarak kullanılması halinde 

topluluğa sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir: (1) Eksik kullanılan mülkiyetin 

bir verimlilik merkezine dönüştürülmesi; (2) Kamu sektörü-özel sektör ortaklıkları 

için fırsat yaratması; (3) yerel ekonomi temelinin farklılaştırılması/çeşitlendirilmesi; 

(4) yenilik ve girişimcilik merkezi olarak yerelliğin imajının güçlendirilmesi; (5) en 

yakın civar alanların yeniden canlandırılması; (6) artan istihdam imkânları201. 

Literatürünün gözden geçirilmesi; yerel topluluktaki küçük işleri ve onların 

girişimcilerini yaratan ve destekleyen ekonomik kalkınma stratejileri bağlamında 

başarılı bir araç olarak iş kuluçkaya almayı desteklemektedir. Kuluçkadan mezun 

olan şirketler, iş yaratır, vergi temelini artırır ve ekonomik gelişme görevlileri ve 

                                                

199 Rustam LALKAKA, “Technology Business Incubators …”, a.g.m., s.169. 
200 Lori L. SUNDBERG, “Building Partnerships with Business That Make a Difference”, New 

Directions for Community Colleges, 119, 2002, s.19. 
201 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.26. 
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seçilmiş temsilciler tarafından istenen hedefleri gerçekleştirerek yerel ekonomide 

yatırım imkanı sunar202. 

Kuluçkaya alma, Missouri’de küçük işlerin geliştirilmesi için ekonomik bir 

araç olarak işlev görmüştür. Bu eyalette varolan 9 kuluçkadan bugüne kadar toplam 

175 tane şirket mezun edilmiştir. Bu 175 kiracı/işletme, ülke düzeyinde veyahut da 

kuluçkaya almayı destekleyen toplum için toplam 502 iş yaratmıştır. Buna göre, 

kuluçka başına ortalama 60,5 iş yaratılmıştır. Bu mezun olan 175 şirketin %65’i, 

kuluçkanın yerleştiği bölgeye yerleştirilmiştir. Bu sonuçlar; yerel ekonomik 

büyümenin bir aracı olarak söz konusu devletin her tarafında kuluçkaya almanın 

geliştirilmesinde ekonomik kalkınmadan sorumlu resmi görevlileri bilgilendirmede 

kullanılabilir203. 

Kuluçkalar, öncelikle, yerel kaynaklar ve yeni işleri başlatan ve söz konusu 

yerel alanda kalma ihtimali hayli yüksek olan girişimciler üzerine kurulduğu için iş 

yaratır. Kuluçkaya almanın, kuluçkanın genel coğrafi alanının içinde kalarak işlerine 

devam eden mezunların % 83,7 olduğu dikkate alınırsa, yerel topluluklar için 

ekonomik büyümeyi beraberinde getirdiği görülür204. 

Mezun olan firmaların yüksek hayatta kalma oranları ve misafir kalınan 

bölgede yerleşme temayülleri dikkate alınırsa; teknoloji kuluçkaları, daha az dinamik 

bölgelerde teknoloji kümelerinin oluşmasına katalizörlük yapabilir ve iş yaratmayı 

hızlandırabilir. Bu neticeler, zaten varolan rekabetçi avantajları artırarak daha 

dinamik bölgelerde artırılabilir205. 

Müşteri firma istihdamı ve gelirindeki artış, bu müşteri firmalar ve onların 

çalışanları tarafından ödenen vergiler şeklindeki kamusal yatırımda daha yüksek 

getirilere sebep olmalıdır. İşletme maliyetlerine yönelik kamusal destekteki azalışla 

birlikte arzu edilen neticelerdeki artış; bu yatırımların, eğer kamusal birimler sabırlı 

olurlarsa arzu edilen amacı gerçekleştireceğini ortaya koymaktadır206 . 

                                                

202 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.31. 
203 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.71. 
204 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.76. 
205 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.ii. 
206 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.113. 



 67 

Teknoloji iş kuluçkalarına yapılan kamusal yatırımların doğrudan faydaları, 

göreli olarak seçilen bir grup –yani girişimciler, onların çalışanları ve program 

personeli- üzerinde yoğunlaşır. Dolaylı olarak kuluçkanın kurulduğu bölgede oturan 

herkes, küresel olarak daha rekabetçi bölgesel ekonomiden fayda sağlamalıdır. Yeni 

teknoloji riskli işlerinde yaratılan yeniliklerle ilgili ilk hareket etmenin faydalarını 

dererek bölge, ekonomik büyüme deneyimi yaşamalıdır. Teknoloji iş kuluçkaları 

üzerinde getirileri güçlendirebilecek (eğitim, parklar, vb. gibi) bölgesel kapasiteye 

yönelik yatırımlar, bütün o alanda oturanların keyfini çıkarabilecekleri kamusal 

mallara yapılan yatırımlardır. Ayrıca, bu türden yatırımlar diğer ekonomik gelişme 

programlarını da güçlendirmelidir. Eğitim ve iş eğitimi programları, bölgede 

bulunmaları artan ekonomik faaliyetler için teşvik yaratan yetenekli işçileri çekecek, 

yetiştirecek ve muhafaza edecektir. Hayat kalitesi yatırımları, bölgedeki yetenekli 

işçilerin hem söz konusu bölgeye gelmesine hem de orada kalmasına yardım eder207. 

Kuluçkalar, coğrafi düzeyde girişimcilik çevresini etkileyebilir ama bu etki 

ülke düzeyinde ölçülemez. Kırsal ve kentsel alanlardaki kuluçkaların etkileri 

birbirinden farklıdır. Kentsel alanlardaki kuluçkaların etkisi, kentin dışına da taşar. 

Politika oluşturanların kuluçkaların bu boyutunu dikkate almaları gerekir208. 

Küçük iş kuluçkası, esas itibariyle ekonomik gelişmede bir “yer” stratejisidir. 

Yani, küçük iş kuluçkası, girişimci çevreyi iyileştirmek için tasarlanır ve bu yüzden 

bir topluluktaki işlerin sayısını artırır. İnsanlar açısından ekonomik gelişmeye 

bakıldığında; bireylerin kapasitesinin artışından söz edilmiş olur. Buna göre, iş 

kuluçkalarına ilişkin stratejiler, kuluçkaların hizmet sunduğu topluluktaki bireylerin 

istihdam kapasitelerini artırıp artırmadığı üzerine kurgulanmalıdır209.   

B. Yenilik ve İş Kuluçkaları 

Kuluçkaların yenilikçilik üzerindeki etkileri üzerine bilgiler oldukça sınırlıdır. 

Bunun bir sebebi, yenilikçi girdileri çıktılarla eşleştiren çalışmaların yokluğudur. Bir 

diğeri de hedeflerin sayısallaştırılmasındaki zorluklardır. Bilim parklarındaki İngiliz 

                                                

207 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …", a.g.t., s.161. 
208 Robert E. BERNIER, Small-Business Incubators: Assessing Their Role in Economic 

Development, Nebraska Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2000, s.100. 
209 Robert E. BERNIER, “Small-Business Incubators …”, a.g.t., s.100. 
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firmalarının patent ve lisans alma, telif hakkı etkinlikleri üzerine elde edilen veriler; 

bu firmaların, bir kuluçkada kiracı olmayan firmalardan neredeyse hiçbir farkının 

olmadığını ortaya koymaktadır. Aynı şekilde, kiracı olan ile kiracı olmayan firmalar 

arasında eğitimle ilgili niteliklerin düzeyi bakımından da bir farklılık yoktur. Kiracı 

firmalar, üniversitedeki araştırma etkinlikleri hakkında diğer firmalardan daha fazla 

bilgilendirilmemiş olmasına rağmen; yüksek eğitim kuruluşlarıyla olan bağlantıları 

artmış gibi gözükmektedir. Girdiler için bir güvence olarak teknoloji hizmetlerini 

kullanarak altı ABD üniversitesiyle bağlantılı teknoloji kuluçkasındaki firmalar 

hakkında yapılan bir araştırma, teknolojiyle ilişkili hizmetlerin büyük ölçüde müşteri 

firmaların %50’sinden fazlası tarafından kullanıldığını oraya koymuştur. Bunun 

aksine, geri kalan %50’ye yakın müşteri firma, teknoloji transfer programları ile işçi 

eğitme eğitimi programlarını kullanmamıştır Ancak bu veriler, şunu 

değiştirmemektedir: Araştırma-geliştirme etkinliklerini kullanma ile firmalara değer 

katma arasında güçlü bir ilişki vardır210.  

Kuluçkalardan piyasaya bırakılan firmalar, sadece zenginlik ve iş 

yaratmazlar; aynı zamanda, kendisine yatırım yapan veya umut bağlayan taraflara ve 

yerel ekonomiye, onların yenilik, yeni ürün geliştirme ve yeni piyasalara girmeye 

yönelik kapasitelerini, artırarak, hatırı sayılır ölçüde bir değer de katarlar211. 

C. Üniversiteler Açısından 

Üniversitelerde kurulan iş kuluçkaları tarafından sunulan hizmetler iki ayrı 

grupta ele alınabilir:  

(1) Paylaşılan ofis hizmetleri, iş yardımı, mali kaynaklara ulaşım, iş 

bağlantıları ve kira indirimlerini de içeren tipik kuluçka hizmetleri;  

(2) Mesleki danışmanlar, öğrenci işçiler, üniversitenin imajının katkısı, 

kütüphane hizmetleri, laboratuar ve ekipmanlar, bilgisayarlar, araştırma geliştirme 

etkinlikleri, teknoloji transfer programları, personel eğitimi ve öğretimi, diğer sosyal 

hizmetler şeklinde ifade edilebilecek üniversiteyle ilgili hizmetler212.  

                                                

210 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.26. 
211 Pooran WYNARCYZK, Arnold RAINE, “The Performance of Business …”, a.g.m., s.207. 
212 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
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Güçlü ağlarla, bilimsel ve teknolojik ortaklıklarla birlikte teknoloji temelli bir 

kuluçkaya alma sisteminin oluşturulması, bugünün bilgi ekonomisinde bilginin 

yayılması ve paylaşılması için önemli bir kanal oluşturmaktadır. Finansal, 

endüstriyel, teknolojik, teknik ve işle ilgili bütün faktörleri ihtiva eden daha 

bütünleşik/entegre bir kuluçka sistemi doğrultusundaki yeni ortaya çıkan eğilim, 

teknolojik yeniliği ticari bir başarıya dönüştürebilir ve ulusal yenilikçi sistemin 

güçlendirilmesine katkıda bulunabilir. Hem görülebilir hem de görülemez 

kabiliyetlerimize yatırım yapmak, tamamlayıcı nitelikte yenilikçi kabiliyetlere ve 

teknolojilere sahip ortaklarla işbirliği içine girmek, en iyi olandan bir şeyler 

öğrenmek ve en iyi pratikleri kendimize uyarlamak; hepsi de bilgi tarafından 

yönlendirilen ekonominin meydan okumalarına cevap verebilmek için gereklidir213.  

Kuluçka ile bir üniversite arasındaki ilişkilerle birlikte bir eyalet çapındaki 

kuluçkaya alma, hayli donanımlı laboratuarlara, kütüphanelere, bilgisayar 

sistemlerine, uzmanlığa ve eğitimli bir iş gücüne sahip bir araştırma üniversitesine 

sahip olarak kiracılara fayda sağlayacaktır. Kuluçkalar araştırma üniversiteleriyle 

iletişim kurmak zorundadır; böylece öğrencilere yarı zamanlı iş, vaka çalışması, sınıf 

projesi, uygulamalı iş sorunları, ağ oluşturma ve bir kariyer seçeneği olarak 

girişimcilik örnekleri sağlar. Araştırma üniversitesi, iş topluluğuyla bağlarını 

güçlendirerek, ilerlemeleri piyasa alanına taşıyarak, fakülte ve öğrenciler için bir işe 

alma aracı olarak kuluçkaya alma fırsatlarını kullanarak ve araştırma, akademik ve 

topluluk hizmet misyonlarını yerine getirerek fayda sağlayabilir214.  

Bir teknoloji iş kuluçkasıyla bir üniversitenin ortaklığının faydaları, 

üniversiteye de yönelik olabilir. Teknoloji transfer programlarını lisans sağlamadan 

girişimci teknoloji firmalarında net kazanç hissesine sahip olma doğrultusunda bir 

değişiklik yapma, üniversite araştırma ve geliştirme çalışmalarının ticarileştirilmesi 

için üniversiteye sağladığı finansman getirisi artabilir ve teknoloji transferini 

hızlandırabilir. Ayrıca, teknoloji transferine yönelik bu yaklaşım, muhtemelen daha 

küçük girişimci firmalara da fayda sağlayacaktır. Bir üniversiteyle ilişkili teknoloji iş 

kuluçkaları, üniversite fakülte ve öğrencileri için fırsatlar, ayrıca üniversite için gelir 

                                                

213 M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based …”, a.g.m., s.188. 
214 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.76-77. 
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yaratma potansiyeli sağlar. Araştırmanıza dayalı ticari riskli bir işi takip ederek 

üniversite fakültesinde çalışmaya devam etme fırsatı, kaliteli fakülte üyelerini 

istihdam etmek ve elde tutmak için kullanılabilir. Öğrenciler, küçük girişimci 

firmalarla birlikte çalışma deneyiminden fayda sağlayabilirler215. 

D.  Girişimciler Açısından 

Kuluçka işlevi gören örgütler aslında girişimciliği teşvik eden ve 

desteklemeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı inisiyatiflerin bir parçasıdır. Kuluçkaya 

yatma (incubation) kavramı, girişimcilikle ilgili yetenekleri geliştirmek, yeni 

şirketlerin gelişmesini hızlandırmak ve bu sayede teknolojinin daha fazla kullanımını 

sağlamak için teknoloji, sermaye ve know-how’ı birbirine bağlamanın etkili bir 

yolunu bulmaya çalışır216. 

İş kuluçkalarının, kuluçkaya alınanlara piyasa fiyatının altında kiralarla 

destek olması oldukça önemlidir. Kuluçkaya alınanlar, birbirlerine yardım ederler, 

bazen birbirlerinden alış veriş yaparlar217. İş kuluçkaları, kuluçkaya alınanların 

güvenilirliğinin gelişmesine, girişimciliği öğrenme sürelerinin kısalmasına, sorunlara 

daha hızlı çözüm bulmalarına ve girişimcilikle ilgili ağlara ulaşmalarına yardım 

eder218. 

Kuluçkaların performansları değerlendirilirken genellikle kuluçkadan çıkan 

firmaların performanslarına bakılır; oysa, sağlıklı bir değerlendirme yapmak için 

kuluçkaya almaya katılan bireylerin öğrendikleri de dikkate alınmalıdır219. 

ABD’de kuluçkaya alınan firmaların büyük bir çoğunluğu, kuluçkaların, 

şirket performansı üzerinde önemli sayılabilecek bir etkiye sahip olduğunu 

belirtmiştir. Oysa, Almanya’dan elde edilebilen verilerden yola çıkarak aynı şeyi 

söylemenin zor olduğu görülmektedir220.  

                                                

215 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.155. 
216 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.111. 
217 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.63. 
218 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.64. 
219 Truls ERIKSON, Are GJELLAN, “Training Programs …”, a.g.m., s.37. 
220 OECD, “Business Incubation: International …”, a.g.e., s.10. 
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İş ve teknoloji kuluçkalarına ilişkin değerlendirmeler, firmanın hayatta 

kalması bakımından, genellikle pozitif bir etkinin varolduğunu göstermiştir. Örneğin, 

Avustralya’da ilk yıl içerisinde başarısız olma ihtimali, ulusal düzeydeki ortalama 

oranların %32 olduğu dikkate alınırsa, %8 gibi düşük bir orandadır. ABD’de 

kuluçkaya alınan firmalar için hayatta kalma oranları, yaklaşık %80 seviyesindedir. 

İngiltere’de de 1996 yılında yapılan bir çalışmada; iş kuluçkalarının, hayatta kalma 

oranlarını artırdığı ve teknoloji transferini ve yeniliği artırdığı, iş ve yerel ekonomik 

gelişmeye önemli katkılarda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır221.  

Kuluçkaya alma süreci, yeni işlerin kurulmasını hızlandırarak ve onların 

potansiyellerini –küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili destek sistemleri tarafından 

sağlanması oldukça güç olan- en yüksek seviyesine çıkarmaya yardımcı olarak değer 

yaratmaktadır222.  

Kuluçkalar, girişimcilik kültürünü inşa etmeye yardım etmenin –finansman 

destek sağlayıcılardan, üniversitelerden, işletme okullarından, geniş şirketlerden, iş 

profesyonellerinden ve hükümet birimlerinden oluşan- bütünleşik iş destek ağlarının 

geliştirilmesi için bir katalizör olarak eylemde bulunmanın bir aracı olarak 

görülmüşlerdir223. 

Kuluçkaların performansını değerlendirmeye yönelik çalışmalar, kuluçkaların 

yeni işe başlayan işler arasındaki başarısızlık oranlarının üç yıl sonra %10’un altına 

düşmesine yardımcı olabilmektedir; oysa aynı oran küçük işler arasında %60 ile %80 

arasındadır224. 

Studdard225 yaptığı bir çalışmada; kuluçka yöneticisiyle etkileşim sayesinde 

bir firmanın elde ettiği artan bilgi, firmanın yeni ürün geliştirmesini artırır, teknik 

kapasitesinde/yeterliliğinde bir artış sağlar, itibarını artırır ve tüketicilere yaptığı 

satışların maliyetlerini düşürür mü diye bir ilişki aramıştır. Sonuçta, üçüncüsü 

dışında, yani kuluçkanın yöneticisinin bir firmanın itibarının artışına katkı yapması 

                                                

221 OECD, “Business Incubation: International …”, a.g.e., s.10. 
222 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.ii. 
223 Pooran WYNARCYZK, Arnold RAINE, “The Performance of Business …”, a.g.m., s.207. 
224 Oyeyemi ADEGBITE, “Business Incubators and Small Enterprise …”, a.g.m., s.157. 
225 Nareatha L. STUDDARD, “The Effectiveness of Entrepreneurial Firm’s …”, a.g.m., s.221. 
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dışında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Studdard226, buradan yola çıkarak şu yorumu 

yapmaktadır: Firmalar genellikle kuluçkalara daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları 

için katılmazlar, kuluçkaya katılırlar, çünkü kuluçka bu firmanın itibarını artırır.   

Kanada kuluçkaları üzerinde yapılan bir çalışmada227, incelenen kuluçkaların 

ortalama 105 firmaya yardım ettiği, toplamda ise 3167 firmaya yardım edildiği; bu 

firmalardan mezun olan ortalama firma sayısının 31, buna göre kuluçkaların başarı 

oranının %26,7 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kuluçkaların büyük bir çoğunluğu 

şehirlere, bir üniversitenin, araştırma parkının veya araştırma laboratuarının yanında 

yerleştirilmiştir. Bu durum, kuluçka yönetiminin; iş feraseti/ileri görüşlülüğü 

olmayan girişimcilere kendi alanındaki bir dizi hizmete, bireye ve fırsata ulaşımı 

sağlayarak yardım etme ihtiyacının farkında olduğunu göstermektedir. 

Kuluçkaya alma; -dışarıdan yeni işverenlerin gelmesine sebep olacak- küçük 

işlerin temelini iyileştirerek ve yeni iş oluşumunu besleyerek Missouri topluluklarına 

fayda sağlayacaktır. Missouri vatandaşları, onların iş fikirlerinin gelişiminden ve 

kuluçkaya almanın beraberinde getirdiği iyileştirilmiş hizmetlerden fayda 

sağlayacaklardır228. 

                                                

226 Nareatha L. STUDDARD, “The Effectiveness of Entrepreneurial Firm’s …”, a.g.m., s.222. 
227 Sameer VERMA, “Succes Factors for Business …”, a.g.t., s.107. 
228 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.76. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 İŞ KULUÇKALARININ KURULMASI, İŞLETİLMESİ, 

SUNDUKLARI HİZMETLER, ÖRGÜTLENMESİ VE 

FİNANSMANI 

I. İŞ KULUÇKALARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 

İş kuluçkaları 1980’li yıllarda yerleşik hale gelmeye başladığında iki farklı 

stratejinin ortaya çıktığı görülmektedir229:  

(1) Eski veya köhnemiş binaları yenileme ve göreli olarak ucuz bir şekilde 

kiralama stratejisi. Bu strateji, yeni şirketler kurmaktan ziyade kurulmuş şirketlerin 

bir mekana erişimleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu stratejinin başarısı, kiralanan 

alanlar ile kuluçkaya alınanların aylık olarak masrafları karşılama kabiliyetleri 

bakımından değerlendirilir.  

(2) Yeni riskli işleri ve yeni kurulmuş firmalar için sürekli büyümeyi 

desteklemek için bilinç bir çaba gösterme stratejisi. Bir başka ifadeyle, ikinci strateji, 

şirketlerin büyümelerine yardımcı olmak için kaynakların harekete geçirilmesi 

stratejisidir. Burada başarı, kuluçka içindeki şirketlerin büyümeleri ve en sonunda 

kendi ayakları üzerinde durma kabiliyetleri açısından değerlendirilir.  

Bøllingtoft ve Ulhøi230, ağ oluşturmuş kuluçkalardan söz ederken, bir de bu 

kuluçkaların işletilmesinde görev alacakların kişisel özelliklerine dikkat çekerler. 

Burada sözü edilen ağlar, kendiliğinden oluşmaz, aksine oluşturulur.   

Bazıları başarılı bir iş kuluçkasının amacının başarılı firmalar oluşturmak 

olduğunu, dolayısıyla bir kuluçkanın başarısının, söz konusu kuluçkanın ne kadar 

fazla yeni, genç girişime sahip olduğuna bağlı bulunduğunu kabul etmektedir231. 

                                                

229 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.270. 
230 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.275. 
231 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.128. 
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Hackett ve Dilts232, ilgili literatürü inceleyerek, iş kuluçkalarının kurulması 

ve işletilmesinde dikkate alınması gereken politika önerilerini şu şekilde 

özetlemektedirler:  

(1) Kuluçkaya kimin alınacağına kimin alınmayacağına karar veren ve bir 

seçici kurul görevi üstlenecek olan bir kuluçka danışma kurulunun oluşturulmasına 

ihtiyaç vardır. 

(2) Kuluçkaya alınanların geçici kiracılıklarından kaynaklanan kira 

gelirleriyle ilgili risklerinin iyi yönetilmesi gerekir. 

(3) Kuluçkaya alınanları uygun bir biçimde kuluçkaya alabilmek için 

kapsamlı bir destekleme hizmeti paketinin geliştirilmesi gerekir. 

(4) Kimin kuluçkaya alınabileceği konusu, bir başka ifadeyle, kuluçkaya alma 

süreci net bir biçimde ortaya konulmalı, ancak zayıf ama gelecek vaat eden 

firmaların seçilebileceği başvuru öncesinde bilinmelidir.  

(5) Kuluçkaların, kuluçkaya alınanlara yapabilecekleri/yapmaları gereken 

mali desteklerin derecesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

(6) İş kuluçkaları, ekonomik sorunları hemen çözen sihirli bir araç olmasa da, 

pek çok sınırlılıkla birlikte yerel ekonomik gelişme stratejisinin önemli bir parçası 

olarak görülebilir, özellikle piyasa başarısızlıklarının giderilerek girişimciliğin 

önünün açılmasında önemli bir görev üstlenebilir. 

(7) Yerel ihtiyaçlar tarafından dikte edilen kuluçkaya alma programlarıyla 

bazı gözden geçirmelere açık, esnek bir gözetim/denetim; maliyet-etkin bir şekilde 

kuluçkanın etkinliğini ve verimliliğini sürdürmesi için önemlidir. 

İş kuluçkalarının başarı faktörleri; (1) toplumun, (a) desteğine, (b) 

girişimcilikle ilgili oluşturduğu ağa, (c) üniversitelerle kurduğu bağa; (2) kuluçkanın, 

(a) başarı algılamasına/anlayışına, (b) mali kaynaklara ulaşmasına, (c) mali kaynak 

yönünden destek sağlayabilmesine, (d) kuluçkaya alınanları seçebilmesine ve 

izleyebilmesine, (e) iş yeriyle ilgili uzmanlıklara sahip olmasına, (f) açık politikalar 

                                                

232 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.61-62. 
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ve usuller geliştirmiş olmasına; (3) kuluçkaya alınanların, (a) yaptığı işler 

bakımından çekici olmalarına ve (b) başarı anlayışlarına bağlıdır233 . 

Üniversite teknoloji iş kuluçkalarını etkin bir şekilde işletmek için ihtiyaç 

duyulan faktörler açısından ABD ile Kore arasında yapılan bir karşılaştırmada, kritik 

başarı faktörlerinin iki ülke için de hemen hemen aynı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tek anlamlı fark, ABD’deki kuluçkaların yöneticilerinin, hedeflerinin daha açık 

seçik olmasını istemeleridir234. 

Atherton235, literatürden yola çıkarak, kuluçkaların bir ekonomik gelişme 

stratejisi ve müdahalesi olarak kullanılabilmesi için şu ilkelerin dikkate alınması 

gerektiğine işaret etmektedir: 

(1) Kuluçkaya alma üzerine yoğunlaşmaya karar veren kuluçkalar, özellikle 

yeteri kadar sağlanamamış standart hizmetleri sağlamayı kolaylaştıracak şekilde 

tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır. 

(2) Kuluçkaya alma projeleri değişik aşamalardan geçer; dolayısıyla, kurullar, 

yönetim ve kiracı firmalar üzerindeki baskılar dikkate alınmalıdır. 

(3) Kiracı firmalar, sahipleri için biriciktir ve gelişmeleri için belirli 

zamanlarda belirli ihtiyaçları karşılamak için girdilere ihtiyaç duyarlar; bu ihtiyaçlar, 

zamanında karşılanmalıdır. 

(4) Kuluçkaya alma hizmeti portföyü, başarı ve sürekli büyüyen işler 

kurmanın gereklilikleri dikkate alınarak değiştirilmeli ve geliştirilmelidir. 

(5) Kuluçkaya alınacak kiracıları seçme süreci, her bir işin, söz konusu 

kuluçkaya alma projesinin amacıyla ne kadar uyumlu olup olmadığını dikkate almalıdır. 

(6) Başarılı kuluçkalar, bir ağ içinde bir katalizör gibi işlev görmelidir. 

(7) Kuluçka geliştirmenin uzun erimli bir proje olduğu unutulmamalı, başarılı 

bir bölgesel etki yaratabilmek için en az beş ile on yıl arası bir zamana ihtiyaç 

duyulduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

                                                

233 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.66. 
234 Sang Suk LEE, Jerome S. OSTERYOUNG, “A Comparison of Critical Succes …”, a.g.m., s.418. 
235 Andrew ATHERTON, “Localised Strategies for Supporting Incubation …”, a.g.m., s.51-52. 
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(8) Kuluçka pratiği, kiracı firmaların en iyi pratiklerinin bir rol modeli olarak 

iş yapmalıdır. 

İş kuluçkaları kurulurken ve işletilirken şu noktalara dikkat edilmesi gerekir236: 

(1) İş kuluçkaları, daha geniş bir stratejinin bir parçası olarak tasarlanmalıdır; 

bu geniş strateji coğrafi olarak belirlenmiş bir strateji olabileceği gibi sadece belirli 

hizmetlere odaklanmış bir stratejisi de, her ikisinin karışımı bir strateji de olabilir. 

(2) İş kuluçkaları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının birlikte oluşturduğu bir 

ortaklık tarafından desteklenmelidir; çünkü yapılan çalışmalar, iş kuluçkalarının 

yerel yönetimler, üniversiteler, şirketler ve finansman kuruluşları gibi pek çok 

kuruluş tarafından teşvik edildiğini, özellikle kamusal desteğin önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

(3) Gelişme aşamasında, bir iş planı, kuluçka işlemleri için bir çerçeve 

sağlamalıdır; kuluçka iş planında projenin mantığı, hedef piyasa, beklenen talep 

düzeyleri, detaylı işletme çerçevesi, tahmin edilen sermaye yatırımı ve işletme 

maliyetleri belirlenmeli, kuluçkanın nasıl yönetileceği gibi diğer faktörler de açıklığa 

kavuşturulmalıdır. 

(4) İş kuluçkaların kurulmasında pek çok fon sağlama modelinin olduğu 

görülmekle birlikte; AB örneğinde, kuluçkaların kuruluşu için kamusal destek 

görülebilir gelecekte oldukça önemli kalmaya devam edecek gibi gözükmektedir.  

(5) İşletme maliyetlerini karşılamanın pek çok yolu vardır ve en önemlisi de 

kamusal sübvansiyonlardır. Ne var ki tamamen bu sübvansiyonlara bağımlılığının 

azaltılması yönünde bir eğilimin olduğu görülmektedir.  

Aşağıdaki şekil, girdi-çıktı modeliyle bir kuluçkanın işleyiş mekanizmasını 

ortaya koymaktadır. Şekildeki bazı kavramlara açıklık getirmekte yarar vardır237: 

(1) Girdiler: Kuluçkanın tarafları (örneğin, finansman sağlayıcıları) tarafından 

sağlanan girdileri, yönetim kaynaklarını ve girişimciler tarafından teklif edilen 

projeleri ihtiva eder. 

                                                

236 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking…”, a.g.m., s.i-ii. 
237 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking…”, a.g.m., s.25. 
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(2) Süreçler: Çeşitli girdiler, şirketlere kuluçka alanı ve diğer hizmetler 

sağlanarak iş kuluçkaya almada bir araya getirilir. 

(3) Çıktılar: Başarılı şirketler, yerel ekonomiler üzerinde pozitif iş ve 

zenginlik yaratma etkileriyle birlikte kuluçkadan mezun olurlar/dışarıya bırakılırlar. 

Şekil 4: İş Kuluçkası Modeli 

 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking…”, a.g.m., s.25. 

Yukarıdaki şekilde; bir taraftan, (aşağıda) kuluçka girdi-çıktı boyutu; diğer 

taraftan, (yukarıda) temel en iyi pratikler konuları gösterilmektedir. Birinci boyut, 

yani işlemsel boyut dikkate alındığında şunlar görülür: Kuluçkanın geniş hedef 

piyasasını (örneğin, özellikle bir teknolojiye yoğunlaşan projeleri) belirlemek için 

Süreç Çıktılar Girdiler 

Hedef 
piyasa 

Tarafların 
hedefleri 

Yönetim 
yetenekleri 

Maliyet 

Projeler 

Kuluçkaya 
alma öncesi 

Kabul 
kriterleri 

Çıkış 
kriterleri 

Eğitim İş tavsiyesi Finansman 
desteği 

Teknoloji 
desteği 

Bakım 
sonrası 

Mezuniyet Kuluçkaya alma 

Verimlilik 

Ağ oluşturma 

Fayda 

Fiziksel alan 

İşlemsel Boyut 

Etkililik 

Uygunluk 

Sürdürülebilirlik 

Etkiler 

Bölgesel Boyut 

Dolaylı etkiler 

Net etkiler 
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kullanılan kriterleri karşılayan projeler belirlenir. Çok detaylı bir değerlendirmeden 

sonra bazı girişimciler, kuluçkaya kabul edilmeden önce, -genellikle eğitim ve iş 

planlamasından müteşekkil bir kombinasyonu içeren- kuluçkaya alma öncesi sürecini 

tamamlamaya teşvik edilirler238.  

Bizzat kuluçkaya alma süreci iş destek hizmetlerinin üç kategorisi –eğitimi, iş 

konuları üzerine tavsiye ve (hem bir kuluçkanın kendi kaynaklarından hem de dış 

finansman sağlayıcılardan, örneğin, finansman kuruluşlarından) finansman desteği- 

ile teknoloji desteğini bir araya getirir. Kuluçka birimlerinin ve (içeride kiracılar 

arasında ve dışarıda diğer organizasyonlarla, örneğin, üniversitelerle ve geniş 

şirketlerle) ağ oluşturmanın sağlanması, kuluçkaya almanın sağladığı hizmetler 

paketinin diğer unsurlarıdır239. 

Kuluçkaların temel özelliklerinden birisi; genellikle, firmaların belirli bir 

zamandan (örneğin, beş yıldan) sonra mezun olmasını/kuluçkanın dışına 

bırakılmasını belirgin hale getiren çıkış kriterleriyle birlikte sınırlı yardım süresini 

öngörüyor olmasıdır. Bazı firmalar doğal olarak, eğer hızlı bir şekilde büyüyorsalar 

ve kuluçkanın sağlayabileceğinden daha geniş alanlara ihtiyaç duyuyorlarsa, en kısa 

zamanda kuluçkayı terk etmektedir. Bununla birlikte pek çok örnekte bakım sonrası 

hizmetler ve/veya süre giden ağ oluşturmanın sağlanmasıyla “mezun” şirketlerle 

bağlantılar sürdürülecektir240. 

Bir de modelin temel en iyi pratikler konuları vardır. Buradaki kavramları şu 

şekilde tanımlamak mümkündür241: (1) Verimlilik: Finansman girdileri ile çıktılar ve 

–bununla bağlantılı olarak- para karşılığı arasındaki ilişki; (2) Etkililik: Çıktıların 

belirli hedefleri ne ölçüde karşıladığı; (3) Uygunluk: Hedeflerin/sonuçların daha 

geniş politika hedeflerini ne ölçüde teşvik ettiği; (4) Müşteri şirketlere sağlanan 

hizmetlerin onların ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı; (5) Operasyonların 

sürdürülebilirliği ve elde edilen sonuçların durağanlığı/dayanıklılığı. 

                                                

238 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.25. 
239 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.25. 
240 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.25. 
241 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.25. 
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Aşağıdaki tabloda bu kriterlerin ne anlama geldiğini daha açık bir şekilde 

görmek mümkündür. 

Tablo 5: En İyi Pratiklerin Tanımı 

Kriterler Girdiler ve süreçler Çıktılar 
Uygunluk Kuluçka misyonu ve stratejisinin 

(niteliksel) girişim ve bölgesel 
kalkınma önceliklerine uygunluğu 

Kuluçka kiracısının ayırt edici 
özelliklerinin (niceliksel) hedef 
piyasa tanımını ve kuluçkaya alma 
kabul kriterlerini ne ölçüde 
karşıladığı 

Verimlilik Finansman girdileri, işletme 
prosedürleri ve müşteri şirketlere 
kuluçka kolaylıklarını sağlamanın 
birim maliyeti  

Çıktıların maliyet etkinliği (örneğin, 
başarılı her iş kurma başına maliyet, 
yaratılan gayri safi/net iş başına 
maliyet)  

Etkililik Kuluçkanın iş planında belirlenen 
temel işlemsel hedefleri (örneğin, 
hayatta kalma ve mezuniyet 
oranlarını) ne ölçüde tutturduğu 

Kuluçkanın, girişim ve daha geniş 
bölgesel gelişme etkileri (örneğin, iş 
ve zenginlik yaratma) bakımından 
hedefleri ne ölçüde tutturduğu 

Fayda Doluluk oranları ve kuluçka destek 
hizmetlerinin artırılması 

Kuluçka hizmetlerinin müşteri 
ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı ve 
performansa ne kadar katkıda 
bulunduğu 

Sürdürülebilirlik Kuluçkanın finansman açısından 
sürdürülebilirliği (örneğin, işletme 
maliyetlerinin ne ölçüde gelirler 
tarafından karşılandığı), kuluçka 
alanına ve hizmetlerine yönelik 
talebin düzeyi ve piyasa fiyatlarıyla 
karşılaştırıldığında kuluçka 
masrafları/giderleri  

Mezuniyet oranları, yerel alandaki 
mezunların alıkonulması, kuluçkanın, 
uzun dönem iş ve zenginlik yaratma 
potansiyeliyle birlikte yerel 
ekonominin sektörlerindeki yeni 
işleri ne ölçüde teşvik ettiği 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking…”, a.g.m., s.27. 

Kuluçka kalitesi, kiracı firmaların büyümesini güçlendirerek bölgesel 

kapasite yokluğunu karşılayabilir/ikame edebilir. Bununla birlikte, mezuniyet 

sonrası, yani mezun olan firmaların geleceği, bölgesel katkılarla oldukça ilgilidir. 

Buna ilaveten, mezuniyet oranları ile mezun olan firmaların hayatta kalma oranları, 

hem bölgesel kapasitenin hem de kuluçkanın kalitesinin bir fonksiyonudur; belirtmek 

gerekir ki, ikincisi birincisinden daha önemlidir242. 

Kuluçkaya alma sürecinde bir taraftan kuluçka düzeyindeki diğer taraftan da 

bölgesel düzeydeki başarıyı etkileyen faktörler üzerinde yoğunlaşmak gerekir. 

Kuluçkalar, kaliteli iş geliştirme hizmetleri sağlamayı ve yetenekli personeli çekmeyi 

garanti altına almak için bol miktarda fona ihtiyaç duyar. Bu faktörler programın 

istikrarını sağlar ve müşteri firmaların gelişmesini hızlandırır. Bütün fonlar, 

                                                

242 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.iii. 



 80 

kuluçkanın en iyi pratiklerini tesis etme üzerine bağlı olarak değişmelidir. Artan 

maliyetler ve ortalama kuluçkaya alma süresinin üç yıl olduğu dikkate alınırsa; bu 

konuya kamusal yatırımcıların sıkıca sarılmalarının gerekli olduğu anlaşılır. Çünkü 

bunun karşılığında iş yaratılır ve müşteri firmalar ve onların çalışanları tarafından 

vergi ödenir243. 

Kuluçkanın kalitesi, başarılı olmak için yeterli değildir. İçinde yer alınan 

bölgenin şartları da bir kuluçkanın başarısı için önemlidir. Kanıtlar; eğitsel 

kapasiteye, hayat kalitesine ve yerel olarak kontrol edilen yatırımların gelişmesine 

daha yüksek düzeyde yatırım yapılmasının uzun dönemli faydalar sağlayacağına 

işaret etmektedir. Kamusal yatırımların doğrudan faydalarının güçlendirilmiş bir 

bölgesel ekonomiden taşma potansiyeline sahip müşteri firmalar üzerinde 

yoğunlaştığı yerdeki kuluçkalara doğrudan yatırımların aksine; bölgesel kapasiteye 

yapılan yatırımlar, kamusal mallara yapılan yatırımlara benzer, bu yüzden bütün 

bölge sakinleri arasında dağıtılır244. 

Son yirmi yıldır iş kuluçkaya alma üzerine yapılan çalışmalar, yeni 

girişimlerin başarılı bir şekilde kuluçkaya alınmasına katkıda bulunan birkaç önemli 

unsur ortaya koymuştur. –Güvenilir fon sağlama yönünden- programın istikrarı, 

başarılı bir iş kuluçkası geliştirmenin temel taşıdır. Eğer bu önemli şart sağlanırsa 

program; (1) müşteri firma performansını iyileştirmesi ampirik olarak ispatlanabilmiş 

olan bir dizi iş hizmeti sunulmasının yanı sıra piyasa fiyatlarının altında kiralık 

yerlerin sağlanmasını, (2) müşteri firmalar üzerinde pozitif etkisi gösterilebilir ağ 

oluşturma fırsatlarının sağlanmasını, (3) kuluçkanın danışma kurulunda temsil 

edilmelerini teşvik etmek için misafir olunan/yerli topluluktaki temel iş 

kuruluşlarıyla ilişkilerin inşa edilmesini, (4) doğrudan doğruya müşteri firmalara 

hizmetlerin sağlanmasını mümkün kılabilir. Yukarıda sözü edilen topluluk ortakları 

arasında teknoloji kuluçkaya almada yüksek eğitim kurumlarının rolü, teknoloji 

kuluçka programları ve onların müşteri firmaları için son derece değerli olmuştur245.   

                                                

243 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.11-12. 
244 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.12. 
245 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.45-46. 
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Kuluçkanın başarısına etki eden bazı faktörler, başarılı iş kuluçkaya almayla 

ilgilidir. Kuluçkaların mekanları; kuluçkaya alınma süreci esnasında müşteri 

firmaların genişletebilmelerine veya daraltabilmelerine imkan sağlayan esnek yerler 

sağlamalı, yeterli telekomünikasyon kapasitesine sahip olmalı ve gayri resmi 

etkileşimler için müşterilere fırsatlar sunan bazı müşterek alanlar sağlamalıdır. 

Teknoloji kuluçka mekanları, oldukça hızlı internet erişimi sağlamalı ve müşterilerin 

ihtiyaçlarına uygun temiz odalar, araştırma ve üretim alanları gibi özel yerlere sahip 

olmalıdır. Ayrıca, teknoloji kuluçka programları, diğer örgütlerin laboratuarlarına 

erişim sağlamalıdır246 . 

Son on yıldır teknoloji iş kuluçkalarına yapılan kamusal ve özel yatırımların 

artışı, teknoloji girişimciliği yoluyla zenginlik yaratma vaadine işaret etmektedir. 

Teknoloji iş kuluçkası endüstrisinin toplam büyüklüğü, pek çok programın 

performansının eşitsizliğini ve hatta başarısızlığını gizlemektedir. Başarısızlıkların 

çoğunluğu endüstrinin kâr amaçlı bölümünde olmuştur247 . 

II. İŞ KULUÇKALARININ SUNDUKLARI HİZMETLER  

İş kuluçkalarının sunduğu kaynaklar ve fırsatlar ikiye ayrılabilir. Birincisi, 

gözle görülebilir (tangible) kaynaklardır, fiziksel çevre, ofis ve iletişim hizmetleri, iş 

hizmetleri, kolaylıkları ve ekipmanı ile finans sağlamayı içerir; ikincisi, gözle 

görülemez (intangible) fırsatlar veya kaynaklardır, meşruiyet elde etme, psikolojik 

destek, sosyal girdiler gibi unsurları içerir248 . 

Bøllingtoft ve Ulhøi249, kuluçkaların fiziksel yerleşimlerinin, yani 

yerleştikleri katların ve binaların, bildikleri ve konuştukları şeyleri etkilediği 

sonucuna ulaşmışlardır. Aynı katta bulunan kiracılar, doğal olarak birbirlerini daha 

iyi tanıyor ve dolayısıyla aralarında daha geniş bir ağ ilişkisi oluşuyor.  

                                                

246 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.46. 
247 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.161-162. 
248 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.270. 
249 Anne BØLLINGTOFT, John P. ULHØI, “The Networked Business …”,  a.g.m., s.282. 
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Phillips250’in yaptığı bir çalışmada, teknoloji iş kuluçkalarının yönetiminin 

kiracılarına sunduğu hizmetleri şu şekilde özetlenmiştir: (1) Laboratuarlara, 

laboratuar ekipmanlarına, karmaşık bilgisayar ekipmanlarına ulaşım; (2) eşit 

finansman elde edilmesine yardım; (3) sekreterlik ve resepsiyoncu hizmetleri; (4) 

ofis ekipmanı ve mobilya.  

Aynı kuluçkalarda, dışarıdan kiracılara sağlanan hizmetler ise şu şekildedir: 

(1) Hukuki hizmetler ile patent hizmetleri; (2) muhasebe ve vergi yardımı; (3) 

uluslararası ticaret yardımı; (4) hükümet sözleşme temini yardımı251 . 

Gerçek bir kuluçka sadece, paylaşılan sekreterlik ve faks hizmetlerini 

sunmaz; bu donanımların yanı sıra, yönetim hizmetleri alma, (özellikle iş 

melekleriyle bağlantılar sayesinde) finansmana erişim, işletmeye ilişkin know-how 

ve yeni piyasalara erişim gibi hizmetleri de sunar. Bir başka ifadeyle iş kuluçkaları, 

sadece yapılardan ibaret değildir252 . 

İş kuluçkalarının sunduğu hizmetleri, değişik açılardan ele alarak 

sınıflandırmak mümkündür. İş kuluçkaları; bir taraftan, kuluçkaya kimin alınıp kimin 

alınmayacağına karar vererek ve kuluçkaya alınanları izleyerek, kuluçkaya 

alınanların güvenilirliklerini artırarak, işle ilgili ihtiyaçlarını teşhis ederek, mali 

kaynaklara ulaşmalarını sağlayarak, uzmanlıklarla, destek sistemleriyle ilgili ağlara 

ulaşmalarını mümkün kılarak, sorunlara daha hızlı çözüm bulmalarına yardımcı 

olarak hizmet sunar, diğer taraftan, kuluçkaya alınanların ekonomik gelişmeye 

katkıda bulunmaları, teknolojik farklılaştırmaya gitmeleri, iş yaratmaları, kâr elde 

etmeleri, yaşayabilir firmalar kurmaları, başarılı ürünler üretmeleri ile dolaylı olarak 

da hizmet sunabilir. Yine iş kuluçkaları, toplumun girişimcilikle ilgili kültürel 

değerlerini ifade etmeleri, topluluğun liderleriyle sürekli iletişim içinde olmaları 

bakımından da farklı bir hizmeti yerine getirirler253. 

                                                

250 Rhonda G. PHILLIPS, “ Tecnology Business Incubators: How Effective …”, a.g.m., s.299. 
251 Rhonda G. PHILLIPS, “ Tecnology Business Incubators: How Effective …”, a.g.m., s.305. 
252 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.127. 
253 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.66. 
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İş kuluçkası, içinde –hem yerel ekonomik genişleme hem de yatırım için 

fırsatları temsil eden- yeni riskli işlerin gelişebileceği korunmuş bir ortam sağlar254 .  

ABD’de yapılan bir çalışmada iş kuluçkalarının yaptığı hizmetlerin şunlar 

olduğu görülmektedir: (1) Sekreterlik hizmetleri (yazma, fotokopi, resepsiyonculuk, 

dosyalama, vs.); (2) yönetimle ilgili hizmetler (mektup gönderme, muhasebecilik 

yapma, sağlık sigortası, ekipman kiralama, vs.); (3) danışmanlık hizmetleri (genel 

danışma, pazarlama, hukuk danışmanlığı, vs.) ve (4) değişik türden kolaylıklar 

(güvenlik, konferans salonu, bilgisayar, kütüphane, laboratuar, sergi alanı, vs.)255. 

ABD örneğinde; pazarlama, araştırma ve geliştirme, muhasebe ve iş 

planlaması gibi yönetim hizmetlerinin verilen hizmetler listesinin en altında yer 

aldığı görülmektedir. Bunun bir sebebi, girişimcilerin, kendi girişimlerine 

başkalarının yapacakları katkıları önemsiz görmeleri ise; bir diğer sebebi de pek çok 

kuluçkanın kiracısının bu türden hizmetleri satın alabilecek kaynaklara ve uzmanlığa 

sahip olmamasıdır256. 

İş kuluçkaları, kiracılarına iki açıdan bir katkıda bulunabilir. Bir taraftan, 

kiracıları ve dışarıdaki firmalar, hükümet birimleri ve diğer uygun ticari kaynaklar 

arasındaki iş bağlantılarını hızlandırarak kuluçka dışı dünyayla ilgili işlerinde; diğer 

taraftan, iş kuluçkasında ulaşılabilir/elde edilebilir durumda olan çeşitli paylaşılan 

hizmetler ve gelişmeyle ilgili diğer yardımlara ulaşımını kolaylaştırarak kuluçka içi 

dünyayla işlerinde müşterilerine yardımcı olabilir257. 

Kuluçkaların, bünyesine aldıkları şirketlerle işbirliği yapmalarının değişik yol 

ve yöntemleri vardır. Bu işbirliği pasif çevresel müdahale şeklinde olabilir: Müşteri 

olan şirketler, paylaşılan iş hizmetlerinden (telefon cevaplama, resepsiyonculuk, 

güvenlik, vb. gibi) yararlanabilir, ekipmanları (telefon sistemi, fotokopi makinesi, 

faks makinesi, internet bağlantısı, vb. gibi) kullanabilir, paylaşılan kolaylıklardan 

                                                

254 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.63. 
255 Gerald G. UDELL, “Are Business Incubators Really …”, a.g.m., s.113. 
256 Gerald G. UDELL, “Are Business Incubators Really …”, a.g.m., s.117. 
257 Mark L. WEINBERG, David L. ALLEN, John R. SCHERMERHORN, “Interorganizational …”, 

a.g.m., s.151. 
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(konferans salonu, vb. gibi) yararlanabilir, kuluçkanın merkezinde yerleşerek diğer 

müşterilerle gayri resmi bir ağ oluşturma imkanına kavuşabilir258.   

İş kuluçkaları, geçici olarak, paylaşılan mülklerin kullanımını, sermaye 

ekipmanı, iş ve teknik hizmetler, -riskli işler sermayesi ve iş melekleri ağları da 

dahil- finansmana erişim sağlar259 . 

A. Kiralık Mekan ve Donanım Sağlama 

Kuluçkalar, ofis alanı, mobilya, spor tesisleri, bilgisayar ağı, 24 saat güvenlik 

ve diğer imkanlardan oluşan bir dizi fiziksel kaynak sunar. Zayıf performans 

gösteren kuluçkaların, toprak sahibi olarak üstlendiği role fazlasıyla odaklanmış 

oldukları, diğer hizmetleri göz ardı ettikleri görülmektedir260.  

İş kuluçkasının sunduğu hizmetlerin başında fiziksel alanın sağlanması 

gelmektedir. Örneğin, Avrupalı kuluçkalar, kiracılarına yaklaşık 5.800 metre kare 

alan sağlamaktadır. Eğer bir kuluçka, herhangi bir zamanda 18 firmayı misafir 

edecek kapasitede değilse, yani bundan daha küçükse; bu kuluçkanın, ölçek 

ekonomisi yaratmasının zor olduğu görülmektedir. Yine bu kuluçkalarının işletilmesi 

için en azından –yaklaşık olarak- %85’inin dolu olması gerekmektedir261 . 

B. İdari Danışmanlık 

Danışmanlık yapma, bilgi ve tavsiyelerin iş başlangıç aşamasında 

girişimcilere gerçekten aktarılmasına işaret eder ve yardım programlarının kritik bir 

yönü olarak özellikle vurgulanır. İş kuluçkalarının yaptığı danışmanlık hizmetini, 

diğer iş yardım programlarının danışmanlık hizmetleriyle karıştırmamak gerekir; 

çünkü iş kuluçkasındaki yönetici, kuluçkanın müşterileriyle aynı yerdedir ve onlarla 

sürekli ve çok sayıda danışma ilişkisine girme potansiyeline sahiptir262 . 

Danışmanlık hizmeti, değişik şekillerde karşımıza çıkabilir. Birincisi, karşı 

taraftan gelebilecek talepleri karşılama şeklinde bir danışmanlık hizmeti olabilir. 

                                                

258 Mark P. RICE, “Co-production of Business …, a.g.m., s.174. 
259 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.13. 
260 Elias G. CARAYANNIS, Maximilian von ZEDTWITZ, “Architecting Glo-Cal …”, a.g.m., s.104. 
261 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.iii. 
262 Mark P. RICE, “Co-production of Business …, a.g.m., s.174. 
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Buna reaktif, olaylara bağlı danışmanlık hizmeti verme de denmektedir. Örneğin, bir 

kriz anında kuluçka yöneticisi, müşterilerinden gelen talep doğrultusunda sınırlı bir 

konuda ve sınırlı bir süre danışmanlık hizmeti yapar. İkincisi, karşı taraftan bir talep 

gelmesini beklemeden, kuluçka yöneticisinin yine belirli bir olay veya kriz anında 

danışmanlık yapmaya hazır bir biçimde beklemesidir. Üçüncüsü, yine bir olay veya 

kriz olmadan önce danışmanlık yapmaya hazır olan ama bunu, girişimcilerin ve 

kuluçka şirketinin gelişimi ile ihtiyaçları çerçevesinde yapan bir danışmanlık yapma 

çabasıdır263 . 

Bir kuluçkanın değer yaratabilmesi, müşterilerine sunduğu iş destek 

hizmetlerinin türü ve kalitesine bağlıdır. İş destek hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği 

en iyi pratiği geliştirme üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu açıdan üzerinde önemle 

durulması gereken dört farklı alan vardır: (Özellikle kuluçkaya alma dönemi öncesi) 

girişimci eğitimi, iş tavsiyesi, (bazı durumlarda kuluçkanın riskli iş sermayesi 

fonlarından ama genellikle bağlantılar yoluyla dış finansman kaynaklarından) 

finansman desteği ve teknolojik destek264. 

C. İş Planlaması 

Kuluçkalar, yeni işe başlamış bir şirketin atması gereken adımlar konusunda 

yönlendiricilik görevi üstlenir, iş planlarının hazırlanmasına yardım eder, muhasebe, 

hukuki danışmanlık gibi hizmet sunar265. 

Kâr amaçlı kuluçkalar, niteliklerine göre, kuluçkaya aldıkları şirketlere farklı 

açılardan bilgi akışı sağlayabilirler. Birincisi, şirketi nasıl kuracağımız, piyasaya 

nasıl ulaşacağımız ve patentleri nasıl kullanabileceğimiz gibi konulardaki 

girişimcilik bilgisi; ikincisi, bütün bir örgütün iş birimlerindeki örgüt içi temel 

teknolojileri nasıl geliştirebileceğimiz gibi konulardaki örgütsel bilgi; üçüncüsü, 

teknolojiyle ilgili bilgilerin örgütün amaçlarıyla ne kadar uyumlu olduğunu 

değerlendirdiğimiz dışsal bilgi; dördüncüsü, müşterilerin taleplerini nasıl 

karşılayabileceğimiz gibi konulardaki tamamlayıcı piyasa bilgisi sağlayabilir266 .  

                                                

263 Mark P. RICE, “Co-production of Business …, a.g.m., s.174-175. 
264 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.iii-iv. 
265 Elias G. CARAYANNIS, Maximilian von ZEDTWITZ, “Architecting Glo-Cal …”, a.g.m., s.104. 
266 Barbara BECKER, Oliver GASSMANN, “Gaining Leverage Effects …”, a.g.m., s.14. 
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D. Büro Hizmetleri 

Kuluçkalar, altyapı hizmetlerinin yanı sıra, sekreterlik ve resepsiyonculuk 

hizmetleri, mektup alma/gönderme, faks ve fotokopi çekme, bilgisayar ağ desteği ve 

defter tutma gibi temel büro destek hizmetlerinin etkin bir şekilde işlemesini 

sağlar267. 

E. Mali konularda Danışmanlık ve Yardım 

Kuluçkalar, riskli sermaye –özellikle, özel fonlardan ve iş melekleri, riskli 

işlere giren kapitalistler veya yerel kurumlar ve şirketler tarafından yatırılan dış 

sermayeden müteşekkil bir kombinasyon- sunar268. 

İş kuluçkalarının temel amacı, girişimcilerin açıklarının olduğu alanlarda 

girişimcilere kaynak temin etmektir. Eğer kuluçka bu hizmetleri doğrudan doğruya 

sağlayamıyorsa; girişimcileri, sahip olduğu dışsal ağlarla bu eksiklikleri 

giderebilecek kanallara yönlendirir. Bu yüzden, bir ağ oluşturma altyapısını 

geliştirmesi ve yönetmesi, bir iş kuluçkasının önemli işlevlerinden birisidir. 

Girişimciler iş yapmak için başkalarına güven verecek bir geçmişe sahip 

olmadıklarından dolayı iş kuluçkaları, bir ağ oluşturma altyapısı sağlayarak bu 

girişimcilerin güven sorununu aşmalarına yardımcı olur269. 

F. Pazarlama,  Teknolojik Danışmanlık, Muhasebe Hizmetleri, Hukuksal 

ve Fikir Hakları Danışmanlığı,  

Girişimciler, kuluçkanın yıllar süren çabaları sonucu kurmuş olduğu ağa 

sahip değildir. Kuluçka girişimciye, kurmuş olduğu ağlar vasıtasıyla müşteriden 

tecrübeli ve bilgili idareciye, sermaye temininden, danışmanlık şirketlerinden hizmet 

almaya kadar pek çok hizmet sunar270 .  

İş kuluçkaları müşterilerine, başka kaynaklardan kolay bir şekilde elde 

edemeyecekleri hizmet ve kolaylıklardan müteşekkil bir kombinasyonu sunarak 

değer yaratmaya çalışır. Bu hizmetlerin doğası ve sunulma biçimi, genellikle, müşteri 

                                                

267 Elias G. CARAYANNIS, Maximilian von ZEDTWITZ, “Architecting Glo-Cal …”, a.g.m., s.104. 
268 Elias G. CARAYANNIS, Maximilian von ZEDTWITZ, “Architecting Glo-Cal …”, a.g.m., s.104. 
269 Mark P. RICE, “Co-production of Business …, a.g.m., s.175-176. 
270 Elias G. CARAYANNIS, Maximilian von ZEDTWITZ, “Architecting Glo-Cal …”, a.g.m., s.105. 
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şirketlerin başarısı ve bu yüzden de kuluçkanın başarılı performansı üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olacaktır271. 

Her ne kadar kuluçkanın fiziksel büyüklüğünün ne kadar büyük olacağı 

konusunda hatırı sayılır ölçüde bir görüş ayrılığı bulunmasına rağmen; diğer fiziksel 

yönler bakımından bazı ortak yanlar olduğu görülmektedir. Pek çok kuluçka en 

azından 20 tane kiracı için bir alan sağlamaya ve ofis ile işlik alanından oluşan bir 

karışımı temin etmeye çalışır. Bu sayede, bir işin farklı aşamalarındaki girişimcilerin 

ihtiyaçlarının karşılanmasını garanti altına almaya çalışır. Zira bir girişimci bir 

taraftan gündelik işlerini yürütmek için masa ve sandalyeye, diğer taraftan konferans 

salonuna, yeme-içme ihtiyaçları için de bir kantine ihtiyaç duyacaktır. Bütün 

bunların sağlanmış olması gerekir272. 

Bu açıdan bakıldığında; temel performans göstergesi, kuluçkaların doluluk 

oranıdır. Burada, bir taraftan, kuluçkanın doluluk oranının en çoğa çıkarılması ve 

kira gelirlerinin artırılması ile, diğer taraftan, söz konusu kiracıların kuluçkanın 

içinde bir aşamadan bir başka aşamaya geçmelerini sağlayacak hizmetlerin 

sağlanmasında bir aksamanın yaşanmaması arasında bir denge kurulmalıdır. Bu 

yüzden, %100 doluluk oranının ideal olmadığı kabul edilmektedir273. 

Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi; kuluçkalar, doluluk oranlarını %80 ile 

%90 arasında belirlemeye çalışmaktadır. 

Tablo 6: Toplam Kuluçka Birimlerinin Doluluk Oranı 

Aralık Oran (%) 
Minimum doluluk seviyesi  30 
Maksimum doluluk oranı 100 
Ortanca doluluk oranı 90 
Ortalama doluluk oranı 85,0 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking…”, a.g.m., s.48. 

Ne var ki, bu durum, yeni ekonomi kuluçkaları için geçerliliğini 

yitirmektedir. Bu kuluçkalar, kiracı şirketleri arasındaki iletişim ve etkileşimi 

artırmayı teşvik etmeyi amaçlayan açık plan işliklerdir. Bu özellik, hem yeni 

                                                

271 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.48. 
272 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.48. 
273 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.48. 



 88 

ekonomi kuluçkalarının avantajıdır –tamamı kısmen kuluçka tarafından sahip olunan 

geniş kardeş şirketleri müşteri olarak kuluçkaya almak mümkündür- hem de 

dezavantajıdır274. 

Esnek ve erişilebilir şartlarda tam olarak inşa edilmiş fabrika binalarındaki 

kuluçka alanı; girişim danışmanlığı ve eğitimi, paylaşılan sekreterlik desteği, işe 

başlama finansmanı, ürün geliştirme ve pazarlamayla ilgili danışmanlık dahil 

oldukça kapsamlı bir dizi müşterek hizmetin sağlanması; kuluçkanın, çabalarını, 

yenilikçi, büyüme potansiyeli olan iş kurulumlarına yoğunlaştırmasını güvence altına 

almak için tasarlanmış katı giriş ve çıkış kuralları; iş planlarına uygun olarak 

kiracıları yakından izlemeyi ve bizzat kuluçkanın finansman açısından kendi kendine 

yeterli olacak bir şekilde bir işletme gibi işletilmesini güvence altına almayı da ihtiva 

eden profesyonel yönetim; araştırma-geliştirme ve –genellikle dışsal sermaye 

sağlayıcılarından müteşekkil bir ağ yoluyla- risk sermayesi de dahil hemencecik 

sunulan yardım; kuluçkaların sağladığı yararlar arasında sayılmaktadır275. 

Bir kuluçka tarafından sağlanan destek hizmetlerinin doğası ve kapsamı, 

kuluçkayı finanse eden yatırımcıların amaçlarına göre değişecektir. Bununla birlikte, 

(AB üyesi ülkelerde ve ABD’deki) iş kuluçkaları, genellikle aşağıdaki tabloda 

göreceğimiz bir dizi hizmet ve kolaylığı müşterilerine sunmaktadır276. 

                                                

274 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.49. 
275 Oyeyemi ADEGBITE, “Business Incubators and Small Enterprise …”, a.g.m., s.157. 
276 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.49. 
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Tablo 7: Kuluçka İş Destek Hizmetleri 

İçeriden sağlanan 
hizmetler 

Dışarıdan sağlanan 
hizmetler 

İş destek hizmetlerinin türleri 

Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) 
(1) Kuluçkaya alma öncesi hizmetler 66 11,7 15 3,3 
(2) İş planlama ve bir şirket oluşturma 62 11,0 25 5,5 
(3) İş yeteneklerini geliştirme eğitimi 36 6,4 47 10,3 
(4) Muhasebe, hukuk ve diğer ilgili hizmetler 16 2,8 57 12,5 
(5) Piyasa araştırması, satışlar ve pazarlama 31 5,5 52 11,4 
(6) Mal ihraç etmeye ve/veya yabancı ortak 
bulmaya yardım etme 

28 5,0 42 9,2 

(7) E-iş ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
diğer yönleriyle ilgili yardım etme 

39 6,9 35 7,7 

(8) Yeni ürün ve hizmet geliştirme konusunda 
tavsiyede bulunma 

43 7,7 35 7,7 

(9) Banka finansmanı, yardım ve riskli işler 
sermayesini artırmaya yardım etme 

68 12,1 28 6,1 

(10) Kuluçka riskli işler sermaye fonu, iş 
meleği ağı 

31 5,5 32 7,0 

(11) Personel işe alımı ve yönetimi konusunda 
tavsiyede bulunma 

32 5,7 35 7,7 

(12) Örn, diğer girişimciler ile tüketicilerle ağ 
oluşturma 

64 11,4 24 5,3 

(13) Güvenilir/uzman danışmanlar, kurul 
üyeleri ve diğer üst düzey danışmanlar 

38 6,8 27 5,9 

(14) Diğer hizmetler 8 1,4 3 0,7 
Toplam/Oran 562 100,0 457 100,0 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking…”, a.g.m., s.49.  

Yukarıdaki tablo analiz edildiğinde; kuluçkalar tarafından (kuluçka içinden) 

sunulan temel hizmetlerin kuluçkaya alma öncesi hizmetler, iş planlaması, finansman 

artışının yardım etme ve ağ oluşturma olduğu görülmektedir. Çok sayıda kuluçka, 

eğitim, muhasebe ve pazarlama desteği de sağlamaktadır ama bu hizmetler, kuluçka dışı 

hizmet sağlayıcıları kullanılarak sağlanan daha fazla uzmanlık gerektiren hizmetlerdir277. 

Görüşme yapılan bütün kuluçka yöneticileri, -fiziksel yönü ağır basan 

hizmetlerden ziyade- iş destek hizmetlerinin, kuluçkaya alma işlemlerinin en kritik 

yönü olduğuna işaret etmektedirler. Bununla birlikte, bir kiracı perspektifinden 

bakıldığında; diğer kiracılara fiziksel yakınlığın, hem girişimcilik sürecini harekete 

geçirerek hem de ağ oluşturmayı kolaylaştırarak, oldukça faydalı olabileceği şeklinde 

bir sonuca ulaşılmaktadır. Fiziksel kuluçka çevresi, fikirlerin ve ağ kurmanın 

çaprazlama birbirlerini beslemesine yatkındır278. 

                                                

277 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.49-50. 
278 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.50. 
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Yeni kurulan işler oldukça kırılganken başlangıç yeri olarak bir kuluçka 

seçilerek ilk dönemlerdeki zorlukları atlatmak mümkündür. Kuluçkaların en önemli 

avantajı, piyasanın fiyatının altında kiracı olma imkanı sunmasıdır. Kuluçkalar, bunun 

yanı sıra; müşterilerinin fotokopi makinelerini, bilgisayarları, faks makinelerini ve 

diğer ekipmanı paylaşmalarını mümkün kılar. Bu hizmetler, kiracının, daha işe yeni 

başladığı dönemdeki verimliliğini iyileştirebilir; oysa kiracı, bunu satın almak zorunda 

kalsaydı, çok yüksek miktarda para ödemek zorunda kalacaktı; kuluçkaya girmekle bu 

türden ekipmanlara kolayca ulaşır ve ancak kullandığında para öder. Resepsiyonculuk, 

sekreterlik hizmetleri ve hizmetlerin dışarıya sunulması ve alınması da paylaşılan bir 

temelde elde edilebilir durumdadır279. 

Kuluçkalar, genellikle, muhasebeciler ve hukukçular gibi ihtiyaç duyulan 

muhasebecilerle daha düşük rakamlara anlaşırlar. Kuluçkalar, ayrıca, nakit akışı 

yönetimi, pazarlama pratikleri, finansman sağlama ve diğer alanlarda eğitim verme 

hizmeti de sunar280 . 

Kuluçkalar, sizi diğer yerel işlerle bağlantıya geçirebilir. Genellikle, 

kuluçkalara yerleşmiş işler arasında bir aile atmosferi oluşur. Çünkü bütün işler, 

gelişmenin aynı aşamasındadır. Bu atmosfer, kiracılar arasında işbirliği ruhunun 

oluşmasına sebep olur281. Kuluçkalar, genellikle erişilebilir finansman yardımına; 

ayrıca, piyasa oranlarından daha düşük oranda borç sağlayabilecek dolaşan borç 

fonları gibi diğer kaynaklara erişim imkanına sahiptirler282. 

III. İŞ KULUÇKALARININ ÖRGÜTLENMESİ 

İşleri kuluçkaya alma, bir süreçtir ve dolayısıyla birden fazla aşamanın 

örgütlendirilmesi gerekir. Ne var ki, bu aşamaların sayısı konusu, literatürde 

tartışmalıdır ve üçten on bire kadar çıkmaktadır. Kuluçkaya alma; bir ayrıma göre, 

(1) kuluçka öncesi aşama, (2) kuluçka aşaması, (3) kuluçka sonrası aşama şeklinde 

veyahut da (1) inisiyatif alma, (2) gelişme, (3) piyasaya giriş ve büyüme aşaması 

şeklinde üç; bir başka ayrıma göre de (1) embriyo, (2) besleme, (3) büyütme, (4) 

                                                

279 Timothy S. HATTEN, Small Business: Entrepreneurship …, a.g.e., s.217. 
280 Timothy S. HATTEN, Small Business: Entrepreneurship …, a.g.e., s.217. 
281 Timothy S. HATTEN, Small Business: Entrepreneurship …, a.g.e., s.217. 
282 Timothy S. HATTEN, Small Business: Entrepreneurship …, a.g.e., s.217. 
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olgunlaştırma, (5) iş aşaması şeklinde beş aşamada ele alınabilir. Bir de aynı süreci 

on bir aşamaya ayırarak ele almak da mümkündür283 .  

Kuluçkaya alma aşamalarının sayısından daha çok bilinmesi ve üzerinde 

durulması gereken şey şudur: Kuluçkaya alma süreci, fikirlerin, bilginin veya 

araştırmanın piyasaya aktarılması sürecidir; fikirlerin formüle edilmesinden, ticari 

anlamda bu fikrin potansiyelinin fark edilmesine, bir iş planının planlanmasından ve 

hazırlanmasından piyasaya girişe, kendi kendini sürdürebilecek bir noktaya kadar söz 

konusu işin gelişmesine kadar giden bir süreçtir. Örneğin teknoloji kuluçkaları, 

yetenekleri (insanları), teknolojiyi (fikirleri), sermayeyi (kaynakları) ve know-how’u 

(bilgiyi) bir araya getirir. Buradaki en büyük zorluk, bu farklı unsurları piyasaya 

aktaracak şekilde bir araya getirmektir284.  

İş kuluçkası, sadece kuluçkayı yöneten ve kuluçkadan hizmet alanlardan 

ibaret değildir. Bir kuluçkaya alma sürecinde şu kesimler yer alır285: (1) kuluçka ve 

kuluçkaya alma pratisyenleri, kurul üyeleri, fon sağlayıcılar, sponsorlar; (2) yeni 

riskli iş projesi yöneticileri; (3) teknoloji transfer görevlileri ve birimleri; bilgi 

transfer yöneticileri; (4) riskli iş fon sağlayıcıları ve fon yöneticileri; (5) iş destek 

örgütleri; (6) kamu sektörü yöneticileri veya yerel ve bölgesel düzeydeki kuluçkaya 

alma projelerini organize edenler; (7) ekonomik açıdan yeniden canlandırma ve 

sosyal girişim gibi ilgili alanlarda görev alan/yer alan diğerleri; (8) gençlik, kadın, 

etnik azınlıklar ve mahrum veya dezavantajlı topluluklar gibi yerel topluluğun belirli 

kesimleriyle ilgili çalışanlar. Her birinin bireysel ihtiyaçları birbirinden farklıdır.  

İş kuluçkasının örgütlenmesinde en azından dört tarafın yer aldığı 

görülmektedir. Birincisi, esas görevi, riskli iş yaratılmasına katalizörlük yapmak için 

teknik altyapının, politika çerçevesinin geliştirilmesi ve ilk finansmanın sağlanması 

olan hükümet; ikincisi, özellikle kuluçkanın ilk meyveleri görüldükten sonra başta 

kaynak aktarımı olmak üzere bazen sosyal sorumluluk bazen de kâr amaçlı olarak 

kuluçkalara yatırım yapan özel sektör; kuluçkalara teknik riskler ile yeniliklerin 

                                                

283 Paul D. HANNON, “A Conceptual Development Framework for Management And Leadership 
Learning in the UK Incubator Sector”, Education + Training, 45 (8/9), 2003, s. 452. 

284 Paul D. HANNON, “A Conceptual Development Framework for …”, a.g.m., s.453. 
285 Paul D. HANNON, “Incubation Policy and Practice: Building Practitioner and Professional 

Capability”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 12 (1), 2005, s.63. 
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oluşması için bir bilgi temeli sağlayan teknik üniversiteler ve teknolojik araştırma 

enstitüleri; ve dördüncüsü, kuluçkalara desteğin alt yapısını oluşturan, adanma, bilgi 

ve eğitim gibi konularda önemli işlevleri yerine getiren profesyonel ağ oluşturma ve 

topluluk katılımıdır286. 

Bir kuluçkanın kuruluşunda genellikle birden fazla taraf yer almaktadır. Bu 

da her bir tarafın kuluçkadan farklı beklentilere sahip olması anlamına gelir. Gerçi bu 

tarafların birkaçının veyahut da tamamının menfaatlerinin uyuştuğu noktalar da 

vardır; ancak, genellikle, aksi daha doğrudur287. Aşağıdaki şekil bu durumu oldukça 

açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Şekil 5: Kuluçkalarda Çoklu Taraflar 

 

Kaynak: Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.108. 

1. Üniversiteler: Kuluçkaların kuruluşunda yer alan taraflardan birincisi 

üniversitelerdir. Üniversitelerin kuluçkaya almayla ilgili bir dizi katkısı olur. Bunları 

şu şekilde saymak mümkündür: (1) Kendi teknolojilerini üretmek, (2) potansiyel 

yüksek/ileri teknoloji temelli firmaların yaratılmasına yardımcı olmak, (3) iş 

                                                

286 Rustam LALKAKA, “Technology Business Incubators …”, a.g.m., s.171. 
287 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and Knowledge: A Stakeholder 

Approach”, Int. J. Knowledge Management Studies, 1 (1/2), 2006, s.106. 
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topluluğu üzerinde etkide bulunmak, (4) örneğin, hükümet tarafından belirlenen 

hedeflere ulaşmak, (5) bu konularda bir şeyi yapabileceğine ilişkin itibarını 

güçlendirmek, (6) ortaklık düzenlemelerini kullanmak, (7) endüstriyel bağlantılar 

oluşturmak, (8) daha yeni mezun olmuş firmaları teşvik etmek, onlara yardımcı 

olmak, (9) yerel/ulusal/uluslararası düzeydeki toplulukları güçlendirmek288.  

Bunun yanı sıra üniversiteler ayrıca, (1) bir toprak sahibi gibi eylemde 

bulunma, (2) stratejik girdi, tavsiye ve rehberlik sağlama, (3) potansiyel ve 

halihazırdaki kiracılara destek sağlama, (4) iş fikirlerinin doğruluğunu tahkik etme, 

(5) ağlar oluşturma, (6) durumları/şartları olduğu haliyle gözden geçirme gibi 

görevler de üstlenebilir289. 

2. Yerel ekonomik kalkınma organizasyonu: Yerel ekonomik 

organizasyonlar veyahut da bunların temsilcileri, sadece fon sağlamakla kalmazlar, 

aynı zamanda arkalarındaki hayli geniş destek ve ağ faaliyetlerini de sürece katarlar. 

Bu organizasyonların yapabileceklerini şu şekilde sistematik hale getirebiliriz: (1) 

Sürdürülebilir şirketler yaratmak, (2) iş doğum oranlarına yardım etmek, (3) istihdam 

fırsatları yaratmak, (4) ekonomik avantajları araştırmak, (5) etkili organizasyonlarla 

ortaklıklar kurmak, (6) uluslararası tanınmayı hızlandırmak, (7) kamusal fonları 

olabildiğince akıllı bir biçimde kullanmak290. 

Yerel ekonomik organizasyonlar ayrıca, (1) politikaları hayata geçirme, (2) 

fon sağlama, (3) uzman girdisi sağlama, (4) ortaklıklar oluşturma, (5) ağ kurma, (6) 

hizmet içi eğitim sağlama, (7) riskli işleri teşvik etmede de roller üstlenebilirler291. 

3. Kuluçka yatırımcıları: Kuluçkadaki yatırımcılar, kuluçkaya yatırdıkları 

fonlarla öncelikle kendi şirketlerini dikkate alırlar. Ama kuluçkalara yatırım yapanlar 

arasında yerel otoriteler gibi kamu kurumları da vardır. Bunlar istihdam ve büyüme 

gibi stratejik gerekçelerle yatırım yapmaktadırlar. Bu grup yatırımcılarla, başkalarını, 

örneğin, iş meleklerini birbirinden ayrı değerlendirmek gerekir. Bir diğer yatırımcı 

da akademisyenler ve/veya onların aileleridir. Yatırımcıların katkılarını şu şekilde 

                                                

288 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.108-109. 
289 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.109-110. 
290 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.110-111. 
291 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.111-112. 
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sayabiliriz: (1) Kâr elde edilebilir işleri hızlandırmak, (2) uzmanlıklarını kullanmak, 

(3) yatırım getirileri için fon sağlamak, (4) ağlar inşa etmek, (5) kısa ve orta 

dönemde aktif bir şekilde sürece katılmak, (6) statülerini güçlendirmek, (7) diğer 

fırsatları belirlemek/diğer fırsatların önünü açmak, (8) sürdürülebilir istihdam 

fırsatları yaratmak292.  

Yatırımcının menfaatlerine ve baktığı perspektife bağlı olarak yatırımcılar, 

ayrıca, (1) fon sağlamada, (2) ağ oluşturma fırsatlarını belirlemede, (3) uzmanlık ve 

rehberlik sağlamada, (4) stratejik girdi oluşturmada, (5) yardım sağlamada etkin 

olabilirler293. 

4. Girişimciler: Bir diğer grup da girişimcilerdir ve kuluçkanın devamı veya 

başarısızlığa uğraması bunların başarısına bağlıdır. Bunların da gündemi, diğerlerinin 

gündemiyle pek çok yönden örtüşmektedir. Genel olarak şu şekilde katkıda 

bulunurlar: (1) Fikirleri ve teknolojileri geliştirmek, (2) bir iş kurmak, (3) ulusal ve 

uluslararası piyasaları hedeflemek, (4) kendi alanında en iyisi olmak, (5) personeli 

için fırsatlar yaratmak, (6) sürdürülebilir bir iş geliştirmek, (6) kendi 

kaderini/geleceğini kontrol altında tutmak294. 

5. Diğer destek organizasyonları ile hizmet sağlayıcıları: Bu grup, iş 

danışmanlarından fiziksel hizmet sağlayıcılarına pek çok ilgili tarafı içinde 

barındırmaktadır295. 

Bütün bunlardan sonra denilebilir ki, bir kuluçkaya alma sürecinde yer alan 

çok sayıda taraf vardır ve bunların menfaatleri birbiriyle çatışır, çünkü birisinin 

kuluçkanın kâr etmesini beklediği bir yerde bir diğeri kuluçkadan istihdam ve 

zenginlik yaratmasını beklemektedir. Politika oluşturanların bu durumun, yani temel 

aktörler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığının farkında olması, tarafların stratejik 

amaçlarını gerçekleştirmelerini mümkün kılan bir altyapıyı sağlamak bakımından 

oldukça önemlidir296. 

                                                

292 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.112-114. 
293 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.114. 
294 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.114. 
295 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.114. 
296 Rodney MCADAM, William KEOGH, “Incubating Enterprise and  …”, a.g.m., s.117-118. 



 95 

ABD’de Missouri eyaletindeki kuluçkalar, genellikle, yönetim kurulundan 

oluşan bir yönetişimi benimsemiştir. Kurul üyelerinin ortalama sayısı 20 gönüllüden 

oluşmakta, eyalet çapında 166 tane kurul üyesi bulunmaktadır. Bu kurul üyelerinin 

geçmişte görev yaptıkları yerler veya alanlar şöyledir: 63’ü özel sektör, 33’ü 

akademisyen, 6’sı gönüllü, 36’sı yerel yönetim, 2’si eyalet yönetimi, 4’ü federal 

yönetim, 1’i kamu iktisadi kuruluşları ve 21’i de topluluk lideri. Bu kuluçkalarda 

doğrudan doğruya kuluçka işletmesinde çalışan toplam 36 kişi tam zamanlı ve 4 kişi 

de yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 9 kuluçkadan 6’sı, kiracılara hizmet 

sunsunlar diye gönüllüler çalıştırmaktadır 297. 

IV. İŞ KULUÇKALARININ FİNANSMANI 

Kuluçkalar, hükümet, yerel yönetim birimleri, üniversiteler, bilim parkları ve 

kâr amaçlı olmayan aktörler de dahil bir dizi sponsor ve tarafı ihtiva eder. Kâr amaçlı 

özel birimler de –özellikle gayri menkul geliştirme riskli işinin bir parçası olarak- iş 

kuluçkalarına sponsor olurlar298 . 

ABD örneğinde iş kuluçkalarının büyük ölçüde kamusal fonlarla beslendiği 

görülmektedir. Bu da mali açıdan kamuya bağımlı olmak anlamına gelmektedir. 

Durum böyle olunca, iş kuluçkaları kamusal fonların akışını güvence altına almak 

için sürekli başarılı oldukları yönleri öne çıkarmakta, başarısız oldukları alanları göz 

ardı edebilmekte veya gizleyebilmektedir. Dolayısıyla, iş kuluçkalarıyla ilgili 

gelişmeleri değerlendirmek isteyenler, konunun bu boyutunu sürekli akıllarında 

tutmak zorundadırlar299. 

ABD’de kuluçkalar işletme fonlarını değişik kaynaklardan elde etmektedir. 

Bütün kuluçkalar için işletme gelirlerinin en önemli kaynağı, kiralardır. Özel 

kuluçkalar, kiralardan daha fazla gelir elde ederler ve bu gelirlere, diğer 

kuluçkalardan daha fazla bağımlıdırlar300. 

                                                

297 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.72. 
298 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.13. 
299 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.58. 
300 Gerald G. UDELL, “Are Business Incubators Really …”, a.g.m., s.110. 
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Pek çok ülkede yerel yönetimler, endüstriyi temsil eden birimler ve yerel 

finansman kuruluşları, iş kuluçkalarının finansmanının sağlanmasında rol oynarlar301. 

Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulardan hareketle; iş kuluçkalarının, 

kiracılarından belirli bir katkı alınması ama bu katkının söz konusu kiracıyı kuluçka 

dışına itecek kadar yüksek bir seviyede belirlenmemesi gerektiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. Avrupa ve ABD’deki kuluçkalar üzerine yapılan çalışmalarda göreli 

olarak az sayıda kuluçkanın (yaklaşık %4) müşterilerine tamamen bedava iş destek 

hizmetlerini sunduğu sonucuna ulaşılmıştır302 . 

İş kuluçkalarının kamu ve özel sektör sponsorları tarafından geniş tabanlı bir 

ortaklıkla desteklendiğinde başarılı olma ihtimalinin arttığı görülmektedir. Özellikle, 

ister finans şeklinde isterse diğer destek türleri şeklinde olsun, özel sektör girdilerinin 

artırılması oldukça önemlidir. Ne var ki, bunun kuluçkanın kuruluşunda olması çok 

da mümkün değildir. Bu yüzden, ilk başlarda kuluçkaların kamusal fonlarla 

desteklenmesi genellikle kabul görmektedir. Ancak birkaç yıl geçtikten sonra iş 

kuluçkaları özel sektör fonlarını çekebilmekte ve işletme maliyetlerini karşılamak 

için (kira gibi) diğer gelir kaynaklarına kavuşmaktadır303. 

İş kuluçkalarının kamusal fonlarla kurulmasının tek istisnası 1999’dan 2000’e 

kadar internet ortamında yaşanan iş kuluçkası kurulması deneyimidir. Bunların 

önemli bir bölümü özel sermaye (riskli iş sermayesi ve/veya şirket fonları) ile 

desteklenmiştir. Ne var ki çok geçmeden piyasadaki dalgalanmalar ve bunun 

sonucunda .com uzantılı şirketlerin çöküşü, internet kuluçkalarını ya faaliyetlerini 

durdurmaya veya faaliyetlerinin ölçeğini daraltmaya veyahut da hizmetlerini 

danışma hizmetleri gibi gelir getiren etkinliklere yöneltmeye itmiştir304. 

Aşağıdaki tablo AB üyesi ülkelerdeki kuluçkaların durumunu ortaya 

koymaktadır. 

                                                

301 OECD, “Business Incubation: International …”, a.g.e., s.9. 
302 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.iv. 
303 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.34. 
304 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.34. 
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Tablo 8: İş Kuluçkaları Kurulmasında Yer Alan Taraflar 

Taraflar (kurul üyeleri ve diğer üyeler) Sayı Oran 
(1) AB ve/veya diğer uluslararası kuruluşlar 36 13,4 
(2) Ulusal otoriteler ve kamusal kuruluşlar 68 25,3 
(3) Şirketler, bankalar ve diğer özel sektör kuruluşları 56 20,8 
(4) Üniversiteler ve diğer araştırma-geliştirme kuruluşları 44 16,4 
(5) Topluluk ve gönüllük kuruluşlar 34 11,5 
Toplam 269 100,0 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.34. 

Tabloda da görüldüğü gibi; kamusal otoriteler, genellikle, AB ülkelerinde 

kurulan kuluçkaların pek çoğunda en önemli hisseye sahiptir; ama özel sektör 

kuruluşları da önemli bir role sahiptir305.  

Kuluçkaların müşterek sponsorları, hükümet birimlerini (%49), kolejler veya 

üniversiteler (%13) ve özel yatırım gruplarını (%12) ihtiva eder306. 

İş kuluçkalarının kuruluş maliyetlerinin yanı sıra bir de işletme maliyetleri 

vardır. Üstelik bir kuluçkanın kiracılarından ne kadar gelir elde ettiği/edebildiği, bu 

kuluçkanın performans kriterleri arasında da sayılmaktadır. AB çapında yapılan bir 

çalışmada; kuluçkaların ancak %40,8’inin başa baş noktasını amaçladıklarını ortaya 

koymaktadır. Üstelik bu hedef, uzun dönemli bir hedeftir. Elde edilen gelirlere 

bakıldığında; kuluçkaların önemli bir bölümünün işletme maliyetleri kamusal 

sübvansiyonlardan sağladığı görülür. İkinci önemli gelir kaynağı da kiralardan elde 

edilmektedir307. 

Tablo 9:İş Kuluçkalarının İşletme Maliyetlerini Karşılama Biçimleri 

Fon sağlama kaynakları Oran (%) 
(1) Sübvansiyonlar –AB ve diğer uluslararası kuruluşlar 10,1 
(2) Sübvansiyonlar –Ulusal otoriteler ve kamu kuruluşları 27,3 
(3) Bankalar ve diğer özel sektör kuruluşlarından yapılan ödemeler 2,6 
(4) Üniversiteler ile araştırma-geliştirme kuruluşlarından yapılan ödemeler 3,0 
(5) Kira geliri ve diğer kuluçka ücretleri 39,5 
(6) Diğer –örneğin, hizmet sözleşmelerinden elde edilen- gelirler 11,1 
(7) Yatırım gelirleri, örneğin, işletme payları, net gelirler 0,8 
(8) Diğer kaynaklar 5,6 
Toplam 100,0 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.34. 

                                                

305 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., , s.34. 
306 Thomas W. ZIMMERER, Norman M. SCARBOROUGH, a.g.e., s.360. 
307 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.44. 
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 2000 yılında ABD Ulusal İş Kuluçkaları Derneği tarafından yapılan bir 

çalışmada kuluçkaların finansmanı konusunda yıllar itibariyle şöyle bir örüntü tespit 

edilmiştir: 

Tablo 10: Yıllar İtibariyle Yeni Kuluçkaların Kurulması ve Onların 

Finansman Kaynakları 

Sponsor olan kurum 1975-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 Bütün yıllar 
Bağımsız 1 2 15 4 12 34 
Riskli iş sermayesi    2 14 16 
Dört yıllık üniversite 1 6 11 5 4 27 
Ekonomik gelişme 
grubu 

 3 4 10 17 34 

Federe devlet-yerel 
yönetimler 

 5 13 9 19 46 

Topluluk okulu-teknik 
okul 

  6 3 3 12 

Çoklu sponsorlar   2 3 9 14 
Vakıflar/kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar 

   1 2 3 

Şirketler   1 1 2 4 
Diğer    1 1 2 
Toplam 2 16 52 39 83 192 

Kaynak: Hüseyin LEBLEBİCİ, Nina SHAH, “The Birth, Transformation …”, a.g.m., s.366. 

ABD örneğinden yola çıkılarak denilebilir ki; ABD’de kuluçkaların sayısında 

iki dönemde hızlı bir artış görülmektedir. 1984-1990 dönemi ekonomik açıdan bir 

daralma dönemidir ve kuluçkalar daha çok kamusal fonlarla kurulmuştur. Bu dönem 

aynı zamanda Ulusal İş Kuluçkaları Topluluğunun kurulduğu ve bu endüstrinin 

siyasal arenadaki sesi konumuna geldiği dönemdir. 1995-2000 dönemi ise ekonomik 

açıdan bir büyümenin yaşandığı yıllardır. Bu dönemde ABD ekonomisi ileri 

teknoloji alanında oldukça başarılıdır. Yine bu dönem, kâr amaçlı olarak kurulan 

yeni kuluçkaların kuruluşu için özel fon sağlamanın devreye girdiği yıllardır308. 

ABD’de yerel yönetimler, kuluçkaya alma programlarını geliştirmek için 

farklı oyuncularla/aktörlerle işbirliğine girmeyi kabul etmiş ve kullanmıştır. 

Missouri’deki kuluçkalar üzerinde yapılan çalışmada; en yaygın kuluçka 

sponsorlarının akademik kuruluşlar (cevap verenlerin %25’i) olduğu görülür; bunu, 

%16 ile hükümet, %15 ile ekonomik gelişme örgütleri izlemektedir. Zaten görüşme 

yapılan kuluçkaların %19’u kendisine sponsor olan bir birime/kuruma sahip değildir. 

                                                

308 Hüseyin LEBLEBİCİ, Nina SHAH, “The Birth, Transformation …”, a.g.m., s.367. 
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Kuluçkaların ancak %16’sına kâr amaçlı kuruluşlar tarafından sponsor 

olunmuştur309. 

Halihazırdaki bilgi düzeyimiz dikkate alındığında; en iyi pratiklerin 

uygulamaya konulmasının, müşteri firmalarının hızlandırılmış büyümeleri ve artan 

oranda hayatta kalmaları sayesinde yaratılan iş başına kamu sektörü maliyetlerinin 

düşmesine sebep olduğu görülmektedir. Ayrıca, teknoloji iş kuluçkalarındaki 

kamusal yatırımların yüksek getirisine ilişkin kanıtlar, -her ne kadar bölgeden 

bölgeye değişiklik gösterse de- artmaktadır310. 

V. İŞ KULUÇKALARININ MÜŞTERİLERİ 

İş kuluçkalarının müşterileri, kuluçkaya alınanların ne tür işlere 

odaklandığına bakılarak da bir ayrıma tabi tutulabilir. Buna göre iş kuluçkaları, (1) 

ürün geliştirme, (2) imalat ve (3) karma kullanım üzerine odaklanmış kiracılardan 

oluşan kuluçkalar şeklinde üçe ayrılabilir. Kuluçkaya alınanlar, işe yeni başlayan bir 

şirket mi, yoksa bir yan ürün (spin-offs) mü olduğuna bakılarak da iki başlık altında 

ele alınabilir311. 

Phillips312, teknoloji iş kuluçkaları üzerine yaptığı bir çalışmada, kuluçkaların 

müşteri seçerken şu üç kriteri göz önüne aldığını tespit etmiştir: (1) İşin, kuluçkanın 

hedefleriyle bağdaşabilir bir iş olması; (2) kuluçkanın ilkeleriyle ilgili kanıtlanmış iş 

kabiliyeti; (3) hedeflenmiş büyüme potansiyeli. 

İş kuluçkaları bir ağ oluştururlar. Bu ağın içinde yer alan unsurlar şunlardır: 

Kuluçkanın yöneticisi, personeli; kuluçka danışma kurulu; birbirine benzer 

kuluçkaya alınan şirketler ve onların çalışanları; yerel üniversiteler; sanayi 

bağlantıları; avukatlar, muhasebeciler, danışmanlar, pazarlama uzmanları, riskli işler 

sermayedarları, melek yatırımcılar ve gönüllüler gibi profesyonel hizmet 

sağlayıcılar313. 

                                                

309 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.6. 
310 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.162. 
311 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.62. 
312 Rhonda G. PHILLIPS, “ Tecnology Business Incubators: How Effective …”, a.g.m., s.305. 
313 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Real Options –Driven Theory of Business Incubation”, 

Journal of Technology Transfer, 29, 2004, s.29. 
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Bugüne kadarki çalışmalarda iş kuluçkalarının performansı değerlendirilirken 

daha çok girdiler ve süreç üzerinde durulmuş, çıktılar üzerinde pek durulmamıştır. 

Oysa şimdi iş kuluçkaları üzerinde sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için daha 

önce kuluçkanın müşterisi olan firmalardan doğrudan doğruya elde edilecek 

geribildirimlerin oldukça önemli olduğu kabul edilmektedir314.  

Kuluçkaların mezun olduktan sonra da izlerinin sürülmesinde yarar vardır. 

Örneğin, mezunlar, kuluçkaya alma programlarının nasıl iş yaptığı konusunda küçük 

işletmelere yardımcı olacak bir veri kaynağı olabilir ve iyileştirilebilecek veya ilave 

edilebilecek hizmetlere yoğunlaşmayı sağlayabilir. Mezunlardan elde edilen bu 

veriler ayrıca, gelecekteki modellerin yerel şartlara ve ihtiyaçlara uyarlanılarak 

belirlenmesi için kullanılabilir. Mezunlar, bölgedeki diğer işletmelerle ilişkili hale 

gelir ve bölgenin ekonomik yapısını değiştirebilir; danışmanlık yapma 

programlarına, piyasaya girişe, gelecekteki yan ürünlere ve ağ oluşturmaya yardımcı 

olabilir; yeni iş kurulumlarını ve halihazırdaki işlerin genişlemesini teşvik edebilir. 

Mezunlar, şirketin yerleştirildiği alanın istihdam oranını etkileyen bir araştırma 

parkını çeviren alanın büyüme oranında pozitif bir değişim sağlamıştır315. 

VI. İŞ KULUÇKALARININ RİSKLERİ 

Yapabileceklerinin ötesinde şeyler umarak kuluçkaları desteklemek, hayal 

kırıklıklarına sebep olabilir. Abartılmış talepler ve gerçekçi olmayan vaatlar, 

toplumların birbiriyle örtüşen faaliyetleri yerine getiren şirketlere veya toplumdaki 

küçük işletmelerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi yerine başka alanlara yatırım 

yapmalarına, bunun da kaynakların küçük işletmeleri desteklemenin daha etkin bir 

aracı olması yerine etkinsiz bir şekilde kullanılmasına sebep olması mümkündür316. 

Kuluçkaya alma bir insan işidir; ve kuluçkanın başarısı, büyük ölçüde hem 

kullanıcılar hem hizmet sağlayıcılar hem de sanayi liderleri olarak bu insanların 

                                                

314 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.v. 
315 Kyle V. WAGNER, “Business Development Incubator …”, a.g.t., s.75. 
316 Gerald G. UDELL, “Are Business Incubators Really …”, a.g.m., s.122. 
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kabiliyetlerini artırmasına bağlıdır. Aksi bir anlayışla hareket edilmesi durumunda; iş 

kuluçkaları, kendisinden beklenen işlevi yerine getiremeyecektir317. 

İş kuluçkalarının etkilerini değerlendirirken net etkiler üzerinde durmak, gayri 

safi etkiler üzerinden bir değerlendirmede bulunmamak gerekir. Aksi halde net 

olarak bir değer üretmeyen ama gayri safi olarak oldukça önemli değerler üretmiş 

kuluçkalara gereksiz ümitler bağlamış olabiliriz318.  

1980’lerde (ABD’de) kuluçkaların bütün sorunları çözeceğine dair yaygın bir 

kanaat vardı. Şehir meclisleri, üniversiteler, iş geliştirme ve diğer sponsor gruplar 

kuluçka binalarının yapılmasına önemli sayılabilecek miktarda kaynak aktarmıştır. 

Oysa bu dönemde iyi yönetimin önemi göz ardı edilmiştir. 1980’lerin sonlarına 

doğru hükümetler açıklar vermeye başlayınca kuluçkalara aktarılan fonları azaltmaya 

başlamışlardır. Pek çok kuluçka zarar etmeye devam etmiş ve sponsorlar tarafından 

aşırı bir biçimde desteklendiği düşünülmeye başlanmıştır. 1990’ların ilk yıllarında 

bir ekonomik daralma yaşanınca çok sayıda kuluçkanın ölçeği daraltılmış veya 

kapatılmıştır. Başarısızlıklar artınca bu endüstrinin güvenilirliği azalmaya 

başlamıştır319. 

Peňa320’nın yapmış olduğu çalışma; iş kuluçkaya alma merkezlerinin 

desteklenmesine dayalı bir politikadan ekonomik avantajlar sağlanmasına rağmen, 

politika oluşturanların yine de ihtiyatlı olmaları gerektiğini ortaya koymuştur. Çünkü 

ampirik veriler, iş kuluçkaya alma merkezlerinde besleyip büyütülen yeni firmaların 

bir kısmının, daha verimli firmaların böyle bir politika desteğinden mahrum 

kalmalarına sebep olabilmektedir. 

Kamusal olarak desteklenen kuluçkalarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara 

dikkat edilmezse kendinden beklenen yararlar elde edilemez321 : 

(1) Kamusal olarak desteklenen kuluçkalar, özel, ticari ve endüstriyel 

alanlarla rekabet etmek için tasarlanmamalı; aksine, bazı destekleyici iş hizmetlerini 

                                                

317 Paul D. HANNON, “Incubation Policy and Practice: Building …”, a.g.m., s.73. 
318 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.v-vi. 
319 Hüseyin LEBLEBİCİ, Nina SHAH, “The Birth, Transformation …”, a.g.m., s.371. 
320 I. PEŇA, “Business Incubation Centers …”, a.g.m., s.223. 
321 Walter H. PLOSILA, David N. ALLEN, “Small Business Incubators …”, a.g.m., s.732. 
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aldıktan sonra kendi riskli işlerini geliştirsinler diye girişimcilere destek olmak için 

tasarlanmalıdır.  

(2) Kuluçkada beslenen firmanın belirli bir süreyle kuluçkaya alındığı 

unutulmamalıdır. Bazı kuluçkaların, işletme maliyetlerini karşılamak, kuluçkanın boş 

kalmasını önlemek ve kiracı arama masrafını azaltmak için aksini yapıyor olması, 

kuluçkaya almanın mantığına uygun değildir. 

(3) Gerekli hizmetlerin belirli kiracılara değil de bütün kiracılara sağlanması 

gerekir.  

(4) Kuluçkaya kimlerin gireceği ve kuluçkadan kimlerin, ne zaman çıkacağı 

önceden belirlenmiş olmalıdır. 

(5) Kuluçkanın maliyetlerinin nasıl karşılanacağı önceden açıklığa 

kavuşturulmalıdır.  

VII. FAALİYETLERİ VE İLGİLİ KURALLARI 

Lalkaka ve Abetti322, kuluçkaya alma sürecinin bilimsel bir çabadan daha çok 

sanatsal bir çabaya dönüşmüş olduğuna dikkat çekmekte; bu süreci yönetirkenki 

kuralların belirlenmesinde işin bu boyutunun dikkate alınması gerektiğini 

belirtmektedirler.  

Bir kuluçka, öncelikle, doğru fikirleri ve kişileri belirleyerek bir seçme işlemi 

yapar; daha sonra, yetenekli bir kuluçkaya alma takımıyla uygulamaya konan doğru 

bir stratejinin belirlenmesi anlamına gelen amaçların belirlenmesi/berraklaştırılması 

işi vardır. Bu iş de yapıldıktan sonra, doğru çevre, kültür ve ağların yaratılması da 

demek olan topluluğun inşası vardır. Son olarak, müşterilerin hayatını bağımsız, 

kendi kendine sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmelerine işaret eden kuluçkadan 

çıkış işlemi gerçekleştirilir323. 

Başarılı iş kuluçkaya almadan söz edebilmek için; kuluçkanın enerjisinin ve 

kaynaklarının gelişmekte olan şirketlere yönlendirilmesi, kuluçkanın bir iş gibi 

                                                

322 Rustam LALKAKA, Pier A. ABETTI, “Business Incubation and Enterprise Support Systems in 
Restructuring Countries”, Creativity and Innovation Management, 8 (3), 1999, s.208. 

323 Paul D. HANNON, “Incubation Policy and Practice: Building …”, a.g.m., s.66. 
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yönetilmesi, yani kendi kendine hayatını idame ettirebilir, verimli iş yapmayı 

geliştirmek için harcanan kaynakların en aza indirilmesi, ihtiyaçlarına ve gelişmenin 

aşamasına bağlı olarak şirketleri hedefleyebilecek karmaşık bir hizmet ve program 

setinin geliştirilmesi gerekir324.  

Aslında iş kuluçkaları veya kuluçkaya alma gibi kavramları kullanırken bazı 

varsayımlardan hareket ettiğimizi unutmamak gerekir. Örneğin, kuluçkaya 

alınanların, korunup kollanmasının gerekli olduğunu kabul ediyoruz; kimlerin, ne 

zaman ve ne amaçla korunup kollanması gerektiğine, ne tür yardımlar alacaklarına 

karar veren uzmanların, kuluçkaya alınanları dikkatli bir biçimde izlediklerini 

düşünüyoruz; istenen sonucun alınamaması durumunda, kuluçkaya alınanları istenen 

noktaya getirebilmek için başka bir eylem biçimine müracaat etmemizin gerekli 

olduğuna inanıyoruz; kuluçkaya alınanları dışsal etkilerden korunduklarını 

varsayıyoruz; kuluçkaya alınanları izleyen uzmanların, dışarıdan gelebilecek 

olumsuz etkilere karşı her türlü filtre görevi üstlenecek mekanizmaları 

oluşturduklarını düşünüyoruz325. 

OECD326, iş kuluçkalarının önemli bir politika aracı olduğunu ama politika 

oluşturanların ve bu kuluçkaları finanse edenlerin aşağıdaki noktaları dikkate 

almaları gerektiğini vurgulamaktadır:  

(1) Yerel ekonomik şartların ve kuluçkanın çözmeye çalıştığı sorunların tam 

bir şekilde analiz edilmesine dayalı kuluçkaya alma şemasının amaçları belirgin hale 

getirilmelidir.  

(2) Kuluçka yönetiminin mümkün olan en yüksek kalitede olduğundan emin 

olunmalıdır. 

(3) Yerel iş toplulukları, eğitim ve öğretim birimleri, finansman kaynakları ve 

diğer uygun organizasyonlarla bir dizi bağlantılar tesis edilmeli ve geliştirilmelidir. 

(4) İster bir kuluçkanın içinden isterse dışarıdan sağlansın, kuluçkaya alınan 

firmaların profiline uygun hizmetlerden oluşan bir karışımın seçilmesi gerekir. 

                                                

324 Paul D. HANNON, “Incubation Policy and Practice: Building …”, a.g.m., s.66. 
325 Paul D. HANNON, “ A Qualitative Sense-making …, a.g.m., s.276. 
326 OECD, “Business Incubation: International …”, a.g.e., s.20. 
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(5) Uygun endüstri temsilcisi birimlerle dostluklar kurarak kuluçka 

endüstrisindeki artan deneyimden olabildiğince yararlanılmalıdır. 

(6) Kuluçkaya alma programının uygun bir biçimde değerlendirildiğinden ve 

izlendiğinden emin olunmalıdır. (Uygun bir biçimde tasarımlanmış olsa bile 

değerlendirme ve izleme değerli bir yönetim aracı olacaktır.) 

Kuluçkaların işletilmesinde kuluçkaların doluluk oranının oldukça önemli 

olduğu bilinmekle birlikte, sırf doluluk oranını sağlamak için kiracı işletme bulmak 

yerine bazı esnek giriş şartları belirlemek daha mantıklıdır. Aynı şekilde, kuluçkalar, 

çıkış kurallarını da esnek tutabilmelidir. Örneğin, pek çok kuluçkada kiracıların 3 

veya 5 yıllık bir süre kuluçkada tutulduğu görülmektedir. Ne var ki, biyo-teknoloji 

gibi bazı alanlarda faaliyet gösteren firmaların daha uzun süre kuluçkada tutulması 

gerekebilir. Kuluçkalar bu esnekliğe sahip olmalıdır327. 

İş kuluçkalarından piyasaya bırakılmış olan firmalar, ilk başta, oldukça 

kırılgan bir yapıya sahiptirler. İş kuluçkaları, bu firmaların kendilerine yakın bir 

yerde faaliyet göstermelerine dikkat etmelidirler; bu yakınlık, kuluçkadan uzun 

dönemde beklenen yararların elde edilmesi açısından oldukça önemlidir. Üstelik bu 

sayede kırılgan döneminde piyasaya yeni atılmış firmalara yardım etmek daha da 

kolay olacaktır328. 

Kuluçkanın çalıştırılması ve müşterilerin izlenmesine iş benzeri bir 

yaklaşımla yaklaşılması, yani yönetim takımının kalitesi, bu alandaki en iyi pratikler 

için oldukça önemlidir ve bu yönde genel bir standartlaşma ortaya çıkmaktadır. 

Avrupalı kuluçkalar genellikle iş dünyasında da çalışmış olan üst düzey personelle 

birlikte ortalama 5 veya 6 personelle çalışmaktadır329. 

Bir kuluçkanın en iyi sonucu elde etmesini etkileyen bir dizi faktörden söz 

edilebilmektedir. Aşağıdaki tabloda bu faktörlerin neler olabileceği, değişik açılardan 

ele alınmaktadır. 

                                                

327 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.iv. 
328 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.iv. 
329 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.v. 
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Tablo 11: İş Kuluçkasının Performansı Etkileyen Faktörler 

 Kuluçkayı kurma ve işletme 
1. Tarafların (stakeholders) sayısı ve türü- Tarafların rolü –özellikle de kamu-özel 

işbirliğinin desteklenmesi- başarılı kuluçka işlemleri ve kuluçkaların rekabetçilik ile 
teknoloji transferi konusunda bölgesel gelişmeye daha geniş çerçevedeki katkıları için 
hayati derecede önemlidir. 

2. Kuluçka birimlerinin sayısı ve türü- Kuluçka hizmetlerinin yerleştirilmesi ve türüyle 
birlikte bu, büyük ölçüde işe başlama maliyetleri ile bir kuluçkanın maliyet-etkin bir 
temelde iş yapma kapasitesini belirler ve ölçek ekonomisi sağlar.   

3. Müşteri şirketlerin sayısı ve türü- Kiracıların sayısı ve türü; her ne kadar kiracıların 
performansı hakkındaki bilgiler kuluçka etkililiğini değerlendirme için bir temel 
sağlıyor olsa da, kuluçkaları sınıflandırmanın temelini oluşturacaktır (örneğin, bir 
teknoloji merkezi, genellikle müşterilerinin %75’inden daha fazlasının bilgi yoğun 
etkinliklere girmesini bekleyecektir). 

4. Başlangıç ve işletme maliyetleri/fon sağlamanın kaynağı- (Örneğin, başa baş 
noktasının ne ölçüde elde edildiği gibi) kuluçkanın finansmanıyla ilgili olarak çok 
sayıda muhtemel başlık ve işletme göstergesi vardır ve aynı şekilde –kuluçka 
çıktılarıyla bağlantılıysa- bu, verimliliği ve değerlendirilmesi için para meseleleri için 
bir değeri mümkün kılar.  

 Temel kuluçka işlevleri, yönetim ve teşvik 
5. Kuluçka doluluk oranları ve devir- Doluluk oranları, kuluçkaların nasıl başarılı bir 

şekilde müşterilerin dikkatini çektiklerine ilişkin bir gösterge sağlar ve ayrıca pek çok 
kuluçka için finansman açısından elverişliliğin bir ölçüsü olarak kabul edilir. 
Kiracıların devir durumu, kuluçkaları verimli bir şekilde işletmenin bir göstergesidir. 

6. İş destek hizmetlerinin genişliği ve fiyatlanması- Çok geniş bir yelpaze oluşturan iş 
destek hizmetinin sunulması, kuluçka modelini tanımlamanın ayırt edici 
özelliklerindendir. Bu hizmetler dört grup içinde ele alınabilir: Girişimcilik eğitimi, iş 
tavsiyesi, teknoloji ve yenilik desteği ve şirketlerin finansmanı. Her bir durumda 
bunların çok sayıda muhtemel işlemsel göstergesi vardır. 

7. Kabul ve çıkış kriterleri- Yine, şekli kabul ve çıkış kriterlerinin varlığı, kuluçka 
modelinin ayırt edici özelliklerinden birisidir ve kiracı şirketlerin devrini garanti altına 
almada oldukça önemlidir. İşlemsel göstergeler, kiracıların kuluçkada kaldıkları 
sürenin uzunluğunu ihtiva eder.  

8. Kuluçka personelinin sayısı ve türü- Kuluçka personelinin müşterilere oranı, 
verimliliğin bir diğer göstergesidir. Daha da önemlisi, yönetim takımının kalitesi, 
açıkçası, kuluçka performansının bir belirleyenidir.  

9. Kuluçka performansını izlemek için kullanılan kriterler- Performans göstergeleri 
ile kalite standartlarından müteşekkil bir şekli sete ilave olarak bir başka önemli faktör, 
kuluçkanın, hizmet sunduğu müşterilerinden ne ölçüde geribildirim elde edebildiğidir. 

 Kuluçka hizmetlerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi 
10. Kiracıların performansı, iş ve zenginlik yaratma- Kuluçka kiracılarının 

başarı/başarısızlık oranları genellikle, -her ne kadar iş ve zenginlik yaratma 
göstergeleri daha uzun dönemli etkilere yoğunlaşma imkanı verse de- kuluçkaların 
kısa dönem performanslarının bir göstergesi olarak kullanılır. 

11. Mezun olanların sayısı/yerel alanda alıkonulma- Mezun olanların/piyasaya 
bırakılanların nereye gittiklerinin izlenmesi; kuluçkaların, yerleştikleri alanlara fayda 
sağlayan etkileri ne ölçüde elde ettiklerini anlamak için oldukça önemlidir. 

12. Kuluçka işlemlerinin eklediği değer- Kuluçkaların performansını belirlemek, temsil 
ettiği ilave edilmiş değerin, yani müşteri şirketlerin performansının bir kuluçkadan 
elde edilen desteğe ne ölçüde atfedilebileceğinin dikkate alınmasını gerektirir. 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.29-30. 
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Wynarczyk ve Raine330, elde ettikleri bulgulardan hareketle, bir kuluçkanın 

aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmektedirler:  

(1) Kuluçka, finansman bakımından kendi kendisine yeterli olabilmesi için 

belirli bir alanı kiralık alan olarak ayırmalıdır.  

(2) Ticari açıdan bakıldığında; kuluçka, içinde yerleştiği şehir ve çevresinden 

kolayca ulaşılabilir bir noktada bulunmalıdır. (Gerçi, ekonomik gelişme bakımından 

bazı kuluçkaların kırsal alanda kurulması gerekmektedir. Bu yüzden, söz konusu 

kuluçkaların ticari bir gözle değerlendirilmeyeceği ve büyük ölçüde diğer 

kaynaklardan besleneceği akla gelmelidir.) 

(3) Kuluçkanın temel aktörlerinin –örneğin, ticaret odasının, ekonomik 

gelişmede yer alan yerel otorite personelinin- kuluçkaya yerleştirilmesi, kuluçkaya 

prestij ve garanti edilmiş kira gelirinin yanı sıra iş için ilave destek de sağladığı 

unutulmamalıdır. 

(4) Oldukça geniş bir hizmetler yelpazesi, kuluçka tarafından sağlanabilmeli, 

sağlanamıyorsa –ihtiyaç halinde- erişilebilir durumda olmalı, dışarıdan 

sağlanmalıdır. 

(5) Kuluçkaya alınanlara sunulan yerin genişliği, kullanımı ve belirlenmesiyle 

ilgili kurallar esnek olmalıdır. 

(6) Kolayca yapılabilen ve yine kolayca iptal edilebilen kira sözleşmeleri 

yapılmalıdır. 

(7) Kuluçkaya, haftanın yedi günü ve her günün yirmi dört saati 

erişilebilmelidir. 

(8) Güvenlik ve mektuplaşma hizmeti kaliteli olmalıdır. 

(9) Yakın bir yerde yeterli miktarda araç park yeri bulunmalıdır. 

(10) Elde mevcut konferans ve toplantı salonu ile bunlarla ilgili imkanlar 

bulunmalıdır. 

                                                

330 Pooran WYNARCYZK, Arnold RAINE, “The Performance of Business …”, a.g.m., s.218. 
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Peňa331, İspanya’nın Bask bölgesindeki kuluçkalar üzerinde yaptığı 

çalışmada; yeni işlerin hayatta kalma ve büyümesi üzerinde en fazla etkili olan 

değişkenlerin girişimcinin beşeri sermayesini temsil eden faktörler olduğunu ortaya 

koymuştur. Bir başka ifadeyle girişimcinin kendi kabiliyetleri firmanın büyümesinde 

oldukça etkili bir faktördür. Kuluçkanın bir firmaya yapabileceği en önemli katkı ise 

bu girişimcinin beşeri sermayesini artırmak, örneğin ona yönetim eğitimi ve yardımı 

hizmetleri sağlamak olabilir. Daha az önemli olmakla birlikte, firmayla ilgili 

faktörler, örneğin, stratejik ortaklıkların belirlenmesi, yabancı piyasalara giriş, 

örgütsel öğrenme gibi değişkenler de firmanın büyümesinde etkili olmaktadır.   

Verma332  literatür taramasından elde ettiği bulguları bir araya getirerek bir 

kuluçkanın başarılı olmasını etkileyen faktörleri toplamış; daha sonra bunları, ayrıca 

gruplandırmıştır. Bu faktörler, ana ve alt gruplar şeklinde aşağıdaki tabloda 

gözükmektedir. 

                                                

331 I. PEŇA, “Business Incubation Centers …”, a.g.m., s.234. 
332 Sameer VERMA, “Succes Factors for Business …”, a.g.t., s.35-39. 
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Tablo 12: Literatür Yoluyla Belirlenmiş Kuluçka Başarı Değişkenlerinin Özeti 

Ana gruplar Alt gruplar Alt grupların kapsamı 
1. Lojistik ve fiziksel hizmetler (a) Güvenlik hizmetleri 

(b) Bilgisayarlar 
(c) Konferans salonu 
(d) Bekçi/emanet hizmetleri 
(e) Fotokopi makine 
(f) Kiralık mobilya ve ekipman 
(g) Kütüphane 
(h) Telefon ekipmanı 

2. Paylaşılan iş destek hizmetleri (a) Fotokopi çekme 
(b) Resepsiyonculuk 
(c) Yazı yazma 
(d) Yazışma 
(e) Dosyalama 
(f) Posta hizmetleri 
(g) Süreçli yazım (word processing) 
(h) Mesai dışı cevap verme hizmeti 
(i) Görsel-işitsel ekipman 
(j) Sevk etme ve alma/kabul etme 

3. İş danışma yardımı veya 
uzmanlığı (finansman danışmanlığı) 

(a) İş vergileri 
(b) Risk yönetimi ve sigorta 
(c) Hükümet yardımları ve borçları 
(d) Hükümet tedarik etme süreci 
(e) Hükümet sözleşme hazırlama 
(f) Net değer ve borç finansmanı 
düzenlemeleri 
(g) İhracat geliştirme yardımı 

4. İş danışma yardımı veya 
uzmanlığı (yönetim yardımı) 

(a) İş planı hazırlama 
(b) Personel ilişkileri 
(c) Reklam ve pazarlama 
(d) Sağlık ve yardım paketleri 

A. Paylaşılan hizmetler 

5. İş danışma yardımı veya 
uzmanlığı (profesyonel iş 
hizmetleri) 

(a) Hukuksal danışmanlık 
(b) Hukuksal temsil 
(c) Patent yardımı 
(d) Muhasebe 
(e) Hesap yapma ve enformasyon 
(f) Defter tutma 
(g) Riskli kapitaliste başvuru/müracaat 

(1) Kiralık yerin genişliği ve süresi 
konusunda esneklik 

 B. İmkanlar ve yer 

(2) Şehir merkezli yerleşme  
(1) Finansman sağlama düzenlemesi  C. Fon sağlama ve 

destek (2) Örgütsel düzenleme  
(1) Deneyimli bir kuluçka yöneticisi  
(2) Müdürlerden oluşan bir yönetim 
kurulu 

 

(3) Dikkate alınan bir danışma 
konseyi 

 

D. Kuluçka yönetişimi 

(4) Açık politikalara ve usullere 
sahip az ama öz politika aşamaları 

 

(1) İş yaratma kabiliyeti  
(2) Yazılı bir iş planı sunma  
(3) Biricik/kendine özgü bir fırsata 
sahip olma 

 

(4) Yerel olarak sahiplenilmiş/mülk 
edinilmiş olma 

 

(5) İleri teknolojiyle ilgili bir firma 
olma 

 

(6) Alan gereksinimleri  

E. Kiracı giriş ve çıkış 
kriterleri 

(7) Halihazırdaki firmalar için 
tamamlayıcı olma 
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(8) Yeni kurulmuş bir firma olma  
(9) Firmanın yaşı  
(10) Üniversiteyle ortaklık  
(11) İşletme masraflarını 
karşılayabilme 

 

 

(12) Kiracılık konusundaki süre 
sınırı 

 

E. Danışmanlık yapma 
ve ağ oluşturma 

(1) Girişimcilik ağı  

 (2) Girişimcilik eğitimi  
 (3) Bir üniversiteyle bağ kurma  
 (4) Topluluk desteği  
 (5) Hem kamusal hem de özel 

önemli kurumlarla ortaklık 
 

F. Kuluçkanın yaşı   
G. Kuluçkanın genişliği   

Kaynak: Sameer VERMA, “Succes Factors for Business …”, a.g.t., s.39. 

Yukarıdaki tabloda, “A. Paylaşılan hizmetler” başlığı altında yer alan başarı 

değişkenleri, aynı zamanda, kuluçka tarafından sunulan hizmetlerdir333. 

Kuluçka müşteri firmalarının olgunlaşmasıyla birlikte teknoloji iş kuluçkaları 

ile onların müşteri firmalarının performansını belirleyen güçlerde bir değişiklik 

yaşanır. Müşteri firmaların istihdam ve gelirinin büyümesine ilişkin bir analiz; en iyi 

pratikleri hayata geçiren genç kuluçka programlarının, güçlendirilmiş kiracı firma 

performansı amacını gerçekleştirebileceğini ortaya koymaktadır. Programın yaşının, 

kiracı firmaların gelirlerini ve istihdam büyüme oranlarını belirlemede asıl faktör 

olmadığını belirtmek gerekir. Bu, -sağlanan hizmet türleri, akademik bir kampusa 

yerleşme, danışma kurulu temsilcilerinin en uygun karışımını sağlama, yöneticiyi 

muhafaza ederek istikrarı garanti altına alma gibi yönlerden- en iyi pratiklerin hayata 

geçirilmesiyle daha genç kuluçka programlarının kiracı firmaların büyümesini 

hızlandırabileceğine işaret eder. İşletme yılı sayısının bir teknoloji kuluçkası başına 

düşen ortalama mezun olan firma sayısı üzerinde oldukça az etki yapıyor olduğu ve 

mezun olan firmaların hayatta kalmaları üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığı 

sonucuyla birlikte bu sonuç; en iyi pratiklerin kiracı firmalar üzerinde ispatlanabilir 

pozitif etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bir kiracı kendisinin 

mezuniyet sonrası hayatta kalma ihtimalini artırarak uzun dönemli yarar elde ediyor 

olmasına rağmen; faydalar, girişimci firmalar tarafından çoğaltılır. Son olarak, göreli 

olarak kapasitesi daha yüksek bölgelerdeki kuluçkalar, -daha az eğitimsel kapasiteye, 

                                                

333 Sameer VERMA, “Succes Factors for Business …”, a.g.t., s.41. 
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hayat kalitesine, yetenekli işgücüne sahip en uygun endüstri karışımını sağlayamamış 

ve yerel olarak kontrol edilen sermaye arzının yetersiz olduğu bölgelerle 

karşılaştırıldığında- daha hızlı bir şekilde işçileri/çalışanları işe alan mezun firmalarla 

iş yaratma amacına ulaşmalıdır334. 

Bir kuluçka, danışma kuruluna asıl tarafları –yani müşteri firmaların ihtiyaç 

duydukları kaynaklara erişimi kolaylaştıracak ve kuluçkayı daha geniş bir topluluğa 

yayacak insanları- çekme stratejileri geliştirmelidir. Bu açıdan şunlar yapılmalıdır: 

(1) Müşteri firmalar için sermayeye erişimi ve onların iş planlama bilgisini artırsın 

diye finansman topluluğunun temsilcileri; (2) daha ileri düzey eğitim kaynaklarına 

erişimi sağlasın diye üniversite temsilcileri; (3) müşteri firmaların yeniliklerini 

piyasaya sunmaları için gerekli olan süreyi azaltsın diye teknoloji transfer uzmanları; 

(4) müşterilere bir tüketici temeli hazırlasın diye pazarlama uzmanları; (5) programla 

ve benzer işlerin karşılaşacağı meydan okumalarla ilgili biricik bilgilerinden dolayı 

mezun olan firmalar danışma kuruluna dahil edilmelidir335 . 

Literatüre bakıldığında; bir örgütün etkinliği değerlendirilirken, genellikle, 

dört faklı yaklaşımın benimsendiği görülür: (1) Amaç/hedef yaklaşımı; (2) sistem 

kaynak yaklaşımı; (3) alakadarlar/ilgili taraflar (stakeholders) yaklaşımı; (4) içsel 

süreç yaklaşımı. Literatürde bunlardan hangisinin kuluçkaların örgütsel etkinliğini 

değerlendirmede kullanılabileceği konusunda bir görüş birliği yoktur336 . 

Mian337; yukarıdaki dört yaklaşımdan yararlanarak, üniversite teknoloji iş 

kuluçkalarının etkinliğini değerlendirmek için üç başlık altında toplanabilecek 

kriterler belirlemiştir: 

1. Performans neticeleri: Mekanın performans neticeleri şu dört kategorinin 

değerlendirmesiyle elde edilir: (1) Programın sürdürülebilirliği ve büyüklüğü; (2) 

kiracı firmanın hayatta kalması ve büyüklüğü; (3) sponsor olan üniversitenin 

misyonuna yaptığı katkılar; (4) toplulukla ilgili etkiler. 

                                                

334 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.131-132. 
335 David A. LEWIS, “Innovation, Incubation …”, a.g.t., s.153-154. 
336 Sarfraz A. MIAN, “Assessing and Managing …”, a.g.m., s.256. 
337 Sarfraz A. MIAN, “Assessing and Managing …”, a.g.m., s.258-259. 
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2. Yönetim politikaları ve onların etkinlikleri: Mekanın yönetim 

politikalarının ve program hedefleri doğrultusunda işletme faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi, programın başarısına katkıda bulunan kaynakların etkin 

kullanımına ilişkin bir değerlendirmede bulunma imkanı verir. Bu değerlendirmenin 

temel unsurları şunlardır: (1) hedefler, örgütsel yapı ve yönetişim; (2) finansman ve 

sermayeleştirme (capitalization); (3) işlemsel politikalar ve hedef piyasalar. 

3. Hizmetler ve onların kattığı/sağladığı değerler: Kiracı firmaya mekanın 

hizmetlerinin sağlanmasının ve bunların kattığı değerlerle ilgili algılamanın 

değerlendirilmesi şunları içerir: (1) Kiralık alan ve diğer iş yardım hizmetleri de 

dahil tipik paylaşılan ofis hizmetleri; (2) öğrenci çalışanlar, fakülte danışmanları gibi 

üniversiteyle ilgili hizmetler ile mekan etrafındaki üniversitenin kurumsal destek 

sistemi. 

Bu kriterlerden yola çıkarak yapılan bir değerlendirmede; üniversite teknoloji 

iş kuluçkalarının etkinliğinin asıl belirleyenlerinin, elde edilen hizmetlerin derecesi 

ve onların ne kadar değer kattığına dair değerlendirmeler/algılamalarla birlikte, 

mekanın beklenen performans neticeleri olduğu sonucuna ulaşılmaktadır338 . 

Bir teknoloji kuluçkası çok kısa bir sürede en yüksek performansına 

ulaşabilmektedir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bazı kritik başarı faktörlerinin 

gerçekleşmiş olması gerekir: (1) Kuluçkanın önemli bir araştırma üniversitesinin 

içine yerleştirilmesi; (2) kuluçkaya alma sürecine yardımcı olsun diye farklı ve 

genellikle de birbirinden bağımsız kaynakları bir araya getirme kabiliyetine sahip 

olması; (3) bir bölgede daha geniş bir kuluçkaya alma sistemi oluşturmak için 

bölgesel ortakların tek bir vizyona sahip olmaları339. 

 

                                                

338 Sarfraz A. MIAN, “Assessing and Managing …”, a.g.m., s.282. 
339 Thomas O’NEAL, “Evolving a Succesfull …”, a.g.m., s.24. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 DÜNYADA İŞ KULUÇKALARI 

Dünya’daki iş kuluçkaları uygulamaları gözlendiğinde, her bir uygulamanın 

mutlak bir modeli yansıtmadığı, kendine has ve bağlı bulunulan ülkenin, bölgenin 

kuruluşun özelliklerine göre önemli farklılıklar arz ettiği görülmektedir. 

I. ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

A.  OECD 

OECD ülkelerinin pek çoğunda iş kuluçkaları, günden güne ekonomik 

gelişme ve istihdamı geliştirme için popüler bir politika aracı haline gelmiştir. 1999 

yılı itibariyle; Avustralya’da yaklaşık 50, Fransa’da ise 200 tane kuluçka türü kurum 

vardır; Almanya’da yaklaşık olarak 200 kuluçka, 5.000 firmaya ve 200 araştırma 

kurumuna hizmet sunmaktadır; İngiltere’de farklı türde 100’ü aşkın kuluçka iş 

yapmaktadır; bu sayının ABD’de en az 550 olduğu tahmin edilmektedir. Ne var ki, iş 

kuluçkaları endüstrisi, henüz, pek çok ülkede oldukça yeni bir endüstridir. Örneğin, 

1999 yılı itibariyle, Avustralya’da iş kuluçkalarının %40’ı üç yıl veya daha az bir 

süre önce kurulmuştur; ABD’deki kuluçka programlarının büyük bir çoğunluğu, 

ancak 1980’lerin ortalarından sonra kurulmuştur340 . 

B. UNIDO  

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (United Nations Industrial 

Development Organization), gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme çabalarına 

katkıda bulunmaya yönelik bir kuruluştur. BM’in bir ihtisas kuruluşu olarak faaliyet 

gösteren UNIDO’nun gelişmekte olan ülkelerde sınai kalkınmayı teşvik temel 

amacına yönelik olarak global, bölgesel, ulusal ve sektörel düzeylerde uluslararası 

işbirliğini teşvik etmeye ve BM sistemi içinde sınai kalkınma ile ilgili tüm 

faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaya çalışmaktadır341.  

                                                

340 OECD, “Business Incubation: International …”, a.g.e., s.7. 
341 Nevzat GÜRAN, İsmail AKTÜRK, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Anadolu Matbaacılık, 

Üçüncü Baskı, İzmir, 1997, s.178-179. 
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UNIDO, gelişmekte olan ülkelerde iş kuluçkaları kurmaya yardım etme 

bağlamında bir dizi hizmet sunmaktadır: 

(1) İş kuluçkalarının kurulmasında kamu sektörünün rolünü 

belirleyen/tanımlayan duyarlılık seminerlerinin organizasyonu, 

(2) Gelişmiş ve/veya yeni gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren iş 

kuluçkalarına çalışma turları düzenlenmesi, 

(3) Önerilen yerlerin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirmeye, iş kuluçkası 

hedeflerini belirlemeye, sponsorları ve hedef piyasayı tanımlamaya yönelik analiz 

yapmada yardımda bulunma, 

(4) Seçilmiş hedeflere göre işletmeyle, finansmanla ilgili, fiziksel, servisle 

ilgili, hukuksal ve yönetsel bir çerçevenin tasarımını belirleyen bir iş planının 

formüle edilmesine yardım etme, 

(5) İş kuluçkaları için yönetim pratikleri ve izleme hizmetleri üzerine 

tavsiyede bulunma, 

(6) İş planlarının ve süre giden iş kuluçkası etkinliklerinin denetlenmesi; 

deneyim mübadelesi için uluslararası bağlantılar ile sanayileşmiş ülkelerde ve 

gelişmekte olan ülkelerde kurulan iş kuluçkaları arasında araştırma ve ürün 

geliştirme üzerine işbirliği sağlama, 

(7) Halihazırdaki iş kuluçkalarının yeniden yapılandırılması ve/veya –

uluslararası işbirliğinden kaynaklanan- yeni şirketlerin yerleştirileceği yerde yeni iş 

kuluçkalarının oluşturulmasına yardım edilmesi342. 

UNIDO, hem eski Sovyet devletlerinde hem de Orta Doğuda iş kuluçkası 

programlarını teşvik etmiştir. Bahreyn’deki iş kuluçkalarını kurmak için Bahreyn 

Kalkınma Bankasına da yardımcı olmuş ve bu kuluçkaların etkin ve verimli bir 

şekilde iş yapmasını garanti altına almıştır. Hindistan Girişimcilik Geliştirme 

Enstitüsünden uzmanlarla birlikte Bahreyn Üniversitesi, Bahreyn Talim/Terbiye 

Enstitüsü gibi çeşitli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bir Girişimcilik Geliştirme 

                                                

342 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 
s.165. 



 114 

Programı sayesinde potansiyel kuluçka müşterilerinin eğitilmesine yardım 

etmektedir343.  

UNIDO, Özbekistan’da 3 tane pilot kuluçka merkezi kurulmasına yardım 

etmiştir. Bunlardan birisi, teknoloji yönelimli, diğer ikisi ise yerel şartlara bağlı 

kuluçka merkezleridir. Bu kuluçka programı, yatırımı teşvik, özelleştirme ve ilgili 

olduğu kadarıyla diğer kalkınma planlarıyla bağlantılıdır ve küçük girişimi 

geliştirmeye yönelik ulusal bir stratejinin bir parçasını oluşturmaktadır344.  

C. SPICE ve ICECE 

Bilim Parkı & Yenilik Merkezi Uzman Grubu (SPICE); yenilik, bölgesel 

gelişme, girişimcilik, işletme işbirliği ve teknoloji transferiyle ilgili bireylerden 

oluşan uluslararası bir ağ oluşturma örgütüdür. Bu örgüt, bilim parkları ile yenilik 

merkezlerinin rollerine özel bir vurgu yapmaktadır ve üyeler özel endüstri, bankalar 

ve hükümet kuruluşlarından alınmaktadır. Bu grubun temel etkinlik alanları 

şunlardır: (1) (Bölgesel gelişme politikası, bilim parkı/yenilik merkezi yönetimi, 

küçük ve orta ölçekli işletme yönetimi alanındaki) iyi pratikleri belirleme ve 

paylaşma; (2) uluslararası, ulusal ve bölgesel ağların tesis edilmesini teşvik etme; (3) 

(bölgesel gelişme politikası, bilim parkı/yenilik merkezi yönetimi, küçük ve orta 

ölçekli işletme yönetimi alanında) eğitim programları geliştirme; (4) bölgesel 

gelişmede kültürün rolünü araştırma345. 

1991 yılında, Doğu ve Orta Avrupa’daki Yenilik Merkezleri (ICECE) çalışma 

grubu oluşturulmuştur. Kendi kendisini finanse eden bu grup, halen 29 ülkeden 

üyeye sahiptir ve başta Avrupa olmak üzere pek çok yerde 70’i aşkın konferans ve 

eğitim çalışması gibi faaliyetler düzenlemiştir. Ayrıca düzenli olarak çıkan bir 

broşürü de vardır346. 

                                                

343 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 
s.165. 

344 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 
s.165. 

345 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.50. 
346 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.50. 
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II. ÜLKELER 

A. ABD’de İş Kuluçkaları  

İlk iş kuluçkası ABD’de, 1950’lerde Batavia, New York’da fabrika 

kapanmalarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Pek çoğu karma kullanım türünden 

olan kuluçkaya alma programları 1970’lerin sonlarına doğru artmıştır. 1980’lere 

kadar kuluçkaların oldukça azı kuluçkaya almayı bir endüstri olarak değerlendirdi347.  

Hackett ve Dilts348’i izleyerek, iş kuluçkalarının ABD’ki tarihsel gelişimini şu 

şekilde ele almak mümkündür:  

(1) ABD’deki ilk iş kuluçkası Batavia, New York’ta 1959 yılında Batavia 

Sanayi Merkezi olarak kurulmuştur. Bir yerel emlak şirketi, büyük bir şirketin terk 

edip gittiği geniş bir binayı alarak, bu binanın tamamını kiralamaya gücü yetmeyen 

kiracılara kiraya verdi. Bu kiracıların bir kısmı iş yardımı ve mali kaynakları artırma 

gibi konularda bu emlak şirketine danışmaya başladı. Bu iş kuluçkasının doğuşuydu. 

(2) 1960’lar ile 1970’lerde kuluçkaya alma programları yavaş yavaş yayıldı 

ve özellikle ülkenin orta batı bölgelerinin yeniden canlandırılması ihtiyacına bir yanıt 

olacak biçimde hükümet destekli kuluçkalar ortaya çıkmaya başladı. Bu çerçevede, 

temel bilimlerin çıktılarının ticarileştirilmesi sürecini rasyonelleştirmeye yönelik 

işbirliğine dayalı bir çabayı ifade eden Üniversite Şehir Bilimi Merkezinin 

gelişmesine dikkat çekilmelidir. 

(3) 1970’lerin sonlarında Ulusal Bilim Vakfı Yenilik Merkezleri Programının 

hayata geçirilmesiyle kuluçka-kuluçkaya alma daha da yaygınlaştı. Bu programın 

amacı, seçilmiş teknolojik yenilikleri değerlendirme ve ticarileştirme sürecindeki en 

iyi pratikleri teşvik etmek ve kurumsallaştırmaktı.  

(4) 1980’ler ile 1990’larda kuluçkaların üç sebepten dolayı daha hızlı bir 

biçimde yayıldığı görülmektedir. Bu hızlı yayılmanın birinci sebebi, federal 

kaynaklarla yapılan temel bilimlerle ilgili araştırmaların meyvelerini ticarileştirmeyle 

ilgili belirsizlikleri azaltmayı amaçlayan 1980 yılında Kongre tarafından çıkarılmış 

olan Bayh-Dole Yasasıdır. İkinci sebebi, ABD hukuk sisteminin yeniliğin ve 

                                                

347 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.128. 
348 Sean M. HACKETT, David M. DILTS, “A Systematic Review …”, a.g.m., s.57-58. 
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entelektüel mülkiyet haklarının korunmasının önemini fark etmiş olmasıdır. Üçüncü 

sebebi ise biyo-medikal araştırmaların ticarileştirilmesinden elde edilen kâr 

fırsatlarının genişlemiş olmasıdır. 

(5) 1990’ların sonlarında medya, kuluçkaları daha geniş kitlelerin dikkatine 

sunarak popüler hale getirmiştir.  

Silikon Vadisinde Ulusal İş Kuluçkaya Alma Topluluğu üyesi olan dokuz iş 

kuluçkası vardır. Bu kuluçkaların pek çoğu kamusal fonlar tarafından desteklenir. 

Ortalama her bir kuluçkada 16 tane kiracı vardır ve ortalama kuluçkaya alma süresi 

üç yıldır. Kuluçkalardan sadece bir tanesi (o da esas şirket tarafından destekleneni) 

kâr elde etmek için yatırım yapıyor gibi gözükmektedir. Temel hizmetler olarak ofis 

alanı, mobilya ve destek hizmetleri sunulmaktadır349. 

ABD’deki iş kuluçkaları 1980’de yüzden azken 2000’de bu rakamın yaklaşık 

1.000’e ulaştığı görülmektedir. Bu durumda ABD, en fazla iş kuluçkasına sahip olan 

ülkedir. ABD, pek çok açıdan bu endüstrinin öncüsü durumundadır. Hükümet 

otoriteleri veya birimleri tarafından başlatılan kuluçkalara ilaveten; ABD teknoloji 

kuluçkalarının %20’si üniversiteler ile ve/veya bilim parkları ile bağlantılıdır. 1951 

yılında kurulan Stanford Araştırma Parkı ve 1959’da Kuzey Carolina’da kurulan 

Araştırma Üçgeni Parkının başarısından dolayı devlet ve ekonomik kalkınma 

programları, bu türden teknolojik yenilik merkezlerini taklit etmek için kamu 

sektörü-özel sektör ortaklığı yaratmak için uğraşmıştır. Kuluçkalarla bağlantılı 

üniversitelerin dışında; bazı işletme okulları, Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi, 

Madison, Wisconsin Üniversitesi, Chapel Hill, Kuzey Carolina Üniversitesi ve 

Babson Koleji gibi, kendi kuluçkalarını kurmaya başlamışlardır. Çok sayıda 

bağlantıya ve sanal merkeze ulaşımı mümkün olan fakülte ve merkez, öğrencilerine 

eğitimlerini pratiğe aktarma imkanı sağlamaktadır. Stanford gibi diğer okullar; 

işletme okulu öğrencilerinin, bütün enerjilerini kendilerini riskli işlere atmadan önce 

bilgi almaya harcamalarını tercih etmektedir350. 

                                                

349 Hannu JUNGMAN, Makro SEPPÄ, “V2C Activity on a Local …”, a.g.m., s.268. 
350 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.10. 
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Her ne kadar .com uzantılı işlerde bir azalma görülse de kâr amaçlı şirket 

kuluçkaları varlığını sürdürmektedir. ABD’de bu model, tipik olarak, seçilmiş riskli 

işleri destekleyerek biricik hedefine ulaşması doğrultusunda sponsor olunan şirketin 

kaynaklarını ve işlerini yaparken yararlanabileceği itibar sağlar. Cuppertino’daki 

Panasonic kuluçkası, dikkat çekici yenilikler için stratejik ortaklıklar yaratmaya 

uğraşmaktadır; buna karşın Reuter’ın kuluçkaları, kendi personelleri vasıtasıyla 

yenilikleri teşvik etmektedir. Monsanto’nun Nidus Merkezi, bu bölgedeki 

girişimciliği artırmayla ilgili daha geniş bir ekonomik gelişme hedefine sahiptir. 

Intelligent Systems, kendi kuluçkasının imkanlarını henüz yeni kurulmuş teknolojiye 

dayalı riskli işlere yatırım yapılması için kullanmıştır351.  

Leblebici ve Shah352, ABD’deki kuluçkaların gelişimini şu şekilde dönemlere 

ayırmaktadır: (1) 1959-1984 arası dönem, bu endüstrinin kökeni üzerinde 

yoğunlaşmaktadır; (2) 1984-1990 dönemi, bu endüstrinin ABD’deki girişimcilikle 

ilgili etkinlikleri destekleyen önemli bir kamusal alan olarak inşasını 

betimlemektedir; (3) 1990-1995 arası dönem, bu endüstrinin profesyonelleşmesi 

olarak tanımlanmaktadır; (4) 1995-2000 arası dönem ise internet kuluçkaları ile kâr 

amaçlı kuluçkaların ortaya çıkışına sahne olmuştur.  

1980’lerde yeni endüstri alanları üzerinde yoğunlaşan kuluçkalar ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Kültürel topluluğa kuluçka kavramını ilk adapte etmeye çalışan 

Arts Bridge, Chicago’da 1987 yılında açılmıştır. Amacı, kâr amacı gütmeyen yerel 

sanatlar topluluğunu güçlendirmek ve ona hizmet etmektir. Bu kuluçkanın 

müşterileri, müzik, dans, tiyatro, edebiyat sanat toplulukları ile diğer gruplardır. New 

York’ta kâr amacı gütmeyen bir kuluçka ile kamusal kuruluşlar, şehirden sağlanan 

fonlarla kurulmuştur. Washington, Spokane’de gıdaları paketleme ve özel yapım 

gıdalar konusunda uzmanlaşan firmaları hedefleyen gıda üretim alanındaki ilk 

kuluçka kurulmuştur. 1990’ların ilk yıllarında kendisini ABD’de yerleşik hale 

getirmeyi isteyen yabancı şirketleri hedefleyen ilk kuluçka, New York şehrinde 
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açılmıştır. İleri ulaşım konusunda uzmanlaşmayı amaçlayan ilk kuluçka, Güney 

Doğu Kaliforniya’da kurulmuştur353. 

ABD’de ekonomik kalkınma için ülkenin kırsal bölgelerinde kuluçka kurma 

yönünde artan bir eğilim vardır. 1989 yılında Senato, kırsal alanlardaki kuluçkalara 

fon sağlamaya yönelik yeni bir programı hayata geçirmek için bir yasa çıkardı. Bu 

yasa çıktığında 34 kırsal kuluçka vardı. 1998 yılında bu sayı, 143’e ulaşmıştır; 

bunların bir kısmı, söz konusu programın bir sonucu olarak kurulmuştur354. 

ABD üzerine Ulusal İş Kuluçkaya Alma Topluluğu tarafından yapılmış bir 

çalışmanın sonuçlarıyla ilgili olarak Lalkaka355 tarafından aktarılan bilgilerden bir 

kısmı şöyledir:  

(1) Kuluçkalardan dışarı bırakılan firmaların %87’si halen iş hayatındadır ve 

esas itibariyle içinde yer aldığı yerel toplulukta iş yapmaktadır.  

(2) Kamusal olarak desteklenen kuluçkalar, diğer kamusal mekanizmalara 

göre daha uygun şartlarda, her bir iş başına yaklaşık 1.000 ABD dolarına iş 

yaratmaktadır. 

(3) Bir kuluçkanın müşterisi tarafından yaratılan her 50 iş, toplulukta ilave 25 

iş daha yaratmaktadır. 

(4) Kuluçka müşterileri ortalama 85 kişi istihdam etmektedir; kuluçkadaki her 

bir iş, 0,5 dolaylı iş yaratmaktadır.  

(5) Kuluçka müşterileri ile mezunları, 1980 yılından bu yana yaklaşık olarak 

yarım milyon iş yaratmışlardır.  

(6) Kuluçkaların %75’i hizmet amaçlı, kalanı ise kar amaçlı kuluçkalardır. 

ABD’de Missouri eyaletinde yapılan bir çalışmada kuluçkaların %73’ü, 

kendilerini karma kullanım ve teknoloji kuluçkaları olarak değerlendirmişlerdir. Yine 

bu çalışmada sadece bir tane tarımsal kullanım için kurulmuş olan bir kuluçkanın 

olduğu, gıda işleme alanında bir kuluçkanın bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmayı 
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yapan Wagner356, bu alanlarda kuluçkalar ile yerel Missouri topluluklarının tarımla 

ilgili işleri ve gıda işlemeyi desteklemek ve dikkatleri bu konuya yoğunlaştırmak için 

birlikte hareket edebileceklerini; bu türden kuluçkaların, tarımın esas endüstriyi 

oluşturduğu kırsal Missouri gibi geniş bölgesel alanları destekleyebileceğini belirtir. 

ABD’deki iş kuluçkaları, uzun-oluşumlu, sayısal olarak çok ve sık aynı 

zamanda yenilikçidirler. Kamu otoriteleri, eyaletler ve özel teşebbüsler sık sık 

birlikte çalışmaktadırlar. İş sponsorları ve atılımcı sermayedarlar başka yerlerde 

olanlardan daha güçlüdürler ve ileri teknoloji bölgelerine konsantre olmaktadırlar. 

Bazı üniversite temelli kuluçkalar oldukça dinamiktir. İş kuluçkaları alanında ülke 

çapında ulusal dernek olarak NBIA (National Business Incubation Association) 

faaliyet göstermektedir357. 

B.  Avrupa ve Avrupa Birliğinde İş Kuluçkaları 

1975 yılında İngiliz çelik işletmesi, kapanan çelik işletmelerinde iş yaratmak 

için İngiliz Çelik Sanayisi adı altında bir şube oluşturduğunda; Avrupa’daki ilk iş 

kuluçkası kurulmuş oldu. Hem ABD’de hem de Avrupa’da iş kuluçkaları, ilk önce, 

bölgesel gelişme için bir araç haline geldi ve daha sonra teknoloji-temelli firmaların 

ortaya çıkışını teşvik ederek bölgesel rekabeti artırmanın yolu olarak görüldü. Berlin 

Üniversitesi, 1983 yılında araştırma bulgularını sanayiye transfer etmek amacıyla ilk 

kuluçkayı kurdu. Fransa, 1985 yılında Sofia-Antipolis Teknoloji Parkında bir 

kuluçka kurarak onu takip etti358. 

Avrupa’da teknoloji kuluçkalarının hedefleri bir ülkeden diğerine 

değişmektedir. Belçika ve İspanya’da esas itibariyle uluslararası firmaların şubelerini 

çekmeye yoğunlaşılmış; Almanya’da hedef, açık bir şekilde yeni başlayan yenilikçi 

firmalar olmuş; Fransa ve Hollanda’da üniversite kuluçkası modeli teşvik 

edilmiştir359. 
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Avrupa’da iş kuluçkaları üzerine çalışırken şu üç konunun farkında olmak 

gerekir360:  

(1) Girişimcilik, pek çok Avrupa ülkesinde bir anomali olarak görülmektedir. 

Bir başka ifadeyle, girişimciliğe karşı bir önyargı mevcuttur. İş kuluçkalarının 

amaçlarından birisi, Avrupa’yı nasıl girişimcilik yanlısı bir yer haline getirmek 

olmalıdır.  

(2) Avrupa’da kuluçkalar hızla yayılmıştır ama bu kuluçkalar, daha çok, kâr 

peşinde koşmayan bir kültüre entegre olmuştur. Bir başka ifadeyle, kuluçkalar, kâr 

elde etmekten daha çok, bölgesel veya yerel kalkınma gibi sosyal amaçlara hizmet 

etmek için kurulurlar. Bu kuluçkalar belki başlangıçta önemli bir işlev görmüşse de 

artık yeni ekonominin gerekleri doğrultusunda bir değişim yaşamak durumundadır. 

(3) İş melekleri ağları, finansman ve yönetimle ilgili konularda yeni kurulan 

şirketlere önemli katkılarda bulunabilmektedir. Ne var ki, Avrupa, bu fırsatı 

değerlendirebilecek durumda değildir. Örneğin Avrupa, iş melekleri alanında bir 

projeye sahip değildir. 

1. AB’de Ortak Politikalar 

AB’de ilk ve en önemli kuluçkalar İş Yenilik Merkezleriydi. Bunların 

başlangıcı 1984 yılına kadar geri gider. İlk İş Yenilik Merkezi, Avrupa Komisyonu 

tarafından bu tarihte kurulmuştur. Bu merkezlerin sundukları hizmetlere 

bakıldığında; kiracı şirketlere –alan, alt yapı temini ve dışsal mali fırsatlar hakkında 

bilgi sağlanması da dahil- bir dizi temel hizmetin sunulduğu görülmektedir361. 

AB, 1984 yılında bir Avrupa İş Yenilik Ağı kurdu. Bu tarihten itibaren, 

20’den fazla ülkede 150 İş Yenilik Merkezi kurulmuştur. İş Yenilik Merkezleri, 

danışmanlık hizmeti sağlayan, teknoloji transferinde yer alan, küçük ve orta ölçekli 

yenilikçi şirketler için eğitim oturumları organize eden profesyonel örgütlerdir.  

Avrupa Konseyi, Mart 2002’de yaptığı bir toplantıyla eski girişimcilik karşıtı 

tutumunu düzeltme yönünde bir adım atmış, “daha girişimci ve yenilikçi bir Avrupa” 

                                                

360 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.132-133. 
361 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
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şeklindeki Lizbon hedefini belirlemiştir. Bu strateji iki yönlüdür. Birincisi, dinamik 

bir iş çevresi yaratmak; bu sayede, rekabetçi piyasalarda şirketlerin kurulmasına, 

büyümesine ve yenilik yapmasına imkan sağlamak. İkincisi, risk alan ve girişimci bir 

ruhu teşvik etmek; bu çerçevede, her düzeyde risk almanın önündeki engelleri 

ortadan kaldırmak362 :   

Avrupa İş Yenilik Ağı, Avrupa Birliği çapında faaliyet gösteren yaklaşık 120 

İş Yenilik Merkezinden oluşan bir ağ oluşturdu; bu merkezlerin büyük bir çoğunluğu 

aynı zamanda iş kuluçkası olarak da işlev görmektedir 363.  

Son genişlemeden önce AB üyesi ülkelerdeki iş kuluçkalarının sayısı aşağıda 

görülmektedir. 

Tablo 13: AB Üyesi Ülkelerdeki İş Kuluçkaları (2002) 

Ülkeler Sayı Ülkeler Sayı 

Avusturya 63 İtalya 45 

Belçika 13 Lüksemburg 2 

Danimarka 7 Hollanda 6 

Fransa 192 Portekiz 23 

Finlandiya 26 İsveç 39 

Almanya 300 İspanya 38 

Yunanistan 7 İngiltere 144 

İrlanda 6 TOPLAM 911 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.13. 

Aslında yukarıdaki rakamları, küçük ve orta ölçekli girişimlerle 

karşılaştırmak, AB ülkelerindeki kuluçkaların ne kadar yoğun olduğunu görmek 

bakımından daha anlamlı olacaktır364. 

                                                

362 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.133. 
363 OECD, “Business Incubation: International …”, a.g.e., s.7. 
364 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.13. 
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Tablo 14: AB Üyesi Ülkelerdeki İş Kuluçkalarının Küçük ve Ortak Ölçekli 

Girişimlere Oranı (2002) 

Ülkeler A-Kuluçka 
sayısı 

B-Küçük ve orta ölçekli 
girişimlerin sayısı (1000) 

A:B oranı 

Avusturya 63 237 1:3 
Belçika 13 594 1:45 
Danimarka 7 235 1:33 
Fransa 192 2.116 1:11 
Finlandiya 26 180 1:7 
Almanya 300 3.334 1:11 
Yunanistan 7 747 1:106 
İrlanda 6 160 1:26 
İtalya 45 3.251 1:72 
Lüksembourg 2 18 1:9 
Hollanda 6 550 1:91 
Portekiz 23 656 1:28 
İsveç 39 243 1:6 
İspanya 38 2.349 1:61 
İngiltere 144 3.355 1:23 
TOPLAM 911 18.025 1:19 

Kaynak: European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.13-14. 

 

Bu iki tablo birlikte değerlendirildiğinde; iş kuluçkalarının her bir ülkedeki 

yoğunluğunun oldukça farklı olduğu görülecektir. Örneğin, (iş kuluçkalarının en 

yoğun olduğu ülke olan) Avusturya’da 3.000 şirkete karşılık bir kuluçka varken; (iş 

kuluçkalarının en az yoğun olduğu ülke olan) Yunanistan’da 106.000 şirkete karşılık 

bir kuluçka vardır. Bir bütün olarak (son katılımdan önceki) AB ülkelerine 

bakıldığında; ortalama oranın 1:19.000 olduğu görülmektedir. Belçika ve Hollanda 

dışarıda tutulursa; kuluçkaların en düşük olduğu ülkeler, AB’nin güneyinde yer alan 

ülkeler olduğu görülmektedir365. 

Bu türden bir değerlendirmenin sınırlılıklarının olduğu, örneğin, iş 

kuluçkalarının genellikle çok spesifik hedef piyasalara sahip oldukları doğrudur. 

Ancak, yine de böyle bir karşılaştırma, kuluçkaların genel olarak gelişiminin ne 

yönde olduğunu görmek bakımından oldukça yararlı olabilir366.  

                                                

365 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.13. 
366 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.13. 
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AB, Avrupa Konseyinin 2000 yılında Lizbon’da ve 2002 yılında da 

Barcelona’da almış olduğu kararlarla girişimciliğin teşvik edilmesi için yeni 

teknolojilerin geliştirilmesini ve/veya yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayacak 

uygun politika ve piyasa çevresinin yaratılması hedeflerini benimsemiştir367. 

Avrupa İş Yenilik Merkezleri Ağı, Avrupa’daki İş & Yenilik Merkezleri için 

bir ağ oluşturma topluluğudur. Üyelik temeline dayalı olarak ağ, yeni ve 

halihazırdaki İş & Yenilik Merkezlerinin gelişimi için teknik yardım sağlar. 160’tan 

fazla İş & Yenilik Merkezini bir araya getirerek bu ağ, bir kalite standardını 

geliştirebilmekte ve izleyebilmekte, ayrıca AB, ulusal ve bölgesel düzeylerde söz 

konusu merkezlerin menfaatlerini temsil edebilmektedir368. 

Avrupa İş Yenilik Merkezleri Ağı, bölgesel ekonomilerin geliştirilmesi ile 

farklılaştırılmasını teşvik etmeye yönelik spesifik bir amaçla Avrupa Komisyonu 

tarafından kurulmuştur. Ağ; İş & Yenilik Merkezlerini kullanarak bölgesel 

gelişmeyle ilgili küçük ve orta ölçekli işletmeler, kamu otoriteleri ve özel kuruluşlar 

arasındaki açığı kapatmaya uğraşmaktadır369. 

2. AB Ülkeleri 

a. İngiltere 

Çok iyi bilinen bir örnek, 1970 yılında kurulmuş olan ve İngiltere’deki iş 

kuluçkalarının en başarılılarından birisi olarak kabul edilen Cambridge Bilim 

Parkıdır. Bu başarı, Cambridge kolejlerinde yer alan akademisyenlerin fikirleri 

gerçekliğe dönüştürmelerinin bir sonucu değildir. Aksine bu başarı, Cambridge 

Üniversitesinin imajına dayanır; bu durum, insanların ileri teknolojiye dayalı 

girişimlerini orada veya oraya yakın bir yerde kurmalarını teşvik etmiştir370. 

İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi, AB’nin en meşhur örnekleri arasında 

yer almaktadır. Bu üniversitede kurulmuş olan “üniversite iş kuluçkası”, 1978 

                                                

367Avangelia SOFOULI, Nicholas S. VONORTAS, “S&T Parks and Business Incubators in Middle-
sized Countries: The Case of Greece”, Journal of Technology Transfer, 
http://www.springerlink.com/content/u62n246740w7613r/fulltext.pdf, 2006. 

368 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.50. 
369 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.50. 
370 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.131. 
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yılından buyana faaliyettedir ve her ay 1,5 şirketin kurulmasına yardımcı olmaktadır. 

Üstelik bu şirketlerin ilk beş yılda hayatta kalma oranlarının ortalaması %93’tür. 

Bugün, Cambridge’in civarında üç üniversite kuluçkası bulunmaktadır371.  

Kuluçkalar ve kuluçkaya alma programları, iş kurma, bilgi ve teknoloji 

transferi ve üniversite araştırmalarının ticarileşmesini desteklemede önemli bir rol 

oynamıştır. İngiliz merkezi hükümetinin (İngiltere’de kuluçkaya alma konusunda 

lider olan) İngiltere İş Kuluçkaya Alma birimine, Küçük İşler Servisi kuluçkaya alma 

takımının kuruluşuna desteği ve İngiliz bölgesel gelişme birimleri tarafından 

kuluçkaya almaya gösterilen aşırı ilgi, İngiltere’deki kuluçkaya alma projelerinin 

sayısındaki artışa katkıda bulunmuştur. Bölge altı kuruluşlar seviyesinde diğer 

kamusal kuruluşlar tarafından konuya gösterilen ilgi, bu alandaki gelişmeleri daha da 

teşvik edici olmuştur372. 

Üstelik, kuluçkaya alma sürecini güçlendirmeye dönük yeni yöntemlerin 

bulunması doğrultusundaki çabalar, kuluçkaya almanın eleştirel bir şekilde 

değerlendirilmesine ve bu çerçevede, yönetişim ve denetim, yönetim ve liderlik, 

profesyonellik ve personel geliştirme, müşteri izleme ve kaydı tutma, kuluçkaya 

almanın etkilerini ölçme ve değerlendirme gibi konuların üzerinde durulmaya 

başlanmıştır373. 

İngiltere’deki kuluçkaların gelişimi şu şekilde olmuştur: 1970’lerde yönetilen 

iş yerleri, girişim birimleri, sanayi siteleri, bilim parkları, iş merkezleri kurulmuştur; 

bu uygulamalardan hareketle 1980’lerin başlarında iş kuluçkası kavramı ortaya 

çıkmış, bunu takip eden dönemde çok amaçlı kuluçkalar gündeme gelmiştir; 

1990’ların ortalarında artık karşımızda uzmanlaşmış kuluçkalar vardır, teknoloji 

kuluçkaları, duvarsız kuluçkalar ve belirli bir sektöre özgü kuluçkalar gibi; 

1990’ların sonlarında yeni ekonominin kuluçkaları ve sanal kuluçkalar ortaya 

çıkmıştır; 21. yüzyıl ise yeni gelişmelere açıktır374.  

                                                

371 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
372 Paul D. HANNON, “Incubation Policy and Practice: Building …”, a.g.m., s.58. 
373 Paul D. HANNON, “Incubation Policy and Practice: Building …”, a.g.m., s.58. 
374 Paul D. HANNON, “Incubation Policy and Practice: Building …”, a.g.m., s.60. 
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Kuluçkaların oluşturulması, İngiltere ve diğer ülkelerde pek çok yerel ve 

bölgesel stratejik birim tarafından, yeni işlerin kurulmasını garanti altına almayı ve 

hayatta kalma oranlarını artırmayı teşvik etmenin, yatırım fırsatlarının belirlenmesine 

yardımcı olmanın ve işlerin daha geniş bağımsız birimler halinde piyasaya 

atılmalarına yardımcı olmanın etkili bir yolu olarak görüldü375.   

Son yıllarda İngiltere hükümeti, kuluçkaların daha fazla geliştirilmesine 

kendisini adamış gibi gözükmektedir. 2001 yılında hazırlanan bir raporda hükümet, 

Küçük İş Servisi tarafından işletilmek üzere bir “kuluçka fonu” belirlemiştir. Bu fon, 

Bölgesel Kalkınma Ajanslarıyla ortaklaşa çalışarak ulusal düzeyde 75 kuluçkanın 

kurulması için kullanılacaktır. Bu kuluçkaların amacı, yeni işlerin hayatta 

kalmalarına yardımcı olmak için hayati derecede önemli olan yönetilen işyerlerinin 

ve iş desteklerinin sağlanmasıdır. Bu konuya bir katkı da Hükümetin Bölgesel 

Yenilik Fonundan sağlanmıştır. Bu destekle birlikte Bölgesel Kalkınma Ajansları 

90’ı aşkın kuluçka ve bilim/iş parkı geliştirme projesine girişmiştir. İngiltere, 

kuluçkalar kurmak için Avrupa Birliği Yapısal Fonundan da yararlanmıştır376. 

b. Fransa 

Fransa’da çok sayıda kuluçka vardır; ancak bunların yaklaşık 50 tanesi –

ulusal bir topluluk/dernek olan- ELAN tarafından kabul edilmiş “minimum 

standartlar”ı karşılamaktadır377. 

Fransa’da iş kuluçkaları, bireyler ve küçük işletmeler için geçici imkanlar 

sağlar ve esas itibariyle yerel yönetimler ile yerel iş yaratmayı teşvik etme amacına 

sahip topluluk aktörleri tarafından desteklenir. Bunun arkasında yatan sebep, kendi 

spesifik ekonomik ve bölgesel ihtiyaçlarına uyarlanmış kuluçkalar geliştirmede 

bölgesel ve yerel yönetimlerin rol sahibi olmasıdır378. Bir tahmine göre (1997 yılı 

itibariyle) 10.000 işin yaratılmasından sorumlu olan kuluçkalarda 2.500 firma vardır. 

                                                

375 Pooran WYNARCYZK, Arnold RAINE, “The Performance of Business …”, a.g.m., s.206. 
376 Pooran WYNARCYZK, Arnold RAINE, “The Performance of Business …”, a.g.m., s.208. 
377 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.14. 
378 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.15. 
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23.000 işi temsil eden 5.000 firma ise Fransız kuluçkalarından piyasaya bırakılmışlar 

ve hala faaliyetlerini devam ettirmekteler379.  

c. Danimarka 

1986-1992 yılları arasında üniversitelerle sıkı bağlantıları olan beş tane bilim 

parkı kuruldu. Danimarka bilim parklarına esas itibariyle özel sektör tarafından fon 

sağlanmaktadır. Esas amaç, araştırmacılar arasında girişimcilikle ilgili faaliyetleri 

destekleyerek, bilim parkı kurulan bölgenin bilgi temelli firmalarının ve örgütlerinin 

büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektir. Bu şekilde bilim parkları, yeni teknoloji 

temelli firmalar yaratarak kuluçkalar olarak işlev görürler. Danimarka bilim 

parklarının zayıf tarafı, riskli işler sermayesi kaynaklarıyla bağlantılarının 

bulunmayışıdır380. 

d. Almanya 

İlk teknoloji merkezlerinin 1980’lerin ilk yıllarında ülkenin batı bölgelerinde 

kurulmuş olduğu Almanya, Avrupa’nın en geniş iş kuluçka topluluğuna sahiptir. 

1980’lerin sonuna doğru bu ilk adımlar, ülkenin doğu bölgelerindeki kuluçkaları 

geliştirmeyi de içerecek bir biçimde yeniden gözden geçirilmiş ve bu eğilim, iki 

Almanya’nın birleşmesini de hızlandırmıştır. Alman kuluçkalarının en belirgin 

özelliği, pek çok kuluçkanın üniversiteler ve araştırma-geliştirme enstitüleriyle yakın 

bağlarının bulunmasıdır381. 

Teknoloji ve İş Kuluçkası Merkezi Topluluğu, Almanya’da 300’ü aşkın yenilik 

merkezinin varolduğunu tahmin etmektedir. Topluluk yenilik merkezlerini, iş kuluçkaları 

ve ayrıca teknoloji ve yenilik merkezleriyle eş anlamlı kullanmaktadır. Bu merkezler, bir 

işe başlama tavsiyesi, ofis alanı, teknik ve teknolojik yönelimli hizmetler sunan 

birimlerdir. Bu birimlerin amacı, göz ardı edilen alanların yeniden canlandırılmasına 

katkıda bulunan bölgesel ekonomik gelişmeyi desteklemek, işsiz insanlara yardım etmek, 

girişimciliği teşvik etmek ve teknoloji transferini desteklemektir. Ne var ki, iş kuluçkaları 

içindeki bütün şirketlerin ancak %77’si teknoloji yönelimli yeni kurulan işlerdir. İş 

                                                

379 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.28. 
380 OECD, “Technology Incubators: Nurturing …”, a.g.m., s.28. 
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kuluçkaya alma merkezleri bir yılda yaklaşık 1.000 yeni kurulmuş işi desteklemektedir; 

ortalama kuluçkaya alma süresi, 3 ile 7 yıl kadardır. Kuluçkadan dışarı bırakılan şirketlerin 

hayatta kalma oranı oldukça yüksektir382. 

Almanya’da iş kuluçkaları iki Almanya’nın birleştirilmesine yardımcı olmak 

için de kullanılmıştır383. Almanya’da, farklı sektörleri kapsayan yaklaşık 200 tane 

teknoloji merkezi veya kuluçka bulunmaktadır ve bunlardan 60’tan fazlası Kuzey 

Rhine Westphalia bölgesine yerleştirilmiştir. Bu, bütün büyük şehirlerdeki 

kuluçkaların yanı sıra neredeyse her orta ölçekli şehrin kendi teknoloji merkezine 

sahip olduğu anlamına gelir384. 

e. İtalya 

İtalya’da oldukça başarılı pek çok kuluçka bulunmaktadır. İş Yenilik Merkezi 

Friuli Venezia Giulia, örneğin, 1986 yılında yerel kamu sektörü kuruluşları tarafından 

kurulmuştur. Amacı, yeni riskli işler yaratarak bölgesel ekonomik gelişmeyi 

sürdürmektir. İş Yenilik Merkezi Liguria ise 1987 yılında kurulmuştur ve yine amacı 

yerel gelişmeyi sağlamaktır. İmalâtla uğraşan şirketlere yardımcı olması için 

kurulmuştur. AlmaCube, Bologna Üniversitesi tarafından Mayıs 2001’de kurulan bir 

başka kuluçkadır. Amacı, yerel üniversite sistemi içinde girişimciliği teşvik etmek ve 

sürdürmektir. Turin Polytechnic’in kuluçkası, ilk üniversite kuluçkasıdır ve 2000 

yılında kurulmuştur. Amacı, akademik yan ürünlerin yaratılmasını destekleyerek 

Polytechnic içindeki girişimcilikle ilgili potansiyelleri harekete geçirmektir. 

Speen@Egg, Şubat 2000’de kurulan bir E-iş kuluçkasıdır. Bu kuluçka, çok farklı 

disiplinlerden gelen profesyonellerden oluşan bir grup tarafından, tasarımdan tamamen 

uygulamaya geçirilmesine kadar teknolojiler ile hizmetler üzerinde yoğunlaşan internet 

şirketlerini planlamak ve yönetmek için kurulmuştur. E-matrix, iki eski McKinsey 

danışmanı tarafından Milan’da Şubat 2000’de kurulmuştur. BainLab, önemli bir 

İtalyan stratejik danışma şirketi olan Bain Cueno ve Ortaklarının kuluçkasıdır. 

TelecomItalia, Haziran 2001’de Naples ticaret merkezinde bir “Teknoloji Yenilik 

Merkezi” kurmuştur. Bu girişimin temel düşüncesi, TelecomItalia’nın bilgi temelini, 
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sunduğu imkânları, laboratuarlarını, araştırma geliştirme altyapısını, gelecek vaat eden 

girişimcilik faaliyetleri için uygun hale getirmektir385. 

Kuluçkaya alma ağının gelişimi konusunda göreli olarak geç kalmış olan 

İtalya’da, -ekonomik kalkınma ve girişimciliği teşvik için oluşturulan İtalyan ulusal 

kuruluşu- Sviluppo Italia tarafından işletilen 13 tane kuluçka vardır. Buna ilaveten 17 

kuluçka şu an inşa aşamasındadır veya planlanma evresindedir. İtalya’daki 

kuluçkaların pek çoğu, İş Kuluçkalar Merkezlerinin bir parçasıdır386.   

f. Hollanda 

AB’nin en meşhur örnekleri arasında yer alan Hollanda’nın Twente 

Üniversitesi, Geçici Girişimcilikle İlgili Yerleştirmeler Programı vasıtasıyla 300’den 

fazla yeni şirketin kurulmasını mümkün kılmıştır. Üstelik bu şirketlerin ilk beş yılda 

varlıklarını sürdürme oranlarının ortalaması %80’dir387.  

İş kuluçkaları, Groningen ve Enschede teknoparkları içerinde entegre olmuş, 

parkın içindeki ve dışındaki ileri teknoloji bazlı işletmelere hizmet vermektedir388.  

g. İsveç 

AB bünyesindeki önemli bir üniversite iş kuluçkası da İsveç’in Linkopig ve 

Chalmers Üniversitelerinde yer almaktadır. Birincisi, 1980’lerden buyana 400 tane 

ileri teknolojiye dayalı faaliyette bulunan şirketin ortaya çıkmasına katkıda 

bulunmuştur. İkincisi ise 1979’dan bugüne kadar 200 tane akademik yan ürün (spin-

off [mevcut bir şeye dayanarak meydana getirilen yeni şey]) ile ilgili girişimde 

bulunmuştur389. 

h. İrlanda 

İrlanda’nın Dundalk Bölgesel Teknik Koleji, AB içindeki en önemli 

üniversite iş kuluçkalarından birisine sahiptir. Bu kolej, pek çok yeni şirketin 

                                                

385 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.119-121. 
386 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.14. 
387 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
388Gülser ROL, Dünya’daki Teknoloji İnkübatörlerinden Seçilmiş Bazı Örnekler ve 

Türkiye’deki Uygulamalar, KOSGEB, Anakara, 1999, s.6. 
389 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
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kurulmasına yardımcı olmuştur. Kolej, Teknoloji Girişim Programı adı altında on beş 

aylık programlar düzenlemekte ve her programda ortalama 10 yeni şirket 

kurulmaktadır390. 

i. Finlandiya 

Finlandiya’da kuluçka faaliyeti, ancak AB’ye üye olduktan sonra etkin bir 

şekilde başlamıştır. Örneğin, 1995’te Helsinki bölgesinde sadece bir aktif kuluçka 

vardı. Beş yıl sonra, 16 kuluçka aktiftir. Bunların üçte biri karma kuluçka, üçte biri 

ekonomik kuluçka ve kalanı da teknoloji kuluçkalarıdır391. 

Finlandiya’da 1990 yılında kısa adı SPINNO olan bir program uygulamaya 

konuldu. Bu programın amacı, ileri teknolojiye dayalı yan ürün (spin-off) şirketleri 

vasıtasıyla ekonomik ve teknolojik gelişmeyi hızlandırmaktır. Bugüne kadar 100’den 

fazla yeni şirket kurulmuştur392. 

Tampere programı, Finlandiya’nın Tampere şehrini bilgi toplumunun öncüsü 

haline getirmektir. Bugün itibariyle bu şehirde dört tane iş kuluçkası bulunmaktadır. 

Birincisi, Fin Tıp Araştırma Ltd. adında, bir iş geliştirme örgütüdür ve sağlık 

teknolojileri üzerine yoğunlaşmıştır. Temel kuluçka hizmetlerinin yanı sıra 11.000 € 

ile 50.000 € arasında borç da verebilmektedir393.  

İkincisi, Tampere Teknoloji Merkezi ile Tampere Teknoloji Üniversitesinin 

birlikte oluşturduğu, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı iş, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinden müteşekkil uluslararası nitelikte öneme sahip bir topluluktur. Hermia 

kuluçkası da dahil bu şirketin iş geliştirme hizmetlerinin pek çoğu, (Tampere 

Teknoloji Merkezi Ltd. şirketinin yüzde onuna sahip olduğu) girişimci firmalar, 

özellikle de Hermia İş Geliştirme Ltd. şirketi için on yılı aşkın süre için dış kaynak 

sağlanmıştır. Bu kuluçka, teknoloji temelli ürün ve iş yenilikleri üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Tampere Bölgesindeki kuluçkalar, diğer ülkelerdeki 

kuluçkalardan farklı olarak, yönetim tarafından kontrol edilmekte ve kamusal sektör 

                                                

390 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
391 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.131. 
392 Rosa GRIMALDI, Alessandro GRANDI, “Business Incubators and  …”, a.g.m., s.112. 
393 Hannu JUNGMAN, Makro SEPPÄ, “V2C Activity on a Local …”, a.g.m., s.269. 
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temelli oyuncular maliklerin küçük bir azınlığını oluşturmaktadır. Yine bu 

kuluçkalar, sıkı bir kamu-özel ilişkisi örneğidir394.  

Üçüncüsü, özel sektör (esas itibariyle geniş) şirketlerin çoğunluk hissesine 

sahip oldukları diğer kuluçkaların aksine Media Tampere, Tampere Şehri tarafından 

bir azınlıkça kontrol edilmektedir. Media Tampere erken aşamadaki şirketlere de 

yatırım yapabilmekte ve kuluçka hizmetleri için yaratıcı bir şekilde dış kaynak 

bulmaktadır. Media Kulübü kuluçkası, içerik üretimi ve medya işinde uzmanlaşmış 

bir kuluçka olarak daha yeni kurulmuştur. Bu kuluçka henüz hukuki bir kişilik 

kazanmamıştır ama tamamen Tampere Polytechnic tarafından sahiplenilen bir 

projedir. Bu proje, 2001’de iki yıllık olarak kabul edilmiştir395. 

Dördüncüsü, Tampere şehrinin stratejik sektör olarak öngördüğü bu alana 

giren Professia Ltd. şirketidir. Professia, dört eşit ortak tarafından sahiplenilmiştir: 

Tampere şehri, Tampere Üniversitesi, Finnvera Ltd. şirketi (bir kamusal fon sağlama 

birimidir) ve Sentio Invest Ltd. şirketidir (sahibi bir yerel yönetim birimi olan riskli 

iş sermaye şirketidir). Professia, bilgi yoğun danışma ile iş hizmeti şirketlerini 

geliştiren bir iş kuluçkasını yönetir396. 

ABD ile Finlandiya arasında bir karşılaştırma yapan Jungman ve Seppä397, iki 

ülke arasındaki girişimcilik kültürlerinin oldukça farklı; ABD’de, girişimciliğe, 

büyüme ve zenginlik yaratmaya karşı olan tutumun, Finlandiya’ya göre hayli teşvik 

edici olduğunu bulmuşlardır. 

j. Avusturya 

Avusturya’da Carinthia ilinde bir sanal kuluçka kuruldu. Sunulan emlak 

hizmetleri oldukça sınırlı bir düzeye indirildi. Finansal danışmanlık, yönetimle ilgili 

deneyimler, pazarlama yardımı, video konferans ve benzeri konularda elektronik 

ortam vasıtasıyla yardım sunuldu. Bu örnekte, bir kuluçkaya almanın inşası için 

                                                

394 Hannu JUNGMAN, Makro SEPPÄ, “V2C Activity on a Local …”, a.g.m., s.269-270. 
395 Hannu JUNGMAN, Makro SEPPÄ, “V2C Activity on a Local …”, a.g.m., s.270. 
396 Hannu JUNGMAN, Makro SEPPÄ, “V2C Activity on a Local …”, a.g.m., s.270. 
397 Hannu JUNGMAN, Makro SEPPÄ, “V2C Activity on a Local …”, a.g.m., s.271. 
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gerekli olan başlangıç masraflar, kiracıların başlangıçta duyacakları mali kaynaklar 

için kullanılır398.  

Avusturya’da, 1986 yılında Graz ve Linz’de ilk merkezlerin kurulmasını 

takiben, 1990’larda iş kuluçkalarının hızlı bir şekilde genişlediği görülmektedir. –Bir 

Avusturya topluluğu olan- VTO’ya göre; bir kısmı şu anda faaliyette olan veya bir 

kısmı da kurulma aşamasında olan 60’ın üzerinde iş kuluçkası vardır399. 

k. Polonya 

UNDP’nin teknik yardımı, Polonya’da iş kuluçkası kavramının gelişmesinde 

önemli bir yere sahiptir. Bu destekle, 1990 yılında ilk kuluçka faaliyete başlamıştır. 

1992 yılında Polonya İş Kuluçkaları ve Yenilik Merkezleri Topluluğunun kurulması, 

bu alandaki gelişmenin tetikleyicisi olmuştur. Daha önceleri kuluçkalar teknolojinin 

ticarileştirilmesi üzerinde yoğunlaşmışken, 1993 sonrası programlar, Dünya Bankası 

ve Avrupa Birliğinin de desteği ile istihdam yaratma ve Polonya ekonomisini 

yeniden yapılandırmayı amaçlamıştır. Şimdilerde ise Polonya’da yaklaşık 65 tane 

kuluçka vardır400.  

l. Yunanistan 

Yunanistan’da bilim ve teknoloji parkları ile kuluçkaları geliştirmeye yönelik 

ilk hükümet girişimi, kendi araştırma-geliştirme sonuçlarını kullanması için 

üniversiteler ve diğer kamusal araştırma enstitüleri tarafından parkların kurulması 

için fon sağlama desteğinin sağlanmasıyla birlikte 1989 yılında uygulamaya 

geçirilmiştir. Bu politika, kamusal eğitim ve araştırma kuruluşlarına hayli yakın 

olmaktan yarar sağlamayı ummakta olan parklara bilgi yoğun girişimleri çekmeyi 

amaçlamıştır. Bu kamusal girişimler ilk başta dört yerde kamusal araştırma 

merkezleri tarafından bilim ve teknoloji parkları inşa edilmesine sebep olmuştur. 

Bunlara 1990’lı yılların sonları ile bu on yılın başlarında üç tane daha eklenmiştir. 

Bu ilk dönem kuluçkaların bazı zayıf yanları vardı; yetersiz fon sağlama (kaynak 

sermayesinin olmaması, sadece ara sıra sınırlı riskli iş sermayesiyle bağlantı 

                                                

398 Rudy AERNOUDT, “Incubators: Tool for …”, a.g.m., s.132. 
399 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.14. 
400 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.12. 
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kurulması), hayli karmaşık hizmetlerin ve kolaylıkların işletilmesi için gerekli olan 

yönetsel uzmanlığın yokluğu, kiracı firmalara hizmet sağlamak için deneyimli 

yabancı iş yöneticilerine sınırlı ölçüde güven duyma, araştırma ile ticari ihtiyaçlar ve 

gereklilikler arasında tam bir ayrım yapılamaması, muhtemel kiracılara sunulan 

altyapının etkin olmaması gibi401. 

Yunanistan, AB yapısal fonları tarafından desteklenecek olan yeni bir 

programı Mart 2001’de yürürlüğe koymuştur. Kapsamlı bir endüstriyel rekabetçilik 

programıyla zorunlu endüstriyel yapısal uyarlamaların hayata geçirilmesine devam 

edilecektir. Bu programın önceliklerinin pek çoğu yenilik ve girişimcilikle ilgilidir; 

girişimciliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, girişimci çevrenin iyileştirilmesi ve 

bilgi yoğun sektörlerde teknolojik araştırma ile yenilik yatırımı gibi. Bunların hayata 

geçirilmesi için öngörülen yollar arasında yan ürünlerin finansmanının sağlanması, 

yenilikçi firmaların kuluçkaya alınması mekanizmaları, (örneğin, üniversite-endüstri 

arasında) aracılık yapma/dostluk kurma ofislerinin açılması gibi yollar yer 

almaktadır. Bu ikinci dönemde kurulan kuluçkalar, birinci dönemdekilerin aksine, 

kâr amaçlı kuluçkalardır ve özel sektör tarafından finanse edilirler ve işletilirler402 . 

III. UZAKDOĞU ÜLKELERİNDE İŞ KULUÇKALARI 

Pek çok ülke iş kuluçkası programlarını yerel ekonomilerini yeniden 

canlandırmak, istihdamı artırmak ve ileri teknolojiye dayalı endüstrileri geliştirmek 

için teşvik etmektedir. Bugünlerde değişen çevreye uyum sağlamak ve ekonomik 

rekabetçiliği artırmak için [Güney] Kore’nin de çok sayıda iş kuluçkası kurduğu ve 

işlettiği görülmektedir403. Kore’de ilk kuluçka 1993 yılında işe başlamış olsa da esas 

genişleme son yıllarda olmuştur. Şu an 200 civarında kuluçka vardır ve bunların 144 

tanesi faaliyettedir404. 

                                                

401 Avangelia SOFOULI, Nicholas S.VONORTAS, “S&T Parks and Business Incubators in Middle-
sized Countries: The Case of Greece”, Journal of Technology Transfer, 
http://www.springerlink.com/content/u62n246740w7613r/fulltext.pdf, 2006. 

402 Avangelia SOFOULI, Nicholas S.VONORTAS, “S&T Parks and Business Incubators in Middle-
sized Countries: The Case of Greece”, Journal of Technology Transfer, 
http://www.springerlink.com/content/u62n246740w7613r/fulltext.pdf, 2006. 

403 Sang Suk LEE, Jerome S. OSTERYOUNG, “A Comparison of Critical Succes …”, a.g.m., s.418. 
404 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.11. 
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Tayvan hükümeti, 1996’dan sonra üniversiteleri ile araştırma enstitülerinde 

kuluçka programlarını desteklemiştir. Endüstriyel Teknoloji Araştırma Merkezi, 

kendi kuluçkası olan ITRI kuluçkasını Temmuz 1996’ta kurmuştur. Tayvan’ın ilk 

kuluçkası olan ITRI, hızla büyümüştür. Şu an ise 50’yi aşkın kuluçka programının 

uygulamaya konulduğu görülmektedir405. ITRI’nın temel misyonu, yerel 

girişimcilerin teknoloji temelli yeni işlerini kurmalarına yardımcı olmak, yeniliklerin 

artışına, girişimciliğe yatkın bir çevrenin sürekli yeniden üretimine katkıda 

bulunmak, şeklinde ifade edilmektedir406. ABD’deki kuluçkaların aksine 

Tayvan’daki kuluçkaların pek çoğu, yerel yönetimler ve bankalar tarafından değil de 

üniversiteler ve Küçük ve Orta Ölçekli Girişim İdaresi tarafından 

desteklenmektedir407. 

Japonya’da farklı türde 203 tane iş kuluçkası iş yapmakta, bunlardan yaklaşık 

üçte biri, kendisini bu işe adamış yönetim personeliyle birlikte tipik fiziksel 

hizmetleri sağlamaktadır. Diğerlerinin bir kısmı bir kuluçkaya almanın ayırt edici 

özelliklerinden yoksundur. 2010 yılı için öngörülen hedeflere bakıldığında; 300 yeni 

iş kuluçkasının açılacağı, 500 profesyonel yöneticinin eğitileceği ve 150.000 yeni 

işin yaratılacağı görülmektedir408. 

Hindistan’da şu an 18 tane Yazılım (Software) Teknoloji Parkı vardır ve 15 

tane Bilim & Teknoloji Girişimcileri Parkı, her ne kadar kuluçkaların bir takım ayırt 

edici özelliklerine sahip değilse de, bazı yönlerden yazılım kuluçkalarına 

benzemektedir. Ayrıca, şimdilerde Mumbai, Yeni Delhi’de Hindistan Teknoloji 

Enstitüsü, biyo-teknoloji için güneyde bir üniversite, Haydarabad’ta bir 

Geliştirilmiş/İleri Malzemeler (Advanced Materials) Teknoloji Kuluçkası ve diğer 

yerler kurulmaktadır409. 

Malezya’da Teknoloji Geliştirme Şirketi, belirli sektörlerdeki üniversite-iş 

ortaklığını geliştirmek/hızlandırmak için Teknoloji Geliştirme Merkezleri kurmuştur. 

Bu merkezlerden Putra Malezya Üniversitesi multi-medya çalışmaları, Malezya 
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Üniversitesi ise biyo-teknoloji ve farmakolojik ürünler üzerine çalışmalar 

yürütecektir410. 

Endonezya, Java’da, 1994 yılında UNDP’nin yardımıyla üç tane pilot proje 

şeklinde kuluçka kurulmuştur. Şimdilerde bunlara yenileri eklenmiş, 

üniversitelerdeki diğer kuluçkalarla birlikte temel ulusal kuluçka programının bir 

parçası haline getirilmiştir. Ayrıca Endonezya İş Kuluçkası Topluluğu da 

kurulmuştur411.  

Çin, bir on yıl önce, mahallinde iş kuluçkalarıyla birlikte bilim parkları 

geliştirmek için geniş çaplı bir program kabul etti. Bu projenin esas amacı, ulusun 

yenilikçi sistemini büyük ölçüde iyileştirecek kurumlar yaratarak ekonomik mimariyi 

yeniden tasarımlamaktı. Batılı modeli izleyerek bilim parkları, uygun kuruluşlar 

olarak düşünüldü. Bunun sebebi;  kuluçkaların, Çin’in pek çok kamusal enstitüsünü 

ve üniversitesini yararlı hale getirebilecek ve böylece hem halihazırdaki yerli 

firmaların hem de ortaya çıkan teknoloji temelli yeni özel firmaların teşvik 

edilmesine yardım edebilecek durumda olmalarıdır. Ne var ki bu program 

başlangıcından bu yana pek çok amaca hizmet eder hale gelmiştir ve galiba en az 

hizmet ettiği şey de yenilikçilik sisteminin reforma tabi tutulmasıdır412.   

Yenilik ve teknoloji transfer etkinliklerinin bilim parklarının çekirdeği olduğu 

kabul edilir. Ne var ki, Çin’in bilim parklarında geliştirilen politikalar, her şeyden 

önce, üretimi geliştirmeyle ilgili gibi gözükmektedir. Çin parklarının en ayırt edici 

özelliği, bu parkların, ulusun endüstriyel gelişiminin temel malzemelerinin 

sağlandığı yerler ve doğrudan uluslararası teknoloji transferinin önemli kanalları 

haline gelmeleridir. Bu yüzden, araştırma ve geliştirme kabiliyetlerini güçlendirmeyi 

düşünen şirketler, yenilik açısından söz konusu parkların rolünü fazla 

abartmamalıdır413.   

Son yirmi yıldır Çin’in bilim parkları pek çok amacı gerçekleştirmek için 

evrim geçirmiştir. Onların kurulmasının asıl sebebi yenilikçi sistem reformunu teşvik 
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etmek yerine, 153 sınama parkları artan ölçüde sanayileşme ve ticaret stratejisiyle 

ilişkili olmuştur. Bu yüzden Çin’in, ekonomik sistemin denetleyici olmaktan mimarı 

olmak yönündeki çabaları, ancak kısmi bir başarı olarak değerlendirilebilir. Bununla 

birlikte sınama parklarının gelişme/kalkınma amaçları, bir on yıldan fazla bir süredir 

bu doğrultuda gelişmiştir. Bu evrim geçiren gelişme stratejisinin geniş bağlamında 

meseleye bakıldığında; söz konusu parkların başarılı olmaktan hayli uzak oldukları 

gözükmektedir. Bu evrim geçiren stratejinin bir sonucu, yabancı işlerin ve yönetimin 

Çin’de yatırım yapmayı düşündüklerinde bu sınama park alanlarını dikkate almaları 

gereğidir414. 

Çin kuluçkaları, kültürel değişmeyi yaratmanın bir aracı da olmuş, hükümet 

araştırmaları ile –girişimci tutumları geliştirerek ve yurt dışındaki Çinli 

akademisyenlerin tekrar yurda dönmelerini kolaylaştırarak- piyasa arasındaki 

uçurumu kapatmaya yardımcı olmuştur. Kuluçka dernekleri/toplulukları, sürekli 

etkileşimi teşvik etme ve yöneticiler arasındaki fırsatları öğrenmede etkin 

olmuştur415. 

Çinli otoriteler tarafından da çok iyi bilindiği üzere Çin’in kuluçka 

programının zayıf tarafı, “yazılım” üzerine yoğunlaşmıyor olması; yöneticilerin 

genellikle memurlardan oluşması ve bunların da yeteri kadar deneyime sahip 

bulunmaması; sunulan hizmetlerin maliyetleri karşılama düşüncesine dayanmaması, 

bunun da hizmetlerin kalitesini ve sürdürülebilirliğini etkilemesidir416.    

Malezya 1976 yılında kısa adı SIRIM olan kurum eliyle Endüstriyel Kuluçka 

Programını başlattı ve bu kurum, ülkedeki ilk kuluçka girişimi olması hasebiyle 

büyük bir itibar da elde etti. Bu ilk kuşak teknoloji kuluçkası programı, temel 

kolaylıklar ile teknoloji temelli girişimlerin ilk dönem büyümeleri için uygun bir 

çevre sağladı417. Bu aşağıdaki şekilde daha açık bir şekilde görülmektedir. 
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Şekil 6: SIRIM İlk Kuşak Kuluçka Modeli 

 

Kaynak: M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based …”, a.g.m., s.180. 

Malezya, yine aynı kurum eliyle, bu sefer piyasa geliştirme aşamasını da 

içerecek biçimde yeni kuluçkaya alma çerçevesi oluşturmuştur. Buna göre kuluçkalar 

artık, sadece girişimci geliştirme, girişim yaratma aşamasından oluşmamaktadır418. 

Bu durum aşağıda daha açık bir şekilde gözükmektedir. 

1976 yılından bu yana SIRIM kuluçka sistemi, değişik teknoloji alanlarında 

30’dan fazla girişimi başarılı bir şekilde kuluçkanın dışına bırakmıştır. Bunlardan en 

azında %60’ı halen iş yapmakta ve daha yeni bölgeyi vurmuş ekonomik krize 

rağmen varlığını sürdürmektedir419. 

Yunos420, Malezya deneyiminden yola çıkarak, kuluçkaların başarısı için şu 

önerileri geliştirmiştir: (1) Kuluçkaya yönelik hükümet desteği sürekli olmalıdır; (2) 

hükümet kuluçkaya alma sisteminde yer almalıdır; (3) kuluçkada deneyimli kuluçka 

yönetimi bulunmalıdır; (4) kiracıların kuluçkaya giriş ve çıkış kuralları açık bir 

şekilde belirlenmiş olmalıdır; (5) kuluçkanın çok iyi belirlenmiş hedefleri 

bulunmalıdır; (6) kiracılar için uygun bir çevre oluşturulmalıdır; (7) iş ile teknoloji 

arasında bağ kurulmalıdır. 

                                                

418 M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based …”, a.g.m., s.180. 
419 M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based …”, a.g.m., s.186. 
420 M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based …”, a.g.m., s.187. 
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Şekil 7: SIRIM İkinci Kuşak Kuluçka Modeli 

 

Kaynak: M.G. Mohd YUNOS, “Building an Innovation-based …”, a.g.m., s.182. 

Tayvan’da hükümet yardımıyla veya sadece özel sektör tarafından kurulmuş 

olan kuluçka sayısı, 2004 yılının sonunda 70’i geçmiştir. Burası, dünyada 

kuluçkaların en yoğun olduğu yerdir. 1.600’ü aşkın şirkete kuluçkalar tarafından 

yardım edilmiştir. Bu girişimler ağırlıklı olarak, enformasyon teknolojisi, elektrik 

mühendisliği, multi-medya iletişim, biyo-teknoloji, çevresel koruma, tıbbi bakım, 

telekomünikasyon, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği ve petrol, hammadde, 

turizm ve eğlence, eğitim, kültür ve sanat, vb. gibi alanlarda yoğunlaşmıştır421. 

Tayvan’daki kuluçkaların büyük bir çoğunluğu okullar tarafından 

kurulmuştur; bu yüzden pek çoğu, okulların yönetsel bürokrasisi ve eğitim 

politikalarından dolayı zorunlu kaynaklarını elde etmede sıkıntı yaşamaktadır. Bu da 

kuluçkaya yerleştirilecek girişimcileri derleyip toparlama konusunda kuluçkanın elini 

kolunu bağlamaktadır422.  

                                                

421 Wen-Long CHANG, Jasmine Yi-Hsuan HSIN, “The Study of Motivation and Performance of the 
Incubators’ Strategic Alliances: Strategic Groups Perspective”, The Journal of American 
Academy of Business, Cambridge, 8 (2), 2006, s.126. 

422 Wen-Long CHANG, Jasmine Yi-Hsuan HSIN, “The Study of Motivation …”, a.g.m., s.126. 
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IV. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İŞ KULUÇKALARI 

Gelişmekte olan ülkelerdeki kuluçkaların önemli bir bölümü, Batılı 

ülkelerden gelen uzmanlardan yardım alınarak kurulmuş ve onların yöneticileri, 

Batıda eğitilmiştir. Bu yüzden, bu yöneticiler, Batılı ülkelerdeki başarılı 

deneyimlerin farkındadırlar ve bunları kendi kuluçkalarının özel koşullarına 

uyarlamaya çalışmaktadırlar423. 

Brezilya, 1980’li yıllardan itibaren Ulusal Bilim ve Teknoloji Geliştirme 

Konseyi tarafından Teknolojik Yenilik Programını uygulamaya koydu. Büyüme, 

1993 yılında hızlanmış, bugün pek çoğu güney ve güney doğuda yer alan 100’e 

yakın iş kuluçkası bulunmaktadır. Brezilya’da iş kuluçkalarının büyük ölçüde federal 

hükümet tarafından desteklendiği görülmektedir. Örneğin, “Bolsistas”, hükümet 

fonları tarafından desteklenen bir araştırma projesidir, personel maliyetlerini 

düşürmeyi, tıp öğrencilerine pratik iş deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Brezilya’da özel sektör de iş kuluçkalarının finansmanına katkıda bulunur ama 

buradaki özel sektör, kâr peşinde koşmayan özel sektördür424.  

Bir on yıl önce yola çıkan Brezilya şu an yaklaşık 160 tane iş kuluçkasına 

sahiptir. 2001 yılındaki Dünya İş Kuluçkası Konferansında ulusal rekabete dayalı, 40 

ilave yerin kuluçkalara destek için seçildiği ilan edilmiştir. Programları 

Brezilya’dakinden daha geri düzeyde de olsa, Güney Amerika’nın diğer ülkelerinde 

de kuluçkalar işletilmekte veya planlanmaktadır425. 

Sanayileşmekte olan ülkeler arasında en geniş iş kuluçkası programı 

Çin’dedir. 1980’li yıllarda UNDP yardımıyla birlikte Çin kuluçkaları, ülkenin 

ekonomik açıdan yeniden yapılandırılmasına da katkıda bulunan (1999 itibariyle) 

200’ü aşkın girişimi ekonomiye kazandırmıştır. Bu kuluçkalar kâr peşinde 

koşmayan, devlet mülkiyetindeki şirketlerdir426. Çin’de ayrıca, kuluçka gibi işlev 

                                                

423 Rustam LALKAKA, Pier A. ABETTI, “Business Incubation and Enterprise …”, a.g.m., s.199. 
424 Rustam LALKAKA, Pier A. ABETTI, “Business Incubation and Enterprise …”, a.g.m., s.202. 
425 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.12. 
426 Rustam LALKAKA, Pier A. ABETTI, “Business Incubation and Enterprise …”, a.g.m., s.203. 
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gören “yazılım (software) parkları” gibi başka pek çok organizasyon 

bulunmaktadır427. 

Özbekistan’da Devlet Mülkiyeti Yönetimi ve Girişimcilik Desteği İçin Devlet 

Komitesinin siyasal desteği ile birlikte iki tane pilot kuluçka 1995 yılında Taşkent ve 

Semerkant’ta faaliyete başlamıştır. 1996’da İş Kuluçkası Ağı oluşturulmaya 

başlanmış ve yaklaşık 20 tane bu türden kuruluşa ulaşılmıştır. Bunların yaklaşık 

yarısı uygun kuluçkalar şeklinde işlev görmekte ve bunların da çoğu tarım işletmeleri 

alanında faaliyet göstermektedir428.  

Brezilya, Malezya, Çin, Özbekistan, Güney Afrika ve Ukrayna örneklerini 

inceleyen Lalkaka ve Abetti429, gelişmekte olan ülkelerdeki kuluçkaların birbirinden 

farklı özellikler arz ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Her ülkede, mevcut altyapı ve 

politikalar çerçevesinde ve yine içinde bulunulan kültürel koşullarda potansiyel 

girişimler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. İş kuluçkaları süreci bu ülkelerde 

henüz yenidir ve gelişmektedir. Pek çok kuluçkanın ömrü beş yılı bile 

geçmemektedir. İş kuluçkaları, bir taraftan, girişimler yaratmanın faydalı bir aracı 

olarak görülürken, diğer taraftan, ekonomik gelişme için çok az şey yapan maliyetli 

bir tutku olarak lanetlenmektedir. 

Lalkaka ve Abetti430, yine, çalıştıkları ülkelerden elde ettikleri bulgulardan 

yola çıkarak, başarılı iş kuluçkalarıyla ilgili temel ilkelerin şunlar olabileceğini ifade 

etmektedirler:  

(1) Yeni işlerin ve ekonomik büyümenin, iş kuluçkaları tarafından değil de iş 

kuluçkalarında beslenip büyütülen şirketler tarafından sağlandığı unutulmamalıdır. 

(2) Hükümetler tarafından mali kaynakları sağlanan iş kuluçkalarına karşı 

bürokratların girişimcilik yanlısı bir tutumla hareket etmeyecekleri akılda tutulmalı, 

iş kuluçkasının yöneticisi, güçlü kanıtlarla taleplerini dile getirmelidir. 

                                                

427 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.11. 
428 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.11-12. 
429 Rustam LALKAKA, Pier A. ABETTI, “Business Incubation and Enterprise …”, a.g.m., s.204. 
430 Rustam LALKAKA, Pier A. ABETTI, “Business Incubation and Enterprise …”, a.g.m., s.207-208. 



 140 

(3) Yerel bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı uluslararası kurum ve 

kuruluşlardan destek alınabilir ancak, destek alınan hizmetler ve programlar hızla 

yerel personele devredilmelidir.  

(4) Kuluçkaya alma sürecinin bütün aşamalarında yapılan işler, tarafların 

anlayabileceği biçimde belirlenmeli, çatışmalar ve yanlış anlamalar ortadan 

kaldırılmalıdır. 

(5) Bilgi akışının sağlıklı olmasına özen gösterilmeli, özellikle eksik, 

önyargılı veya abartılı bilgilerin yayılmasının önüne geçilmelidir. 

(6) İş kuluçkalarından yararlanan kiracıların, kendi ayaklarının üzerinde 

durabilecekleri bir süre belirlenmeli, belirsiz bir süreye kadar iş kuluçkasından 

yararlanarak kaynakları tüketmelerine mani olunmalıdır. 

(7) Bürokrasinin büyümeye eğilimli olduğu hatırda tutulmalı, iş 

kuluçkalarının genişleyen bir bürokrasi olmak yerine, kiracılara hizmet sunan bir 

birim olmasına uğraşılmalıdır. 

(8) İş kuluçkaları, özellikle, kuluçkaya alınan şirketlerin ilgili olduğu kurum 

ve kuruluşlarla bir ağ oluşturarak kiracılarına yardımcı olmalıdır. 

(9) Bazı gelişmekte olan ülkelerde, örneğin Ukrayna’da, iş kuluçkalarının 

başında bir yerli, bir de yabancı uzman bulunabilmektedir. Bu ikili durum, yerel 

personelin hızla eğitilmesiyle ortadan kaldırılmalıdır. 

(10) İş kuluçkalarının sadece yerel kiracılara hizmet vermediği, yabancı 

firmaları da çekmenin zorunlu olduğu unutulmamalı, bunun için hizmet verilen 

mekanın seçimi, dizaynı, imkanları uluslararası şirketleri de çekecek bir biçimde 

belirlenmelidir. 

(11) Gelişmekte olan ülkelerde iş kuluçkaları, kaynakları sağlayan kamudan 

gelebilecek baskılara hazırlıklı olmalı, firmaların seçiminin piyasaya bırakılmasına 

kadar geçen sürece siyasal tercihleri karıştırmamalıdır. 

(12) İş kuluçkalarına alınan şirketlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak 

bakımından yerel personelin tercih edilmesi gerekliyse de, bu personelin uluslararası 

bir deneyim de edinmeleri sağlanmalıdır. 



 141 

(13) Başarılı bir uygulamanın sürekli bir izlemeyi gerekli kıldığı 

unutulmamalı, mümkünse aylık denetimler yapılmalıdır.  

İsrail’de kuluçkalar; insanlar onlara ihtiyaç duyduklarında ve yerel 

ekonomide mali kaynaklar bakımından sahip olunan imkanlar neredeyse yok 

denecek kadar az olduğunda; ağ oluşturma hizmetlerinin yanı sıra iş ve ticari 

eğitimle ilgili iş fırsatları sağlamıştır. Ayrıca, bu ülkedeki iş kuluçkaları programı, dil 

bakımından yetersiz ve iş deneyimleri olmayan Rus göçmenleri bilimsel ve 

teknolojik yeteneklerle birlikte toplumla sürekli bir biçimde bütünleştirmeyi 

kolaylaştırmak için başlatılmıştır. Ne var ki, bu ülkedeki kuluçkaya alma projelerinin 

iş yaratma ve ihraç edilen mallar açısından gösterdikleri performans, tartışma 

konusudur431. 

Türkiye 1990 yılında (hala Teknoparklar olarak da işaret edilen) bir teknoloji 

kuluçkası programına başlamıştır. Bugün KOSGEB, teknik üniversitelerle bağlantılı 

sekiz kuluçkanın bütün finansmanını sağlamaktadır432  . 

Geçiş sürecindeki ekonomilerdeki bugünlerde gelişme gösteren iş kuluçkaya 

alma stratejileri, gelişmekte olan ve yeni gelişen/ortaya çıkan ekonomilerdekilerden 

biraz farklı olan ekonomik gelişme hedeflerini yansıtır. Daha açık söylemek 

gerekirse, bu stratejilerin amacı, köklü bir şekilde insanlara nüfuz etmiş olan 

değerlerden, hukuksal ve finansmanla ilgili yapılardan değişen ölçülerde de olsa 

serbest piyasa kapitalizmine dayalı bir ekonomi için gerekli olanlara doğru yol 

almaktır. Bu yüzden, girişimci bir ruhun oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek, 

temel iş organizasyonu şekilleri, işlemleri ve rekabet hakkında eğitim ve duyarlılık 

sağlamak, hukuksal, düzenleyici unsurlar ile bankacılık ve diğer unsurları yeniden 

yapılandırmak gerekir. İş kuluçkaları ve iş geliştirme programları bu türden bir 

eğitimi sağlamaya ve yeniden yapılandırma çabalarında hükümetlere yardımcı 

olmaya çalışmaktadır433.  

                                                

431 Bernard KAHANE, “Innovation Projects in Israeli …”, a.g.m., s.93. 
432 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.12. 
433 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 

s.158-159. 
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V. GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE İŞ KULUÇKALARI 

Afrika, Orta Doğu ve az gelişmiş diğer bölgelerdeki iş kuluçkaları ile ilgili 

olarak şunlar söylenebilir: Mısır’da, esasında 1992 yılında bir Birleşmiş Milletler 

inisiyatifi olarak başlayan Mısır Hükümetini Geliştirme İçin Sosyal Fon, kendisinin 

küçük iş geliştirme ve istihdam yaratma programının bir uzantısı olarak, 

kuluçkalardan oluşan temel bir ağ oluşturmuştur. Kuluçkaların hayata aktarılması, bu 

amaçla 1995 yılında kurulmuş olan Mısır Kuluçka Topluluğu tarafından 

üstlenilmektedir. Şu günlerde bir düzineyi aşkın kuluçka faaliyettedir ve pek çoğu da 

planlama veya uygulamaya sokulma aşamasındadır. Güney Afrika’da, Küçük İş 

Geliştirme Şirketi tarafından kurulmuş ve “endüstri kovanları (hives)” olarak 

adlandırılan kolaylıklardan müteşekkil bir ağ yıllardır faaliyettedir. NTSIKA ve 

KHULA gibi devlet birimleri, kuluçkalar ile çok kiracılı binaları da kapsayan Yerel 

Endüstri Parkları kurmaktadır. Afrika’da başka gelişmeler de vardır. Nijerya’da 

kuluçkalardan oluşan büyüyen bir ağ ve pek çok kuluçka için Gana’da oldukça iyi 

geliştirilmiş planlar mevcuttur. Başka ülkelerde de, Panama Teknoloji İş 

Hızlandırıcısı, Dubai Ideas Oasis’i, Sri Lanka’daki Concept-Nursery gibi ileri 

teknolojiye dayalı kolaylıkların tesis edilmesine yönelik çabalar vardır434. 

Ekonomik rekabetçilik, küresel piyasada hayatta kalma ve büyümenin bir 

kriteri haline gelmiştir. Yeni gelişen/ortaya çıkan (emerging) ve gelişmekte olan 

ekonomilerin yanı sıra geçiş sürecindeki ekonomilerdeki hükümetler de yerel 

girişimcilere iş geliştirme eğitimi sağlamak ve piyasa fırsatlarına ulaşmak için iş 

kuluçkalarının oluşturulmasını artan ölçüde desteklemektedir. Bu hükümetlerin 

amacı, yeni işlerin kurulması sayesinde ekonomilerini güçlendirmektir435.  

Gelişmekte olan ve yeni gelişen/ortaya çıkan ekonomiler, gelişmekte olan 

ülkelerin üzerine kurulduğu serbest piyasa kapitalizmi yönünden farklı ihtiyaçlara 

sahiptir. Bu ülkelerdeki amaç, halihazırdaki kayıt dışı/hukuk dışı kapitalist 

ekonomiyi güçlendirmek, onun büyümesini ve genişlemesini sağlamak değildir. Bu 

ülkelerdeki iş geliştirme ve kuluçkaya alma sistemleri, teknolojiye ulaşım sağlamak, 

                                                

434 European Commission Enterprise Directorate-General, “Benchmarking …”, a.g.m., s.12. 
435 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 

s.158. 
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üretim süreçlerini iyileştirmek, piyasaları genişletmek ve girişimciler ile küçük ve 

orta ölçekli şirketlere başka bir dizi yardım sağlamak için kurulurlar. Kitleleri 

girişimcilik doğrultusunda yeniden yönlendirmek yerine vurgu, genellikle, 

halihazırdaki girişimcilerin üzerinde yükseldiği zemini güçlendirmek ve işlerini 

büyütmeleri için onlara yardım etmek üzerinedir436.    

ABD’deki iş kuluçkaya alma stratejileriyle ilgili doğrudan ve dolaylı kârlılık 

stratejilerinin aksine geçiş sürecindeki ve gelişmekte olan ülkelerde kurulmuş olan iş 

kuluçkaları, ulusal ekonomik gelişme için stratejik bir unsur olarak işlev görür. Pek 

çok örnekte, geçiş sürecindeki ve gelişmekte olan ülkelerdeki iş kuluçkaları, BM, 

Dünya Bankası, BM Uluslararası Yardım Birimi (USAID) ve diğerleri gibi 

uluslararası ve yabancı kaynakların yardımıyla kurulur437.  

Zambiya, sekreterlik, asistanlık, mühendislik, pazarlama ve hukuk hizmetleri 

gibi altyapısal olmayan hizmetler ile makine, bilgisayar ve ulaşım imkanlarının 

birlikte kullanımını sağlayan kuluçkalara sahiptir. Bazı hallerde kuluçkalar firmalara 

finansman sağlamakta, bu şirketlerde hisselere sahip olmaktadır438. 

Zambiya’nın az sayıdaki kuluçkası tamamen doludur. Örneğin, kısa adı 

COMET olan özel bir kuruluş tarafından Kabwe’de işletilen kuluçka, 58 firmaya 

alan ve yoğun hizmet sağlamaktadır. Bütün kuruluşlar, bu kolaylıklardan dolayı 

piyasa fiyatının altında kiralar almakta, ama kendi hizmetlerini arayan hayli yerleşik 

firmaları teşvik ederek kira fiyatlarını piyasa fiyatlarının üzerine çıkarmaya 

çalışmaktadırlar439. 

Nijerya’daki kuluçkalar üzerinde yaptığı bir çalışma sonucunda Adegbite440; 

kuluçkaların, girişimciliği geliştirme ve teknolojik yenilik üzerinde arzu edilen 

etkileri göstermesi için aşağıdaki noktaların dikkate alınması gerektiğini 

belirtmektedir: 

                                                

436 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 
s.159. 

437 Cristy S. JOHNSRUD, Ryan P. THEIS ve Maria BEZERRA, “Business Incubation …”, a.g.m., 
s.159. 

438 Eric L. HYMAN, Robert STRAUSS ve Richard CRAYNE, “An Enterprise-development Strategy 
for Zambia”, Development in Practice, 3 (2), 1993, s.108. 

439 Eric L. HYMAN, Robert STRAUSS ve Richard CRAYNE, “An Enterprise …”, a.g.m., s.108. 
440 Oyeyemi ADEGBITE, “Business Incubators and Small Enterprise …”, a.g.m., s.163-164. 
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(1) Nijerya hayli geniş bir ülkedir ama mevcut olan yedi kuluçka, küçük ve 

orta ölçekli girişimlerin taleplerini karşılamaktan uzaktır.   

(2) Kuluçkaya alındıktan bir süre sonra kiracıların dışarı bırakılması, 

hükümetin kuluçka sonrası alternatif yerler sağlamakta başarısız olmasından dolayı, 

mümkün olamamaktadır.  

(3) Kuluçkaların mülkiyeti kamusal mülkiyet olduğundan gelir temini 

bakımından özel sektörün yapabileceği katkılardan yararlanılamamaktadır.  

(4) Kuluçkaların mülkiyet yapısı, halihazırdaki kuluçkaların da hayatiyetini 

sürdürmesini zorlaştırmaktadır, çünkü bu yapı, özel sektör işletmecilerinin bu alana 

girmesini zorlaştırmaktadır.  

(5) Kuluçkalarda tam zamanlı çalışan bir yönetim yapısı mevcut 

olmadığından ancak günlük sorunların üstesinden gelinebilmekte, uzun vadeli bir 

anlayışla kuluçkanın işletilmesi sağlanamamaktadır. 

(6) Kuluçkaya girişte objektif giriş kriterleri bulunmamakta, bu aşamada 

devreye siyasal bağlantılar girmektedir. 

(7) Halihazırdaki kuluçkaların kiracılara sundukları hizmetler, bir mekan 

temininin ötesine geçmemektedir. 

(8) Kuluçkaların büyük ölçüde siyasal tutumla el ele giden bir politika olması, 

başta fon sağlama olmak üzere, her konuda siyasal çalkantılardan etkilenmesine 

sebep olmakta, bir seneki şartlar ile bir sonraki şartlar arasında önemli sayılabilecek 

farklar oluşabilmektedir. 

(9) Yine bir önceki durumla da bağlantılı olarak kuluçkalar, ulaşılabilir 

hedeflerin olmadığı bir ortamda iş yapmaktadırlar. Bu da bir kuluçkanın, başarı veya 

başarısızlığını değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. 

Cezayir’de iş kuluçkaları, bir endüstrileşme ve ekonomik büyüme stratejisi 

olarak küçük ve orta ölçekli girişimlerin ortaya çıkmasıyla yakından ilgilidir. Daha 

açık söylemek gerekirse:  

(1) İş kuluçkaları, geniş devlet mülkiyetinde olan şirketlerden temel 

faaliyetlerin alınmasında ve enformatik, biyo-teknoloji, mekanik ve inşaat 



 145 

mühendisliği, yeni inşaat malzemeleri, yeni enerji kaynakları gibi ileri teknolojilerin 

yayılmasında oynadıkları hayati rolden dolayı teşvik edilirler.  

(2) Cezayir’de kuluçkaya alma sisteminin diğer önemli hedefi, uygun bilginin 

sürekli olarak öğrenilmesi ve elde edilmesi yoluyla teknolojik imkanların 

geliştirilmesini destekleyen ağların ortaya çıkmasını teşvik etmektir.  

(3) İş kuluçkaya alma sistemi genellikle yenilik ve teknolojik gelişmeye 

yönelik uzun dönemli bir strateji bağlamında değerlendirilse de daha çok, üniversite 

mezunları için iş yaratılmasına yaptığı katkılardan dolayı desteklenmiş ve teşvik 

edilmiş gibi gözükmektedir441. 

Cezayir’de bu yöndeki çabalar, yakın zamanda, iş kuluçkalarının koordine 

edilmesini, teşvik edilmesini ve kurulmasını üzerine almış olan bir birimin 

kurulmasıyla sonuçlandı. Bu birim, bilgi temelli işlerin geliştirilmesi ve transferi için 

hayli geniş sayılabilecek bir yelpazede destek hizmetlerinin sağlanmasını, iş ve 

sanayide öğrenmenin, yeniliğin, girişimciliğin ve ortaklığın önemi hakkında 

duyarlılık yaratılması olan bir programa öncülük etmekle görevlendirildi442. 

Cezayir’deki bu birim, henüz çocukluk aşamasındadır. Gerçi kamusal 

kaynaklar tarafından desteklenen bazı projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır. 

Ancak, henüz hükümet, sanayi ve üniversite işbirliğinin sağlandığı söylenemez. Bu 

da gösterilen çabaların yetersiz kalmasına sebep olmaktadır443 

                                                

441 Mohammed SAAD, Girma ZAVDIE, “From Technology Transfer to the Emergence of a Triple 
Helix Culture: The Experience of Algeria in Innovation and Technological Capability 
Development”, Technolgy Analysis & Strategic Management, 17(1), 2005, s.98. 

442 Mohammed SAAD, Girma ZAVDIE, “From Technology Transfer …”, a.g.m., s.98. 
443 Mohammed SAAD, Girma ZAVDIE, “From Technology Transfer …”, a.g.m., s.99. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 TÜRKİYE’DE İŞ KULUÇKALARI İLE GELECEĞE 

YÖNELİK BEKLENTİLER VE MODEL ÖNERİSİ 

I. TÜRKİYE’DE YENİLİK VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 

ÇALIŞMALARI  

A. KOSGEB 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

KOSGEB; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında Küçük ve 

Orta Ölçekli Sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, küçük ve orta 

ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, 

rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak 

amacıyla 3624 sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. KOSGEB, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve 

bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

KOSGEB, doğrudan KOBİ’lerle ilişkili olan ve aşağıda fonksiyonları verilen 

üç farklı tip Hizmet Birimlerine ve bu birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan 

Başkanlık Birimlerine sahiptir444: 

Teknoloji Geliştirme Merkezleri  

• Bilgi ve Teknoloji Yönelimli Yeni Firmaların Kurulması, Desteklenmesi, 

Geliştirilmesi  

• Mevcut Küçük İşletmelerin Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesi  

• Üniversite, Kamu ve Özel Sektör Ar-Ge Kurumları ile Küçük İşletmelerin 

İşbirliğinin Güçlendirilmesi  

• Bilgi ve Teknoloji Yönelimli Girişimcilere Yönelik İş Kurma ve Geliştirme 

Danışmanlığı ve Girişimcilik Eğitim Programlarının Geliştirilmesi  

                                                

444 http://www.kosgeb.gov.tr/KOSGEB/ (01.05.2007) 
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• Teknoloji Geliştirme Merkezlerinden Hizmet Alan Küçük İşletmelerin 

Pazarlama ve Finansman Temini Yönündeki Uygun Araçlara Yönlendirilmesi  

• Küçük İşletmelerin Kendi İş Ortamlarında Oluşturdukları Geliştirme 

Faaliyetlerinin ve Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım gibi Fikri ve 

Sınai Mülkiyet Kapsamında Değerlendirilebilecek Uygulamaların İzlenmesi, 

Değerlendirilmesi ve Ticaretleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin 

Yönlendirilmesi  

• Küçük İşletme Ar-Ge Faaliyetlerinin Bir Veri Tabanı Haline Getirilerek 

İnternet Ortamında İlgili Taraflara Duyurulmasına Yönelik Çalışmaların 

Yürütülmesi  

• TEKNO-NET Bilgi Ağının Küçük İşletmelere Uygulanması ve İzlenmesi  

İşletme Geliştirme Merkezleri  

• Tek Adımda Bilgilendirme ve Yönlendirme  

• Yatırım Rehberliği/Proje Profilleri (Ticari, Endüstriyel)  

• İşletmeler arası Geliştirme ve Destek Programları Uygulama  

• Bilgi Temini ve Yayımı  

• Teknolojik Yenilikler Yayım Hizmetleri  

• Yönetim Danışmanlığı  

• Eğitim İhtiyaçları Tespit ve Program Hedeflerine Uyumlu Eğitim Programları  

• İSO 9000 Kalite Standartları/Kalite Güvence Sistemleri  

• Üretim Prosesleri Geliştirme ve Destekleri  

• İşletme Sorunları Tespit, Teşhis ve Çözümleri  

• Hedef Kitle Hizmet Öncelikleri Belirleme  

Laboratuar Müdürlükleri  

• Laboratuar Test, Analiz Hizmetler 
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3624 Sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre, Kuruluşun Görevleri 

şöyle sıralanmaktadır:  

a) Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve 

faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık 

Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak,  

b) Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma kurumlarındaki Bilim ve 

Teknoloji alt yapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite 

işbirliğini kuvvetlendirmek,  

c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek 

ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak,  

d) Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve 

ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve 

uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına 

sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak,  

e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik 

düzeyine kavuşturulmalarını teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımları 

yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, 

verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve 

teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı "Teknik Yardım ve Destek Program 

ve Projeleri"ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını 

sağlamak,  

f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler 

haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için 

gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi 

ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul 

ve işlemlerinin seçimi, takımaparat kullanımı, bakım onarım planlaması ve iş temini 

gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan 

Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik 

olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuar ve 

atelyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,  
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g) Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında 

eğitimini teminen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının 

düzenlenmesi, işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin 

sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eğitim Merkezlerini kurmak,  

h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve 

beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak,  

i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi 

ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli 

çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir 

biçimde organize etmek. 

KOSGEB, 2003 yılında kurulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı R&D Destek 

Programında da faaliyet göstermektedir. KOSGEB, Türkiye’nin 81 ilinden 22’sinde 

aktiftir ve 26 İşletme Geliştirme Merkezi, 10 Teknoloji Geliştirme Merkezi 

(TEKMER) ve sanayi sektörüne uluslararası standartlarda malzeme testi hizmeti 

vermek amacıyla 10 laboratuar işletmektedir. Ocak 2003 tarihinde, KOSGEB 

hizmetlerini geliştirmek amacıyla “sürekli değişim” ilkesini esas alarak kapsamlı bir 

yeniden yapılanma çalışmasına başlamıştır445. KOSGEB, bu süreçte aşağıda 

belirtilenlerin gerçekleştirildiğini bildirmektedir: 

• Mevcut KOSGEB desteklerinin verim ve etkinliği analiz edilmiştir. 

•Gelişmiş ülkelerdeki eşdeğer organizasyonların KOBİ’lere hizmet vermek 

üzere gerçekleştirdiği en iyi uygulamalar incelenmiştir. 

• Türkiye’de bulunan 600 KOBİ bağlantılı organizasyonun önerileri dikkate 

alınmıştır. 

Sonuç olarak, KOSGEB KOBİ’lere yönelik olarak aşağıda belirtilen 

işlevlerin sorumluluğunu üstlenmiştir: 

• Teknolojik becerilerini geliştirmek. 

• Eğitimi, bilgiye erişim ve kullanım olanaklarını iyileştirmek. 

• Uygun finansal mekanizmalar sunmak. 

• Yönetim altyapılarını iyileştirmek. 

                                                

445 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.17. 
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Bunları gerçekleştirmek amacıyla, KOSGEB aşağida belirtilenleri içeren bir 

hizmet politikası hazırlamıştır: 

• KOBİ’lere modern teknolojileri kullanarak yüksek kalitede düşük fiyatlarda 

mal ve hizmet üretmeleri için yardımcı olmak amacıyla, kaliteli ve her koşulda hazır 

hizmetler sunmak. 

• KOBİ’lere global piyasada rekabet ederken karşı karşıya kalabilecekleri 

engellerin üstesinden gelebilmeleri için yardım etmek. 

• 20’den fazla programdan oluşan destek programlarının sayısını büyük 

oranda artırmak. 

• Bürokratik prosedürleri azaltmak ve basitleştirmek. 

• Ayrıca, küçük işletmelere ihtiyaç duydukları kaliteli bilgiyi internet 

üzerinden sağlamak amacıyla bu raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanan Avrupa 

Bilgi Merkezi (EICC) ve KOBI-Net kurulmuştur. 

B. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Yüksek teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik işletmelerin belirli 

bir üniversite, ileri teknoloji enstitüsü, Ar-Ge merkezi veya enstitüsünün 

imkanlarından yararlanmak suretiyle teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, 

teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem haline dönüştürmek için faaliyet 

gösterdikleri bölgeler “teknoloji geliştirme bölgeleri” olarak adlandırılmaktadır. 

Dünya çapında 250’den fazla üyesi olan ve merkezi İspanya’da bulunan IASP 

(Uluslar arası Bilim Parkları Birliği)’ın 2003 yılı verilerine göre, Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinin %86’sı barındırdıkları işletmelere yönetim desteği, %71.2’si 

eğitim hizmetleri, %70.2’si risk sermayesi ve başlangıç sermayesi fonlarına erişim 

desteği, %59.6’sı sınai ve mülkiyet hakları danışmanlık hizmeti, %54’ü laboratuar 

desteği sunmaktadır446. 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ilgili yasada ticari yeniliklerin bölgenin 

ekonomik gelişimine katkıda bulunduğu bir alan (ya da Teknopark) olarak 

tanımlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, bir üniversitenin ya da R&D 

Merkezinin (ya da teknoloji, yazılım geliştiren ya da ticari ürün ya da hizmete 

                                                

446 Mustafa H. ÇOLAKOĞLU, Bayram MECİT, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri 
Rehberi, TOBB yayınları, Ankara, 2005, s.38. 
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teknolojik bir yenilik kazandıran yüksek teknoloji donanımlı yenilikçi şirketlerden 

oluşan bir kurumun) akademik, ekonomik ve sosyal yapılarının hepsi birbiriyle yakın 

işbirliği içinde işlevlerini yürütür. Bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulmasının 

ön koşulu, sözkonusu alan üzerinde ya da kurulacak alanın yakınında olan bir yerde 

bir üniversite ya da yüksek teknoloji enstitütüsü ya da bir R&D Merkezinin 

olmasıdır. Diğer bir koşul ise, sözkonusu alan üzerinde yeterli sayıda endüstriyel 

kuruluşun olması ya da yakın bir yere kurulacak olmasıdır. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu, bu bölgelerde faaliyet 

gösteren işletmelere şu destek ve muafiyetleri sağlamaktadır447: 

1. Vergi Muafiyeti: 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki 

yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete 

geçilmesinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar vergisinden 

muaftır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, 

veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol 

uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de vergiden muaftır. 

2. Ücretlerde Vergi Muafiyeti: 

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevlerine 

ilişkin ücretleri bölgenin kuruluş tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar Gelir 

Vergisi ve Damga Vergisinden muaftır. 

3. Gider Yazma Avantajı: 

 Ar-Ge çalışmaları için yapılan harcamaların “doğrudan gider yazılması” veya 

“amortisman yoluyla giderleştirilmesi” Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 41. 

maddeleri ile Vergi Usul Kanunu’nun 283. ve 287. maddelerine göre mümkündür. 

4. Ar-Ge’ye Bağış Avantajı: 

Gelir ve Kurumlar Vergisi  mükelleflerince bu bölgelerde Ar-Ge 

faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak 

yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89-2 

                                                

447 M. H.ÇOLAKOĞLU, B. MECİT, a.g.e., s.47-48. 
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maddesi ve 5922 sayılı kanunun 14.6 maddesinde belirtilen oranlar ve esaslar 

dahilinde indirime tabi tutulur. 

5. Kurumlar Vergisi Ödemesinin Ertelenmesi: 

Mükellefin yıl içinde yaptıkları Ar-Ge harcaması tutarlarını geçmemek 

kaydıyla ilgili dönemde ödemeleri gereken Kurumlar Vergisinin %20’sinin yasal 

sürede tahsilinden vazgeçilerek bu orana isabet eden vergi, üç yıl süreyle faizsiz 

olarak ertelenebilecektir. Bu ertelemenin indirilecek giderler veya bağış ve 

yardımlarla ilgisi bulunmamaktadır. 

6.Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personeli Çalıştırabilme İmkanı: 

Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre 

personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ve 

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge 

personeli çalıştırılabilir. 

7. Kamu ve Üniversite Personelinin İzinli Olarak Çalıştırılabilmesi: 

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yeralan 

faaliyetlerde araştırmacı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim 

üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı 

elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur. Sürekli 

olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile 

ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 

sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı 

Yüksek Öğretim Kanununun 36. maddesinin bu maddede yeralan düzenlemelere 

aykırı hükümleri uygulanmaz. 

8. Öğretim Elemanlarına Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri Yapabilme 

İmkanı: 

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinde öngörülen 

yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları 

çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda 
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yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede 

elde edecekleri gelirler Üniversite Döner Sermayesi kapsamı dışında tutulur. 

9. Öğretim Elemanlarına Şirket Kurabilme ve Ortak Olabilme İmkanı: 

Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları 

araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, 

kurulu bir şirkete ortak olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.  

10. Atık Su Bedeli Muafiyeti: 

Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, atık su bedeli alınmaz. 

C. Teknoparklar 

Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesinin spesifik bir örneğidir. 

Teknoparklar genellikle bir üniversite kampüsünün içinde daha küçük bir alan 

üzerine yenilikçi işletmelerin büyümesini teşvik etmek amacıyla kurulur. Bir 

teknoparkın sahipleri ki bu bir üniversite olabilir, kiracı şirketlere danışmanlık 

yapmayı ve teknik konularda hizmet sunmayı teklif edebilir. Danışmanlık hizmetleri 

teknoloji, üretim yönetimi, pazarlama, yasal konular ve muhasebe gibi uzamanlık 

isteyen alanlarda destek verilmesini içerirken; teknik hizmetler sekreterlik işleri ve 

iletişim, fotokopi, bilgisayar ve çeşitli dosyalama ve raporlama sistemleri, yazılım 

paketleri, kütüphane, laboratuar ve atölye tesisleri, görüntüleme alanları, patent 

katalogları, veri tabanlarına ve uluslararası bilgi bankalarına erişim gibi hizmetleri 

içerir. 

Bilgi çağını yaşayan dünyamızda, toplumların ekonomik kalkınmasını 

belirleyen ve şekillendiren en önemli etken, teknolojik gelişme ve bilimsel alandaki 

ilerlemelerdir. Hızla değişen ve pek çok teknoloji ürününün ortaya çıktığı 

günümüzde, genelde teknolojik buluşlar, üretim miktarı kadar üretilen mamulun 

kalitesini de artırmakta, maliyetini düşürmekte, yepyeni iş sahaları açmakta, yani 

toplumların zenginlik ve refah seviyesinin yükselmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu nedenle, özellikle gelişmiş ülkeler, teknolojik buluş ve 

geliştirmeye dönük politikalar oluşturmakta, bu konuda en iyi sonucu almak için her 

türlü özendirme, teşvik ve destekleme araçlarını kullanmaktadırlar. 



 154 

Ekonomik ve sosyal şartlar dünyanın çeşitli ülkelerinde hatta aynı ülkenin 

çeşitli yörelerinde farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle teknoparkların 

örgütlenişleri, amaçları, sunmakta oldukları hizmetler, idari yapıları bakımından 

birbirinden oldukça farklı bir yapı gösterirler. Dolayısıyla teknoparklar için tek ve 

kapsayıcı bir tanım yapmak zordur. Çeşitli tanımlar arasında en kapsayıcı ve amaca 

uygun olanını, İngiltere Bilim Parkları Birliği yapmıştır. Buna göre448:  

•Bir üniversite veya yüksek öğrenim kurumu ya da bir araştırma merkezi ile 

resmi ilişkiler kurmuş,  

•İçinde, teknoloji kökenli firma ve işletmelerin oluşmasını özendirecek ve 

büyüyüp gelişmesine destek verecek biçimde tasarlanmış,  

•Yönetiminin, ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik becerilerinin transferi 

konusunda etkin uğraş verdiği, bir girişimdir. 

ABD'de “araştırma parkı”, İngiltere'de “bilim parkı”, Fransa'da “tekno-polis”, 

Japonya'da “tekno-pol”, Almanya'da “girişim merkezi”, “yenilik merkezi” ve ayrıca 

“mükemmeliyet merkezi”, “endüstriyel park”, “iş inkübatörleri” gibi tanımlamalar 

ile anılan bu merkezler ülkemizde genel olarak “TEKNOPARK” olarak 

adlandırılmaktadır. 

Teknoparkların dünyada ilk kuruluşları 1950’li yıllarda Amerikalı girişimci 

akademisyenlerin bilgi ve Ar-Ge birikimlerini ekonomik değere, yani üretime 

çevirme ve pazara sunma istekleri ile başlamıştır. İlk teknopark ABD’de 

California’daki Stanford Üniversitesi öncülüğünde kurulmuştur. Günümüzde Silikon 

Vadisi olarak tanınan bu bölgede 200.000 i aşkın üstün nitelikli, yüksek ücretli insan 

gücü katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için çalışmaktadırlar449. 

Teknoparklar, üniversiteler, araştırma laboratuarları ve sanayi kuruluşlarının 

aynı ortam içinde bilim-teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını geliştirdikleri, birbirleri 

arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. Günümüzde, bir çok 

                                                

448 Mustafa AY, Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar, 
Stradigma.com Aylık Strateji ve Analiz e-dergisi, Sayı,8, Eylül, 2003, ISSN:1303 -9814, 
http://www.stradigma.com/index.php?sayfa=makale&no=38  

449 Ergün ÖZAKAT, 21. Yüzyıl Yaşam Tarzı İçinde Modern Teknoloji Parkları ve İnkübatörler, 
EGİAD, İzmir, 1994, s.3. 
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sanayileşmiş ülke, teknoparkları teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı 

olarak görmektedir. ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, İsrail, 

Finlandiya gibi bir çok ülkede üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değerin 

önemli bölümü teknoparklar bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarına borçludur. 

Türkiye'de teknopark hareketi, düşünce olarak ilk defa 1986 yılında gündeme 

gelmiş ve daha sonraları, kalkınma planlarında yer almaya başlamış, bilim ve 

teknolojinin sonuçlarının uygulamaya aktarılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin 

tartışıldığı ortamlarda konuşulmaya başlanmıştır. Türkiye'de teknopark olgusu 

çerçevesinde ilk adım 1991 yılında itibaren atılmış, KOSGEB'in girişimi ile ODTÜ 

ve İTÜ'de birer tane Yenilik Merkezi türünde, Teknoloji Geliştirme Merkezi 

açılmıştır. 2001 yılında yasalaşan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 2002 

yılında uygulama yönetmeliğinin çıkması ile birlikte teknopark kurma çalışmaları 

ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. İlgili yasa; teknoparka yerleşecek firmalar, 

teknopark yöneticisi kuruluş ve üniversite akademik personeli olmak üzere üç alanda 

geniş çaplı vergi muafiyetleri ile teknoloji geliştirme bölgelerini desteklemektedir.  

Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Teknoloji Geliştirme Bölgelerini şöyle 

sıralayabiliriz; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Teknokenti, İzmir Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, 

Eskişehir, İstanbul Üniversitesi, Antalya Teknokenti, Erzurum ATA Teknopark, 

Trabzon, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkı, Ankara Cyberpark, 

İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent, Hacettepe Üniversitesi, Kocaeli 

Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Selçuk Üniversitesi Teknokenti, Göller 

Bölgesi Teknokenti, Uludağ Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep 

Üniversitesi, Çukurova ve Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, teknoparklarda sağlık hizmetleri ile 

sosyal hizmetler verilmesini de içermektedir. Buna ek olarak, bu kanuna göre 

kurulan teknoparklar aşağıda beliritlenlerden de faydalanmaktadır: 

• Kalkınma çalışmaları konusunda öncelik tanınan bölgelere uygulanan 

teşvikler, 

•Ekipman, laboratuar gereçleri ile Ar-Ge için gereken atölye araçları ve ham 

maddelerin alım ya da ithalatına ilişkin teşvikler, 
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• Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen gelire uygulanan gelir, kurum ya 

da gümrük vergileri konusunda sağlanan vergi indirimleri ya da muafiyetleri. 

Teknoparklar aynı zamanda düşük kredi, bağış ve destek oranlarından da 

faydalanabilmektedir. 

Bilginin uygulamaya aktarılması ve bilimin ticarileştirilmesi amacıyla 

kurulan teknoparklar, Türkiye’nin son dönem araştırma ve geliştirmeye dayalı 

kalkınma stratejisinin merkezini oluşturmaktadır. Teknopark kervanına geç katılan 

ülkeler arasında yerini alan Türkiye’nin farklı bölgelerinde şu an 22 teknopark 

bulunmaktadır.  

Aktif 12 teknoparkta toplam 500 firma yer alırken yaklaşık 6 bin araştırmacı 

istihdam edilmektedir. Teknopark kurmak isteyen Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale 

Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nin başvurusu ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından değerlendirilmektedir. Kuruluş prosedürü tamamlanan 22 teknoparkın 4 

tanesi Ankara’da faaliyetlerini sürdürmektedir. “Teknolojinin triosu” olarak 

adlandırılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent, Ankara Cyberpark ve 

Hacettepe Üniversitesi Teknokent, geliştirdiği projeler ile geleceğe sağlam adımlarla 

ilerlerken, Ankara Üniversitesi Teknopark’ı kuruluş çalışmaları devam etmektedir450.  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun uygulamaya geçirilmesinden bu 

yana nispeten kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, yeni bölgelerin kurulması ve 

işleve geçirilmesi konusunda bazı sorunlar olduğu gözlemlenmektedir. TUBITAK – 

MAM Teknoloji Serbest Bölge ve Teknoloji Geliştirme Bölgesini işleten şirket olan 

Marmara Teknokent A.Ş. Genel Müdürü, 21 Mayıs 2004 tarihinde yapılan bir basın 

görüşmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili 

görüşlerini dile getirmiş ve operatörlerin işlevlerini yerine getirebilmeleri 

bağlamında sözkonusu olan kısıtlamaların finansman eksikliğine neden olduğuna 

dikkat çekmiştir. Kanunun şirket sözleşmeleriyle ilgili çok sıkı kuralları olduğunu ve 

bu nedenle de operatörlerin sadece kira geliri alarak gelişimle ilgili planlar 

yapamadıklarını ileri sürmüştür.451 

                                                

450 http://www.kobi-efor.com.tr/haber_detay.asp?id=1758 (26.02.2007) 
451 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.18. 
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1. ODTÜ Teknokent 

1990 yılında teknoloji tabanlı girişimci firmalara maddi, manevi ve lojistik 

anlamda destek olmak amacıyla, ODTÜ ve KOSGEB arasında imzalanan işbirliği 

protokolüyle Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER) açılmasına karar verildi. 

TEKMER, kurulduğu günden beri üniversitedeki bilimsel düşüncenin sınai üretime 

geçişini sağlamakta, teknolojik alanda faaliyet gösterebilecek kuruluşları 

destekleyerek ekonomiye kazandırmakta ve nitelikli girişimcileri teşvik etmektedir. 5 

yıl boyunca verilen teşvikler sayesinde merkezde yeterli büyümeyi sağlayan şirketler 

TEKMER’den ayrılarak kendi mekanlarında çalışmaya başlamış ve TEKMER’de 

gözlenen olumlu gelişmeler ise ODTÜ-Teknokent’in kurulmasına yönelik 

düşüncelerin temelini atmıştır452. 

ODTÜ-Teknokent’te, Ağustos 2006 itibariyle,  ODTÜ-KOSGEB Teknoloji 

Geliştirme Merkezi ve Sem-2 Geçici Prefabrik Binası da olmak üzere toplam 6 adet 

bina yer almaktadır. 7.000 m2 kapalı alanı bulunan İkizler Binası’nda 30 adet, 4.840 

m2 kapalı alanı bulunan Halıcı Yazılımevi binasında 11 adet, 8.650 m2 kapalı alanı 

bulunan Gümüş Bloklar da 33 adet, 814 m2 kapalı alanı bulunan Sem-2 Prefabrik 

Binası’nda 15 adet ve ODTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde 26 adet 

firma faaliyet göstermektedir. Bu binalara ek olarak 5 adet ayrı Ar-Ge binasında 

Milsoft, Aselsan, Havelsan, TAİ firmaları faaliyet göstermektedir 2007 yılında 

hizmete girecek olan yeni binayla beraber ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren 

firma sayısının 215’e ulaşması beklenmektedir. Ağustos 2006 itibariyle ODTÜ 

Teknokent’te 167 firma 3.000’in üzerinde toplam personel ile faaliyet 

göstermektedir453. 

2. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

Ülküsünü uygulamalı araştırmalar alanında dünyanın önde gelen bilim ve 

teknoloji merkezleri arasında yer almak, görevini ise Türkiye’nin küresel rekabet 

gücünün artırılmasına bilim ve teknolojiyi kullanarak katkıda bulunmak olarak 

belirlemiş olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından kurulmuş 

                                                

452 http://www.metutech.metu.edu.tr/teknokent/dun.php (25.02.2007) 
453 http://www.metutech.metu.edu.tr (25.02.2007) 
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olan Teknoloji Geliştirme Merkezi, araştırma-geliştirme yaparak bunun sonuçlarını 

ekonomik değere dönüştürmek isteyen yeni şirketlerin kurulmasına ve gelişmesine 

destek olmak amacıyla, 1992 yılından beri hizmet vermektedir.  

 380.000 m2’lik Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında alt yapısı 

tamamlanmış  kapalı alanlar teknoloji geliştirme ve uygulamayı amaçlayan kurum ve 

kuruluşlara kiraya verilmektedir. 8.000.000 m2 doğa parkı ve 3.5 km sahil şeridine 

sahip TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde  yer almaktadır454. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni 

yönetmek üzere hisselerinin % 96’sı TÜBİTAK, % 1’i Türkiye Teknoloji Geliştirme 

Vakfı (TTGV), % 1’i İstanbul Sanayi Odası (İSO), % 1’i Adapazarı Ticaret ve 

Sanayi Odası ve  % 1’i de Kocaeli Sanayi Odası olmak üzere toplam 5 (beş) ortaklı 

MARMARA TEKNOKENT A.Ş. 10.06.2003 tarihinde kurularak faaliyetlerine 

başlamıştır455. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM)’nin 

yüksek nitelikli teknik altyapı ve donanımından yararlanma imkanının yanında 

TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesinde bulunan; 

• Bilişim Teknolojileri Araştırma, 

• Enerji,  

• Gıda Bilimi ve Teknolojileri Araştırma,  

• Malzeme, 

• Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma, 

• Kimya ve Çevre, 

Enstitüleri ile aynı kampus içinde yer alan ve doğrudan TÜBİTAK’a bağlı; 

TUSSİDE (Türkiye Sanayi ve Sevk ve İdare Enstitüsü), TÜBİTAK Gen 

Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK Ulusal Elektronik 

ve Kriptoloji Araştırma Enstitüleri’nde çalışan yaklaşık 1.000 bilim insanı ile 

işbirliği olanağı sağlamaktadır. 

                                                

454 http://www.marmarateknokent.com.tr/main.html (26.02.2007) 
455 http://www.marmarateknokent.com.tr/main.html (26.02.2007) 
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3. Ankara Cyberpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Ankara Cyberpark, Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding işbirliğiyle 

kurulmuş bir bilim ve teknoloji parkıdır. Türkiye’nin ilk vakıf özel üniversitesi olan 

ve eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile 

dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Bilkent Üniversitesi, Ankara 

Cyberpark projesine uzun dönemli destek sağlayacak olmasının yanı sıra, öğrencileri 

ve akademisyenleri ile bu teknopark oluşumu için seçkin bir iş gücü oluşturmakta ve 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereken üniversite tesislerine ve birikimine 

erişimi sağlamaktadır456.  

Mart 2006 itibariyle Ankara Cyberpark’ta çoğunluğu bilişim ve elektronik 

alanında faaliyet gösteren 157 Ar-Ge firması, 7 destek firması (kargo, banka, mali 

müşavirlik, seminer/organizasyon, eğitim ve danışmanlık firmaları), 1.000'in 

üzerinde Ar-Ge personeli ve toplamda 2.000'e yakın personel yer almaktadır. Toplam 

13.700 metrekarelik iki katlı otopark, iki blok ve her blokta 8.5 kat olacak şekilde 

toplam 19.600 metrekare kapalı alandan oluşan Cyberplaza binaları Ağustos 2004 

tarihinde faaliyete geçmiştir. Cyberplaza'da 2 Kat TTGV’ye tahsis edilmiştir. Ayrıca 

bir kat da Kuluçka Merkezi olarak kullanılmaktadır. 1.000 metrekarelik kısım ise 

ortak toplantı odaları, 100 kişilik konferans salonu ve yönetici şirket ofisleri olarak 

kullanılmaktadır. Geri kalan 15.000 metrekare üzerinde brüt alan ise şirketlere 

kiralanmaktadır457.  

4. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı 

GOSB Teknopark A.Ş. 2002 yılında kurulmuş bir Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi olup 2005 yılının son çeyreğinden itibaren yeni binalarının kapılarını 

girişimcilere açmıştır ve bugün itibariyle bünyesinde altmışın üzerinde Ar-Ge ve 

yazılım firmasını barındırmaktadır. GOSB Teknopark’ın kuruluş amaçları arasında 

üniversite sanayi işbirliğini sağlamak, uluslararası pazarlarda rekabet edebilen 

ihracata dayalı ileri teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek 

                                                

456 http://www.cyberpark.com.tr/tr/default.asp?id=17 (25.02.2007) 
457 http://www.cyberpark.com.tr/tr/default.asp?id=144 (25.02.2007) 
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bulunmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi ve Sabancı 

Üniversitesi ile yakın ilişki içerisindedir458. 

GOSB Teknopark’ı Türkiye’deki diğer teknopark projelerinden ayıran en 

büyük farklardan biri Gebze Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konumlandırılmış 

olmasıdır. Ülkenin en gelişmiş ve en modern organize sanayi bölgelerinden biri olan 

GOSB’da 89 firma 10.000’in üzerinde kişiyi istihdam etmektedir. Bir organize 

sanayi bölgesi içerisinde bulunma ayrıcalığını ‘’üretim odaklı’’ olmak kavramıyla 

tamamlayan GOSB Teknopark A.Ş.’nin bünyesinde ofis alanlarına ek olarak ileri 

teknoloji tabanlı, çevreye zarar vermeyen üretime yönelik alanlar da mevcuttur. Bu 

alanlarda Ar-Ge faaliyetlerine dayalı ürün, üretim tekniği, hizmet ve yazılım 

geliştirme çalışmaları girişimci şirketler tarafından yürütülmektedir459. 

5. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yerleşkesinde yer alan İzmir Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi, 218.4 hektarlık Ana bölge ve 6.4 hektarlık ek bölgeden 

oluşmaktadır. İzmir-Çeşme otobanı ile İzmir il merkezine 45 km, Çeşme Limanı’na 

30 km uzaklıkta olan Bölge,  Haziran 2004’te  firmaların kullanımına açılmıştır. 

Toplam ofis alanı 3.345 m2 ye ulaşan bölgede çalışan Ar-Ge ve yazılım geliştirme 

personeli sayısı ise bugün itibari ile 225’dir. Mevcut 46 firmadan 27’sinin merkez, 

19’unun ise şube olarak yer aldığı İzmir Teknoloji geliştirme Bölgesinde doluluk 

oranı % 100’e ulaşmıştır460. 

6. Hacettepe Teknokent 

Türkiye'nin başkenti Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde 

teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün 

kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, 

teknolojik bilgiyi ticarileştirmek amacıyla; Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve 

Bağımsız Devletler Topluluğu'nda teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği 

geliştirmek ve desteklemek, gelişmiş ülkelerle de, yeni ve ileri teknolojilerin transfer 

                                                

458 http://www.gosbteknopark.com/acilis.asp 25.02.2007 
459 http://www.gosbteknopark.com/acilis.asp (25.02.2007) 
460 http://iztekgeb.iyte.edu.tr/Tarihce.html (26.02.2007) 
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ve uyumunu sağlamak için; 11.12.2002 Tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 

onaylandıktan sonra 10 Ocak 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 

kurulmuştur461. 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampusü eğitim-araştırma kompleksi Güney 

bölümü içerisinde  1.045.344 m2 büyüklüğünde, diğeri ise batı-kuzeybatı da konut 

alanlarına komşu 1.077.448 m2 büyüklüğünde olmak üzere toplam 2.122.792 m2 

yüzey alanlı iki bölüm halinde yerleşme planlarını sürdürmektedir462. 

7. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokenti 

6 Mart 2002 tarihinde kurulmuş olan ARI Teknokent Proje Geliştirme 

Planlama A.Ş. bölgesinde, Teknoloji Geliştirme kapsamında faaliyet göstermek 

isteyen Ar-Ge firmalarına, iki ayrı bina kompleksinde hizmet vermektedir. 

Toplam 6.000 m2 alan içerisinde 3.800 m2 lik ofis alanları bulunan ARI 1 

Binası, 2003 Temmuz ayı itibariyle kullanıma açılmıştır ve yükseltilmiş döşemeleri, 

data kabloları, aydınlatma armatürleri vb. imkanları ile hazır Ar-Ge mekanları 

sunmaktadır. Bunların yanı sıra; 50 kişi kapasiteli tam donanımlı konferans salonu, 3 

adet toplantı odası, kafeterya, açık otopark imkanları, 2 adet iç bahçe bulunmaktadır. 

Toplam 18.500 m2lik alan içerisinde 15.800 m2 Ar-Ge ofis mekanı sunan ARI 

2 binası, 1 Ekim 2005 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır.  ARI 2 Binası içerisinde 

sunulan imkanlar; 90 kişi kapasiteli tam donanımlı konferans salonu, 2 adet seminer 

salonu, 2 adet bilgisayar laboratuarı, açık - kapalı otopark imkanları, kafeterya, 

kablosuz internet bulunmaktadır463. 

8. Antalya Teknokenti 

İlk adımı 2002 yılında atılan Antalya Teknokenti, 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında, BATEK-Batı Akdeniz Teknokent A.Ş.  

Yönetici Şirketi adı altında 2004 yılında kurulmuştur. Şirket yönetimi Temmuz 2006 

tarihinde aldığı kararla adını “Antalya Teknokent A.Ş.” olarak değiştirmiştir.  

                                                

461 http://www.hacettepeteknokent.com.tr/tarihce.html (26.02.2007) 
462 http://www.hacettepeteknokent.com.tr/yerlesim.html (26.02.2007) 
463 http://www.ariteknokent.com.tr/4-a.htm (26.02.2007) 
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Antalya Teknokent A.Ş., Akdeniz Üniversitesi ve sanayi ortaklığı ile, teknoloji ve 

Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilerek, içinde bulunulan bölgenin kalkınması, ülke 

sanayisinin gelişmesi, ihracatın arttırılması ve uluslararası pazarlarda rekabet 

gücünün yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur464. 

Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi 3 bölgeden oluşmaktadır. Bu 

bölgelerden ikisi TGB-1 (380 dekar) ve TGB-2 (120 dekar) Akdeniz Üniversitesi 

Kampusu içinde, üçüncüsü TGB-3 (1290 dekar) Antalya Aksu beldesinde yer 

almaktadır. TGB-1 bölgesinin içinde Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk Ar-Ge 

Merkezi, TGB-2 bölgesinin içinde Olbia Kültür Merkezi ve Çarşısı, Sosyal Tesisler 

ve Merkez Atölye bulunmaktadır. Teknokentin ilk binası Ar-Ge-1 TGB-1 bölgesinde 

yapılarak 2006 yılı başından itibaren hizmete başlamıştır. 

9. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Dünyadaki gelişmelerden etkilenen ülkemizde 2001 tarihinde çıkarılan 4691 

sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile TEKNOPARK'lar alanında yeni bir 

döneme girilmiş ve yeni fırsatlar yaratılmıştır. Kocaeli Üniversitesi, yasanın 

sağladığı fırsatı değerlendirmek ve araştırma, bilgi ve yeteneği ile teknolojinin 

olanaklarından yararlanarak, yenilikçi, ileri teknolojiye dayalı, uluslararası pazarda 

rekabet edebilir mal ve hizmet üreterek marka olacak ürünler ortaya koyacak 

girişimci ve işletmelerin yer alacağı ortamı temin etmek amacı ile Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi kurma kararı vererek girişimlerde bulunmuş ve 22 Mart 2003 

tarih ve 2003/5390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknopark kurma yetkisini 

almıştır465. Teknopark, Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Yerleşkesinde Meslek Yüksek 

Okulu olarak kullanılmakta olan ve her bir katı 3.500 m² olan 2 katlı 7.500 m² kapalı 

alana sahip her türlü altyapısı hazır bir binada çalışmalarını sürdürmektedir. 

10. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi 08.09.2005 gün ve 25930 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 2005/9310 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uludağ 

Üniversitesi, Görükle Kampusü, Görükle, Bursa adresinde 471.230 m2 alanda 

                                                

464 http://www.bateknokent.org/ (26.02.2007) 
465 http://teknopark.kou.edu.tr/yasal_mevzuat.php (01.05.2007) 
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kurulmuştur. Bölge faaliyete geçmiş olup mevcut 1.374 m2 binada 7 firmaya yer          

tahsisi yapılmıştır. Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin sahip olduğu taşınmaz 

kagir binanın kullanımı %100 dolu bulunmaktadır466. 

11. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TTGB) 22 Mart 2004 tarih ve 2004 / 

7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş, 30 Nisan 2004 tarih ve 25448 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TTGB toplam 18.396 m2lik 

bir alana sahiptir. “Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olmak üzere” 

örgütlenmiş olan TTGB Yönetici Anonim Şirketi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 

onayı ile kurulmuş ve Trabzon Ticaret Sicil Memurluğu’nda 10.08.2004 tarihinde 

13384 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 

18.08.2004 tarih ve 6117 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi kampusu içerisinde 18.396 m2 lik bir alana 

sahip olan TTGB’nin bütün planlamaları tamamlanılarak gerekli kurumlardan 

onaylar alınmıştır. 2006 Temmuz ayında idari bina, kuluçka merkezleri, sosyal 

tesisler ve alt yapı inşaatlarına başlanmıştır. Yapılan planlamalarda girişimcilerin 

bütün ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapı ve üst yapı imkanları sağlanması 

amaçlanmaktadır. TTGB arazisinin Trabzon limanına olan mesafesi yaklaşık 6 km, 

hava alanına olan mesafesi yaklaşık 3 km, kara yoluna olan mesafesi de yaklaşık 2 

km’ dir467. 

12. Göller Bölgesi Teknokenti 

Göller Bölgesi Teknokent A.Ş., 08.09.2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19.08.2005 tarihli ve 2005/9310 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ve T.C. Sanayi Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü’nün onayı ile kurulmuş, tüzel kişiliği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 

ilan ve Isparta Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil edilmiştir468. 

                                                

466 http://ulutek.uludag.edu.tr/ulutek_kurulus.php (26.02.2007) 
467 http://teknokent.ktu.edu.tr (26.02.2007) 
468 http://www.sdu.edu.tr/teknokent/tarihce.htm (26.02.2007) 
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Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bölgenin yönetimi ve 

işletmesinden sorumlu Göller Bölgesi Teknokent’i Anonim Şirketi’dir. Bölgenin 

yönetimi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici Şirket, anonim şirket şeklinde 

kurulmuş olup, katılım payları aşağıda yazılı tüzel kişi kuruculardan oluşmaktadır469:  

 

Kurucu Ortakların Adı / Unvanı Pay Adedi (%) 

Süleyman Demirel Üniversitesi  82 

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası  10 

Isparta Ticaret Borsası  5 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası  1 

Yükseköğretim Vakfı  1 

ISBAŞ  1 

 

D. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), özel ve kamu sektörlerinin 

birlikte kurduğu bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. TTGV temelli 

Teknoloji Merkezlerinde ticari prensipler esas alınarak %51 oranında ortaklık payı 

özel sektörden beklenmektedir. Merkez başına, toplam proje bedelinin en fazla 

%20'si veya en fazla 1 milyon ABD Doları (hangisi daha düşük miktarda ise) 

tutarında TTGV desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, TTGV, işletmelere proje 

maliyetinin en fazla %50’sini karşılayacak faizsiz geri ödemeli krediler şeklinde 

R&D desteği verilmesine yönelik ulusal ve yabancı fonları (Dünya Bankası) 

yönetmektedir470. Başlıca üç program finanse edilmiştir: Teknoloji Geliştirme 

Programı 1991-1998 (TGP); Endüstriyel Teknoloji Projesi 1999- 2004 (ETP) ve 

AR&GE Programı 1995 – Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM).  

TTGV’nin gerçekleştirdiği çalışmalar arasında aşağıda belirtilenler yer 

almaktadır: 

• Dört Teknoloji Hizmetleri Merkezinin kurulması. 

                                                

469 http://www.sdu.edu.tr/teknokent/yonetici.htm (26.02.2007) 
470 DPT, Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 

Ankara, 2006, s.24. 
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•Uluslararası Finansal İşbirliği tarafından kurulan İş Girişim&Türkiye Özel 

Finansman Fonu olmak üzere iki risk sermayesi fonu ile ortaklık. 

•TTGV’nin sanayi ve üniversiteler arasında güçlü etkileşim bağları kurmak 

amacıyla inkübatörler/yenilik merkezleri kurmayı planladığı iki teknoparka- 

Ankara’da bulunan Bilkent Cyberpark ve İstanbul’da yer alan İTÜ Arı Teknokent- 

teknik ve finansal destek verilmesi. 

•1.250’den fazla KOBİ’ye eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi de 

dahil olmak üzere teknik destek hizmetleri sunmaya yönelik bir programın 

uygulanması. 

•2004 yılında yeni kurulan işletmelere yönelik pilot program, TTGV Girişim 

Fonunun başlatılması. 

•Özsermaye fonlarının kurulması ve yönetimiyle ilgili deneyim kazanılması. 

TTGV, mevcut destek programlarını genişletmeyi ve yüksek büyüme 

potansiyeline sahip, işlerinde teknoloji geliştirme ve yenilik kavramlarını esas alan 

işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla yeni programlar hazırlamayı 

planladıklarını bildirmektedir. Buna gore, TTGV prototip düzeydeki ürünlerin, fikri 

mülkiyetlerin ve yeniliklerin ticarileştirilmesine ve üniversitelerde yapılanlar da dahil 

olmak üzere yürütülen kurumsal araştırmalar sonucunda yeni işletmelerin 

kurulabilmesine yardımcı olacak yeni destek programları oluşturacaktır. TTGV, 

rekabet öncesi konsorsiyumların ve kapsamlı tedarik zinciri yapılarının 

geliştirilmesine yardımcı olmak da dahil olmak üzere, işletmeler arasında teknoloji 

geliştirme ve yenilik konularında kurulan işbirliklerini artırmak amacıyla yeni destek 

programları geliştirecektir. TTGV, işletmelerin büyümeleriyle birlikte kapasite ve 

becerileri de gelişirken TTGV desteklerini almaya devam edecekleri tamamlayıcı ve 

sürekli bir bütün olarak organize etmeyi planlamaktadır471.  

 

                                                

471 OECD and Istanbul Stock Exchange, “A Framework for the Development …”, a.g.m., s.19. 
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II. TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: “YENİLİKÇİ YEREL İŞ 

KULUÇKALARI” 

Küreselleşme ve uluslararası rekabetin şiddetlenmesi sürecinde yenilik tabanlı 

bölgesel ve yerel ekonomiler, ekonomik yapılanma, büyüme ve gelişmenin temeli 

olarak kabul edilmektedir. Öncelikli olarak yerel gelişme araç ve politikalarının 

giderek çok disiplinli bir çerçevede analiz edilmeye başlandığı görülmektedir.  

Ülkemizde üretim biçimleri ve teknoloji düzeyinin gelişmiş ülkelere kıyasla 

düşük olduğu kabul edilirse bölgesel gelişme araçlarının bölgesel organizasyon 

açısından kritik bir rol üstlenebileceği söylenebilir. Türkiye’de ileri teknoloji ürünleri 

toplam üretimden ancak %5 kadar bir pay alabilmektedir. 2003-2005 yılları 

arasındaki dış ticaret açığının büyümesinin temelinde ithal ara mal ihtiyacı 

bulunduğu hesaba katılırsa rekabetçi bölgesel ekonomiler sadece bölgesel üretime 

değil, ulusal sanayileşme sürecine de büyük ölçüde katkı sağlayarak üretim biçim ve 

teknolojilerinin dönüşmesine yardımcı olacaktır. Günümüzde, rekabetçi üstünlüğü 

yerelleşen bilgi, ağyapı ve kurumsal diyalogların inşası ile sosyal sermayeye 

dayandıran yeni bir nesil bölgesel politika anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Halbuki 

bir önceki nesil bölgesel politikalar (Keynesyen), altyapı yatırımları, teşvikler, 

organize sanayi bölgeleri gibi araçlarla hayata geçirilmişlerdir. Ürünlerdeki Post-

Fordizmle yaşanan hızlı değişimi, geleneksel bölgesel teşvik yöntemleri ile takip 

etmek güçleşmiştir. Bu nedenle yeni bölgesel politika araçları, sadece firmalar 

arasında değil, aynı zamanda firmalar ile yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları 

(STK) ve diğer bölgesel kuruluşlar arasındaki ilişki-ağyapı-inovasyon üçgenindeki 

işbirliği ile şekillenmektedir. Diğer bir deyişle, sadece görünen bilimsel ve teknolojik 

altyapı, politikaların içeriğini belirlemekte yeterli olmaktan çıkmakta, “yenilik 

kültürü” bölgesel ve yerel mimarinin vazgeçilmezleri arasına girmektedir472. 

Bölgesel ve yerel olarak uygulamaya geçirilebilecek makro ve mikro bölgesel 

kalkınma projeleri ve çalışmalarla işsizlik ve yoksulluk sorunu aşılabilecek bir 

problemdir. Makro düzeyde bölgesel gelişme programları ile desteklenecek yenilik 

ve istihdam tabanlı yerel mikro projelerin yaşama geçirilmesi somut çözüm önerisi 

                                                

472 DPT, Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon Özel İhtisas Komisyonu Raporu,  
s.7. 
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olarak görünmektedir. Bölgesel kalkınma ajansları, yerel kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları, meslek örgütleri ve dernekler, vakıflar ve üniversitelerin bileşkesinde 

oluşturulacak bir yapılanma ya da model altında; bölgesel ve yerel kapsamda 

girişimciliğin motive edilmesi, finans, bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması 

yoluyla elde edilecek üretim ve istihdam artışı ulusal düzeyde ülke ekonomisini 

güçlendirecek ve uzun dönemde ekonomik zenginlik yaratacaktır.   

Bölgesel inovasyon sistemi ve stratejisi, teknoloji merkezleri, yenilikçilik 

aktarım merkezi, iş kümeleri, kamu/özel sektör ortaklığı, aracı kurumlar, ticari 

birlikler, bölge içi sektörel sanayi ağları, teknoparklar/teknokentler, iş kuluçkaları, iş 

döngüleri, iş melekleri ve girişimciliği geliştirme programları gibi çok farklı ve 

çeşitli sosyal nitelikli bölgesel gelişme aracı bölgesel gelişme politikasının 

gerçekleştirilmesinde aynı anda kullanılabilmektedir. Bunlar arasında en yaygın 

olanları ve ülkemizde de uygulama alanı bulan araçlar; bölgesel inovasyon stratejisi, 

teknoloji merkezleri, yenilikçilik aktarım merkezleri, teknoparklar/teknokentler, 

iş/işletme kuluçkaları ve girişimciliği geliştirme programlarıdır.  

Yenilikçilik Aktarım Merkezi (IRC-Innovation Relay Centre) Ağı 1995 

yılında Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ’lere tüm Avrupa pazarına açılma 

imkanı tanımak, böylece teknolojilerini ithal veya ihraç etme sürecinde destek olmak 

için kurulmuştur. IRC’ler, Uluslararası Teknoloji Transferi gerçekleştirmek amacıyla 

kendi görev bölgelerinden topladıkları teknoloji arz/taleplerini birbirleriyle 

paylaşarak ya da işbirliği etkinlikleri düzenleyerek teknolojinin uluslararası 

platformda el değiştirmesine çalışırlar. Avrupa Komisyonu tarafından 33 ayrı ülkede 

merkezleri oluşturularak kurulan IRC Ağı’nın Türkiye’de iki temsilcisi 

bulunmaktadır. IRC-Anatolia Ankara Merkezli, IRC EGE ise İzmir merkezli olarak 

hizmet vermektedir. Her iki IRC’ de bölgesel sanayi odaları, KOSGEB ve Üniversite 

üçlü desteğini alarak kurulmuşlardır473.  

Avrupa Birliği’nin 6. Çerçeve programı kapsamında desteklenmekte olan her 

iki IRC toplam 1 Milyon € üstünde hibeyi ülkemize getirmiş bulunmaktadır. IRC-

Anatolia ODTÜ Teknokent, Ankara Sanayi Odası ve KOSGEB konsorsiyumuyla 

                                                

473 DPT, Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
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kurulmuş ve Avrupa Komisyonunun 6. Çerçeve Programı kapsamında yaklaşık 700 

bin Euro hibeye hak kazanmış bir proje merkezidir. IRC-EGE, yine 6. Çerçeve 

Programı kapsamında, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin (EBİLTEM) koordinatörlüğünde; Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi 

Odası (EBSO), İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) ve KOSGEB 

ortaklığıyla Nisan 2004 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. IRC-EGE, firmaların 

teknolojik özelliklerini belirlemek ve sanayicilerimizin nasıl bir teknolojiye ihtiyacı 

olduğunu veya nasıl bir yeni teknoloji ürettiğini ortaya koymak için, oluşturduğu 

danışman havuzunda gerek üniversitelerden, gerekse sanayiden 100 deneyimli 

uzman ile hizmet vermektedir. Toplam 14 il IRC-EGE faaliyet alanındadır474.  

III. TÜRKİYE İÇİN “YENİLİKÇİ YEREL  İŞ KULUÇKASI” 

MODELİ ÖNERİSİ VE UYGULAMASI 

A. İş Kuluçkası Kavramı ve Tanımı 

Literatür ve uygulamalara  paralel olarak, Türkiye’de iş kuluçkaları sosyal 

nitelikli bölgesel gelişme araçları içerisinde kabul edilmekte ve bölgesel gelişme 

politikasının gerçekleştirilmesinde sosyal nitelikli yeni bir bölgesel kalkınma aracı 

olarak kullanılmaktadır. İş kuluçkası kavramının Türkiye için yeni bir kavram olarak 

2000’li yılların başından itibaren literatüre girmeye ve kullanılmaya başlandığı 

görülmektedir. Ülkemizde iş kuluçkaları, genellikle  kâr amacı taşımayan sosyal 

nitelikli ve işsizler için istihdam yaratma öncelikli “iş geliştirme merkezleri 

(İŞGEM)” şeklinde kabul görerek kurulmuş ve işletilmektedir. İş geliştirme 

merkezleri yanısıra, “işletme kuluçkaları”, “KOBİ fidanlığı” gibi kavramlarla da 

ifade edilmektedir.  

Özelleştirme İdaresi'nin İş Geliştirme Merkezleri Projesi (İŞGEM), küçük bir 

yatırımla istihdam sağlanmasında oldukça başarılı bir model olarak öne çıkmaktadır. 

Türkiye'nin bir kişilik istihdam yaratmanın maliyeti yaklaşık 130 bin dolara mal 

olurken, İŞGEM'lerde bu rakam 4 bin 261 dolara kadar düşmektedir. Şimdiye kadar 

açılan 6 İŞGEM'de sadece 3.6 milyon dolarlık yatırımla 849 kişiye iş sağlanmıştır. 
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Türkiye'de Eskişehir, Adana, Ereğli, Van, Mersin ve Tarsus olmak üzere 6 adet 

İŞGEM bulunurken, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, Samsun ve Nevşehir-Avanos ile 

Van'da da ikinci bir merkezin açılması planlanmaktadır.  

İş kuluçkası, literatür ve Türkiye’deki algılanma biçimine uygun sosyal 

nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak; “ortak bir mekan yani işyeri, başta büro 

hizmetleri olmak üzere, iş kurma ve geliştirme, muhasebe, finansman, yönetim, 

organizasyon ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlayarak yeni ve küçük işletmeleri 

diğer bir deyimle yenilikçi KOBİ’leri geçici bir süre besleyen, destekleyen, izleyen 

yenilik, teknoloji, istihdam ve bölgesel gelişme tabanlı birimler” şeklinde 

tanımlanabilir. 

Türkiye’de iş kuluçkaları olarak bilinen İŞGEM’ler, genellikle, çok küçük ya 

da mikro ölçekli girişimlerin gelişimini desteklemeye yönelik yerel kalkınma için bir 

tür altyapı olarak kabul edilmektedir. Başta yerel yönetimler olmak üzere, 

işadamlarının ve diğer yerel kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin 

inanmışlığı ve desteği ile ortaya çıkmış ve işletilmektedir. İŞGEM’ler iş geliştirme 

danışmanlığı/eğitimi, ortak ofis ekipmanı ve hizmetleri, uygun kira koşulları ile 

işyeri mekanı sunmaktadır. İşletmelerin talepleri doğrultusunda pazarlama, finans 

kaynakları, bilgisayar kullanımı, iç ve dış pazarlara erişim gibi konularda 

danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.  

Bu hizmet kapsamında katılımcılara uygun fiyatla işyeri kiralanmakta, ortak 

araç-gereç ve ofis ekipmanı sağlanmakta, sekreterlik, muhasebe, güvenlik gibi sınırlı 

personel giderleri ile ısınma, su, elektrik, telefon, faks gibi ortak kullanım ve işletme 

giderleri karşılanmakta ve işin yürütülmesi  konusunda gerekli danışmanlık ve eğitim 

hizmetleri verilmektedir.  

Türkiye'de dış finansmanı Dünya bankası tarafından sağlanan ve Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Özelleştirme Sosyal Destekleme 

Projesi (ÖSDP) kapsamında, proje öncü kuruluşu KOSGEB tarafından, hizmet 

sağlayıcılar eli ile işsizlere yönelik mikro ve küçük ölçekli iş kurma danışmanlık 

desteği ve iş geliştirme merkezi hizmetleri yerel kalkınma için yerel işbirliği ve 

katılım anlayışıyla sunulan İŞGEM hizmetleri kâr amacı gütmeyen sosyal içerikli, 

kendi işini kurmak isteyen işsizlere yardımcı olmak ve dolayısıyla istihdam etkisi 
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yaratma amacıyla kurulan ve işletilen bir modeldir. Son yıllarda gelinen nokta ve 

yaratılan istihdam istenilen düzeyde olmasa da bu modelin ülkemizde 

yaygınlaştırılması ve çeşitli araçlarla teşvik edilmesi gerektiği yönünde fikir birliği 

bulunmaktadır.  

İŞGEM’ler Türkiye için başarılı ve yaygınlaştırılıp teşvik edilmesi gereken 

bir model olmakla birlikte, kuruluş ve işletilmesindeki öncelikli hedefler ve amaçlar 

bakımından farklılıklar göstermektedir. Öncelikli sosyal içerik ve işsizlere iş kurma 

yoluyla istihdam ve zenginlik yaratma yönü ağır basan bu modelin kendine özgü 

koşulları bulunmakta, özellikle çok küçük, 2-3 çalışanlı mikro işletmeler kurmayı 

teşvik etmesi dolayısıyla Türkiye uygulamasında, yenilik ve teknolojik gelişme etkisi 

söz konusu olmamakta ya da çok sınırlı kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, İŞGEM’ler 

kâr amaçlı olarak piyasa koşulları altında kurulup işletilen, öncelikli hedefi yenilik, 

teknoloji geliştirme ve transferi olmayan ancak yerel işbirliği ve katılım anlayışıyla 

yeni işler ve istihdam sağlama yoluyla ulusal kalkınmayı gerçkekleştirme ve 

tamamlamaya yönelik bölgesel gelişme politikası araçlarından biri olarak 

kullanılmaktadır.  

İŞGEM’lerin yukarıdaki nedenlerden dolayı ekonomik gelişme ve niteliğinin 

ikinci planda kalması Türkiye için farklı bir modelin geliştirilmesi gerekliliğini 

ortaya çıkarmaktadır. Dünyada öncelikle sosyal nitelikli tür ve kapsamda işletilen 

örneklerine uygun olarak; birincil hedefi yenilik, teknoloji üretme, geliştirme, 

teknoloji transferi olan, üniversite projelerinin ticarileştirilmesi programı altında 

üniversite sanayi işbirliğinin özendirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik, piyasa 

koşullarında hareket eden kâr amaçlı kamu-özel bütün toplumsal birimlerin ve sivil 

toplum örgütlerinin katılımının sağlandığı, bölgesel gelişme politikalarını 

gerçekleştirme aracı olarak kullanılabilecek yerel bir yapılanma altında kurulup 

işletilebilecek bir model ülkemiz için kaçınılmazdır.  

Türkiye için geliştirilebilecek ve bir model olarak önerilebilecek iş 

kuluçkasının türü ve kapsamı, öğeleri, çalışma usulleri, kurulması ve işletilmesi, 

örgütlenme biçimi, finansman kaynakları ve destekler, yasal dayanağı, ulusal 

kuruluşlar ile entegrasyonunu içeren koşulları aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  
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B. İş Kuluçkasının Tür ve Kapsamı 

İş kuluçkaları, genellikle, küçük ölçekli girişimlerin gelişimini desteklemeye 

yönelik bir tür altyapı olarak kabul edilmektedir. Küçük iş kuluçkaları, ortak 

kullanılabilir mekan diğer bir ifadeyle işyeri; telefon, faks, internet hizmetleri gibi 

ortak kullanılan ofis hizmetleri, finansman hizmetleri ve yönetim yardımı sağlayarak 

yeni ve küçük firmaları destekleyen birimlerdir. Sıfırdan bir işe başlamak isteyen 

girişimciler için cazip bir yenilik, bir iş kuluçkasına katılmaktır. 

İş kuluçkaları, genç firmaları besler, büyütür ve onların en kırılgan oldukları 

başlangıç aşamasında hayatta kalmalarına ve büyümelerine yardım eder. İş kuluçkası 

programının esas amacı, başarılı mezunlar vermektir. Diğer bir ifadeyle, kuluçkaya 

alınan işlerin, kuluçkayı terk ettikten sonra finansman bakımından yaşayabilir ve 

kendi ayakları üzerinde durabilir işler haline gelmelerini sağlamaktır. 

Bir kuluçka kurulmasının en önemli sebebi, bir alandaki ekonomik gelişmeyi 

güçlendirmek ve yerel ekonomiyi çeşitlendirmektir. Kuluçkalar, kuluçkadan 

ayrıldıktan sonra doğrudan veya dolaylı olarak istihdam, gelir, servet yaratılmasına 

ve bu sayede ekonomik gelişmeye katkıda bulunacak olan girişimleri yaratan 

girişimcileri besleyip büyütür. Kuluçkaların öncelikli hedefi, yenilik süreçleri, yerel 

ekonomilerin rekabetçiliğine ve iş yaratmaya katkıda bulunmaktır. 

Türkiye için önerilebilecek bir iş kuluçkası modeli; kısa dönemde istihdam 

tabanlı ve insan kaynakları gelişimi, uzun dönemde yenilik, teknoloji transferi ve 

teknoloji geliştirme tabanlı yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmelidir. Çünkü iş 

kuluçkalarından kısa dönemde kâr beklemekten daha çok istihdam ve insangücü 

kaynaklarını geliştirmeye yönelik bir beklenti daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır. 

Bu amaca en uygun iş kuluçkası türü, bölgesel gelişme politikası aracı olarak temel 

felsefesi, yenilik ve teknoloji transferi yoluyla yeni işler ve istihdam yaratma 

hedefine yönelik sosyal nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak önerilebilecek “yenilik 

tabanlı yerel iş kuluçkaları”dır.  

Sosyal nitelik iş kuluçkasını yenilik, teknoloji geliştirme ve transferi, 

üniversite projelerinin ticarileştirilmesi gibi hedefler üzerine oturturken; diğer 

taraftan, yeni işler ve istihdam yaratma, insan kaynaklarını geliştirme hedefine 

odaklanmayı ifade eder. Ancak “yenilikçi yerel iş kuluçkası” sosyal nitelikli bölgesel 
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gelişme aracı olarak bölgesel gelişme politikası ile uyumlaştırılmalı ve 

yönlendirilmelidir.  

Öte yandan, kâr amaçlı olarak serbest piyasa koşullarında hareket eden 

yenilik, yeni ürünler ve teknoloji üretimi ile yeni teknoloji süreçleri, üniversite 

projelerinin ticarileştirilmesi yoluyla paydaşlarına ekonomik kazançlar sağlayan, 

kamu ve özel bütün toplum birimleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımını çeken bir 

yapıya kavuşturulmalı ve ekonomik zenginlik yaratmak gibi ticari bir anlayışla 

kurulup işletilmelidir.  

Türkiye için önerilebilecek iş kuluçkası modelinde yenilikçi nitelik ve 

süreçte; yenilik, teknolojik ürün yeniliği ve teknolojik süreç yeniliği tanım ve 

kapsam olarak aşağıda açıklanmaktadır: 

• Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün, veya mal ve 

hizmet üretiminde kullanılan yeni veya geliştirilmiş bir süreç haline 

dönüştürmek demektir. 

• Teknolojik Ürün Yeniliği: 

Teknolojik olarak yeni bir ürün, teknolojik özellikleri veya kullanım alanları 

daha önce üretilen ürünlerden belirgin bir şekilde farklılık gösteren ürünlerdir. Bu tip 

bir yenilik tamamıyla yeni bir teknolojiyi veya varolan teknolojilerin yeni alanlara 

uygulanmasını içerebilir ya da yeni bir bilgi/bulgunun kullanıma geçirilmesinden 

meydana gelebilir.  

Teknolojik olarak iyileştirilen ürün, halen mevcut olup performansı ve/veya 

özellikleri belirgin bir şekilde iyileştirilen üründür. Çevreye duyarlı ürünlerin 

geliştirilmesi de bu kavram altında değerlendirilir. 

• Teknolojik Süreç Yeniliği: Teknolojik olarak yeni olan veya belirgin bir 

şekilde iyileştirilmiş üretim yöntemlerinin geliştirilmesidir. Bu yöntemler, 

geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak üretilmesi mümkün olmayan, 

teknolojik olarak yeni veya iyileştirilmiş ürünlerin üretilmesine veya mevcut 

ürünlerin üretim verimliliğini artırmaya yönelik yöntemler olabilir. Çevreye 

verilen zararı azaltıcı nitelikteki süreç geliştirme çalışmaları da bu kavram 

altında değerlendirilir. Teknolojik yenilik yapma/yaratma süreci, bir dizi 
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bilimsel, teknolojik/teknik, malî ve ticari etkinliği içerir. Renk ya da 

dekorasyondaki değişiklikler gibi bütünüyle estetik alana yönelik 

değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan 

değiştirmeyen, küçük tasarım ya da görünüm farklarından ibaret basit 

değişiklikler yenilik sayılmaz. 

Yenilikçi iş kuluçkaları, bölgede yeni kurulan işletmelere ve yenilikçi 

KOBİ’lere sağladığı olanaklar ve araçlar nedeniyle, bölgesel kalkınmada problem 

olan istihdam ve girişimcilik olanaklarını sağlaması nedeniyle popüler bir stratejik 

araç olarak değerlendirilmektedir. 

C. İş Kuluçkasının Ögeleri 

Bir iş kuluçkası; kuluçka alanı, iş destek hizmetleri ve bir araya toplama ve ağ 

oluşturma fırsatlarını da içeren kapsamlı ve bütünleşik bir dizi destek sağlayarak 

başarılı girişimlerin yaratılması sürecini hızlandıran ve sistematik hale getiren bir 

organizasyondur. 

Türkiye’de sosyal nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak “yenilikçi yerel iş 

kuluçkası” kapsamında önerilebilecek ve uygulanabilecek bir kuluçka modeli şu 

ögelere sahip olmalıdır: 

Kuluçka alanı ve süreci: Öncelikli hedefi yenilik, yeni ürünler, yeni 

teknoloji üretim süreçleri, teknoloji transferi, geliştirilmesi ve üniversite projelerinin 

ticarileştirilmesinin yanısıra yeni işler, istihdam yaratma ve insan kaynaklarını 

geliştirme yoluyla bölgesel gelişmeyi sağlamak olan yenilikçi iş kuluçkası; 

paylaşılan ofis hizmetlerinin sunumuna olanak veren fiziksel bir alan ile iş destek 

hizmetleri, bir araya toplama ve ağ oluşturmayı içeren kapsamlı ve bütünleşik bir dizi 

destek sağlayarak başarılı girişimlerin yaratılması sürecini hızlandıran ve sistematik 

hale getirerek bölgesel gelişme yoluyla ulusal kalkınma sürecinde piyasa ekonomisi 

koşullarında iş ve zenginlik yaratan bir ekonomik süreç olarak algılanmalıdır. İhracat 

ve yeni ürün geliştirme potansiyeli olan girişimciler ya da  yenilikçi KOBİ’ler, iş 

kuluçka merkezlerinde Ar-Ge planları, tasarım ekiplerinin oluşturulması, pazarlama, 

muhasebe ve hukuk alanlarında danışmanlık, sekreterlik ve idari hizmetleri 

alabilmektedirler.  
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• Kiracılar/müşteriler (girişimciler): Bir kuluçkaya alma programına 

katılarak, paylaşılan bir alanı kiralamak suretiyle başta büro hizmetleri olmak 

üzere, iş kurma ve geliştirme, muhasebe, finansman, yönetim, organizasyon 

ve hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlanan yeni ve küçük 

işler/işletmeler kuluçkanın kiracı ya da müşterileri olarak kabul edilir. 

Kiracılar/müşterilerin iş kuluçkası programında kalma ve ondan yararlanma 

süresinin geçici bir süre, genellikle 2-3 yıl arasında, olması gerekir.  

• Mezunlar(kârlı işletmeler): Kuluçka süreci ve süresi içinde bir dizi 

hedeflere ulaştıktan sonra bir kuluçkaya alma programından piyasaya 

bırakılan kiracılar/müşteriler. Bir kuluçkaya alma programının esas amacı, 

başarılı mezunlar –genellikle iki veya üç yıl içinde kuluçkayı terk ettiklerinde 

finansman açısından hayatiyetini devam ettirebilir ve kendi ayakları üzerine 

duran işler- yetiştirmektir. Beslenen, büyütülen bir kiracı iş finansman 

açısından kendi ayakları üzerine durabilir hale gelince –ve her bir girişimci 

hayatta kalması için gerekli yeteneklerini geliştirmiş olduğunda- açık 

piyasaya bırakılır. Kuluçka mezunları iş yaratır, komşu alanları yeniden 

canlandırır, kritik yeni teknolojileri ticarileştirir, yerel ve ulusal ekonomileri 

güçlendirir. 

• Kuluçka sahipleri/ortakları (paydaşlar): Birbirinden farklı amaç ve 

hedeflere yönelik kurulup faaliyet gösteren çok sayıda yerel kamu ve özel 

kurum ve kuruluşlarının bölgesel gelişme politikası doğrultusunda ortak bir 

hedefe yönlendirip sinerji yaratmak ve ekonomik zenginlik elde etmek 

amacıyla bir iş kuluçkası etrafında toplanmasını sağlayan stratejik kuluçka 

birimleridir. Yerel yönetimler, ulusal birimlerin yerel temsilcileri, 

üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, vakıflar, dernekler, sendikalar gibi 

sivil toplum kuruluşları kuluçka ortakları olarak kabul edilir.  

D. İş Kuluçkasının Görevleri ve Çalışma Usulleri 

Türkiye örneğinde geliştirilebilecek yenilikçi yerel iş kuluçkasının, “kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında yaratılan eşgüdüm ve 

sinerjiyle kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, bölgesel ve yerel 

potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal ve bölgesel gelişme politikalarına 
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uygun olarak yerel istihdamı artırmak, insan kaynaklarını harekete geçirmek ve 

geliştirmek, kâr saikiyle serbest piyasa koşulları altında bölgesel rekabet ve yenilik 

gücünü artırmak amacına uygun olarak” görevleri ve çalışma usulleri belirlenmelidir.  

• Yenilik tabanlı yerel küçük ölçekli girişimciliğin desteklenmesinde temel 

amaç, üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinin yürütmüş ve 

sonuçlandırmış oldukları  teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonunda 

ortaya çıkan ürünlerin ve süreçlerin ölçek ekonomisine uygun biçimde 

ticarileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla üretim yatırımlarına destek 

verilmesi yoluyla Türk sanayinin uluslararası pazardaki rekabet gücünün 

artmasına katkı sağlamaktır. 

Yenilikçi KOBİ’lere yönelik olarak yerel iş kuluçkasının sunabileceği 

hizmetler şunlardır: 

• Kuluçkaya alma öncesi hizmetler: ön kuluçka hizmetleri, ön yapılabilirlik, 

iş fikri vs. 

• İş planlama ve bir şirket kurma: iş planı oluşturma (finansman, iş modeli 

analizi, teknolojik değerlendirme, pazar analizi, teknik/pazar analiz raporu 

satınalma), şirket kurma süreçleri ve hukuk danışmanlığı. 

• İş yeteneklerini geliştirme eğitimi: yönetim danışmanlığı altında iş 

yönetimi, hukuk ve mevzuat, muhasebe danışmanlığı ve ilgili diğer hizmetler. 

• Paylaşılabilir alan ve ortak kullanım hizmetleri: mekan kullanımı (ucuz 

kiralık işyeri kolaylıkları) ve ofis altyapısı (internet, telefon, faks, bilgisayar, 

sekreterya, fotokopi vs.). 

• Yeni teknolojik ürün, teknolojik üretim süreçleri ve hizmet geliştirme 

konusunda tavsiyede bulunma: teknolojik destek  (uzmanlık, laboratuar, 

teçhizat, test, bilgi/görgü artırma).  

• Diğer girişimciler ile kullanıcılarla ağ oluşturma: iş ve teknoloji çevresine 

erişim (pazarlama/satış, üst düzey yönlendirme). 

• Banka finansmanı, yardım ve girişim sermayesini tedarik ve artırmaya 

yardım etme. 



 176 

• Kuluçka riskli işler sermaye fonu, iş meleği ağı ve danışmanlığı sağlama. 

• Personel işe alımı ve yönetimi konusunda tavsiyede bulunma. 

• Güvenilir/uzman danışmanlar, kurul üyeleri ve diğer üst düzey danışmanlar. 

• Piyasa araştırması, satışlar ve pazarlama destek hizmetleri. 

• Mal ihraç etme, dış pazar bağlantıları ve ortak bulmaya yardım etme. 

• E-iş ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer yönleriyle ilgili yardım ve 

danışmanlık. 

Üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinin yürütmüş ve sonuçlandırmış 

oldukları  teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonunda ortaya çıkan ürünlerin 

ve süreçlerin ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yardımcı olmak 

amacıyla üretim yatırımlarına ve üniversite projelerinin ticarileştirilmesine verilecek 

destekten faydalanacak ticarileştirme faaliyet aşamaları aşağıdadır: 

• Üretime yönelik kavram geliştirme çalışmaları; 

• Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü ve pazar araştırması 

çalışmaları; 

• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar vb. 

çalışmalar; 

• Üretim hattı tasarımı çalışmaları; 

• Test amaçlı yatırım çalışmaları; 

• Deneme üretimi çalışmaları; 

• Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları; 

• Patent ve lisans alımı ile ilgili çalışmalar; 

• Reklam, promosyon, fuar katılımı ve benzeri tanıtım ve pazarlama 

çalışmaları; 

• Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü 

faaliyetleri. 
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Ülkemizde yukarıdaki hizmetlere yönelik olarak geliştirilecek yenilikçi iş 

kuluçkalarının görevleri aşağıdaki gibi belirlenebilir: 

1. Bölgesel gelişme politikalarının uygulanmasını sağlamak üzere kamu ve 

özel sektör arasında eşgüdüm ve sinerji oluşturma yoluyla ulusal 

kalkınmaya katkıda bulunmak. 

2. Bölgesel iş potansiyelini geliştirmek, yeni iş sahaları ve yerel istihdamı 

artırmak. 

3. Müşterileri/kiracılarına ya da yenilikçi KOBİ’lere kuluçka süresince 

paylaşılan ofis alanı, destek hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, iş kurma 

süreçleri ve finansal destekler, eğitim hizmetleri sunmak. 

4. Yeni işler, yenilik ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi yoluyla katma 

değer artışı yaratmak. 

5. Mesleki eğitim süreçleriyle yerel insan kaynakları potansiyelini 

geliştirerek uzun dönemde işsizlik ve yoksulluğu asgari düzeylere 

çekmek.  

6. Yerel, eğitimli ve beceri düzeyi yüksek insan kaynaklarını yerel 

ekonomiye kazandırarak bölgede tutmak.  

7. Yenilikçi iş kuluçkalarını serbest piyasa koşulları altında kâr amacı 

güden birimler haline getirip bölgesel rekabet ve yenilik gücünü artıracak 

bir model oluşturmak. 

8. İş kuluçkalarının yapısı ve kuruluş amacına uygun olarak belirli bir süre 

destek sağlamak ve kuluçka sonrasını izlemek.  

9. Uygulanamayan ya da laboratuar imkanı bulamayan üniversite 

projelerini ticarileştirip üniversite ile sanayi arasında yerel düzeyde 

işbirliğini gerçekleştirmek ve uygulamaya sokmak. 

Türkiye için bir model olarak geliştirilebilecek sosyal nitelikli bölgesel 

gelişme aracı olarak yenilikçi yerel iş kuluçkasının kuruluşu, çalışma usul ve esasları, 

yönetimi ilgili kanun ve yönetmeliklerle yasal dayanağa oturtulmalıdır. 
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E. İş Kuluçkasının Kurulması ve İşletilmesi 

Türkiye için model olarak önerilebilecek “yerel iş kuluçkası”nın destek 

görerek kurulması ve başarılı bir biçimde işletilmesinde dikkate alınması gereken 

hususlar şunlar olmalıdır: 

• Kuluçkaya giriş, çıkış ve performans kriterleri açık olarak belirlenmelidir. 

Bunun için bir seçici kurul görevi üstlenecek olan bir kuluçka danışma 

kurulunun oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

• Kuluçkaya alınanları uygun bir biçimde kuluçkaya alabilmek için kapsamlı 

bir destekleme hizmeti paketinin geliştirilmesi gerekir.  

• Kuluçkaların, kuluçkaya alınanlara yapabilecekleri/yapmaları gereken 

finansal desteklerin kapsamı ve boyutları göz önünde bulundurulmalıdır.  

• İş kuluçkaları, ekonomik sorunları hemen çözen sihirli bir araç olmasa da, 

pek çok sınırlılıkla birlikte yerel ekonomik gelişme stratejisinin önemli bir 

parçası olarak görülmeli, özellikle piyasa başarısızlıklarının giderilerek 

girişimciliğin önünün açılmasında önemli bir görev üstlenmelidir.  

• Yerel ihtiyaçlar tarafından belirlenen kuluçkaya alma programlarıyla bazı 

gözden geçirmelere açık, esnek bir gözetim/denetim; maliyet-etkin bir şekilde 

kuluçkanın etkinliğini ve verimliliğini sürdürmesi için önemlidir. 

• Sosyal nitelikli yenilikçi yerel iş kuluşkasının öncelikli hedefinin yeni işler ve 

istihdam yaratmanın yanısıra, üniversite-sanayi işbirliği altında 

gerçekleştirilecek ticari projelerle yenilik gücünü artırmak suretiyle bölgesel 

rekabeti geliştirmek olduğu kesin olarak belirlenmelidir. 

• Yerel iş kuluçkası; toplumun desteğini arkasına almalı, yerel bütün kamu-

özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını içeren girişimcilikle ilgili geniş 

kapsamlı bir ağ oluşturmalı ve sürekli iletişim içinde bulunmalıdır.   

• İş kuluçkaları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının birlikte oluşturduğu bir 

ortaklık tarafından desteklenmelidir. Çünkü yapılan çalışmalar, iş 

kuluçkalarının yerel yönetimler, üniversiteler, şirketler ve finansman 

kuruluşları gibi pek çok kuruluş tarafından teşvik edildiğini, özellikle 
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kamusal desteğin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Finansal destekler 

içerisinde kamusal kaynaklar önemli bir yer tutmalı, özel kuruluşlardan da 

finansal destek ve sponsorluk almalıdır.  

• Kuluçka geliştirmenin uzun erimli bir proje olduğu unutulmamalı, başarılı bir 

bölgesel etki ve ekonomik zenginlik yaratabilmek için en az beş ile on yıl 

arası bir zamana ihtiyaç duyulduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

Yenilikçi yerel iş kuluçkasının kurulmasında taraflar şunlar olabilir: 

• AB ve/veya diğer uluslararası kuruluşlar 

• Ulusal otoriteler ve kamusal kuruluşlar 

• Şirketler, bankalar ve diğer özel sektör kuruluşları 

• Üniversiteler ve diğer araştırma-geliştirme kuruluşları 

• Topluluk ve gönüllü kuruluşlar 

Yenilikçi yerel bir kuluçkanın işleyiş mekanizmasında bazı kavramlara 

açıklık getirmekte yarar vardır: 

• Girdiler: Kuluçkanın tarafları (örneğin, finansman sağlayıcıları) tarafından 

sağlanan girdileri, yönetim kaynaklarını ve girişimciler tarafından teklif 

edilen projeleri ihtiva eder. 

• Süreçler: Çeşitli girdiler, işletmelere kuluçka alanı ve diğer hizmetler 

sağlanarak iş kuluçkaya almada bir araya getirilir. 

• Çıktılar: Başarılı işletmeler, yerel ekonomiler üzerinde pozitif iş ve zenginlik 

yaratma etkileriyle birlikte kuluçkadan mezun olurlar/dışarıya bırakılırlar. 

Kuluçkanın geniş hedef piyasasını (örneğin, yenilik ve insan kaynaklarını 

geliştirme) belirlemek için kullanılan kriterleri karşılayan projeler belirlenir. Çok 

detaylı bir değerlendirmeden sonra bazı girişimciler, kuluçkaya kabul edilmeden 

önce, -genellikle eğitim ve iş planlamasından müteşekkil bir kombinasyonu içeren- 

kuluçkaya alma öncesi sürecini tamamlamaya teşvik edilirler.  

Bizzat kuluçkaya alma süreci iş destek hizmetlerinin üç kategorisi –eğitimi, iş 

konuları üzerine tavsiye ve (hem bir kuluçkanın kendi kaynaklarından hem de dış 
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finansman sağlayıcılardan, örneğin, finansman kuruluşlarından) finansman desteği- 

ile teknoloji desteğini bir araya getirir. Kuluçka birimlerinin ve (içeride kiracılar 

arasında ve dışarıda diğer organizasyonlarla, örneğin, üniversitelerle ve geniş 

şirketlerle) ağ oluşturmanın sağlanması, kuluçkaya almanın sağladığı hizmetler 

paketinin diğer unsurlarıdır. 

Modelin yerel boyutuna ilişkin olarak çeşitli kriterler ve faydalar 

sözkonusudur: 

• Uygunluk: Kuluçka misyonu ve stratejisinin girişim ve bölgesel kalkınma 

önceliklerine uygunluğu. 

• Verimlilik: Finansman girdileri, işletme prosedürleri ve müşterilere kuluçka 

kolaylıklarını sağlamanın birim maliyeti . 

• Etkililik: Kuluçkanın iş planında belirlenen öncelikli işlemsel hedefleri 

(örneğin kuluçkada yaratılan yenilik ve istihdam) ne ölçüde tutturduğu. 

• Fayda: Kuluçka doluluk oranları ve destek hizmetlerinin çeşit ve kapsam 

bakımından geliştirilmesi. 

• Sürdürülebilirlik: Kuluçkanın finansman açısından sürdürülebilirliği 

(örneğin, işletme maliyetlerinin ne ölçüde gelirler tarafından karşılandığı), 

kuluçka alanına ve hizmetlerine yönelik talebin düzeyi ve piyasa fiyatlarıyla 

karşılaştırıldığında kuluçka masrafları/giderleri. 

F. İş Kuluçkasının Örgütlenme Biçimi 

Türkiye için bir model olarak önerilebilecek yenilikçi yerel iş kuluçkasının 

organizasyonunda en azından beş taraf yer almalıdır: 

• Yerel yönetimler ve yerel ekonomik kalkınma orgnazasyonu: Yenilik, 

yeni işler ve istihdam yaratılması, insan  kaynaklarının geliştirilmesi için 

gerekli teknik altyapının, yerel politika çerçevesinin geliştirilmesi ve ilk 

finansmanın sağlanması görevini yerel yönetimler gerçekleştirmelidir.  Bu 

konuda ulusal kurum ve ulusal kalkınma politikalarıyla eşgüdüm yerel 

kalkınma organizasyonu aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 
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• Yerel özel sektör: Özellikle kuluçkanın ilk meyveleri görüldükten sonra 

başta kaynak aktarımı olmak üzere bazen sosyal sorumluluk bazen de kâr 

amaçlı olarak kuluçkalara yatırım yapan özel sektörün iş kuluçkalarına 

katılımı ve görev alması sağlanmalıdır. 

• Üniversiteler: Kuluçkalara teknik riskler ile yeniliklerin oluşması için bir 

bilgi temeli sağlayan üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri 

kuluçkaların örgütlenmesinde yer almalı ve görev üstlenmelidir. 

• Yerel organizasyonlar: Kuluçkalara desteğin alt yapısını oluşturan, adanma, 

bilgi ve eğitim gibi konularda önemli işlevleri yerine getiren profesyonel ağ 

oluşturma ve topluluk katılımıdır. 

• Yenilikçi girişimciler: Kuluçka içerisine alınarak desteklenmek suretiyle 

yenilik, yeni iş, istihdam ve zenginlik yaratması beklenen yeni, yenilikçi 

KOBİ’lerdir. 

G. Finansman Kaynakları ve Destekler 

Kuluçkalar işletme fonlarını değişik kaynaklardan elde etmektedir. Bütün 

kuluçkalar için işletme gelirlerinin en önemli kaynağı, kiralardır. Uygulama 

örneklerine bakıldığında, yerel yönetimler, endüstriyi temsil eden birimler ve yerel 

finansman kuruluşlarının iş kuluçkalarına finansman sağlanmasında önemli bir işlev 

gördükleri açık olarak görülür. 

İş kuluçkalarının kamu ve özel sektör sponsorları tarafından geniş tabanlı bir 

ortaklıkla desteklendiğinde başarılı olma ihtimalinin arttığı görülmektedir. Özellikle, 

ister finans şeklinde isterse diğer destek türleri şeklinde olsun, özel sektör girdilerinin 

artırılması oldukça önemlidir. Ne var ki, bunun kuluçkanın kuruluşunda olması 

mümkün olmayabilir. Bu nedenle, ilk başlarda kuluçkaların kamusal fonlarla 

desteklenmesi genellikle kabul görmektedir. Ancak birkaç yıl geçtikten sonra iş 

kuluçkaları özel sektör fonlarını çekebilmekte ve işletme maliyetlerini karşılamak 

için (kira gibi) diğer gelir kaynaklarına kavuşmaktadır. 

Yenilikçi yerel iş kuluçkasının finansman kaynakları şunlar olabilir: 

• Sübvansiyonlar: Ulusal otoriteler ve kamu kuruluşları 
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• Bankalar ve diğer özel sektör kuruluşlarından yapılan ödemeler  

• Üniversiteler ile araştırma-geliştirme kuruluşlarından yapılan ödemeler 

• Kira geliri ve diğer kuluçka ücretleri 

• Diğer gelirler: örneğin, hizmet sözleşmelerinden elde edilen gelirler 

• Yatırım gelirleri, örneğin, işletme payları, net gelirler  

• Sübvansiyonlar: AB ve diğer uluslararası kuruluşlar 
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SONUÇ 

Küreselleşme ve uluslararası rekabetin şiddetlenmesi sürecinde yenilik tabanlı 

bölgesel ve yerel ekonomiler, ekonomik yapılanma, büyüme ve gelişmenin temeli 

olarak kabul edilmektedir. Öncelikli olarak yerel gelişme araç ve politikalarının 

giderek çok disiplinli bir çerçevede analiz edilmeye başlandığı görülmektedir. 

Ülkemizde üretim biçimleri ve teknoloji düzeyinin gelişmiş ülkelere kıyasla düşük 

olduğu kabul edilirse bölgesel gelişme araçlarının bölgesel organizasyon açısından 

kritik bir rol üstlenebileceği söylenebilir.  

İş kuluçkaları, yerel iş çevresiyle birlikte elde edilebilecek sinerjileri en 

yüksek noktaya çıkarmanın yollarını arar. Kuluçkaların birincil hedefi, yerel 

ekonomilerin rekabetçiliğine ve iş yaratmaya katkıda bulunmaktır. Bu hedef 

doğrultusunda kuluçkalara, yeni kurulmuş şirketlerin artışını/büyümesini teşvik 

ederek ve gelecek vaat eden girişimci fikirleri destekleyerek ülkelerin ekonomik ve 

teknolojik kalkınmasını güçlendirmenin bir mekanizması olarak büyük bir önem 

verilmektedir. Pek çok yerel ekonomik gelişme birimi, idaresi ile diğer kamusal 

kuruluşlar, kuluçkaları başarısız olma ihtimalini azaltmak ve iş kurmayı 

hızlandırmak için bir araç olarak kabul etmişlerdir.  

Dünya’daki iş kuluçkaları uygulamaları gözlendiğinde, her bir uygulamanın 

mutlak bir modeli yansıtmadığı, kendine has ve bağlı bulunulan ülkenin, bölgenin 

kuruluşun özelliklerine göre önemli farklılıklar arz ettiği görülmektedir. 

İlk iş kuluçkası ABD’de, 1950’lerde Batavia, New York’da fabrika 

kapanmalarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Pek çoğu karma kullanım türünden 

olan kuluçkaya alma programları 1970’lerin sonlarına doğru artmıştır. 1980’lere 

kadar kuluçkaların oldukça azı kuluçkaya almayı bir endüstri olarak değerlendirdi. 

ABD’deki iş kuluçkaları, uzun-oluşumlu, sayısal olarak çok ve sık aynı zamanda 

yenilikçidirler. Kamu otoriteleri, eyaletler ve özel teşebbüsler sık sık birlikte 

çalışmaktadırlar. İş sponsorları ve atılımcı sermayedarlar başka yerlerde olanlardan 

daha güçlüdürler ve ileri teknoloji bölgelerine konsantre olmaktadırlar.  

1975 yılında İngiliz çelik işletmesi, kapanan çelik işletmelerinde iş yaratmak 

için İngiliz Çelik Sanayisi adı altında bir şube oluşturduğunda; Avrupa’daki ilk iş 
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kuluçkası kurulmuş oldu. Hem ABD’de hem de Avrupa’da iş kuluçkaları, ilk önce, 

bölgesel gelişme için bir araç haline geldi ve daha sonra teknoloji-temelli firmaların 

ortaya çıkışını teşvik ederek bölgesel rekabeti artırmanın yolu olarak görüldü. Berlin 

Üniversitesi, 1983 yılında araştırma bulgularını sanayiye transfer etmek amacıyla ilk 

kuluçkayı kurdu. Fransa, 1985 yılında Sofia-Antipolis Teknoloji Parkında bir 

kuluçka kurarak onu takip etti. 

Avrupa’da iş kuluçkalarının hedefleri bir ülkeden diğerine değişmektedir. 

Belçika ve İspanya’da esas itibariyle uluslararası firmaların şubelerini çekmeye 

yoğunlaşılmış; Almanya’da hedef, açık bir şekilde yeni başlayan yenilikçi firmalar 

olmuş; Fransa ve Hollanda’da üniversite kuluçkası modeli teşvik edilmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki kuluçkaların önemli bir bölümü, Batılı 

ülkelerden gelen uzmanlardan yardım alınarak kurulmuş ve onların yöneticileri, 

Batıda eğitilmiştir. Bu yüzden, bu yöneticiler, Batılı ülkelerdeki başarılı 

deneyimlerin farkındadırlar ve bunları kendi kuluçkalarının özel koşullarına 

uyarlamaya çalışmaktadırlar. 

Gerçek bir kuluçka sadece, paylaşılan sekreterlik ve faks hizmetlerini 

sunmaz; bu donanımların yanı sıra, yönetim hizmetleri alma, finansmana erişim, 

işletmeye ilişkin know-how ve yeni piyasalara erişim gibi hizmetleri de sunar. Bir 

başka ifadeyle iş kuluçkaları, sadece yapılardan ibaret değildir. İş kuluçkalarının 

sunduğu kaynaklar ve fırsatlar ikiye ayrılabilir. Birincisi, gözle görülebilir 

kaynaklardır; fiziksel çevre, ofis ve iletişim hizmetleri, iş hizmetleri, kolaylıkları ve 

ekipmanı ile finans sağlamayı içerir; ikincisi, gözle görülemez fırsatlar veya 

kaynaklardır; meşruiyet elde etme, psikolojik destek, sosyal girdiler gibi unsurları 

içerir . 

Esnek ve erişilebilir şartlarda tam olarak inşa edilmiş fabrika binalarındaki 

kuluçka alanı; girişim danışmanlığı ve eğitimi, paylaşılan sekreterlik desteği, işe 

başlama finansmanı, ürün geliştirme ve pazarlamayla ilgili danışmanlık dahil 

oldukça kapsamlı bir dizi müşterek hizmetin sağlanması; kuluçkanın, çabalarını, 

yenilikçi, büyüme potansiyeli olan iş kurulumlarına yoğunlaştırmasını güvence altına 

almak için tasarlanmış katı giriş ve çıkış kuralları; iş planlarına uygun olarak 

kiracıları yakından izlemeyi ve bizzat kuluçkanın finansman açısından kendi kendine 
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yeterli olacak bir şekilde bir işletme gibi işletilmesini güvence altına almayı da ihtiva 

eden profesyonel yönetim; araştırma-geliştirme ve –genellikle dışsal sermaye 

sağlayıcılarından müteşekkil bir ağ yoluyla- risk sermayesi de dahil hemencecik 

sunulan yardım; kuluçkaların sağladığı yararlar arasında sayılmaktadır. 

Literatür incelemesi sonucu bir kuluçkanın sahip olması gereken özellikleri 

şu şekilde sıralamak mümkündür: 

(1) Kuluçka, finansman bakımından kendi kendisine yeterli olabilmesi için 

belirli bir alanı kiralık alan olarak ayırmalıdır.  

(2) Ticari açıdan bakıldığında; kuluçka, içinde yerleştiği şehir ve çevresinden 

kolayca ulaşılabilir bir noktada bulunmalıdır.  

(3) Kuluçkanın temel aktörlerinin -örneğin, ticaret odasının, ekonomik 

gelişmede yer alan yerel otorite personelinin- kuluçkaya yerleştirilmesi, kuluçkaya 

prestij ve garanti edilmiş kira gelirinin yanı sıra iş için ilave destek de sağladığı 

unutulmamalıdır. 

(4) Oldukça geniş bir hizmetler yelpazesi, kuluçka tarafından sağlanabilmeli, 

sağlanamıyorsa -ihtiyaç halinde- erişilebilir durumda olmalı, dışarıdan sağlanmalıdır. 

(5) Kuluçkaya alınanlara sunulan yerin genişliği, kullanımı ve belirlenmesiyle 

ilgili kurallar esnek olmalıdır. 

(6) Kolayca yapılabilen ve yine kolayca iptal edilebilen kira sözleşmeleri 

yapılmalıdır. 

(7) Kuluçkaya, haftanın yedi günü ve her günün yirmi dört saati 

erişilebilmelidir. 

(8) Güvenlik ve mektuplaşma hizmeti kaliteli olmalıdır. 

(9) Yakın bir yerde yeterli miktarda araç park yeri bulunmalıdır. 

(10) Elde mevcut konferans ve toplantı salonu ile bunlarla ilgili imkanlar 

bulunmalıdır.  

Literatür ve uygulamalara  paralel olarak, Türkiye’de iş kuluçkaları sosyal 

nitelikli bölgesel gelişme araçları içerisinde kabul edilmekte ve bölgesel gelişme 

politikasının gerçekleştirilmesinde sosyal nitelikli yeni bir bölgesel kalkınma aracı 
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olarak kullanılmaktadır. İş kuluçkası kavramının Türkiye için yeni bir kavram olarak 

2000’li yılların başından itibaren literatüre girmeye ve kullanılmaya başlandığı 

görülmektedir. Ülkemizde iş kuluçkaları, genellikle  kâr amacı taşımayan sosyal 

nitelikli ve işsizler için istihdam yaratma öncelikli “iş geliştirme merkezleri 

(İŞGEM)” şeklinde kabul görerek kurulmuş ve işletilmektedir. İş geliştirme 

merkezleri yanısıra, “işletme kuluçkaları”, “KOBİ fidanlığı” gibi kavramlarla da 

ifade edilmektedir. 

İş kuluçkaları, genç firmaları besler, büyütür ve onların en kırılgan oldukları 

başlangıç aşamasında hayatta kalmalarına ve büyümelerine yardım eder. İş kuluçkası 

programının esas amacı, başarılı mezunlar vermektir. Diğer bir ifadeyle, kuluçkaya 

alınan işlerin, kuluçkayı terk ettikten sonra finansman bakımından yaşayabilir ve 

kendi ayakları üzerinde durabilir işler haline gelmelerini sağlamaktır. 

Bir kuluçka kurulmasının en önemli sebebi, bir alandaki ekonomik gelişmeyi 

güçlendirmek ve yerel ekonomiyi çeşitlendirmektir. Kuluçkalar, kuluçkadan 

ayrıldıktan sonra doğrudan veya dolaylı olarak istihdam, gelir, servet yaratılmasına 

ve bu sayede ekonomik gelişmeye katkıda bulunacak olan girişimleri yaratan 

girişimcileri besleyip büyütür. Kuluçkaların öncelikli hedefi, yenilik süreçleri, yerel 

ekonomilerin rekabetçiliğine ve iş yaratmaya katkıda bulunmaktır. 

Türkiye için önerilebilecek bir iş kuluçkası modeli; kısa dönemde istihdam 

tabanlı ve insan kaynakları gelişimi, uzun dönemde yenilik, teknoloji transferi ve 

teknoloji geliştirme tabanlı yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmelidir. Çünkü iş 

kuluçkalarından kısa dönemde kâr beklemekten daha çok istihdam ve insangücü 

kaynaklarını geliştirmeye yönelik bir beklenti daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır. 

Bu amaca en uygun iş kuluçkası türü, bölgesel gelişme politikası aracı olarak temel 

felsefesi, yenilik ve teknoloji transferi yoluyla yeni işler ve istihdam yaratma 

hedefine yönelik sosyal nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak önerilebilecek “yenilik 

tabanlı yerel iş kuluçkaları”dır.  

Türkiye için bir model olarak geliştirilebilecek sosyal nitelikli bölgesel 

gelişme aracı olarak yenilikçi yerel iş kuluçkasının kuruluşu, çalışma usul ve esasları, 

yönetimi ilgili kanun ve yönetmeliklerle yasal dayanağa oturtulmalıdır. 
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Sosyal nitelik iş kuluçkasını yenilik, teknoloji geliştirme ve transferi, 

üniversite projelerinin ticarileştirilmesi gibi hedefler üzerine oturturken; diğer 

taraftan, yeni işler ve istihdam yaratma, insan kaynaklarını geliştirme hedefine 

odaklanmayı ifade eder. Ancak “yenilikçi yerel iş kuluçkası” sosyal nitelikli bölgesel 

gelişme aracı olarak bölgesel gelişme politikası ile uyumlaştırılmalı ve 

yönlendirilmelidir. 

Ülkemizde geliştirilecek yenilikçi iş kuluçkalarının görevleri aşağıdaki gibi 

belirlenebilir: 

1. Bölgesel gelişme politikalarının uygulanmasını sağlamak üzere kamu ve özel 

sektör arasında eşgüdüm ve sinerji oluşturma yoluyla ulusal kalkınmaya 

katkıda bulunmak. 

2. Bölgesel iş potansiyelini geliştirmek, yeni iş sahaları ve yerel istihdamı 

artırmak. 

3. Müşterileri/kiracılarına ya da yenilikçi KOBİ’lere kuluçka süresince 

paylaşılan ofis alanı, destek hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, iş kurma 

süreçleri ve finansal destekler, eğitim hizmetleri sunmak. 

4. Yeni işler, yenilik ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi yoluyla katma değer 

artışı yaratmak. 

5. Mesleki eğitim süreçleriyle yerel insan kaynakları potansiyelini geliştirerek 

uzun dönemde işsizlik ve yoksulluğu asgari düzeylere çekmek.  

6. Yerel, eğitimli ve beceri düzeyi yüksek insan kaynaklarını yerel ekonomiye 

kazandırarak bölgede tutmak.  

7. Yenilikçi iş kuluçkalarını serbest piyasa koşulları altında kâr amacı güden 

birimler haline getirip bölgesel rekabet ve yenilik gücünü artıracak bir model 

oluşturmak. 

8. İş kuluçkalarının yapısı ve kuruluş amacına uygun olarak belirli bir süre 

destek sağlamak ve kuluçka sonrasını izlemek.  
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9. Uygulanamayan ya da laboratuvar imkanı bulamayan üniversite projelerini 

ticarileştirip üniversite ile sanayi arasında yerel düzeyde işbirliğini 

gerçekleştirmek ve uygulamaya sokmak. 

Yenilikçi yerel iş kuluçkasının kurulmasında taraflar şunlar olabilir: 

• AB ve/veya diğer uluslararası kuruluşlar 

• Ulusal otoriteler ve kamusal kuruluşlar 

• Şirketler, bankalar ve diğer özel sektör kuruluşları 

• Üniversiteler ve diğer araştırma-geliştirme kuruluşları 

• Topluluk ve gönüllü kuruluşlar 

Türkiye için model olarak önerilebilecek “yerel iş kuluçkası”nın destek 

görerek kurulması ve başarılı bir biçimde işletilmesinde dikkate alınması gereken 

hususlar şunlar olmalıdır: 

• Kuluçkaya giriş, çıkış ve performans kriterleri açık olarak belirlenmelidir. 

Bunun için bir seçici kurul görevi üstlenecek olan bir kuluçka danışma kurulunun 

oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

• Kuluçkaya alınanları uygun bir biçimde kuluçkaya alabilmek için kapsamlı 

bir destekleme hizmeti paketinin geliştirilmesi gerekir.  

• Kuluçkaların, kuluçkaya alınanlara yapabilecekleri/yapmaları gereken 

finansal desteklerin kapsamı ve boyutları göz önünde bulundurulmalıdır.  

• İş kuluçkaları, ekonomik sorunları hemen çözen sihirli bir araç olmasa da, 

pek çok sınırlılıkla birlikte yerel ekonomik gelişme stratejisinin önemli bir parçası 

olarak görülmeli, özellikle piyasa başarısızlıklarının giderilerek girişimciliğin 

önünün açılmasında önemli bir görev üstlenmelidir.  

• Yerel ihtiyaçlar tarafından belirlenen kuluçkaya alma programlarıyla bazı 

gözden geçirmelere açık, esnek bir gözetim/denetim; maliyet-etkin bir şekilde 

kuluçkanın etkinliğini ve verimliliğini sürdürmesi için önemlidir. 

• Sosyal nitelikli yenilikçi yerel iş kuluçkasının öncelikli hedefinin yeni işler 

ve istihdam yaratmanın yanısıra, üniversite-sanayi işbirliği altında gerçekleştirilecek 

ticari projelerle yenilik gücünü artırmak suretiyle bölgesel rekabeti geliştirmek 

olduğu kesin olarak belirlenmelidir. 
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• Yerel iş kuluçkası; toplumun desteğini arkasına almalı, yerel bütün kamu-

özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını içeren girişimcilikle ilgili geniş kapsamlı bir 

ağ oluşturmalı ve sürekli iletişim içinde bulunmalıdır.   

• İş kuluçkaları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının birlikte oluşturduğu bir 

ortaklık tarafından desteklenmelidir. Çünkü yapılan çalışmalar, iş kuluçkalarının 

yerel yönetimler, üniversiteler, şirketler ve finansman kuruluşları gibi pek çok 

kuruluş tarafından teşvik edildiğini, özellikle kamusal desteğin önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır. Finansal destekler içerisinde kamusal kaynaklar önemli bir yer 

tutmalı, özel kuruluşlardan da finansal destek ve sponsorluk almalıdır.  

• Kuluçka geliştirmenin uzun erimli bir proje olduğu unutulmamalı, başarılı 

bir bölgesel etki ve ekonomik zenginlik yaratabilmek için en az beş ile on yıl arası 

bir zamana ihtiyaç duyulduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 
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