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Denizli Tekstil Endüstrisinde 
Yenilik Politikalari ve Bölgesel 
Yapilandirilmiş Avantajlar*

Özet

Bölgelerin rekabet edebilirliğini ve gelişmelerini destekleyecek politikalar, bölge-
ler arasindaki farkliliklar hesaba katilarak, bölgesel yenilik sistemlerinin türleri, 
yönetilmesi ve bölgeye-duyarli yenilik ve kalkinma politikalarinin planlanmasi ve 
gerçekleştirilmesi gibi konular ele alinarak bilinçli olarak gerçekleştirilebilir. Bu 
çalişmanin amaci, Denizli ilinde, havlu ve bornoz üretiminde, yapilandirilmiş böl-
gesel avantajin oluşmasinda yenilik temelli politikalarin önemini araştirmaktir. 
İkincil veri kaynaklari ve araştirma anketleriyle yürütülen kapsamli görüşmeler 
araciliğiyla elde edilen veriler, bölgesel yenilik politikalarinin Denizli için önemi-
ni ortaya koymaktadir. Denizli’de havlu ve bornoz sektöründeki küçük ve orta öl-
çekli firmalarin piyasa ve teknoloji bilgisini fuar, sergi ve piyasa araştirmalarindan 
edindikleri görülmektedir. Araştirma ve geliştirme bölümlerine sahip firmalarin, 
diğer firmalar içinde %15’lik bir orana sahip olduğu düşünülürse, 150 adet paten-
te sahip olan bir firma dişinda, firmalarin düşük seviyede yenilik performansla-
ri bulunmaktadir. Firmalar, yenilik projelerinin finansmani, çalişanlarinin eğitimi, 
piyasa ve yeni teknolojiler hakkinda bilgi edinme ve danişmanlik açisindan des-
teklenmeye ihtiyaç duyduklari için, bunlari göz önüne alan politika teşviklerinin 
firmalar için kritik değere sahip olduğu açiktir.
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Innovation Policies and Constructed Regional 

Advantage in Denizli Textile Industry
Abstract

Competitiveness and development of regions can be constructed by taking into 
account different types of regional innovation systems and modes of governan-
ce and thereafter planning and implementing region-sensitive innovation and de-
velopment policies. This study investigates the case of towel and bathrobe pro-
duction, in Denizli, Turkey in terms of constructing regional advantage. The data 
from in-depth interviews conducted via a structured survey questionnaire reve-
al the importance of regional innovation policies for Denizli. The SMEs in towel 
and bathrobe sector obtain market and technological knowledge from fairs, exhi-
bitions and market surveys. With only %15 of the companies with a R&D depart-
ment, they have little innovation performance, in spite of an outlier with 150 pa-
tents. It is obvious that serious policy initiatives are crucial for these companies 
as they need support on finance of innovation projects, education and training of 
employees, information about markets and new technologies and consultancy. 
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