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012 yılının ilk sayısından bu yana farklı bir yaklaşımla; bilgi
yoğun bir içerik ve yeni bir görsel tasarım ile karşınıza
çıkmaktayız. Anahtar Dergisinin, her yeni sayı ile daha
doyurucu bilgilerle dopdolu, ayın seçilmiş teması hakkında
arşivlenip, tekrar tekrar başvurulacak bir referans kaynak
niteliğinde olması için çaba sarf etmekteyiz. Bu çerçevede siz değerli
okuyucularımızın görüş ve yorumları bize güç katacaktır. E-posta ve
diğer iletişim kanalları ile ileteceğiniz katkılarınız için şimdiden teşekkür
ederiz.
Günümüzün küresel piyasalarında söz sahibi olabilmek için kaynakları
daha verimli ve etkin kullanmak bir gerekliliktir. Kümelenme de bu
gerekliliği yerine getirebilmenin yollarından birini oluşturmaktadır.
Bölgesel bir ekonomik kalkınma modeli olan “Kümelenme”; işletmelerin
bir araya gelerek oluşturdukları sinerji sayesinde faktör koşullarını
ve piyasalarını geliştirmeyi, üye kuruluşların ve küme bütününün
etkinliğini ve verimliliğini artırmayı, inovasyonu geliştirmeyi, endüstriyel
girdilere daha ucuza ulaşmayı, maliyetleri düşürmeyi sağlamakta ve
böylece rekabet gücünü artırmaktadır. Bu modelin inşası ve gelişimi
ülkemiz işletmelerinin ve sektörlerinin güçlendirmesi açısından büyük
bir fırsat sunmaktadır. Ülkemiz sanayisinin yapısal dönüşümünü önemli
ölçüde etkileyecek olan kümelenme çalışmalarına Bakanlığımız, gerek
“Küme Destek Programı” gerekse çalışmaları devam eden “Küme
Akademisi” ile destek olmayı hedeflemektedir. Tüm bu politika ve
program geliştirme çalışmalarında katılımcılığa en üst derecede önem
verilmiş olması da önümüzdeki dönemde bu alandaki başarı şansını
artırmaktadır.
Ülke olarak orta-uzun vadeli hedeflerimize giden yolda önemli bir
dayanak sağlayacak olan “Kümelenme”nin tüm yönleriyle ele alındığı bu
sayımıza katkılarıyla destek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın
Nihat ERGÜN’e, Müsteşar Sayın Prof. Dr. Ersan ASLAN’a ve Müsteşar
Yardımcısı Sayın Ramazan YILDIRIM’a şükranlarımızı sunuyor, emeği
geçen Bakanlığımız uzmanları ile özel sektör temsilcilerine de teşekkür
ediyoruz.
Bahar aylarının sonuna yaklaştığımız bu günlerin üretkenlik ve verim
artışı getirmesi dileğiyle...
Anıl YILMAZ
Genel Müdür
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Bakanlık olarak, “Küme Destek Programı” ile belirli
bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik potansiyeline
sahip kümelerin desteklenmesini öngörüyoruz
Nihat ERGÜN

B

aşta ABD ve Avrupa
ülkeleri olmak üzere
dünyanın gelişmiş
ekonomilerinde yaşanan
olumsuz gelişmeler
sonucunda, yatırımcıların yeni yatırım
planlarını gelişmekte olan ülkelere doğru
kaydırdıklarını görüyoruz. Türkiye’de
de kriz sonrası 2010 ve 2011 yıllarında
yaşanan müspet gelişmeler, uluslararası
yatırımcıların yatırım kararlarında ülkemizi
tercih etmelerinde büyük bir etken
olmuştur. Artık yerli ve yabancı yatırımcı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
biliyor ki; Türkiye’de istikrar var, güven var,
nitelikli işgücü var, uygun yatırımı ortamı
var, Ar-Ge ve yatırım teşvikleri var… Bu
‘var’ları daha da çoğaltabiliriz.
Nitekim yaşanan küresel ekonomik
kriz sonrasında alınan ciddi önlemlerle,
ülkemizin ekonomik yapısı hızlı bir
şekilde güçlenmiş, sanayi üretimimiz
ise kısa zamanda kriz öncesi dönemin
seviyelerine gelmiştir. Son bir yıldır yüzde
73 oranının altına düşmeyen sanayi
kapasite kullanım oranları ile doğrudan
yabancı sermaye yatırımları birlikte

değerlendirildiğinde ülkemizin, Avrasya
Havzası’nın yeni üretim ve yatırım limanı
olduğu görülmektedir.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin
vizyonunu “Orta ve Yüksek Teknolojili
Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Olma”
şeklinde belirlememizde, sanayimizin son
yıllarda giderek artan bu hızlı gelişiminin
önemli bir rolü vardır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak
amacımız, “Türk sanayisinin rekabet
gücünü artırarak, dünya ihracatından
daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek

katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı
ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu
çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, topluma
ve çevreye duyarlı” bir sanayi yapısına
dönüşümü hızlandırmaktır.
Bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle
çalıştığı konulardan biri olan kümelenme,
ülkemizin rekabet gücünü artıracak
önemli araçlardan biridir. Sanayi,
birbirine değer zinciri ile bağlı birçok
unsuru barındıran büyük bir sistemdir.
Bu sistemin akışında oluşacak en küçük
bir aksaklık, çarkların ahenk içinde
dönmesini engelleyecektir. Kümelenme
ise sanayi üretim sistemimizin ahenk
içinde daha da hızlı dönmesini sağlayan
çok önemli bir yaklaşımdır. Bunun
yanında sanayimizin yapısal gelişimini
de dikkate almak zorundayız. Bilimsel bir
tabana oturarak hızla gelişen ve kendini
yenileyebilen bir sanayi yapısı bizim en
önemli hedeflerimiz arasındadır. Birçok
sektörümüz, teknoloji transferi ve düşük
işçilik maliyetleriyle rekabet güçlerini
sağlamaya çalışmaktadır. Ancak bu yapıyı
uzun vadede sürdürebilmemiz mümkün
değildir. Bakanlığımızın vizyonuna
baktığımızda da; bilimsel tabanlı,
Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı, sanayileşmiş
ekonomilerle yarışan, rotasını bilen bir
sanayi yapısına ulaşmayı hedeflediğimiz
de net bir şekilde görülecektir.
Kümelenme, bölgelerin sahip oldukları
teknolojik üstünlüklerini ve ürün
kalitelerini dünyaya tanıtmaları açısından
son derece önemli bir araçtır. Bunun
yanında, birçok kümelenme bölgesi, ileri
teknoloji yatırımları için çekim alanıdır.
Diğer taraftan kümelenme bölgelerinde
yeni uzmanlık alanlarındaki yatırımlar da
hızla artmaktadır.
Küme işletmeleri, destek kurumları bilgi
ve işbirliği tabanında fiziksel altyapıyı
kullanarak, önceliklerine paralel net
bir vizyon çizmekte ve etkin bir strateji
oluşturmaktadır. Bu stratejide belirlenen
hedefler doğrultusunda her bir işletme
sağlaması gereken gelişimi, bilimsel
kuruluşlarla yaptıkları ortak bir çalışma
ile gerçekleştirmektedir. Başarıya ulaşan
firmalar bir çark misali yeni sistemle

bütünleşmiş olacak, başarılı olamayanlar
ise başarının yollarını aramaya devam
edecektir.
Bir ürünün veya hizmetin oluşumuna
katkı veren tüm tarafların etkileşim
ve eşgüdüm içerisinde çalışmaları
halinde toplamından daha fazla değer
yaratacakları aşikârdır. Birçok işletme
tek başına yakalamaları çok zor olan
hedeflere, hem kendi aralarında hem de
üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yaparak ulaşabilecektir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
olarak, Küme Destek Programı ile belirli
bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik
potansiyeline sahip kümelerin
desteklenmesini öngörüyoruz. Ülkemiz
ekonomisinin önceliklerine paralel
olarak net bir vizyona ve etkin bir
stratejiye sahip kümeler şeffaf ve objektif
değerlendirme kriterlerine uygun şekilde
belli dönemlerde yapılması planlanan
yarışmalar sonucunda destek almaya hak
kazanacaklardır.
Bu süreçte ülkemizde ilk defa akil
kişilerden oluşturulacak bir jüri, seçimde
aktif rol alacaktır. Bakanlığımız, bilim ve
sanayi konularında ulusal ve uluslararası
bilgiye sahip ya da vizyonuyla ülkemiz
kalkınmasına ciddi katkı koymuş
kişilerden oluşacak bu jüri ile birlikte
değerlendirme yapacak olup, ülkemiz
rekabet gücünü artıracak kümelerin

gelişmelerine destek olacaktır.
Belirli bir iş planı çerçevesinde
desteklenecek olan kümelerin; küme
bilinci ve işbirliği kültürünü geliştirmeye,
girdi koşullarını iyileştirmeye yönelik
faaliyetleri ile verimlilik ve yenilikçilik
gibi alanlarda geliştirecekleri projelere
verilecek desteklerle küresel pazarlardan
daha fazla pay almaları hedeflenmektedir.
Diğer taraftan; küme girişimleri bu yolda
ilerlemeleri için mutlaka kendilerini iyi
analiz eden, vizyonlarını belirlemede
yardımcı olan kolaylaştırıcılara ihtiyaç
duyacaktır. İşte bu noktada Küme
Destek Programı’nın önemli bir sacayağı
olarak “Ulusal Küme Akademisi”ni
kurmayı planlıyoruz. Bu akademik
merkez uygulamaya geçtiğinde, ulusal
ve uluslararası bir mükemmeliyet
merkezi olacaktır. Bakanlığımız her yeni
girişiminde bilimsel yaklaşımları öne
çıkarmakta ve dünya ölçeğinde boy
gösterecek girişimcilerin yaşatılması
için tüm çalışmalarını hızlı bir şekilde
uygulamaya koymaktadır.
Üretkenliği artıran, yatırımları çeken
ve yenilikçiliği teşvik eden bir yapı
olan kümelerin küresel rekabette öne
çıkması amacıyla Bakanlığımız, gerek
“Küme Destek Programı” gerekse “Küme
Akademisi” çalışmaları ile Türk sanayisinin
rekabet gücünün artırılması hususundaki
çalışmalarına devam edecektir.
MAYIS 2012
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Bakanlığımız, ülkemiz sanayisinin
dönüşümünü hızlandıracak
kümelenme modelini desteklemektedir
Prof. Dr. Ersan ASLAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
21. yüzyıl ile birlikte özellikle finans
sektöründe artan rekabet ve spekülatif
büyüme; sanal servetlerin ortaya
çıkmasına, bu sanal servetler ile refahını
artıran kişiler ise üretim ve tüketimde
yüksek talep artışlarına neden olmuştur.
Ancak 2008 yılı ortalarında yaşanan ve
oldukça uzun bir döneme yayılan küresel
mali kriz ile ortaya çıkan tüm sanal
refah ve servetler yok olma noktasına
gelmiştir. Bu gelişmeler yaşanırken
6
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dünyada yeni arayışlar çoğalmış,
ekonominin bilgiye dayalı yenilikçilik
kapasitesinin tetiklenmesi ve üretim
yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla farklı
kesimlerin birlikte çalışma yetkinliği
önem kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle,
“sürdürülebilir büyümeyi” sağlayacak
mekanizmanın tesisi için işbirliği
yapılarının oluşturulması gündeme
gelmiştir.
Ekonomide işbirliği yapılarının üç

önemli aktöründen biri, bilimin ve
temel yetkinliklerin sağlayıcıları olan
üniversiteler iken, diğeri ekonominin
lokomotifi ve gerçek ihtiyaçların sahipleri
olan sanayiciler, sonuncusu ise politika
oluşturarak sürdürülebilir kalkınmayı
sağlamada kolaylaştırıcı rol alan kamudur.
Bu üç aktörün işbirliği içinde ortak çalışma
kültürünü geliştirmesi, ülkelerin rekabet
gücünü artırarak, refahın yükselmesinde
önemli rol oynamaktadır.

Ortak çalışma kültürünün gelişimini
kolaylaştıracak en önemli yapılardan biri
kümelerdir. Kümeler, birbirine katma
değer sağlayan ve aralarında güçlü bağ
olan firmaların, destek kurumlarının ve
akademik çevrenin bir araya gelerek
oluşturdukları bir ağ yapısıdır.

Fransa’da 71 kümeye toplam üç milyar
Avro kaynak aktarıldığı bilinmektedir.
Sarmalın son ayağı ise biraz önce
bahsettiğim gibi eğitim ve araştırma
kurumları, diğer bir ifadeyle akademik
çevredir. Uzun ve kısa vadede küme
içerisinde yer alan firmaların teknik ve

Kümeler, akademik çevre, özel
sektör ve kamu arasındaki
üçlü ilişkiyi tanımlayan,
birbirlerine katma değer
sağlayan bir model ortaya
çıkarmaktadır. Bu model, söz
konusu aktörler arasındaki
yenilikçiliğe yönelik kurumsal
ilişkileri şekillendiren üçlü
sarmalı ifade etmektedir.
Sarmalın ilk ayağını
oluşturan belirli bir coğrafi
alanda yoğunlaşmış ve
ilişkili sektörlerde faaliyet
gösteren firmalar, küme
içinde en iyi yaptığı veya
yapabileceği alana yani temel
yetkinliğine odaklanarak
daha fazla rekabet gücüne
sahip olmaktadır. Güçlü
bir küme içerisinde yer
alan bu firmalar, üretim
yeteneklerini geliştirerek ülke ekonomisi
için katma değeri yüksek alanlara sıçrama
yapabilmektedir. Bu sayede, işbirliği
içerisinde rekabet edebilen firmalar
sürdürülebilir rekabetçiliklerini kolaylıkla
artırabilmektedir.
Sarmalın ikinci ayağını oluşturan
kamunun tek tek firmalardan ve
sektörlerden ziyade ilgili paydaşları bir
araya getiren ekonomik faaliyetlere
destek vermesi kalkınma politikalarının
odağını oluşturmaktadır. Dünyada pek
çok küme, kamudan önemli ölçüde
destek almaktadır. Avrupa Birliği de
kümelenmeyi yenilikçiliğin tetikleyicisi ve
ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru
olarak görmektedir. Avrupa’da kümelerin
oluşturduğu istihdam, katma değer
ve rekabet gücü dikkate alındığında
kümelere verilen desteklerin sürekli arttığı
görülmektedir. Örneğin, bugüne kadar

uzmanlaşmış personel ihtiyaçlarının
giderilebilmesi için eğitim kurumlarının
da kümelere dâhil olması gerekmektedir.
Sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik
elemanların belirli bir program dâhilinde
kurslarla yetiştirilmesi kümelenme
sürecinin önemli bir aşamasını
oluşturmaktadır. Bu bakımdan eğitim
kurumları, firmaların ortak bir işgücü
havuzundan faydalanabilmesi için uzman
personelin yetiştirilmesinde aktif rol
oynamaktadır. Örneğin, ABD’deki Silikon
Vadisi’nin bu derece büyümesinde ve
dev teknoloji firmalarına ev sahipliği
yapmasında Stanford Üniversitesi’nin
büyük rolü vardır. Bu örnekten
hareketle, akademik çevrenin kümelere
etkin katılımının üretilen bilginin
ticarileştirilmesi sürecini kolaylaştırmada
önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz.
Üniversitelerde oluşan fikirler sanayi ile
işbirliği çerçevesinde uygulama alanı

bulabilmektedir. Üniversite-sanayi
işbirliği çerçevesinde geliştirilen projelere
uygun zemin sağlayan başarılı kümeler,
üniversitenin teknik bilgisi ile firmaların
piyasa bilgisini bir araya getirmektedir.
Böylece kümeler “teknoloji transferinden”
“teknolojinin ortak geliştirilmesine” doğru
bir sıçrayışa hizmet etmektedir. Kendi
teknolojisini üretme
sürecinde uluslararası
pazarlarda ülkemiz
sanayisinin rekabet
üstünlüğünün artırılması,
üniversite-sanayi işbirliği
çerçevesinde mümkün
olacaktır. Kamunun da bu
işbirliği yapısına katılması
ihtiyaçlar çerçevesinde
politika oluşturularak
kümelenme sürecinin
desteklenmesi ile birlikte
ortaya çıkacak ekonomik
değeri azamileştirecektir.
Sonuç olarak; firmaları,
eğitim ve araştırma
kurumlarını, kamu
kurum ve kuruluşlarını
bir araya getiren, güven
üzerine inşa edilmiş,
işbirliği içerisinde rekabetin yoğun
olarak yaşandığı kümeler, yenilik
sürecini hızlandırmaktadır. Yenilikçi
çözümlerin merkezi olan kümelerin
bölgesel ve küresel rekabet güçlerini
artırmak için organize ve sistemli
çalışmalar gerekmektedir. Ekonomimizin
yenilikçilik odaklı ekonomiler arasına
girmesini ve sanayimizin dönüşümünü
hızlandıracak kümelenme modeli
ulusal ölçekte Bakanlığımızca sistemli
ve belirli bir program çerçevesinde
desteklenecektir. Topyekûn kalkınma
modeli olan kümelenme modelinde
üniversitelerimizin sürece dahil olması
hem istihdama katkı sağlayacak hem
de ülkemiz sanayisinin bilgiye erişimini
ve bilgi-yoğun üretime geçişini
hızlandıracaktır. Kendi üretim teknolojisini
üretebilen ülkemiz sanayisi uluslararası
pazarlarda rekabet gücünü artıracaktır.
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Kümelenmenin geliştirilmesi konusunda
devletin yanında kanaat önderlerine de
ciddi görevler düşmektedir
Ramazan YILDIRIM
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.
Sayın Yıldırım, öncelikle küme
kavramından kısaca bahseder misiniz?
Kamu kaynaklarının etkin kullanımı
açısından son derece önem taşıyan
kümelenme, firmaların proje ve yenilikçi
çözümleri birlikte üretebilmesi için daha
geniş kapsamlı ve daha çok faydalanıcısı
olan bir destek türüdür. Hepimizin
bildiği gibi kısıtlı kamu kaynaklarını
en verimli şekilde kullanmaya özen
gösteriyoruz. Kümelenme; bu noktada,
8
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kamu kaynaklarının, aynı anda ve
beraber hareket eden pek çok firmaya,
ait oldukları küme yapısı üzerinden
aktarılmasında yüksek verimliliği de
sunmaktadır.

Ülkemizde büyük sıkıntısını çektiğimiz
güven ortamının tahsisi ve beraber
çalışabilme kültürünün kümelenme
ile daha iyi bir seviyeye geleceğini
düşünüyorum.

Bunlara paralel olarak kümelenmede;
akademik birimlerin, firmaların ve
kamu kurumlarının birlikte yepyeni
çalışmalara sistemli iş bölümleri ve yüksek
bir farkındalık ile yönelecek olmaları
da benim için ayrı bir anlam taşıyor.

Kümelenme, rekabet gücünün
artırılmasında nasıl kullanılır?
Küresel rekabet edebilirlik konusunda
kümelerin katkısı neler olabilir?
Küreselleşme ile birlikte ulusal ve

uluslararası ticaretteki hareketlenmeler
neticesinde rekabette ciddi bir değişim
süreci yaşanmaktadır. Rekabetteki
bu değişim süreci, firmaların tek
başlarına bu sürece ayak uydurmalarını
güçleştirmektedir. Kümelenmenin
ana aktörleri olan küçük ve orta ölçekli
işletmelerin kendi kaynakları ile
yenilikçiliği finanse etmesi oldukça zordur.
Rekabetin temel unsuru olarak ön plana
çıkan yenilikçilik, üretim ve pazarlama
süreçlerini ve hatta iş modellerini de
kapsar. Üretimin kalitesi, hızı ve maliyeti
açısından kritik öneme sahip olan birçok
süreç bulunmaktadır. Kümelenme
yaklaşımı işte bu alanlarda somut
çözümler sunmaktadır.
Piyasaya yeni bir ürünü çıkarmak veya
yeni bir üretim süreci kullanarak eski bir
ürünü piyasaya daha etkin bir şekilde
sunabilmek, yenilikçilik ve Ar-Ge başta
olmak üzere birçok alanda yatırım
yapılmasını gerektirir. Her bir işletmenin
Ar-Ge bölümü kurması mümkün değildir.
Kümelenme girişimleri ile işletmelerin bir
araya gelerek ortak hizmet alabilecekleri
bir test merkezi, laboratuar gibi Ar-Ge
bölümlerini kurmaları öncelikle mali
açıdan sağlayacağı fayda ile birlikte daha
etkin ve verimli çalışmalarını ve yeni
ürünlerin (patent, faydalı model vb.)
ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.
Kümelenmenin rekabet konusundaki
temel etkilerinden biri de küme
aktörleri arasındaki bilgi alışverişinin
hızla yayılmasıdır. Bilgi ne kadar hızlı ve
etkin şekilde yayılırsa, rekabet gücünün
artırılmasında katkısı da o derece yüksek
olmaktadır. Küme içerisindeki KOBİ’ler
yapacakları işbirliği ve bilgi alışverişi ile
yeni teknolojilerin ve gelişmelerin yanı
sıra tüketici talepleri ile ilgili bilgiye de
çok daha hızlı bir şekilde erişebilecek
ve küme üyesi olmayan diğer firmalara
göre avantajlı konumda rekabet güçlerini
koruyabileceklerdir.

Kümelerin geliştirilmesi için güven
ortamının oluşturulmasında devletin
rolü ne olmalıdır?
Kümelenme birlikteliğinde yapılacak
işbirlikleri için başta işletmeler ve
üniversiteler olmak üzere tüm küme
aktörlerinin bir araya gelmesinde
gönüllülük esası ve ortak hareket etmede
de güven kavramı büyük önem arz
etmektedir. Gönüllülük olarak tabir edilen
kavram, kümelenme terminolojisinde
sosyal sermaye ve güven olarak ifade
edilmektedir. Dolayısıyla firmaların
beraber iş yapmaya, bilgiyi paylaşmaya
belirli bir hedef için beraber hareket
etmeye gönüllü olmaları kümelenme
için vazgeçilmez unsurlardan biridir.
Kümelenme konusunda geçmişten
günümüze kadar gelen, yerel üreticilerin
birbirlerine destek oldukları, birbirlerine
güçlü sosyal bağlarla tutundukları
Ahilik kültürü en büyük avantajımız
olmakla birlikte, kümelenmeye benzer
bir iş kültürüne Türkiye’de rastlamak
oldukça güçtür. İşletme sahiplerimizin
kümelenme sürecinde karşılaşabilecekleri
en büyük sorun bu husus olacaktır.
Ancak, bu aşılamayacak bir sorun değildir.
Birkaç başarı hikâyesi oluştuktan sonra
firmalarımızın bu hususa bakış açısının
değişeceğine ve desteklerinin artacağına
inanıyorum.
Kümelenme konusunda devletin
rolüne değinecek olursak; özel sektör,
akademi ve kamu üçlü sarmalının
bir köşesinde yer alan devletin
dünyada birçok ülkede olduğu gibi
kümelenmelerin ortaya çıkışında
katalizör rolü bulunmaktadır. Devlet,
kümelerin sıfırdan oluşturulmasında
değil, potansiyel yığınların ve küme
yaşam döngüsünde yer alan, oluşan
gelişen ve olgun aşamadaki kümelerin
sürdürülebilirlikleri noktasında vereceği
finansal ve teknik destekler ile güven
ortamının oluşturulması görevlerini
üstlenmektedir. Bu noktada kamuya ek

olarak yerel kanaat önderlerine de ciddi
görevler düşmektedir.
Bakanlık olarak kümelenme
politikaları çalışmalarına neden ihtiyaç
duyulmuştur?
Kümelenme çalışmalarına olan ihtiyaç,
temelde iki sebepten doğmuştur. Birincisi
ve en önemlisi; kümelenme, ekonomik
bir felsefe olarak yaklaşık 20 yıldır başta
Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri
olmak üzere Çin, Hindistan, Brezilya
ve Güney Afrika gibi dünyanın pek
çok ülkesinde uygulanmakta olan bir
politikadır. Türkiye gibi, gerek bölgesinde
lider konumu gerekse gelişmekte olan
bir ülke olarak AB üyeliği öncesinde
böyle bir politik eksikliğinin olmaması
gerektiğine inanıyoruz. İkinci olarak da,
ülkemizde zaten kümeler oluşmakta
ve şekillenmektedir. Diğer ülkelerdeki
kümelerin desteklendiği bir ortamda
ülkemiz kümelerinin desteklenmemesi,
rekabet noktasında büyük zafiyetler
oluşturacaktır. Bakanlık olarak bu
boşlukları doldurmayı bir kamu görevi
olarak görüyoruz.
Küme politikalarının hazırlama
sürecinde nasıl bir yol izlenmiştir?
Ülkemizde kamu politikaları genelde
yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla
oluşturulmaktadır. Ancak küme destek
sistemi, büyük oranda aşağıdan yukarı
olacak şekilde tasarlanmıştır. Doğal
olarak gözlemlediğimiz en önemli
olgu, farklı iş konularındaki kümelerin
farklı farklı ihtiyaçlarının olabileceğidir.
Talep farklılığına göre de hizmet arzı
oluşturmak, hak verirsiniz ki zor bir
süreçtir. Uzun süredir yürüttüğümüz
çalışmalar neticesinde, ülkemizdeki aday
kümelerin ihtiyaçlarını tespit eden, bu
ihtiyaçları analiz ederek olabildiğince
bütünsel hizmet verecek bir destek
sistemi tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu
bağlamda, ülkemizin dört bir yanında
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düzenlediğimiz toplantılar, çalıştaylar
ve yaptığımız anketler neticesinde
elde ettiğimiz 40 binden fazla verinin
titizlikle analiz edilmesi vesilesiyle
rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik
eksenleri ölçeğinde şekillenen bir destek
mekanizması tasarlanmıştır. Ayrıca, ilk
defa bir kamu desteği, faydalanıcıların
kendilerini ifade edecekleri stratejik
yol haritaları temelindeki müzakereler
çerçevesinde şekillenerek sunulacaktır.
Türkiye’deki sanayi firma altyapısı
kümelenme için yeterli bir
potansiyel oluşturuyor mu?
Bu süreçte Organize Sanayi
Bölgeleri’nin (OSB) rolü nedir?
Türkiye çok büyük bir ülkedir
ve her bölgenin iş ve sanayi
dinamikleri birbirinden farklılık
gösterebilmektedir. Dolayısıyla
“potansiyel var veya yok” demek
ne kadar yanlış ise “her bölgenin
potansiyeli aynı” demek de bir o
kadar yanıltıcı olacaktır. Güçlü ve
çok sayıda firmanın bulunduğu,
gelişmiş bir fiziki altyapıya
ve ulaşım olanaklarına sahip,
gelişmiş üniversitelerin faaliyet
gösterdiği, yaşam kalitesinin
yüksek olduğu bölgelerin
kümelenme potansiyeli
diğerlerine göre daha yüksek
olacaktır. Ancak, “bu unsurların daha az
gelişmiş olduğu bölgelerde kümelenme
yaklaşımından sonuç alınamaz” demek
de mümkün değildir. Daha önce de ifade
ettiğim gibi kümelenme konusunda
isteklilik ve gönüllülük olan her yerde
bir potansiyel vardır. Şartların daha
olgun olduğu bölgelerde bu potansiyeli
harekete geçirmek ve sonuç almak daha
çabuk olabilecektir, diğer bölgelerde ise
sürecin daha uzun sürmesi beklenebilir.
Türkiye genelinde yaygın bir şekilde
bulunan ekonomik gelişmenin en
önemli faktörlerinden olan yatırım,
10
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üretim ve istihdamın en uygun ortamda
sağlandığı karma veya ihtisas OSB’lerde
işletmelerin bir arada bulunması,
birbirleriyle işbirliklerinin geliştirilmesi
ve bilginin yayılması açısından önemli
avantajlar sağlamaktadır. Bu bağlamda,
OSB yönetimlerine yörelerindeki
işletmelerin kümelenmelerini sağlamaya
yönelik görev ve sorumluluklar
verilmiştir. OSB’lerde yer alan işletmeler
potansiyel küme üyeleridir. OSB’lerde
yer alan işletmelerin öncülüğünde yerel

dinamiklerin harekete geçirilmesi ve
kümelenme birlikteliğinin oluşturulması
neticesinde; işletmelerin yeni yönetim
ve pazarlama modelleriyle ilgilenmeleri,
Ar-Ge faaliyetlerine yönelmek suretiyle
daha rekabetçi olmaları, uluslararası
pazarlarda rekabet edebilir düzeyde
tasarım, pazarlama modelleri ve üretim
teknolojileri geliştirmelerine imkân
sağlanabilecektir.
Kümelenme politikası geliştirilmesi
sürecinde uygulayacağınız destek
programının etkileri nasıl izlenecektir?
Bakanlık olarak tasarladığımız programın

izleme ve değerlendirme bileşeni, geri
bildirimler ile düzenleyici faaliyetlerde
bulunabilmek ve Türkiye genelinde
küme girişimlerinde öğrenme sürecini
desteklemek açısından büyük öneme
sahiptir.
Küme Destek Programı “İzleme ve
Değerlendirme Bileşeni” ile üç aşamada;
politika yapıcılara, program yöneticilerine
ve küme paydaşlarına geri bildirimde
bulunacaktır. Politika yapmak için
izleme-değerlendirme, Küme Destek
Programı amaçları açısından
izleme-değerlendirme ve
kümelenme projelerinin
izleme-değerlendirmesinin
yapılması hedeflenmektedir.
Bakanlığımız bu üç başlık
arasından Küme Destek
Programı’nın üzerine
odaklanmaktadır. Program’ın
İzleme ve Değerlendirme
bileşeni politika yapıcılar için
önemli bir girdi oluşturmakta
ve aynı zamanda kümelenme
çalışmalarının izlenmesi için de
metodolojiyi belirlemektedir.
Bakanlığımız, izleme ve
değerlendirmeden gelen geri
dönüşlerle uygulamayı revize
edebilecek ve yapılan işlerin
amaca ve ülke stratejisine
uygunluğunu kontrol edilebilecektir.
Bakanlığımız bunu yaparken diğer bir
taraftan da küme ortamının gelişimine
katkıda bulunacaktır. Küme paydaşı
firmalar da bulundukları ortamın
iyileşen şartları ve diğer paydaşlarla
oluşturulan sinerji ile kümeyi rekabetçilik
ve sürdürülebilirlik ekseninde yukarıya
taşıyacaklardır.

Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma Yaklaşımı ve Kümelenme
Ulrika RICHARDSON GOLINSKI
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Daimi Temsilci Yardımcısı
“Herkes için daha iyi bir gelecek” sloganıyla
kamuoyuna sunulmuş olan 2011 İnsani
Gelişme Raporu’nun gözler önüne
serdiği en önemli noktalardan biri
sürdürülebilirliğin eşitlikçilikten ayrılmaz
olduğu gerçeğidir. Bu gerçek, dünyanın
birçok ülkesinde insani kalkınmaya
katkı vermek amacıyla faaliyet gösteren
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın,
kalkınma konusundaki bakış açısını ve
yaklaşımını derinden etkilemektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
nazik daveti çerçevesinde kaleme aldığım
bu kısa yazıda, sürdürülebilirliğin ve
eşitliğin genelde rekabetçilik özelde
ise kümelenme açısından ne ifade
edebileceği hakkındaki görüşlerimi
paylaşmayı amaçlıyorum.
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, kısaca,
gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilmelerini teminat altına alan
bir kalkınma anlayışı olarak tanımlanabilir.
Diğer bir ifadeyle, sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımı, bugünün nesilleri kalkınırken,
yarınki nesiller için herhangi bir
dezavantaj oluşturmamayı hedefler. Bu
kavram uzun bir süre çoğunlukla çevresel
boyutuyla ele alınmış olmasına rağmen,
günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın
sadece çevresel değil, sosyal ve ekonomik
boyutları da kapsaması gerektiği açık bir
şekilde dile getirilmektedir.

zarar getireceği yadsınamaz bir gerçektir.
Dolayısıyla, bugün giderek artan bir
şekilde rekabetçilik kavramı sürdürülebilir
ve sorumlu gibi sıfatlarla beraber
kullanılmaktadır.
Kümelenme ise temelde rekabetçiliği
artırmayı amaçlayan bir kalkınma aracı
olarak özellikle son 20 yılda dünyanın
birçok ülkesinde uygulama alanı
bulmuştur. Bugün birçok ülkede merkezi,
bölgesel ve/veya yerel hükümetler
tarafından küme destek programları
uygulandığı da bilinmektedir. Küme
destek programlarının başarılı olabilmesi
için onlarca unsur sıralanabilir, ancak
bu unsurların büyük bir kısmı destek
programının uygulandığı iş ortamının
ve genel çerçevenin kendine has
özellikleri kapsamında şekillenmektedir.
Örneğin, bir ülkede çok önemli olan bir
unsur, başka bir ülkede aynı derecede
önem taşımayabilir. Ancak, kalkınma
açısından hiçbir zaman göz ardı
edilmemesi gereken iki ana unsur olan
sürdürülebilirlik ve eşitlik, küme destek
programlarının uzun dönemli başarısının
da temel belirleyicileri olacaktır.

Sürdürülebilirlik, kalkınmanın bir
anlamda nesiller arası boyutuyla ilgilidir.
Kalkınmanın nesil içi boyutu ise eşitlik
ilkesi çerçevesinde ele alınabilir. Diğer
bir ifadeyle aynı nesildeki insanların
kalkınmanın tüm boyutlarından eşit ve
hakkaniyetli bir şekilde faydalanması
modern kalkınma yaklaşımlarının
vazgeçilmez bir unsurudur.

Bir kümenin rekabetçiliğinin artması,
sadece ekonomik mülahazalar
göz önünde bulundurularak
değerlendirilemez. Bir küme içinde yer
alan firmaların cirolarının ve kârlılıklarının
artması, o kümenin daha sürdürülebilir
bir şekilde rekabetçi hale geldiğini
iddia edebilmek için yeterli göstergeler
değildir. Asıl değerlendirilmesi gereken
konu, kümenin topluma ekonomik
olduğu kadar sosyal ve çevresel faydalar
da getirebilmesi, daha da önemlisi bu
faydaları sürdürülebilir ve eşitlikçi bir
şekilde sunabilmesidir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
rekabetçiliğe bakış açısı, bir taraftan
sürdürülebilirlik kavramı, diğer taraftan da
eşitlik ilkesi tarafından şekillendirilmiştir.
Her ne pahasına olursa olsun rekabetçi
olmayı hedefleyen politikaların ve
girişimlerin uzun vadede yarardan ziyade

Örneğin, çevreyi korumaya yönelik
yapılacak yatırımlar kısa vadede küme
firmalarının kârlılıklarını düşürebilecek
olmakla beraber, uzun vadede bu
firmaların mevcudiyetlerini garanti
altına almaktadır. Bir kümenin kaliteli iş
olanakları yaratabilmesi için yapılması

gereken
yatırımlar da
kısa vadede
kârlılık gibi
göstergeler
açısından
olumlu sonuçlar
vermeyebilir
ancak orta ve
uzun vadede
kaliteli iş
olanakları
yaratabilen bir
küme katma
değeri yüksek
üretimle
rekabetçiliğini güçlendirecektir. Kaliteli
iş olanaklarının getireceği sosyal inkişaf
ise kümenin faaliyet gösterdiği alandaki
yaşam kalitesini artırarak hem eşitlikçiliğe
hem de sürdürülebilirliğe katkıda
bulunacaktır.
Türkiye’deki kümelerin daha rekabetçi
olabilmesi için muhakkak göz önünde
bulundurulması gereken diğer bir konu
da kadınlardır. Kadınların ekonomik
hayata katılımlarının düşük olması,
Türkiye’nin rekabetçiliği önündeki
ciddi engellerden birisi olarak aşılmayı
beklemektedir.
Sonuç olarak; kümelenme yaklaşımı
rekabetçiliği güçlendirmek için sıkça
kullanılan araçlardan birisi olmakla
beraber, kümelenmeden beklenen
faydaların optimize edilebilmesi için
konuya sürdürülebilirlik ve eşitlikçilik
merceklerinden bakılması gerekmektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından son derece vizyoner bir bakış
açısıyla hazırlanmış olan Ulusal Sanayi
Stratejisi’nin öngördüğü dönüşümsel
değişimin gerçekleştirilebilmesi için çok
önemli bir araç olduğunu düşündüğüm
Küme Destek Programı’nın, Türkiye’nin
sürdürülebilir ve eşitlikçi kalkınmasına
çok büyük katkılarda bulunacağını
düşünüyorum.
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S

oğuk Savaş yıllarındaki
iki kutuplu ve bloklaşmış
devletler sistemi, 1990’lı yıllarla
beraber tek kutuplu dünya modeline
dönüşmüştür. Sonrasında, lider ülke
ve ülke birliklerinin başı çektiği çok
kutuplu günümüz dünya modeli göz
önüne alındığında, ekonomik dengelere
dair kuralların artık dünyanın pek çok
yerinde kabul gördüğü söylenebilir.
Dünya ticaret hacmi, belirli ekonomik
güçlerin odağında gelişme
göstermektedir. Günümüzde ticaretteki
bu büyük paylaşıma ait dengeler savaş
ve diplomasi ağırlıklı değil, önemi
gittikçe artan ulusal ve bölgesel rekabet
gücü ölçeğinde şekillenmektedir.
Dolayısıyla hükümetler, küresel ölçekte
başarı getirecek stratejiler ölçeğinde
rekabet edebilirliği artırıcı uygulamalara
yönelmektedirler.
Rekabet edebilirlik, çeşitli boyutlarda
değerlendirilebilecek bir kavramdır.
Örneğin firmalar, ürün bazında;
güvenilirlik, dayanıklılık, estetik,
algılanan kalite, performans, fiyatta
uygunluk gibi konularda farklılıklar
oluşturarak rekabet edebilme şansı
yakalayabilmektedir. Ürünlerin yanı sıra;
lojistik, pazarlama ve servis hizmetleri
gibi değer zincirinin halkalarındaki
diğer yenilikler de rekabet avantajı
oluşturabilmektedir. Bu bağlamda,
rekabet edebilirlik kavramını; benzer
piyasa koşullarında, benzer amaçlara
erişimde üstünlük sağlayacak kaynakları
ve üretimsel yaklaşımları kullanarak,
zaman ve mekânsal ölçütlerle olduğu
kadar birbirleri ile de bir yarışma
içerisinde olan rakiplerin gücü olarak
ifade edebiliriz.
Firmalar seviyesinde rekabetçiliği

tanımlamak nispeten daha kolayken
sektörel, bölgesel veya ülkesel rekabet
edebilirliğin net bir kavramsal tanımını
oluşturmak zordur. Bu zorluğun temel
sebebi, göstergelerdeki çeşitlilik
ve farklılaşmadır(1-3). Ancak genel
olarak; belirli bir sanayi, bölge ya da
ülkenin dışsal etkenler çerçevesinde
sürdürülebilir bir üretim yeteneğine
sahip olmasını rekabet edebilirlik olarak
tanımlayabiliriz(4). Rekabet edebilirlikte;
küresel ticaretten alınan paydan maliyetfiyat ilişkilerine, kalite standartlarından
iş çevrelerine kadar pek çok etkileyici
faktör bulunmaktadır (5).
Günümüzde ülke ekonomilerinin
lokomotifleri firmalardır.
İşletmelerin, ürünlerini son
kullanıcı ile buluşturabilmede ve
müşterilerinde memnuniyet duygusu
oluşturabilmedeki yetenekleri, başta kar
olmak üzere pek çok kriterde başarıyı
tetiklemektedir. Ancak küresel rekabet
ortamında bu başarıyı sağlamak çok zor
ve meşakkatlidir. Bu noktada firmaların;
küresel birer aktör olabilmesi için kalite,
fiyat ve farklılık gibi pek çok ölçütte
kendilerini ispatlamaları gerekmektedir.
Başta uluslararası işletmeler olmak
üzere, tüm firmalar kendi amaçları
doğrultusunda geliştirdikleri
uygulamalar vasıtasıyla küresel yarışta
bir adım daha öne geçebilmek için
gayret sarf etmektedirler. Firmaların
kendi bünyelerinde geliştirdikleri
Ar-Ge ve yenilikçilik süreçlerine
paralel olarak kamu kurumları da hibe
programları içeren teşvik sistemlerini,
bilgiye kaynaklık eden kurumlar ise
yeni bilimsel yaklaşımları oluşturarak
ulusal rekabet seviyesini arttırmaya
çalışmaktadırlar.

Günümüz dünyasında, pek çok konuda
yeni iktisadi fikirler ortaya atılmaktadır.
Bu fikirlerin ulusal ve bölgesel anlamda
katma değer oluşturabilmesi bilginin
üretilebilmesi, geliştirilebilmesi ve
ticarileştirilebilmesi ile mümkün
olabilmektedir (6).
Dünya ticaretinden daha fazla pay
alabilmek, katma değeri yüksek ve ileri
teknolojili ürünlere sahip olabilmek
ve yenilikçi çalışmalara öncülük
edebilmek gibi amaçlara ulaşmak için
tüm devletler, destek mekanizmalarını
daha etkili tasarlamak zorundadırlar(7).
Bu bağlamda; küresel ticarette firmalar
arası nasıl bir rekabet söz konusu ise,
devletlerin verdiği destekler arasında
da örtülü bir rekabet sürecinin olduğu
söylenebilir. İşte bu rekabetçi ortamda
kümelenme, üretim konusuna göre
firmaların ortak hareket ettiği akademi,
özel sektör ve kamu kurumlarını
kapsayan ekosistemin bütünsel olarak
desteklenmesini amaçlayan ekonomik
bir modeldir (8).

KÜMELENME TERMİNOLOJİSİ ve
GELİŞİMİ
Kümelenme ile ilgili literatür
incelendiğinde, konuya ilişkin pek
çok tanımın, çeşitli yaklaşımlar ve
süreçler doğrultusunda sıralanarak
sınıflandırıldığı görülmektedir(9,10). Bu
tanımları genel olarak inceleyecek
olursak;
–– İş Ağı: Sürekli bir iletişim ve etkileşim
içerisinde olan, üretim bağlamında
kısmen birbirine bağımlı ancak belirli
bir sanayi koluna özgü ve belirli bir
coğrafyada yoğunlaşma zorunluluğu
olmayan firmalar topluluğudur (11).
–– Sanayi Bölgeleri: Belirli ve sınırlı bir
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alan içerisinde yerleşmiş, birbirleri
ile ilişkili üretim faaliyetleri olan ve
büyük ölçüde aynı sanayi kolu ya da
alt-sektörlerin kesişiminde yer alan
firmaların bulunduğu bölgelerdir (12,13).
–– Sanayi Kümeleri: Ortak teknolojiler,
ortak alım ya da dağıtım kanalları
ve ortak işgücü havuzları ile çalışma
konusunda uzmanlaşmış kümelerdir
(14)
.
–– Bölgesel Kümeler: Belirli bir
coğrafyada birbirine mekânsal yakınlık
gösteren, belirli bir sanayi koluna ait
ve ciddi bir uzmanlaşmanın olduğu
sanayi kümeleridir (15).
Zaman içerisinde kümelerin ve
stratejilerinin gelişimine paralel olarak
bu kümelere ait tanımlamalar da
değişme göstermiştir. Örneğin, ara
mamul odaklı üretim yapan firmaların
çekirdeğini oluşturduğu tedarikçi
kümeler olabileceği gibi, ürünlerin
tasarım sürecine odaklanmış firmaların
merkezde olduğu tasarım kümeleri de
oluşabilmektedir.
Bazı kümeler; üretim konularından
ziyade üretim yaklaşımlarına da
odaklanabilmektedirler. Örneğin;
sıklıkla kullanılan yenilikçi kümeler,
yenilikçilik odaklı firmalar için hizmet
veren araştırma-geliştirme ve eğitim
kurumlarının yönlendirici olduğu
kümeler iken, ana strateji olarak
daha kısıtlı alanlarda daha yoğun
uzmanlaşmayı hedefleyen teknik
kümeler de bulunabilmektedir. Ayrıca,
bazı kümeler; ülkelerinde bölgeler
arasında teşkilatlanması ya da tek
bir coğrafyada tüm ülke için bir güç
oluşturmasından ötürü ulusal küme
olarak da görülebilmektedir. Her ne
kadar kümelenme için farklı tanımlar
ve sınıflandırmalar mevcut olsa da
kümelenme bütünsel bir anlam ifade
etmelidir (16,17).

KÜMELENME POLİTİKALARININ
ÇIKTILARI
Kümelenme, ekonomik bir model olarak
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düzen getiren bir araçtır. Bu düzeni, yenilikçilik, Ar-Ge ve girişimcilik gibi konularda
kaynaklara erişim ve uygulamalardaki kolaylıklar vesilesiyle oluşturmaktadır. Daha
kuvvetli ve süratli etkileşimin yanı sıra yeni sinerjilerin oluşmasını hızlandıran pek çok
süreç, kümelenme ile gerçekleşebilmektedir.
Şekil 1’de kümelenmenin oluşturduğu düzen gösterilmektedir. Ürünler, araştırma
ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaktadırlar. Bu ürünlerin tekrardan
mali kaynaklara dönüşümünü hızlandıran aktivitelerin başında yenilikçilik faaliyetleri
gelmektedir. Pek çok ekonomik coğrafyada işletmeler, sektörleri ve pazarlarına göre
hedefleri doğrultusunda kendi Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine odaklanmaktadırlar.
Kümelenme, firmalar arası eşgüdüm ve koordinasyonu sağlayarak sisteme genel bir
düzen getirmektedir.
Kaynakların daha etkin kullanılmasını tetikleyerek bütünleşik projelerin hayata
geçmesini sağlamaktadır. Böylelikle bireysel hedefler ölçeğinde kısıtlı kazanımlara
odaklanmış işletmelerin, ortak ve daha büyük hedefler için entegre hareket etmeleri
sağlanarak daha büyük kazanımlara ulaşmaları öngörülmektedir.

Para

Ürün
Ar-Ge

Para

Para
İnovasyon

Ürün
Ar-Ge

Para
İnovasyon

Kümelenme

Şekil 1. Kümelenme ile sağlanan düzen
Kümelenme pek çok fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda, özel sektörün avantajları
olarak yenilikçi sinerjilerin geniş bir ortaklık ile daha çabuk gelişebilmesi, değer
zincirinin pek çok halkasını içeren esnek uzmanlaşmalar ile daha fazla katma değerin
sağlanması, belirli bir coğrafyadaki ayrık firmaların bütünleşerek ve markalaşarak
küresel ölçekte konumunu iyileştirebilmesi, işletmelerin maddi olanaksızlıklar
ve işgücü yetersizlikleri nedeniyle gerçekleştiremedikleri pek çok projenin küme
üyesi diğer firmalar ile daha hızlı ve düşük masraflı olarak geliştirilebilmesi örnek
gösterilebilir. Kamu, dolayısı ile politika yapıcılarının kazanımları olarak da; üniversitesanayi iş birliğinin geliştirilmesi, kamu kaynaklarının daha fazla işletmeye sunularak
verimliliğin artırılması, tek bir küme desteği ile pek çok KOBİ ve kurumun projeler
gerçekleştirebilmesi sayılabilir.
Şekil 2’de gösterildiği gibi, kümelenmede temel hedef, ekosistemdeki tüm ilgili
paydaşları belirli amaçlar doğrultusunda koordine etmek ve ortak çalışma kültürünü
zenginleştirmektir.

Makale Küresel Rekabet Edebilirlikte Kümelenme
Sadece bireysel hedeflerine
odaklı firmalar yığını
Genel hedef ve stratejilerde
prensipte anlaşmış bir yığın.
Üyeleri farklı kurumlarla farklı
işbirlikleri yapan başlangıç
aşamasındaki küme
Genel hedefler ve stratejiler
çerçevesinde koordine olmuş ve
ekosistemi ile detay projelerde ortak
çalışma kültürünü kazanmış olgun bir
küme
Şekil 2. Kümelenmenin temel hedefi
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B

ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından 2008
yılından itibaren 9. Kalkınma
Planı (2007-2013) eylem planlarında
yer alan tedbirler kapsamında,
kümelenme politikalarının oluşturulması
ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar
başlatılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı politika çalışmaları ile eş
zamanlı olarak Ekonomi Bakanlığı
tarafından yürütülen “Ulusal
Kümelenme Politikası Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında oluşturulan çalışma
gruplarında paydaş olarak yer almıştır.
Kümelenme; işletmelerin kendi
aralarındaki ve paydaş kamu-özel
kuruluşları ile oluşturacakları işbirliği
ağları, ortaklıklar ve platformlar yoluyla
bölgesel ve ulusal rekabetçiliğin
artırılmasında etkin bir rol
üstlenmektedir. Devlet, kümelenme
girişimlerinin ortaya çıkarılması ve
etkinliğinin artırılması için önlemler
(yasal ve idari) almaktadır. Ulusal
ve bölgesel destek mekanizmaları
oluşturarak katalizör rolü oynamaktadır.
Yapılan çalışmalar neticesinde
kümelenme politikası ile ilgili çerçeve
koşullar belirlenmiştir.
Bu kapsamda;
•• Kümelenme ve kümelenme
potansiyeline ilişkin bilinçlendirme
yapılması,
•• İşbirliğinin ve bilgi alışverişinin teşvik
edilmesi için destek mekanizmasının
geliştirilmesi,
•• Özel sektör liderliğinin teşvik edilmesi,
•• Özel olarak sektörlerin değil;
faaliyetlerin, kümelenmelerin ve ağ
yapılarının desteklenmesi,
•• Bütün faaliyetlerde belirli bir kapasite

oluşturulmasının hedeflenmesi,
öngörülmüştür.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda kümelenme
politikası çalışmaları üç ana unsur
altında eş zamanlı olarak yürütülmüştür.
1-Bilinçlendirme ve farkındalık
oluşturma: Bu kapsamda Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)
işbirliğinde hazırlanan Türkiye genelinde
farkındalık oluşturulması amacıyla
OSB yönetimlerinin katılım sağladığı
kümelenme ve yenilikçilik konulu
eğitim programı Ekim 2008 tarihinde
düzenlenmiştir. Çeşitli seminer ve
konferanslara katılım sağlanarak mevcut
uygulamalar ile dünya uygulamaları
paylaşılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca AB fon kaynaklı olarak
yürütülen ve tamamlanan “Şanlıurfa
Sanayinin Yeniden Yapılandırılması
Projesi” kapsamında kümelenmeyi
meydana getiren özel sektör,
akademi ve kamu temsilcilerinden
oluşan katılımcılara yönelik olarak
uluslararası uzmanlar ile kümelenme
konusunda bilgilendirme toplantıları
yapılmıştır. Ayrıca, Bakanlık ve kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla
ilgili personele, akademi üyelerine ve
çeşitli kurum temsilcilerine kümelenme
konusunda eğitim programları
düzenlenmiştir. Türkiye genelinde
kümelenme konusunda farkındalık
oluşturulması amacıyla “Kümelenme
Broşürü” hazırlanarak dağıtımı
yapılmıştır.
2-Uygun ortamların oluşturulması:
Kümelenmelerin oluşması ve gelişmesi
aşamalarında en önemli unsurlardan
birisi aktörler arası güvenin tesis

edilmesidir. Kümelenmeyi engelleyici
faktörlerin belirlenmesine, işbirliği
kültürünün gelişmesini engelleyen
unsurların ortadan kaldırılmasına ve
güven ortamının yaratılmasına yönelik
çalışmalar süreklilik arz etmektedir.
3-Destek mekanizmalarının
tasarlanması ve uygulaması: Bu
doğrultuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği
içinde Ulusal Küme Destek Programı
hazırlanmıştır. Türkiye genelinde küme
geliştirmeyi desteklemek amacıyla
ulusal ve uluslararası uzmanlardan
oluşan ekip tarafından hazırlanan
“Uygulamalı Küme Geliştirme Kılavuzu”
yayımlanmıştır.
Rekabetçilik ve Yenilikçilik
Alanlarında Küme Destek Programı
Geliştirilmesi Projesi: Programın
amacı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı için bir küme destek
programının geliştirilmesi ve Bakanlığın
anılan programın tasarlanması ve
uygulanmasına yönelik kurumsal
kapasitesinin güçlendirilmesidir.
Proje kapsamında üç ana eksende
çalışmalar yapılmıştır.
1. Küme Destek Programı’nın
Geliştirilmesi
2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
3. İzleme ve Değerlendirme Araçlarının
Tasarlanması.
Proje kapsamında ilk olarak, dünyada
uygulanan küme destek programları
konusundaki deneyimler (Fransa,
İngiltere, İtalya, Almanya, Çek
Cumhuriyeti, İspanya, Finlandiya, Güney
Kore, Japonya vb.) analiz edilmiştir.
MAYIS 2012
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Proje iş planı çerçevesinde, saha
analizleri yapılması gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Aralık 2010 ve Ocak 2011
tarihleri arasında 17 ilde (Ankara,
İzmir, Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli,
Denizli, Muğla, Tekirdağ vb.) saha analiz
çalışmaları yapılmıştır.
Saha analiz çalışmalarında aşağıdan
yukarı bir yaklaşımla; süreci anlamak,
eksiklikleri giderici önlemler almak,
Küme Destek Programı’na başvuracak
kurum ve kirilişların ihtiyaç ve
kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve
yerelin nabzını tutarak merkezi destek
şekillendirmek amaçlanmıştır.
Muhtemel başvurucuların kabiliyetleri
ise, mali ihtiyaç (örneğin, finansman
seviyesi), tasarım (örneğin, küme yol
haritası hazırlama) ve proje yönetimi
(örneğin, küme yol haritası uygulama)
gibi konulardaki kapasitelerini ölçmek
amaçlı dikkate alınmıştır.
Yaklaşık 100 kişi ile birebir görüşme
ve yaklaşık 300 kişinin katılımıyla saha
çalışma toplantıları düzenlenmiştir. 40
bine yakın veri noktasının analiz edildiği
çalışmalar neticesinde küme destek
programının tasarımına etkisi olabilecek
önemli hususlar tespit edilmiştir.
Saha çalışmalarında, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın Ulusal Küme
Destek Programı hazırlıkları içinde
olması, görüşülen kişi ve kurumlarda
ciddi bir memnuniyet oluşturmuştur.
Program tasarım ve hazırlık aşamasında
yerel paydaşların konuya ilgi duymaları,
yeterli ve etkin bir şekilde katılım
sağlamaları analiz çalışmaları çıktılarına
önemli katkılar sağlamıştır.
Saha analizleri sonucunda; program
analiz çıktıları doğrultusunda,
•• Küme Destek Programı kapsamında
desteklenebilecek faaliyet tipleri
(uygun faaliyetler),
•• Program kapsamında sağlanacak
küme destek finansmanı yöntemi,
•• Program’a başvuru şekli ve yöntemi
tasarlanmıştır.
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Yapılan çalışmalarda kümelenme
konusunda Türkiye sathına yayılmış
ciddi bir farkındalık olmakla beraber,
farkındalığın her zaman eşit düzeyde
bilgi birikimi ile desteklenmediği de
gözlemlenmiştir. Bu itibarla, Küme
Destek Programı’nın bilinçlendirme
etkinlikleri ile sunulması
planlanmaktadır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından uygulanacak olan Küme
Destek Programı stratejik “seçimlere”
dayalı bir anlayışla geliştirilmiştir.

–– Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın
katılımcı rol üstlenmesi,
–– Ülkemizin gelişim sürecinde önemli
misyon üstlenmiş, akil kişilerden
oluşan jüri değerlendirmesinin öne
çıkarılması,
–– Verilen desteğin izlenerek program
sonuçlarının bir sonraki destek
sürecine yansıtılmasının zorunlu hale
getirilmesi, hususları dikkate alınmıştır.

Saha analiz raporunun hazırlanmasında
istatistiksel analiz metotları kullanılmıştır.
Yapılan araştırmalar ve saha çalışmaları,
Program’ın tasarımına yönelik önemli
bulgulara ulaşılmasını sağlamıştır.

Küme Destek Programı’nın stratejik
tasarımı kapsamında belirli bir
rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik
potansiyeline sahip kümeler
hedeflenmiştir. Yapılan saha
çalışmalarında ise gelişen ve olgun
kümelerin iş planlarının, bütünsel bir
yaklaşımla finanse edilmesi gerektiği
ortaya çıkmıştır.

Çalışma gruplarındaki değerlendirmeler
ve tartışmalar, dört ana faaliyet grubu
altında 44 alt faaliyeti içeren bir liste
üzerinden yapılmıştır. Çalışma, farklı
istatistiki yöntemlerle desteklenerek
bu çerçevede faaliyet grupları
oluşturulmuştur.

Bu nedenle, Küme Koordinasyonunu,
Farkındalığını ve Etkinliğini Geliştirme;
Faktör Koşullarını ve Piyasalarını
Geliştirme; Verimlilik Artırıcı Uygulamalar
ve İnovasyon olmak üzere dört ana
eksende ve iş planı çerçevesinde
destekler sağlanacaktır.

Tematik alt başlıklar altında özetlenen
bulgular, tematik alanların birbirleriyle
ilişkisi de dikkate alınarak “Kabiliyet
ve Yetenekler” ve “Öncelik, Eş
Finansman ve Başvuru” eksenleri
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmenin amacı ise
hedef kitlenin yetenek ve öncelikleri
doğrultusunda Küme Destek
Programı’nı tasarlamaktır.

Kümelerin, Küme Koordinasyonunu,
Farkındalığını ve Etkinliğini
Geliştirme faaliyetleri kapsamında
maddi desteğe ihtiyaç duyacağı açıktır.
Özellikle küme koordinasyonuna yönelik
profesyonel bir küme koordinasyon
ekibi kurulması gibi faaliyetlerin
kamu tarafından finanse edilmesi
gerekmektedir. Diğer taraftan, küme
markasının geliştirilmesi, kümelerin
uluslararasılaşması, kümelerin diğer
kümelerle işbirlikleri kurması ve sofistike
analizlerin yapılması gibi faaliyetler
yine kamu desteğine ihtiyaç duyulan
faaliyetler arasındadır.

Desteğin tasarımında temel olarak;
–– Bölgesel teşvikler veya işbirliğine
yönelik diğer teşvik kullanımları ile
belli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik
potansiyeline sahip küme
girişimlerinin hedef kitle olarak ele
alınması,
–– Kümelerin münferit projeler
çerçevesinde değil; stratejilerini
belgeleyen, faaliyet ve projelerini
gösteren beş yıllık bir iş planı
çerçevesinde desteklenmesi,

Kümenin stratejik bilgi kaynaklarına
erişim kabiliyetini artıracak faaliyetlerin
de küme koordinasyonunu sağlayacak
yapı kapsamında ele alınması
önerilmiştir; çünkü kümelerin stratejik
bilgi kaynaklarına ulaşacakları
yapıların halihazırda birçok yerde
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faaliyet gösterdiği ancak arz ve talebin
optimal bir noktada birleşmediği
gözlenmektedir. Dolayısıyla, küme
koordinasyon ekibinin küme ile bu tür
yapılar arasında işlevsel bir köprü görevi
görmesi sağlanırsa, ek bir harcama
ve/veya finansman sağlanmadan bu
ihtiyaç giderilecektir.
Faktör Koşullarını ve Piyasalarını
Geliştirme grubu altında yer alan
işgücü koşullarının ve piyasalarının
geliştirilmesine yönelik faaliyetler;
temel işgücü, nitelikli işgücü ve ileri
nitelikli işgücü başlıkları altında
gruplandırılmıştır. Genel eğilim, özellikle
olgun kümeler için, ileri nitelikli işgücü
piyasalarının geliştirilmesinin daha
öncelikli bir faaliyet olduğunu göstermiş
olmakla beraber, sektöre göre bazı
durumlarda olgun kümeler için de temel
ve nitelikli işgücü piyasalarını bir öncelik
haline getirebilmektedir.
Sanayi Stratejisi Belgesi’nin genel
amacında nitelikli işgücüne yapılan atıf,
Küme Destek Programı’nın muhakkak
suretle nitelikli işgücü piyasalarını
geliştirmeye yönelik küme faaliyetlerini
desteklemesini gerektirmektedir.
Dolayısıyla, stratejik tasarım düzeyinde
nitelikli ve ileri nitelikli işgücü
piyasalarını geliştirmeye yönelik
faaliyetler, Program açısından uygun
faaliyet olarak addedilmiştir. Temel
işgücü piyasalarının geliştirilmesine
yönelik faaliyetler de Program
kapsamı dışında bırakılmamalıdır,
bu tür faaliyetlerin desteklenip
desteklenmeyeceğine küme iş
planlarının bütünselliği çerçevesinde
karar verilecektir. Özetle, nitelikli
ve ileri nitelikli işgücü piyasalarının
desteklenmesi stratejik, temel işgücü
piyasalarının desteklenmesi ise taktiksel
bir tasarım unsuru olarak görülmektedir.
Yine bu faaliyet grubu altında
yer alan, hammadde kalitesinin
yükseltilmesi, hammadde maliyetlerinin
düşürülmesi ve ortak fiziki altyapının
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin de

Program kapsamında desteklenmesi
planlanmaktadır.
Verimlilik Artırıcı Uygulamalar
grubunda yer alan faaliyetlere
verilen öncelik seviyeleri genelde
ilgili sektörün ihtiyaçlarına göre
değişiklik göstermektedir. Bu faaliyet
grubu altında yer alan ve çevresel
sürdürülebilirlik konusuyla yakından
ilgili olan yenilenebilir enerji programları,
enerji verimliliği programları ve
endüstriyel ortak yaşam projeleri;
Program’ın stratejik tasarımı ile tutarlı
bir şekilde desteklenecektir. Bu üç konu
sürdürülebilir rekabetçiliğin olmazsa
olmaz unsurları haline geldiğinden
Küme Destek Programı’nda da bu
çerçevedeki faaliyetler uygun faaliyet
olarak addedilmiştir. Buna ek olarak,
tedarikçi geliştirme programlarının,
ortak hammadde veya ara malı teminine
yönelik organizasyonların, üniversitesanayi işbirliğine yönelik çalışmaların da
verimlilik artırıcı faaliyetler arasında yer
alması öngörülmüştür.
Yenilik Faaliyetleri kapsamında
verilecek desteklere değinmeden önce
‘yenilik’ tanımına bakılacak olursa; Ar-Ge
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu’na
göre yenilik,
“Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap
verebilen, mevcut pazarlara başarıyla
sunulabilecek ya da yeni pazarlar
yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet,
uygulama, yöntem veya iş modeli fikri
ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin
neticelerini” ifade eder.
Günümüzde, ürün ve hizmet kalitesinin
artırılması, maliyetlerin azaltılması ve
yeni ürün/hizmetlerin geliştirilmesiyle
çeşitlilik oluşturulması; rekabet avantajı
sağlayabilmek için bir zorunluluk haline
gelmiştir. Yeniliğin, ekonomik büyümenin,
artan istihdamın ve yaşam kalitesinin
anahtarı olduğu, gerçeğinden hareketle,
kümelerin yenilikçilik kapasitesini
artıracak her türlü faaliyete, Küme
Destek Programı’nın uygun faaliyetler

listesinde yer verilmiştir. Özellikle gelişen
ve olgun kümeleri hedefleyen bir küme
destek programı açısından ve Sanayi
Strateji Belgesi’nin çizdiği genel çerçeve
doğrultusunda yenilik faaliyetleri
vazgeçilmez hatta “olmazsa olmaz”
faaliyetler arasında yer almaktadır.
Sonuç olarak, Küme Destek Programı
oluşturulurken ulusal ve uluslararası
küme başarı hikayelerinin yanı sıra,
yaşanan tecrübelerden yararlanılmıştır.
Hedef kitlesi çok geniş olan Program,
aşama aşama oluşturulurken odak grup
toplantıları yapılarak; kamu, üniversite,
özel sektör, sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin, konu hakkında
deneyim sahibi kesimlerin görüş ve
önerileri alınarak hazırlanmıştır. Tüm
küme aktörlerinin yararına sunulacak
olan Program hazırlanırken bilimsel
yöntemler kullanılmış olup objektif
kriterlere uygun olarak, ülkemiz kültürel
yapısı ve karakteristikleri çerçevesinde
tasarlanmıştır. İzleme ve değerlendirme
sürecinin sağlıklı bir şekilde
yapılabilmesi için belirli performans
kriterleri oluşturulmuştur. Söz konusu
kriterler doğrultusunda, belirli bir
rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik
düzeyine sahip kümelerin seçilmesi
ve değerlendirilmesi kolaylaşacaktır.
Ayrıca, programın geneline yönelik
hazırlanan izleme ve değerlendirme
süreciyle, Küme Destek Programı’nın
güncellenerek geliştirilmesi
ve bu doğrultuda politikaların
şekillendirilmesine girdi sağlanması
amaçlanmıştır. Böylece, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde
gerçekleştirilecek Küme Destek
Programı’nda, kümelerin desteklenmesi,
izleme ve değerlendirilmesi, ülke
ekonomisine etkisinin analiz edilmesi
süreci bir bütün olarak ele alınmıştır.
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KÜMELENME SÜRECİNE KAMU MÜDAHALESİ: BİLİM, SANAYİ
ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜME DESTEK PROGRAMI
Haşim Cihan DEMİRKÖPRÜLÜ / Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)

R

ekabet gücüne odaklı,
yenilikçilik hedefli kalkınma
modeli: Kümelenme
Günümüzde, kalkınma aktörlerinin
bireysel olarak faaliyet göstermelerinin,
devlet otoriteleri tarafından konulan
ekonomik stratejilerin uygulanması
ve hedeflere ulaşılmasında yetersiz
kaldığı fark edilmiş, en azından aktörler
arasında iletişimin olması gerektiği
ortaya çıkmıştır. Bu noktada, söz konusu
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yalın iletişimin işbirliğine, işbirliğinin ise
somut kazanımlara dönüşebilmesinde
kümelenme devreye girmiş, kalkınma
aracı olarak, devlet otoritesi tarafından
desteklenme eğilimi yaygınlaşmıştır.
Avrupa Birliği bu noktada rekabetçi
ve yeniliğe dayalı ekonomilerin
oluşturulması için kümelenmeyi bir
kalkınma aracı olarak görüp, yedinci
Çerçeve Programda “Regions of
Knowledge” destek mekanizması ile

kümelere 126 milyon Avro gibi ciddi bir
bütçe ayırmıştır.
Avrupa Küme Politikası Grubu, 2008
yılında Avrupa’daki küme destek
programlarını değerlendirmiştir ve şu
sonuçlar ortaya çıkmıştır:1
1. Küme programları politika yapıcıların
uygulamaya devam etmeleri gereken
önemli ve güçlü araçlardır.
2. Avrupalı politika yapıcılar kümelerin
rollerini görmezden gelme lüksüne sahip
değillerdir ve ekonomi politikalarını
modernize etmede ve geliştirmede
kümelerin potansiyellerini aktif bir biçimde
araştırmalıdırlar.
3. Avrupa’daki politika yapıcılar son yıllarda
giderek küme temelli ekonomi politikasının
potansiyeline ilgi duymaya başlamışlardır.
Rekabet edebilirliği güçlendirmek için
hükümetler, özel sektörü ve üniversiteyi
bir araya getirecek yeni bir modele ihtiyaç
duymuştur. Kümeler böylesi ortak çabalar
için doğal bir platformdur.
Avrupa artık, krizden çıkma sürecinde
kümelenmenin arz ettiği önemin farkına
varmıştır. Avrupa’da sanayi çalışanlarının
% 38’i bölgesel olarak yoğunlaşmış
kümelerde istihdam edilmektedir.
Küme içerisinde yer alan şirketlerin
verimlilik ve yenilikçilik seviyelerindeki
artış son yapılan araştırmalarda oldukça
belirginleşmiş; ekonomik refahı artıran
kümelenmenin ekonomi stratejilerinde
merkezde rol alması gerektiği ortaya
konmuştur.2
Asya Kalkınma Bankası “iş ve rekabet gücü
alanında kümelere dayalı kalkınmanın,
geçtiğimiz on yılda giderek daha fazla ilgi
çeken bir konu haline geldiği” tespitinde
1 European Cluster Policy Group, Final
Recommendations – A Call for Policy Action
2 European Cluster Policy Group, Final
Recommendations – A Call for Policy Action

Makale Kümelenme Sürecine Kamu Müdahalesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küme Destek Programı
bulunarak kalkınmada kümelenmenin
Asya’da da önemli bir araç olduğunu
ifade etmiştir.3
İngiltere Sanayi Bakanlığı web
sitesinde konuya ilişkin özetle şu
ifade kullanılmıştır “Firma kümeleri
ve yetenekli çalışanlar, bölgelerde
ekonomik büyümeyi açıklayan anahtar
kavramlardır.”4
Kümelenme bir iktisadi değer
oluşturma sürecidir
Küme, “Belirli bir iktisadi değerin
oluşmasına yönelik, birbirleriyle etkileşim
içinde faaliyet gösteren firma, kurum ve
kuruluşların meydana getirdikleri sektörel
yoğunlaşmalar” olarak ifade edilebilir.
İlk başta akla gelen ve birçok küme
tanımında yer alan coğrafi yakınlık
ifadesi ya da coğrafi sınırlar, coğrafi
ölçeğin küçülebilmesi durumunda,
bazı kümelerin tanımlanmasında sorun
teşkil edebileceğinden, politika yapıcılar
tarafından dikkatle irdelenmelidir.5
Diğer bir husus ise bu yoğunlaşmaların
doğal veya tesadüfi şekilde ortaya
çıkmalarıdır. Örneğin doğal kaynaklara
ve hammaddeye yakınlık, kültürel
gelenek ve yerelin geçmişi bu doğal
birlikteliklerin sebepleri olabilir.
Kümeler doğal bir süreç içerisinde
oluşuyor olmakla beraber, söz konusu
sektörel yoğunluğun oluşturduğu
iktisadi değeri en çoklayacak etkileşim,
aynı doğallık ve seyirde gelişmemekte,
sadece kümenin varlığı, ekonomik refaha
ulaşıma istenen katkıyı sağlamamaktadır.
Kümelenme kavramı ise tam olarak
bu noktada devreye girmekte olup,
en yalın ifadeyle küme aktörleri
arasındaki etkileşimi hem niceliksel
hem de niteliksel olarak artırmaya/
güçlendirmeye yönelik bir süreç olarak
tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla, küme
ile kümelenme arasındaki temel fark,
3 City cluster development: toward an urbanled development strategy for Asia. Asian
Development Bank, Manila, 2008
4 www.dti.gov.uk/clusters
5 Örneğin Eskişehir Bilecik Kütahya İş Kümesi,
İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Ege
Bölgesi olmak üzere geniş bir coğrafyaya
yayılmıştır.

kümenin bir olguyu, kümelenmenin ise
bir süreci, bir iktisadi değer oluşturma
sürecini ifade etmesidir.6 Bu noktada
iktisadi değeri oluşturmada kümelenme,
verimliliği artıran, yenilikçiliği teşvik eden,
yatırımları çeken, araştırmaya yönlendiren,
endüstriyel tabanı güçlendiren, özel
ürünler ve hizmetler geliştiren ve bunları
kalkınma becerileri için odak haline getiren
sürecin bütünüdür.
Kümelenme sürecine kamu
müdahalesi
Her ne kadar yoğunlukların doğal
nedenlerle kendiliğinden oluştuğunu
kabul etsek de, çoğu zaman bu
yoğunlukların kümelenme sürecini
başlatabilmesi ya da başladıktan sonra
sürdürülebilmesi çeşitli piyasa aksaklıkları
nedeniyle sekteye uğramaktadır.7 Kamu
müdahalesi, bu noktada iki yönlü devreye
giren, yoğunlaşmaları kümelenme
sürecine, kümelenme sürecine başlayan
yoğunlukları ise sürdürülebilir kümelere
taşıyan bir yöntemdir. Bu yöntemin
uygulaması ise ortak paydada kümelerin
desteklendiği kamu programları olarak
farklı farklı adlarda ortaya çıkmaktadır:
Çek Cumhuriyeti – İşbirliği Programı
(The Cooperation Programme),
Finlandiya - Mükemmeliyet Merkezleri
Programı (The Centre of Expertise
Programme), Almanya – Lider Kümeler
Programı (Spitzencluster Program),
Fransa - Rekabetçi Kümeler Programı
(Competitiveness Programme) vb. Son
on yılda, kümelenme tabanlı ekonomik
kalkınma modeli yaygınlaşmış, 75’in
üzerinde ülkede kümelenme ile ilişkili
programlar uygulanmaya başlanmış ve
kümelenme sürecine kamu tarafından
müdahaleler gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde de yapılan son çalışmalarda
ortaya çıkan, kümelenme konusunda
artık sözün bittiği yere gelinmiş
olmasıdır. Saha çalışmalarında da
dikkat çeken, Türkiye sathına yayılmış,
6 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küme Destek
Programı Tasarımı Sentez Raporu, Nisan 2011
7 BACAK, Çağrı; ALTAŞ, Fadime, Kümelenme
Politikaları ve Öneriler, Ege Stratejik Araştırmalar
Merkezi Dergisi, Temmuz 2011

kümelenme konusunda ciddi bir
farkındalığın oluştuğu ancak bu
entelektüel farkındalığın somut
yansımalarının yetersizliği olmuştur.
Bu çerçevede ülkemizde toplanan
ya da toplanmaya çalışılan sektörel
yoğunluklar için kümelenme sürecini
tetikleyecek bir ulusal destek programına
ihtiyaç duyulmuştur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın Müdahalesi: Küme
Destek Programı
2011–2014 Türkiye Sanayi Stratejisi’nin
genel amacı, “Türk sanayisinin rekabet
edebilirliğinin ve verimliliğinin
yükseltilerek, dünya ihracatından daha
fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek
katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin
üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı
zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir
sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak”
olarak belirlenmiştir. Sanayi Stratejimizde
olduğu gibi rekabet edebilirlik gücü
ve ileri teknolojili ürünlerin üretimi,
günümüzde birçok ülkenin stratejisinde
de yer almaktadır. Almanya’nın 2020
İleri Teknoloji Stratejisi’nde amaçlanan,
Almanya’yı yüksek katma değerli ve
ileri teknolojili ürünlerin üretiminde
piyasa lideri konumuna getirmek,
sanayi ile bilimin işbirliğini desteklemek
ve inovasyon için genel koşulların
durumunu iyileştirmektir. Stratejideki
amaca ulaşmak için Almanya Federal
Hükümeti tarafından kümelenme odaklı
devlet destekleri uygulamaya konulmuş,
Almanya’da kümelenme, stratejinin
genel amacına ulaşılmasında kullanılan
bir kalkınma aracı olmuştur.
Ülkemizde de Sanayi Stratejisi ile
hedeflenen sanayi yapısına dönüşümü
hızlandıracak araçlardan birisi
kümelenmedir. Bu çerçevede 2012
Yılı Programı Tedbir 22’ de belirtildiği
üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından rekabetçilik ve
yenilik alanlarında ulusal kümelerin
desteklenmesine yönelik “küme destek
programı” uygulanacaktır.
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Ticari Faaliyetler / Taahhüt

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) Tarafından Tasarlanan Küme Destek Programı
Desteğin Muhatabı
Söz konusu tedbir kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kümelenme sürecinde özel sektör, kamu kurum ve
kuruluşları ile üniversitelerin oluşturdukları birlikteliklerin desteklenebilmesi için destek programı tasarlanmıştır. Tasarlanan
programda desteğin muhatabı, başvuru aşamasında, kümelenme sürecinde başrollerde olması gereken üniversite,
firmalar ve ilgili kurum veya kuruluşların oluşturacağı ve başvuru dokümanlarında yer alan küme girişimi birlikteliği formu
imzalanmak suretiyle oluşacak birliktelikler, destek aşamasında ise bu birlikteliğin oluşturacağı kümelenme teşebbüsü
olarak adlandırılan tüzel kişiliktir. İncelenen Avrupa örneklerinde kümelerin hukuksal yapılarının değişkenlik gösterdiği, her
ülkenin kendi mevzuatına göre kurulan derneklerin, vakıfların, şirketlerin, kamu-özel sektör ortaklıklarının kümelere hukuki
kimlik kazandırdığı görülmüştür. Bu serbestlik kümelerin kendilerini ifade edebilme ve amaçlarına ulaşmada izleyecekleri
yoldan kaynaklanmaktadır. Ticari faaliyetlerde bulunacak bir küme için pekâlâ dernek vasfı yetersiz kalabilecektir. Almanya ve
Avusturya’da birçok gelişmiş küme ve yetenek ağı artık karma (hibrit) yapılanmalar kullanmakta olup, kâr amacı gütmeyen
aktiviteler (konferans ve eğitim gibi) dernek ya da vakıflar aracılığı ile yürütülmekteyken, ticari etkinlikler ise ortaklığın limitet
şirketi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tasarlanan programda da küme oluşumlarına hukuki yapılarını kurarken ülkedeki
yasal tüzel kişilikler çerçevesinde serbestlik benimsenmiştir.
* Kümelenme Teşebbüsü
Jüri Sistemi
yüksek
Küme girişimi birlikteliklerinin desteğe
Anonim Şirket
ulaşabilmesi öncesinde iki aşamalı bir
değerlendirme tasarlanmıştır. Birinci
** Hibrit Yapılanma
Limitet Şirket
aşamada, gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da
uygulanan bağımsız değerlendirme yolu ile
başvuruların değerlendirme rehberinde yer
Diğer
Tüzel
orta
alacak kriterlere göre teknik, ekonomik ve
Kişilikler
sosyal değerlendirmesi yapılacaktır.
Vakıf

Dernek

düşük
düşük

orta
Olası Üye Sayısı / Genişletilebilirlik
* Tasarlanan programda kümelenme teşebbüsü için tüzel kişiliğin
belirlenmesinde serbestlik tanınmıştır.

yüksek

**Almanya ve Avusturya’ da genellikle kümeler dernek ve limitet şirket (GmbH)
olarak farklı tüzel kişiliklerle ikili yapılanmıştır. Bu şekilde kâr amacı gütmeyen
aktiviteler ile ticari faaliyetlerin küme adına gerçekleştirilmesi kolaylaşmıştır.

İkinci aşamada ise, akademisyenler ile
kamuda çalışanlar hariç özel sektör tecrübesi
olan akil adamlardan oluşturulacak bir
jüri tarafından ikinci bir değerlendirme
yapılacaktır. Kamu desteklerinde bir ilk
olacak olan akil adamlardan oluşan jüri
değerlendirmesi, Avrupa örneklerinin
incelenmesi sırasında gündeme gelmiş ve
tasarlanan programda yerini almıştır. Jürideki
akil adamlardan idari bir değerlendirme
yapması değil; ülkenin ekonomik durumu
hakkında yeterli bilgi düzeyine ve stratejik

olarak doğru karar verme yetisine haiz olması, kümelenme kavramını bilmesi, hangi sektörlerde hangi kümelerin
desteklenmesinin ülkemizin uluslararası rekabet edebilirliğini artıracağına karar vermesi beklenmektedir.
İş Planı Odaklı Destekler: “Tek Destek, Birçok Proje”
Tasarlanan destek programının ciddi ve aynı zamanda kamu desteklerinde yenilik arz eden özelliği, desteklerin proje bazlı
değil, küme tarafından oluşturulacak iş planı odaklı olmasıdır. İş planının temel amacı, küme paydaşlarının, kümelenme
sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. Bu destek yaklaşımı ile kümenin münferit
projeleri değil, TEK BİR KÜME DESTEĞİ altında, iş planı kapsamında, belirlenen vizyona ulaşılmasında kümenin BİRÇOK
projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenecektir.
Mevcut kamu desteklerinden farklı olan iş planı odaklı bu yaklaşım ile, öncelikle kümenin hedeflerini gerçekleştirmesi için
ihtiyaç olan maddi bütünlük sağlanacaktır. Destek veren her kurumun destek süreçleri farklı farklı işletilmekte, dolayısıyla her
proje için, faydalanıcılar farklı farklı bürokrasi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum da mutlaka kümenin çalışmalarının
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verimliliğini ve etkinliğini azaltacaktır.
Aşağıda bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Z kümesinin en genel hatları ile örnek iş planı yer
almaktadır.
Örnek *İş Planı Şeması
Küme Vizyonu: Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe enerji
verimliliğinde artış sağlayacak teknoloji tabanı oluşturmak.
BTSB Küme Destek Programı

Alan: 3
Ağ Sensörleri

Alan: 2
Mikro-Nano
Teknolojiler

Alan: 1
İletişim
Sistemleri
Proje
1.1

Proje
2.1

Proje
3.1

Proje
1.2

Proje 2.2
İşlemci hızlarını iki
katına çıkarmak,
fakat enerji
tüketimini aynı
seviyede tutmak
için yeni bir sistem
geliştirilmesi

Proje
3.2
* İş planının temel amacı,
küme paydaşlarının,
kümelenme sürecinde
hangi hedefler için
neleri, nasıl ve ne zaman
yapacağını belirlemesidir.

Örnekte görüldüğü üzere, Z kümesi, paydaşları
ile beraber bir küme vizyonu belirlemiş, bu
vizyon altında faaliyet gösterilecek alanlar (Alan
1, Alan 2, Alan 3) seçilmiş, alanların altında
ise tek bir destekle finanse edilecek münferit
projeler tanımlanmıştır. Tasarlanan program
çerçevesinde kümelerden beklenen de, en azından
jüri aşamasında, jürinin değerlendirilmesine
sunulmak üzere, kümelenme sürecini kapsayan,
kümenin belirlediği vizyona paralel ve hedeflere
ulaşılmasını mümkün kılacak iş planlarıdır.
Destek Alanları
Yukarıda kümelerin nasıl destekleneceği
açıklanırken, kümelerin hangi faaliyetlerinin
(nelerin) destekleneceği de belirlenmiş olması
gerekmektedir.

Tasarlanan programda kümelenme süreci dört ana sütun çerçevesinde desteklenecektir. Başvuru yapan kümelerden beklenen
bu dört sütunla ilişkili projeleri iş planı içerisinde sunmasıdır:
*Destekler
5
Proje e

Proje e

3
2
1

Proje d
Proje a

Küme İş Planı (Yıl)

4

Yandaki grafikte, 5 yıllık süreyi kapsayan
küme iş planındaki projelerin hangi destek
sütunlarında yer aldığı görülmektedir. 3
yılda sonuçlanacak olan Proje a, içerdiği
faaliyetler itibari ile küme koordinasyonu,
farkındalığı ve etkinliğini geliştirme
sütununda yer alırken, 1.5 yılı kapsayan
proje e, içerdiği faaliyetler itibari ile hem
küme koordinasyonu, farkındalığı ve
etkinliğini geliştirme sütununda hem de
verimlilik sütununda yer almaktadır.

Proje b
Proje c

0
Küme
Koordinasyonunu,
Farkındalığını
ve Etkinliğini
Geliştirme

Faktör Koşullarını
ve Piyasalarını
Geliştirme
Destek Ekseni

Verimlilik

İnovasyon

* Tasarlanan Programda
Kümelerin 5 yıl
süresince desteklenmesi
öngörülmüştür.

Sonuç
Görüldüğü üzere, kümelenme artık bir kalkınma aracı olarak benimsenmiş ve üzerine devlet otoriteleri tarafından politikalar
oluşturulma gereği ortaya çıkmıştır. Oluşturulan politikalar kümenin değil, bir iktisadi değer oluşturma süreci olan kümelenme
sürecinin desteklenmesine yönelik çeşitli destek programları adıyla uygulanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı da yukarıda öne çıkan özellikleri açıklanan “Küme Destek Programı”nı 2012 yılının ikinci yarısında uygulamayı
planlanmaktadır. Türkiye Sanayi Stratejisine paralel olarak ülkenin kalkınmasında büyük rol oynaması beklenen, yenilikçi,
sürdürülebilir ve rekabetçi kümelere destek sağlanacaktır.
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BÖLGESEL DAYANIKLILIK (RESILIENCE): TÜRKİYE DÜZEY 2
BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Neşe KUMRAL / Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Mehmet GÜÇLÜ / Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Gizem UMUT DOĞAN / Uzman, Türkiye İstatistik Kurumu, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü Doktora Programı
1. DAYANIKLILIK (RESILIENCE)
KAVRAMI

ve çevreye karşı yeterli duyarlılığa sahip
değildir (Bristow, 2010).

Dayanıklılık (çabuk iyileşme gücü
ya da çabuk toparlanma gücü), bir
varlık veya sistemin bir karışıklık veya
bozulma sonrasında şeklini (formunu) ve
konumunu geri kazanabilme yeteneği,
olarak ifade edilebilir. Dayanıklılık
kavramının kökeni, Latince “geri sıçrama”
veya “geri gelme” anlamına gelen “resilire”
kelimesine dayanmaktadır. Dayanıklılık
kavramına ilişkin literatürde en az üç farklı
kullanım veya yorum bulunmaktadır.
Bunlar fizik (mühendislik), ekoloji ve
karmaşık adaptif sistem teorisine dayalı
yorumlardır (Martin 2012, Pendall vd.
2010).

2.1. Bölgesel Dayanıklılığın Dört
Boyutu

2. BÖLGESEL DAYANIKLILIK
Dayanıklılık konusu fizik, mühendislik
ve çevre bilimlerinde uzun bir süredir
yer almasına ve psikoloji, organizasyon
bilimi gibi disiplinlere de girmesine
rağmen, bölgesel kalkınma alanındaki
çalışmalarda, yeni yer almaya başlamıştır.
Bölgesel çalışmalarda dayanıklılık
kavramı, yerel bir sosyo-ekonomik
sistemin bir şok ya da düzensizlikten
kendini kurtarma yeteneği anlamında
kullanılmaktadır. Bölgesel dayanıklılık,
sosyal bütünleşmeyi sağlayarak,
çevreye zarar vermeden üretim yaparak,
küresel ekonomik krizler ile baş ederek,
ekonomik başarı elde etme yeteneği
olarak tanımlanabilir. Bölgesel dayanıklılık
kavramı, yerelleşme, sürdürülebilirlik,
çeşitlilik kavramlarını içermesinin yanısıra,
her bölgenin kendine özgü bir varlık
olduğu ve bu durum göz önüne alınarak
bölgesel politikaların belirlenmesi
gerektiği anlayışına sahiptir. Buna karşılık
“rekabet edebilirlik” ile ilgili literatür
mekana özgü farklılıklardan daha çok
(mekânsızdır), büyümeye öncelik verir
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Dayanıklılığa ilişkin boyutlardan birincisi
“direnç”dir. Bu kavram, bölgesel
bir ekonominin resesyon benzeri
bir düzensizlik ve karışıklıklara karşı
duyarlılığı veya kırılganlığını ifade eder.
İkinci boyut “toparlanma” (atlatma)‘dır.
Bu ise bölgenin bir düzensizlik sonrasında
ne boyutta ve ne hızda (sürede)
toparlanabildiğini ifade eder. Üçüncü
boyut, yani “yeniden uyumlanma”,
bölgesel ekonominin yeni bir yapısal
düzenlemeyi ne boyutta gerçekleştirdiği
ve bu düzenlemenin bölgenin üretim, iş
(istihdam) ve gelirlerine olan etkisini ifade
eder. Dördüncü boyut “yenilenme”, şok
öncesi bölgesel ekonomiyi karakterize
eden büyüme patikasını (path)
sürdürebilme veya yeniden başlatabilme
derecesini ifade eder. Bölgesel ekonomik
dayanıklılığın bu dört boyutu, farklı
sonuçlar ortaya çıkaracak şekilde değişik
şekillerde etkileşebilirler.
Bir bölgenin şoklara karşı duyarlılığını
veya direncini belirlemede ekonomik
yapının önemli bir role sahip olduğu
kabul edilmektedir. Genellikle
şoklara karşı, sektörel farklılık veya
çeşitlilik içeren bir ekonomik yapının,
sınırlı sayıda sektörde uzmanlaşmış
ekonomik yapılardan daha dayanıklı
olduğu varsayılmaktadır. Çünkü farklı
endüstrilerin iş çevrimlerine karşı,
ihracat pazarlarındaki, para ve döviz
piyasalarındaki (döviz kuru vefaiz
oranları) ve benzeri değişimlere karşı
duyarlılıkları, tepkileride farklı olmaktadır.
Ancak bölgesel ekonominin sadece
çeşitlilik içermesi yeterli değildir, burada
önemli olan sektörlerarasındaki ilişkililiktir.

Başka bir ifade ile ekonomik yapının
sektörel açıdan ilişkili çeşitlilik (doğrudan
veya dolaylı) içeren bir yapısı olması
önemlidir. Ekonomik yapıya ilişkin diğer
faktörler arasında; firmalarının rekabet
gücü ve yenilikçilik eğiliminin yanısıra
diğer bölge ve ülkelerdeki üretici ve
tüketici ağları ile olan bağlantıları,
işgücünün becerileri, girişimcilik kültürü,
kurumsal yapısı, bölgesel kalkınma
ajansları gibi yerel kurumların kaynakları,
bölgenin ekonomik yönetişime ilişkin
düzenlemeleri, yer almaktadır (Martin
2010, Martin 2012).

3. ÇALIŞMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de
Düzey-2 bölgelerinin resesyonist şoklar
karşısındaki dirençlerini (diğer bir ifade
ile, duyarlılıklarını) ve resesyon sonrası
dönemdeki toparlanma hızlarını (yani, bir
bölgenin ekonomik dayanıklılığının dört
göstergesinden ikisini) analiz etmektir.

4. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ ve
BULGULARI
Analizler için 1987 yılı bazlı GSYİH
rakamları kullanılmıştır. 1987-2001
dönemi dışında bölgesel düzeyde
GSYİH rakamlarının olmaması nedeniyle
analizler sadece bu dönemle sınırlı
tutulmuştur. Çalışmada Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
Martin (2012), bir ülkede yaşanan
resesyon karşısında bölgelerin
resesyona olan duyarlılıklarının (ya da
dirençlerinin) en basit şekilde aşağıdaki
gibi ölçülebileceğini belirtmiştir: Bölgesel
çıktıdaki (Qb) yüzdelik değişimin ulusal
çıktıdaki (Qu) yüzdelik değişime oranı
veya bölgesel istihdamdaki (Eb) yüzdelik
değişimin ulusal istihdamdaki (Eu)
yüzdelik değişime oranı ile şeklinde bunu
ifade etmiştir.

bb=

Qb

Qb

Qu Q
u

ya da bb=

Eb

Eb

Eu E
u

Yukarıdaki formüllerde yer alan
βb “duyarlılık endeksi” olarak
adlandırılmaktadır. Eğer bu endeksin
değeri 1’den büyük ise, o bölgenin
resesyon karşısındaki duyarlılığının
(nispi olarak) yüksek (ya da direncinin
nispi olarak düşük) olduğu söylenebilir.
Eğer bu endeksin değeri 1’den küçük
ise, o bölgenin resesyon karşısındaki
duyarlılığın (nispi olarak) düşük (ya da
direncinin nispi olarak yüksek) olduğu
söylenebilir. Eğer endeks negatif bir değer
alıyorsa, ulusal düzeyde bir daralma
varken bölgesel düzeyde bir daralmanın
söz konusu olmadığı anlamına
gelmektedir.
Bölgesel düzeyde tutarlı ve güvenilir
istihdam rakamları bulunamaması
nedeniyle çalışmamızdaki analizler
GSYİH rakamları kullanılarak yapılmıştır.
Aşağıdaki tabloda verilen büyüme
oranlarına bakıldığında analiz dönemi
içerisinde üç tane resesyon dönemi
(1994, 1999 ve 2001 yılları) olduğu
görülmektedir. Bu yıllarda ekonomi
sırasıyla % 5,4, % 4,71 ve % 7,5 oranında
küçülmüştür.
Tablo 1: 1988-2001 Dönemi
Büyüme Oranları

(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur),
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgeleri olmuştur. İlgili
dönemde resesyona en yüksek duyarlı (yani en düşük dirençli) bölge TRC1 (Gaziantep,
Adıyaman, Kilis) bölgesi iken, ikinci en duyarlı bölge TR10 (İstanbul) ve üçüncü en
duyarlı bölge TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) olmuştur. TR51 (Ankara) bölgesi
ülke ile aynı oranda bir daralma göstermiştir. Resesyona duyarlılığı en düşük (yani
direnci en yüksek) olan bölgeler sırasıyla, TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), TRC2
(Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TR31 (İzmir) bölgeleri olmuştur.
Tablo 2: Resesyona Bölgelerin Duyarlılığı (Direnci)
1994

Sıra

1999

Sıra

2001

Sıra

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

2.72

1

0.96

13

0.47

19

TR10 (İstanbul)

1.94

2

0.97

12

1.36

5

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

1.60

3

1.31

8

1.26

6

TR62 (Adana, Mersin)

1.47

4

0.75

16

1.02

11

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

1.38

5

0.86

14

1.11

9

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

1.36

6

0.74

17

0.69

15

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

1.16

7

2.09

1

-0.92

26

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova)

1.13

8

1.65

2

0.97

13

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

1.04

9

0.02

23

-0.33

24

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)

1.02

10

0.79

15

1.00

12

TR51 (Ankara)

1.00

11

1.01

11

1.50

4

TR52 (Konya, Karaman)

0.86

12

1.39

6

1.72

2

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş,
Osmaniye)

0.81

13

0.47

19

0.62

16

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir)

0.81

14

-0.30

24

1.07

10

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

0.72

15

0.42

21

1.20

8

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

0.43

16

0.45

20

0.60

17

Yıl

Büyüme
(%)

Yıl

Büyüme
(%)

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

0.42

17

0.70

18

1.50

3

1988

2,12

1995

7,19

TR31 (İzmir)

0.35

18

1.29

9

0.94

14

1989

0,25

1996

7,01

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

0.19

19

1.50

4

-0.07

22

1990

9,26

1997

7,53

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

0.08

20

-0.75

26

-0.15

23

1991

0,93

1998

3,09

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

-0.06

21

1.33

7

0.56

18

1992

5,98

1999

-4,71

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

-0.06

22

1.41

5

1.75

1

1993

8,04

2000

7,36

23

0.38

22

-0.49

25

-5,46

2001

-7,50

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüşhane)

-0.46

1994

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

-0.57

24

1.24

10

0.12

20

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

-0.68

25

1.62

3

1.25

7

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

-0.78

26

-0.70

25

0.09

21

Kaynak: TÜİK, 1987 bazlı GSYİH rakamlarından
yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Tablo 2’de düzey 2 bölgelerinin 1994,
1999 ve 2001 yıllarındaki resesyonlara
karşı duyarlılıkları verilmiştir. 1994
yılındaki resesyonda daralma yaşamayan
bölgeler TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl,
Tunceli), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR90

1999 yılında yaşanan resesyona olan duyarlılık dikkate alındığında bir önceki dönemle
bu dönem arasında ciddi farklılıklar oluşmuştur. 1999 resesyonunda daralma
yaşamayan sadece 3 bölge bulunmaktadır. Bunlar TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir ), TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır,
MAYIS 2012
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Bu dönemde resesyona en duyarlı bölge
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
bölgesi olur iken, ikinci ve üçüncü en
duyarlı bölgeler TR42 (Kocaeli, Sakarya,
Düzce, Bolu, Yalova) ve TR32 (Aydın,
Denizli, Muğla) bölgeleri olmuştur. Bir
önceki dönemin en duyarlı bölgeleri olan
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve TR10
(İstanbul) bu resesyonda ciddi bir direnç
artışı göstermişler ve ülkenin daralmasının
altında bir daralma yaşamışlardır.
TR51 (Ankara) bölgesi bir önceki
resesyondakine benzer bir dirence
sahipken, TR31 (İzmir) bölgesinin
direncinde ciddi bir azalma meydana
gelmiş ve ülkenin yaşadığı daralmadan
daha yüksek oranda bir daralma
yaşamıştır. 1999 resesyonun en dirençsiz
bölgeleri ise sırasıyla TRA1 (Erzurum,
Erzincan, Bayburt), TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır,
Ardahan) ve TR71 (Kırıkkale, Aksaray,
Niğde, Nevşehir, Kırşehir ) olmuştur.
2001 yılında resesyondan etkilenmeyen
beş bölge bulunmaktadır. Bu dönemde
resesyondan en çok etkilenen bölge
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) dir. Onu takip
eden bölgeler ise TR52 (Konya, Karaman)
ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
bölgeleridir. Bu resesyona direnci en
yüksek olanlar sırasıyla TRC3 (Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt), TR90 (Trabzon,
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
bölgelerdir. TR51 (Ankara) bölgesinin
direncinde bu dönemde yaklaşık % 50’lik
bir azalma meydana gelirken, TR31 (İzmir)
bölgesinin direncinde de önemli bir artış
gözlemlenmiştir.
Üç dönem bir arada ele alındığında
resesyonlara karşı sürekli olarak direnç
artışı gösteren bölgeler TRC1 (Gaziantep,
Adıyaman, Kilis) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis,
Hakkari) bölgeleri olurken, sürekli direnç
azalışı gösteren bölgeler TR51 (Ankara),
TR52 (Konya, Karaman), TR22 (Balıkesir,
Çanakkale) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır,
Ardahan) bölgeleri olmuştur.
Grafik 1 ve 2’de bölgelerin resesyonlara
olan duyarlılıkları ve bu resesyonlar
sonrası dönemdeki toparlanma hızları
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
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Aşağıda sadece 1994 ve 1999 resesyonları ve sonrası döneme ait toparlanma hızları
verilmiştir. 2001 dönemi sonrası bölgesel büyüme oranları olmadığı için bu döneme
ilişkin grafik verilmemiştir. Koordinat düzlemi şeklindeki grafiklerin X-ekseninde
bölgelerin resesyon sonrası dönemdeki yıllık ortalama büyüme hızları, Y-ekseninde ise
resesyona olan duyarlılıkları yer almaktadır.
Koordinat düzleminin IV. bölgesine düşen iller resesyonda daralma yaşamayan illerdir.
Koordinat düzleminin I. bölgesine düşenler ise daralma yaşayanlardır. Bu alan, 4 ayrı
panele ayrılarak analiz edilmiştir. Bu alanı yatay olarak bölen çizgi ulusal ve bölgesel
daralmanın aynı oranda olduğunu gösteren bir çizgidir (duyarlılık katsayısının 1
olduğunu gösteren çizgi). Bu çizginin üzerinde bölgesel daralma ulusal daralmadan
daha fazla iken, altında ise tersi durum geçerlidir. Bu alanı dikey olarak bölen çizgi ise
toparlanma döneminde ülkenin ortalama büyüme hızını temsil etmektedir. Bu eğrinin
solunda kalan bölgeler ülkenin büyüme hızından daha yavaş bir büyüme hızına
sahipken sağında kalanlar ise daha yüksek bir büyüme hızına sahiplerdir. Yukarıdaki
açıklamalar ışığında koordinat düzleminin I. bölgesi üzerindeki 4 farklı alana düşen
bölgeler için şu açıklamaları yapabiliriz:
•• Panel A (Resesyona Yüksek Duyarlılık – veya Düşük Direnç – ve Hızlı Toparlanma): Bu
panelde yer alan bölgeler resesyon karşısında (nispi olarak) yüksek duyarlılığa (veya
düşük dirence) ve resesyon sonrası dönemde (nispi olarak) ülke genelinden daha hızlı
toparlanma gösteren bölgelerdir.
•• Panel B (Resesyona Yüksek Duyarlılık – veya Düşük Direnç – ve Yavaş Toparlanma): Bu
panelde yer alan bölgeler resesyon karşısında (nispi olarak) yüksek duyarlılığa (veya
düşük dirence) ve resesyon sonrası dönemde (nispi olarak) ülke genelinden daha yavaş
toparlanma gösteren bölgelerdir.
•• Panel C (Resesyona Düşük Duyarlılık – veya Yüksek Direnç – ve Yavaş Toparlanma): Bu
panelde yer alan bölgeler resesyon karşısında (nispi olarak) düşük duyarlılığa (veya
yüksek dirence) ve resesyon sonrası dönemde (nispi olarak) ülke genelinden daha
yavaş toparlanma gösteren bölgelerdir.
•• Panel D (Resesyona Düşük Duyarlılık – veya Yüksek Direnç – ve Hızlı Toparlanma): Bu
panelde yer alan bölgeler resesyon karşısında (nispi olarak) düşük duyarlılığa (veya
yüksek dirence) ve resesyon sonrası dönemde (nispi olarak) ülke genelinden daha hızlı
toparlanma gösteren bölgelerdir.
3,0
Panel B

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

Panel A

2,5
2,0
Resesyon Duyarlılık 1994

Ardahan) bölgeleridir.

TR10 (İstanbul)
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
TR62 (Adana, Mersin)
TR42
(Kocaeli,
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
TR51 (Ankara) TR33 (Manisa, Afyon, TR52 (Konya, Karaman)
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
Kütahya, Uşak)
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
Nevşehir, Kırşehir)
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
Panel C
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) TR31 (İzmir)
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
Panel D

1,5
1,0
0,5
0,0

-0,5
-1,0

0

2
4
6
8
10
TR22 (Balıkesir, TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
Çanakkale)
TR90 (Trabzon,
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
Ordu, Giresun,
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
Rize, Artvin,
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
Gümüşhane)
Resesyon Sonrası Dönem Yıllık Büyüme Oranı, 1995-1998
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Grafik 1: 1994 Resesyonu ve Toparlanma Dönemi (1995-1998)

14

1994 resesyonuna karşı (nispi olarak) yüksek direnç ve resesyon sonrası dönemde
de en hızlı toparlanma gösteren bölgeler TR52 (Konya, Karaman), TR63 (Hatay,
Kahramanmaraş, Osmaniye), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR81 (Zonguldak,
Karabük, Bartın) ve TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgeleri olmuştur. Bu dönemde
nispeten düşük direnç ve düşük toparlanma gösteren bölgeler ise TR62 (Adana,
Mersin), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) dir. Ülkenin
resesyondaki daralma oranına ve resesyon sonrası toparlanma hızına en yakın bölge ise
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) dür.
1999 resesyonunda en yüksek direnç ve en hızlı toparlanmayı gösteren bölgeler
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) ve TR21 (Tekirdağ, Edirne,
Kırklareli) olmuştur. Buna karşın en düşük direnci ve toparlanmayı TRC3 (Mardin,
Batman, Şırnak, Siirt), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur),
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya), TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgeleri
göstermiştir. 1999 resesyonunda ülkenin daralma oranına ve resesyon sonrası
toparlanma hızına en yakın bölge TR10 (İstanbul) olmuştur.
2,5

Resesyon Duyarlılık, 1999

2,0

Panel B
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

Panel A
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Resesyon Sonrası Dönem Yıllık Büyüme Oranı (%), 2000

Grafik 2: 1999 Resesyonu ve Toparlanma Dönemi (2000)

SONUÇ
Bölgesel dayanıklılık kavramının dört boyutu olduğu kabul edilmektedir (Martin
2012). Direnç, (bölgesel bir ekonominin resesyon benzeri bir düzensizlik ve
karışıklıklara karşı duyarlılığı veya kırılganlığı), toparlanma (bölgenin bir düzensizlik
sonrasında ne boyutta ve ne hızda (sürede) toparlanabildiği), yeniden uyumlanma
(bölgesel ekonominin yeni bir yapısal düzenlemeyi ne boyutta gerçekleştirdiği ve bu
düzenlemenin bölgenin üretim, iş (istihdam) ve gelirlerine olan etkisi), yenilenme (şok
öncesi bölgesel ekonomiyi karakterize eden büyüme patikasını (path) sürdürebilme
veya yeniden başlatabilme derecesi).

2. Resesyon sonrası dönemde bölgelerin
toparlanma hızları da birbirinden
oldukça farklı olmaktadır,
3. Bölgelerin resesyona karşısındaki
dirençleri ile resesyon sonrası
toparlanma hızları arasında önemli bir
korelasyona rastlanmamıştır,
4. Bölgelerin dirençleri ve toparlanma
hızları her resesyon karşısında aynı
olmamakta zaman içinde değişim
göstermektedir.
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Bu çalışmada, Türkiye’de İİBS Düzey-2 bölgelerinin resesyonist şoklar karşısındaki
dirençleri (duyarlılıkları) ve resesyon sonrası dönemdeki toparlanma hızları analiz
edilmeye çalışılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda dört temel sonuca ulaşılmıştır:
1. Resesyonist bir şok karşısında bölgeler birbirlerinden çok farklı düzeylerde dirençler
göstermektedirler,
MAYIS 2012
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) ve KÜMELENME
Aysun MEMİŞOĞLU / Bakanlık Müşaviri (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)
Tolga ARICAN / Şube Müdürü (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)
ve Konya gibi şehirlerimizde stratejik
OSB’ler oluşmuştur. Bu bölgelerde yer
alan firmalar ortak altyapı ve ortak arıtma
tesislerinin getirmiş olduğu avantajlardan
çok ciddi şekilde yararlanmışlardır.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdür V. Yaşar Öztürk ve Ekibi
Kümelenme kavramına ilk atıf, 1890’larda
İngiliz ekonomist Alfred Marshall’ın
İngiltere’de başarılı sanayi yörelerindeki
(Lancashire, Sheffield, Güney Galler)
bulguları ile yapılmıştır. Marshall,
kitabında üç temel ekonomik dışsallık
formuna vurgu yapmıştır:
1. Birbirini tamamlayıcı aktivite ve proseslere
(süreçlere) dayanan bir ihtisaslaşma ve
işbölümü ekonomisi,
2. Standart olmayan ürünlerin ortak
üretiminden doğan bilgi ve iletişim
ekonomisi,
3. İyi yetişmiş bir işgücü havuzunun
mevcudiyetinden doğan bir işgücü arz
ekonomisi.
Bütün bu dışsallıkların yanında bu
bölgelerde oluşmuş yeni “sanayi
atmosferi” içerisinde çalışan toplumun
sosyolojik olarak nasıl şekilleneceği
hakkında bize önemli veriler sunmuştur.
Kümelenme için gerekli olan ve akla ilk
gelen olgu; iletişimi, bilgi paylaşımını
ve işgücü havuzunun kullanımını
kolaylaştıracak “mekânsal yakınlık”
olmalıdır. İkinci olgu ise insan faktörünü
ihmal eden “Ford modeli” seri üretim
yapısından uzak, esnek üretim sistemleri
ile donanmış “niş pazar” taleplerine
28
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çok çabuk cevap verebilen firmaların
varlığıdır. Üçüncü olgu da ikinci olguya
bağlı olarak bu firmalarda çalışan
işgücünün oluşturduğu ihtisaslaşmış
işgücü havuzlarının sağlıklı çalışıp
çalışmamasıdır.
1960 sonrasında planlı kalkınma
dönemlerine geçiş sürecinde sanayileşme
en önemli hedef olarak belirlenmiştir.
Bu bağlamda artacak sanayi
yoğunluğunun, altyapı problemlerinin,
çevre kirliliğinin getireceği olumsuz
etkileri en aza indirmek ve mekânsal
yakınlığı maksimize etmek amacıyla
organize sanayi bölgeleri uygulamalarına
ağırlık verilmiştir. Bu kolaylıkları içeren
düzenleme, sanayi sektörünün gelişimi
için önemli bir uygulama olarak birçok
ülkede olduğu gibi ülkemizde de
plancılar tarafından kullanılmıştır. Bu
süreçte büyük şehirlerimizin çevresindeki
Kocaeli, Manisa, Mersin ve Eskişehir
gibi şehirlerimizde örnek organize
sanayi bölgeleri yeşermeye başlamıştır.
1980’lerde ise ihracata dayalı bir
sanayileşme modeli uygulanmıştır. Bu
bağlamda Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB) hızla artan sanayi yatırımları
için çok önemli bir mekânsal kolaylık
sağlamıştır. Denizli, Gaziantep, Kayseri

Bunun yanında organize sanayi
bölgelerinde yatırım yapan işletmelerin
büyük bir çoğunluğunun KOBİ ölçeğinde
yapılandığını ve değişen koşullara göre
üretim çeşitliliğini hızla değiştirebildiğini
görmekteyiz. Bu bakımdan OSB’ler
esnek bir sanayi üretim yapısına
ulaşmamızda da önemli rol oynamıştır.
Aynı zamanda bu bölgeler, yörelerindeki
işgücü havuzunun oluşması gibi çok
önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Esnek
üretim yapısı, işgücü havuzunun ortak
kullanımı gibi faydaları olan bu mekânsal
birliktelik, işletmelerin verimliliğinin
artırılması ve sürdürülebilir bir yapı
oluşturmaları için yeterli olmamıştır.
Firmalar ve paydaşlar arası ağ yapılarının
oluşması ve nihayetinde bilginin yayılması
süreci doğal mecrasında yürütülmeye
çalışılmıştır. Zaman içerisinde çok geniş
bir Türkiye coğrafyasında organize
sanayi bölgesi yapılanmasına gidilmesi
yatırım ortamının oluşmasına çok büyük
katkılar sağlamakla birlikte, ülkemizdeki
işletmeler arası işbirliği ortamının
yeterince oluşmasını ertelemiştir.
Bu bilinçle Türkiye’de ilk kez Ekonomi
Bakanlığı’nın koordinasyonunda
Avrupa Birliği (AB) fonu kaynaklı
“Türkiye’de Kümelenme Politikasının
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında bir
çalışma yürütülmüş, hazırlanan küme
haritalarında Türkiye’nin rekabet gücü
yüksek alanlarında OSB’lerde yer alan
işletmelerin önemli bir yer tuttuğu
gözlemlenmiştir.
2000’li yıllara gelindiğinde ise rekabet
gücünün ve yenilikçiliğin kaynakları
konusunda kümelenme yaklaşımı
daha sistematik olarak ele alınmaya
başlanmıştır. Yeni kümelenme
sistematiğini eskisinden ayıran temel
farklar, şirketler ve endüstriler arasındaki

teknoloji, işgücü, bilgi, müşteri ihtiyaçları,
pazarlama gibi konularda tüm bağlantıları
kapsaması, stratejik ve bilimsel tabanlı bir
yaklaşıma sahip olmasıdır. Bu yaklaşım
verimliliğe, yenilikçilik kapasitesine,
istihdam ve ihracat artışına temel teşkil
etmektedir.
Yatırımcılar, OSB vasıtasıyla kendilerine
sunulan mekânsal kolaylıkların yanında
bölgedeki sektörel uzmanlaşmayı,
teknolojik bilgi birikimini ve lojistik
altyapıyı da dikkate almaktadır.
Yatırımcılara bu kolaylıkları sağlayan
OSB’ler içinde veya civarında yoğunlaşan
kümeler, doğrudan yabancı sermaye
yatırımları için de bir çekim merkezi haline
gelmektedir. Bunun yanında kümelenme
faaliyetlerinde yer alan firmaların yeni
alanlarda yatırımları artmakta, böylece
firmalar çok daha verimli ve yenilikçi bir
yapıya ulaşmaktadır. Görüldüğü üzere
OSB’lerin ve firmaların gelişmesine son
derece olumlu katkı yapacak kümelenme
yaklaşımının yaygınlaştırılması amacı
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
OSB Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan
değişiklikle, OSB yönetimlerine arsa
tahsis ve altyapı sunumu hizmetlerinin
yanında, kümelenme faaliyetleri
başlatması, sürdürmesi ve finansmana
katkı sağlaması imkânı getirmiştir. Bugün
gelinen noktada birçok OSB yönetimi

yörelerinin ekonomik kalkınmalarına
destek olmak amacıyla kümelenme
faaliyetlerinin içinde bilfiil yer almaktadır.
Kümelenme faaliyetlerini OSB’ler ile
sınırlandırmak doğru bir yaklaşım olmasa
da, OSB’lerin sanayicilerin birlikteliğine
ve ortak Ar-Ge ve diğer teknolojik altyapı
için önemli bir mekânsal kolaylık da
sağlayabildikleri genel kabul görmektedir.
Kümelenme faaliyetleri sadece ülke
içinde bulundukları coğrafya ile sınırlı
kalmayıp uluslararası kümeler ile ilişkiler
kurabilme, işbirliği yapabilme, sahip
olunan teknolojik üstünlükleri tanıma
imkânı da sunmaktadır. Küme ortamı,
ilgili veya ilişkili sektörleri ile bağlantı
kurarak karşılıklı iletişim mekanizmasının
işletilmesine olanak sağlamaktadır.
Kümelenme, sektörle ilgili piyasa bilgisine
ulaşma ve bilimsel gelişmeleri yakından
takip edebilme imkânlarının yanında
firmaların, ürün kalitesini ve verimliliğini
artırması, yenilikçi bir yapı çerçevesinde,
pazarlama, finansmana ulaşım gibi
kaynakları daha etkin kullanabilmesi için
önemli bir fırsat sunmaktadır.
Aynı coğrafyada yer alan veya OSB’nin
içinde bulunan benzer sektördeki
yatırımcıların bir araya gelerek değer
zincirinde öne çıkan güçlendirici
faaliyetleri işbirliği içinde yürütmeleri
gerekmektedir. Kümelenme iş

ortaklığından ziyade birlikte belli bir
amaca ulaşma aracıdır. Bu zincirdeki
engelleri kaldırmak amacıyla, firmaların,
araştırma ve eğitim kurumlarının yanı
sıra destekleyici sivil toplum kuruluşları
ile yapacakları birliktelikler kümelenme
yaklaşımının ana faaliyetidir. Kümelerin
yapacakları güç birliktelikleri, ekonomik
ve toplumsal gelişmeyi de sağlayacaktır.
Sonuç olarak bu süreçte, politika
yapıcılara da önemli görevler
düşmektedir. Kümelenme faaliyetleri
öncelikle bölgesel teşviklerle
güçlendirilmelidir. Belli bir kapasite
artışı gerçekleştikçe; devletin, destek
mekanizmaları ile her zaman bu tür
birlikteliklerin yanında olacağına dair
güven ortamının tesis edilmesi yoluna
gidilmelidir. İşletmelerin ve işgücünün
ihtiyaç duyduğu yetenek ve kabiliyetlerin
inovasyona dayalı rekabet modeline
uygun bir şekilde geliştirilmesi ve bu
gelişimin desteklenmesi en önemli
öncelik olarak ele alınmalıdır. Bu
yönde sağlanacak bir gelişimin önemi
vurgulanmakla birlikte, inovasyona
dayalı rekabet modelinin tam olarak
uygulanabilmesi için finansman
sistemi dâhil birçok aracın ve
mekanizmasının anılan modele uygun
bir şekilde tasarlanması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
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OSTİM KÜMELENME ÇALIŞMALARININ
AYAK İZLERİ...
OSTİM KÜMELENME ÇALIŞMALARININ
AYAK İZLERİ
Şüphesiz ki bugün belli bir mesafe
aldığımız kümelenme çalışmalarına
başlarken hareket noktamız öncelikle
bölgesel ihtiyaç ve dinamiklerimizdi.
Ancak bugün -gerek kümelenme
çalışmalarımız gerekse yaygınlaşan
çalışmalardan aldığımız derslerlebiliyoruz ki kümelenmeler ülke
ihtiyaçlarının karşılanmasında ve
geleceğinde önemli rol oynayan
kalkınma modelleridir. Ulusal rekabet
avantajı sağlayan sektör ve ürünlerin
geliştirilmesinde uygun iklimi oluşturan
bir altyapı niteliği taşıyan kümelenme
çalışmalarının artık gerekliliğini
tartışmak bir yana geliştirilmesi ve
desteklenmesi için acil eylem planlarına
konulması ve felsefesinin tüm ülkemizde
yaygınlaştırılması kaçınılmazdır.
Bu gerçekten yola çıkarak bugün
yapılanma aşamasını tamamlayıp
“gelişmekte olan kümeler”
olarak tanımlayabileceğimiz OSTİM
kümelenmeleri deneyimimizi sizlerle
Anahtar Dergisi vasıtasıyla kısaca
paylaşıyoruz. Başlarken önümüzde örnek
alacağımız ulusal örneklerin, destek
ve teşviklerin olmadığı bir belirsizlik
ortamında attığımız bu adımlar dileriz
benzeri sanayi bölgeleri ve konuyla ilgili
tüm paydaşlar için faydalı bir deneyim
aktarımı olur.
Bu paylaşım aynı zamanda, bugünkü
deneyimlerimizi onların ayak izlerini
takip ederek edindiğimiz, sanayimizin
bugünlere gelmesinde emekleri olan
“ruhu idealist, dimağı realist” bütün Türk
girişimcilerine bir saygı duruşudur.
Elbette ki bölgesel imkânlarımız
çerçevesinde bölgemize/sektörlerimize
özgü ihtiyaçların peşinden giden
adımlarımız bazen çamurlu yollarda
duraksamış, bazen yan yollarda vakit
kaybetmiş olabilir. Ancak hiç şüphe yok
ki bu adımlar, geride, daha güçlü, daha
30
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rekabetçi, daha refah bir geleceğe doğru
yürüyen bir milli sanayinin ayak izlerini
bırakmaktadır.

•• Bölgenin mevcut altyapıyla ve
kaynaklarıyla katma değeri yüksek yeni
üretim alanları tespit edilmesi

Geleceği Planlamak İçin Bugünün
Gerçekleriyle Yüzleşmek:

gibi ihtiyaçlarımıza cevap vermesiydi.

Başlangıç Noktamız OSTİM Rekabet ve
Küme Analizleri
Yaklaşık 6 yıl önce hazırladığımız,
“OSTİM’de Faaliyet Gösteren Sektörlerin
Uluslararası Rekabetçiliği” analizine
başlarken çıkış noktamız - kavram ve
konudan haberdar olmakla birlikte
- sadece kümelenme çalışmaları
gerçekleştirmek değildi. Temel soru/
sorunumuz “5.000 işletme 50.000 çalışanın
17 ana sektörde 139 işkolunda faaliyet
gösterdiği; özellikle talaşlı imalat, makine,
plastik kauçuk, elektrik elektronik gibi
imalat alanlarının zaman içinde ana
sanayi-yan sanayi ilişkisi içinde gelişerek
savunma, makine, medikal, inşaat, enerji,
ulaşım vb. hedef sektörlerde ihtisaslaştığı”
sanayi bölgemizin uluslararası rekabet
şartları içinde nasıl var olabileceği,
geleceğe nasıl hazırlanacağı ve nasıl
daha rekabetçi olacağı, bölge yönetimi
olarak kaynaklarımızı ağırlıklı olarak hangi
sektörlere yönlendirmemiz gerektiği
yönündeydi. Yaptığımız araştırma ve
istişareler bizi, bu soruların cevabının
verilebilmesi ve gelecek öngörülerinin
yapılabilmesi için öncelikle bölgenin/
sektörlerin rekabet analizinin
gerçekleştirilmesi sonucuna getirdi.
Rekabet analizine başlarken bölgesel/
sektörel politikaları belirlemekle sorumlu
olan yönetim olarak beklentilerimiz;
•• Bölgesel/sektörel ihtisaslaşma
kararlarına temel veri desteği,
•• Bölgenin ve bölgede yoğunlaşmış
sektörlerin ve rekabet avantajlarının
belirlenmesi,
•• Bölge geleceğinin planlanması için reel
ve bilimsel dayanak oluşturması,
•• Bölge yönetiminin var olan
kaynaklarının planlanması için karar
destek verileri sağlanması,

2007 yılında Ulusal Rekabet Araştırmaları
Kurumu (URAK) ile gerçekleştirilen
analiz ve Çankaya Üniversitesi liderliğiyle
yürütülen çalışmalar sonucunda bölge
yönetimi olarak artık enerjimizi ve
kaynaklarımızı yönlendirebileceğimiz
bölgesel rekabet avantajına sahip
olduğumuz yükselen stratejik sektörleri
biliyorduk: İş ve İnşaat Makinaları,
Savunma, Medikal ve Yenilenebilir Enerji.

Rekabet Analizi Sonrası:
Kümelenmeye Doğru...
OSTİM Rekabet Analizi sonrasında
bölge olarak ihtisaslaşacağımız,
kaynaklarımızı yönlendireceğimiz hedef
sektörleri seçtikten sonra bu sektörlerin
geliştirilmesinde hangi modelin
uygulayacağının tespiti de bizim için
önemli bir ev ödeviydi. Yaygın algının
aksine her rekabet analizi kümelenme
çalışması ile bitmeyebilir. Çünkü rekabet
analizleri avantajlarımızı ve var olan
avantajlarımızla dünyada yükselen
değerleri eşleştirerek yönelebileceğimiz
yeni sektörleri işaret ederler. Rekabet analizi
aynı zamanda -eğer varsa- bölgemizde
var olan bir kümeyi tespit etmemize de
yarar. Dolayısıyla rekabet analizi ile tespit
ettiğimiz hedef sektörleri geliştirmenin
birden çok yolu olup kümelenme bunlardan
sadece birisidir. Diğer yollar ise yatırımcı
çekme, inovasyon çalışmalarını artırma,
bölgesel markalaşma ve pazarlama,
ihtisaslaşma vb. olabilmektedir.
OSTİM Rekabet Analizi ve Çankaya
Üniversitesi saha çalışmaları çerçevesinde
bölgemizde, savunma sanayi, medikal
sanayi ve iş ve inşaat makinaları
alanlarında oluşmuş; yenilenebilir
enerji ve çevre teknolojileri alanında
ise küme girişimi potansiyeli taşıyan
yoğunlaşmalar tespit edilmiştir. İşaret
edilen bu yoğunlaşmaları temel alarak

hedef sektörlerin geliştirilmesinde en
uygun model olduğuna karar verdiğimiz
kümelenme modelinde önce “Küme
Analizleri” yaparak ana oyuncular ve
oyuncular arasındaki ilişkileri tespit ettik.
Bu analizler doğrultusunda değer zincirini
oluşturan paydaşları ziyaret ederek hem
sahanın ihtiyaçlarını bir kez daha birinci
elden tespit etme imkanı bulduk hem de
farkındalık ve bilinç oluştururak tarafların
bir araya gelmesini sağladık. Elbette ki
kümelenme çalışmaları sırasında genel
ve ülkemize özgü bir çok sorunla karşı
karşıyaydık. Sektörü ve bölgesi ne olursa
olsun her çalışmada karşılaşılabilecek
başlıca sorunlar ve çıkış yollarımızdan bazı
örnekler verebiliriz:
Sorun: Kümelenme kavram, kapsam
ve model olarak firmalar ve paydaşlar
tarafından yeterince bilinmiyordu ve
yanlış anlaşılmalara elverişliydi?
Birbirini tamamlayan seri bilgilendirme
ve farkındalık toplantıları organize ettik
ve her vesileyle hiç bıkmadan anlattık.
Hâlâ anlatmaya devam ediyor ve
cevaplayamadığımız sorular için ders
çalışıyoruz.
Sorun: Kümelenme çalışmaları
uzun soluklu çalışmalar olduğu
için kurumların planlarında yer
almak ilişkileri kurumsallaştırmak
gerekiyordu.
Değer zinciri içinde yer alan kritik
paydaşlarla görüşmeler yaparak işbirliği
protokolleri imzaladık ve küme yol
haritasının hazırlanmasında ortak
çalışmalar gerçekleştirdik.
Sorun: Firmalar arasında güven sorunu
vardı ve ticari sınırlar belirsizdi?
Küme yönetimlerini mümkün olduğunca
şeffaflaştırarak, küme yol haritalarını
firmalardan gelen görüşler doğrultusunda
hazırladık. Kümelerin iş dağıtan değil
ticari proje ve işbirliği için zemin oluşturan
işbirliği ağları olduğunu netleştirdik.
Sorun: Kümelenme konusunda
tecrübesiz bir organizasyonduk ve
bu konuda yetişmiş insan kaynakları
yoktu?
Yurtdışı örnekleri ve yazılı kaynakları
inceleyerek kurum olarak dersimizi çalıştık

ve bu konuda danışman ve uzmanlarla
işbirliği yaptık. Bu süreçte Çankaya
Üniversitesi’nin rehberliği ve verdiği
emek bölgesel ve ulusal kalkınmada
üniversitelerin oynaması gereken rol için
oldukça somut ve net bir örnektir.
Sorun: Paydaşların çok olduğu bu
çalışmada ortak dil ve yol haritası
oluşturmak zordu?
Arama Toplantıları- ortak sorun ve
ihtiyaçların belirlenmesi sağladık.
Bu veriler temelinde Stratejik Planortak eylem planı ve görev dağılımı
oluşturarak paydaşların yönetim ve icra
mekanizmalarında yer almasını sağladık.

Bugün OSTİM Kümeleri
Bugün gelinen noktada bu dört sektörde

her bir kümenin tüm taraflardan
oluşan Kümelenme Konseyi, tarafların
temsilcilerinden oluşan Küme Yürütme
Kurulları, Çalışmaları yürüten Küme
Koordinatörü ve Geliştirme Ekibi
organizasyonu tamamlanmış, her bir
kümenin stratejik plan ve hedefleri
oluşturularak yürütmeye konulmuştur.
Kümelerin kendi öz yönetim ve
finansmanını sağlamaları ve yol
haritalarının hafıza ve izlenebilirliğini
sağlamak amacıyla istişareler sonucu en
uygun tüzel kişilik olarak tercih edilen
dernekleşme çalışmaları tamamlanmış
ve bir çeşit küme standardı haline
getirilen dernek tüzükleriyle çalışmalarını
yürütmeleri sağlanmıştır. Dernek
yönetim kurulları bizzat yine küme
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üyesi firmalar bizzat yine küme üyesi
firmalar tarafından açık oylamayla seçilen
firma temsilcilerinden oluşturulmakta,
toplantılar paydaş temsilcileriyle ortak
gerçekleştirilmektedir.

Kümelenme Sonrası Alınan Mesafeler:
Ortaklaşa Rekabete Doğru Güçlü
Adımlar
•• Öncelikle OSTİM’li firmalar arasında ve
sektörle ilgili tüm paydaşlar arasında
iletişim ve işbirliği ölçülebilir bir biçimde
artmıştır.
•• Karar verici makamlarla muhatabiyet
artmıştır.
•• Kamu ve özel sektör ana alıcılarıyla
iletişim ve ticari proje sayısı artmıştır.
•• Üniversite sanayi iletişim işbirliği artmış,
ticari projeler sayesinde ticarileştirilebilir
tez sayısı artmıştır.
•• Firmalarımızın ürün ve üretimlerini
nitelik ve nicelik olarak artırıcı çatı
projeler oluşmuştur. (Milli Tank Motoru,
Milli Rüzgar Türbini, Milli Metro, Ekopark
vb.)
•• Oluşan reel projeler sayesinde finans
kaynakları ve fonlardan faydalanma
oranları artmıştır.
•• Bölgesel kalkınma projelerinin alt
başlıkları ve desteklenme oranları
artmıştır (Bölgesel Veri Analiz, Sağlıkta
Yenilikçilik Hareketi, 4 URG Projesi,
OSTİM Tasarım Merkezi, Ekopark Ön
Fizibilite Projeleri vb .)
•• Sektörü etkileyen sorunların toplu ve
sistematik bir şekilde ifade edilmesi
sonucu mevzuat ve uygulamayla ilgili
sivil Off Set’in yaygınlaştırılması, tıbbi
cihaz ve raylı taşıma aracı pazarında ve
alımlarında yerli payının artırılması gibi
olumlu değişiklikler yaşanmıştır.

Geleceğe BAKIŞ:
Sizlere özetleyerek anlatmaya çalıştığımız
kümelenme yolculuğumuzun bugün
geldiğimiz noktasında kümelenme
konusunda bizimle birlikte ülkemizde irili
ufaklı girişim ve çalışmaları görmek, hele
hele bu çalışmaların sanayi politikaları
kapsamına alınarak Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
gibi kurumlar tarafından destekleniyor
olması bizlere güç ve umut veriyor.
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Kümelenme çalışmalarının sihirli sözcükleri: İnanç ve Güven
•• Kümelenme faaliyetlerine başladıysanız paydaşların ortak ihtiyaçları doğrultusunda,
ortak bir yol haritası ve görev dağılımı yaparak ortak amaçlara doğru yol alıyorsunuz
demektir. Bu ortaklığın sürdürülebilirliği öncelikle paydaşların çalışmaya olan inancı
ve güvenine dayanır.
•• Ortak bir inancı taşıyan, güvenilir bir küme yönetimi tesis etme çabalarımız
sonucunda kendimize çıkardığımız derslerden birkaç örnek şöyle;
•• Gerçekçi ve ölçülebilir dayanaklarla (rekabet, kümelenme ve değer zinciri analizi,
bilimsel raporlar,araştırmalar vb.) başla.
•• Her küme çalışması elbette büyük iddia ve vizyon taşımalıdır. Ancak hiç olmazsa kısa
ve orta vadede ölçülebilir ve yapılabilir, sonuç alıcı hedefl er belirle ve gerçekleştir.
•• Bazen ilerleme hızını yavaşlatsa da katılımcılık ve şeffaflıktan asla taviz verme.
•• Küme faaliyetleri iş alıp dağıtan değil ticari işbirliğini artırmak için zemin sağlayan,
ortam oluşturan çalışmalardır. Bu nedenle özellikle başlangıç aşamasında mümkün
olduğunca tarafl arı buluşturan, diyalog artırıcı toplantı ve organizasyonlara ağırlık
ver.
•• Bununla birlikte gerçekleştirdiğin organizasyon ve toplantıları hangi amaçla ve nasıl
düzenleyeceğini iyi planla. Başı sonu ve sözü belli olmayan, birbirini tekrar eden
kötü toplantı ve organizasyonlar katılımcılık ve sürdürülebilirlik açısından en büyük
tehlikelerdir.
•• Değer zinciri için çatışan paydaşlar arasında asla taraf olma. Tarafların dilini değil
üçüncü bir dil oluşturmayı dene ve beklenenin aksine mümkün olduğunca tarafl arı
bir araya getir. En kötü diyaloglar bile uzlaşmanın başlangıcıdır.
•• Zaman içinde oluşan gereklilikler doğrultusunda oluşan dernek, vakıf , şirket
vb.. tüzel kişiliklerin kemikleşerek paydaşların katılımcılığını ve kümelerin doğal
gelişimini engellemesi tehlikesine dikkat et.
•• Küme çalışmalarına yeni paydaşlar katılıyor olabilir. Bu işler yolunda gidiyor
demektir. Ancak her seferinde yeniden başlamamak ve kitlesel öğrenme için bilgi ve
hafızayı yazılı hale getir ve paylaşıma açık tut.
•• Bir yerel yönetim,meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu yada üniversite olarak vb.
kümelenme çalışmalarını başlatmış ve liderlik etmiş olabilirsiniz. Ancak zaman
içinde işletme ve diğer oyuncuların küme yönetiminde ağırlıkla yer almaları ve
öz yönetim mekanizmalarını oluşturmalarını sağlayarak küme paydaşı rolüne
dönmeyi unutma.
•• Kümelenme çalışmasının temel politika belirleme ve yol haritası çıkarma çalışmaları
dışarıya ihale edilebilir faaliyetler değildir. Bu nedenle etkin paydaşlar arasında
öncelikle kurumsal öğrenme ve kapasite artırma çalışmalarını gerçekleştirerek,
devamında gerekli gördüğün işler için hizmet alımını gerçekleştir.
•• Paydaşlar arasında herkes filin bir yerini tarif ediyor olabilir. Ortak dil ve anlayış
geliştirmek için özellikle küme temsilcisi paydaşlar arasında zaman zaman kavramsal
eğitimleri ihmal etme ve oluşan kriterleri yazılı hale getirerek yaygınlaştır.
•• Kümelenme çalışması kendine has özellikler taşıyan dinamik çalışmalardır. Başlangıç
amaçlarından sapmamak yada güncellemek için mutlaka izleme değerlendirme
mekanizması kurmayı unutma.
•• Küme çalışmaları sırasında gelişen ya da gelişme potansiyeli taşıyan fikir ve
projelerin daha başlamadan finans ve kaynak soruları altında kaybolmasına izin
verme. Paydaşların ihtiyaç ve faydaları doğrultusunda gerçekçi hazırlanmış ve iyi
planlanmış projelere her zaman kaynak bulunur.

DÜNYADA, TÜRKİYE’DE ve ESKİŞEHİR BİLECİK
KÜTAHYA BÖLGESİNDE KÜMELENME
Zeki Şafak OZAN / Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Kümelenme olgusu; küreselleşme
ve rekabet edilebilirlik sürecinin hız
kazanması ile birlikte tüm dünyada devlet
politikası haline gelmiş, geliştirilen küme
yönetişim modelleri, çeşitli güncel teşvik
mekanizmaları, yönlendirici kurumlar
ve içerisinde yoğun olarak barındırdığı
üniversite-sanayi işbirlikleri ile yapısal
bir boyut kazanmıştır. Kümelenme ve
rekabet gücü arasındaki ilişkinin yapısını
1990’lı yıllarda kurup geliştiren Michael
Porter’ın tanımına göre kümelenme; “Aynı
sektörde faaliyet gösteren, aralarında
işbirliği ve aynı zamanda rekabet olan
işletmelerin, onlara mal/hizmet sunan
tedarikçilerin, ilgili kurumsal yapıların
(üniversiteler, meslek kuruluşları, iş koluyla
ilgili standartları belirleyen ve kontrol
eden kurumlar, gibi) aynı coğrafi bölgede
yoğunlaşmaları1”dır. Ulusal ve uluslararası
yayınlarda görüldüğü üzere kümeler
içerisinde yer alan firmalar stratejilerini
global ölçekte geliştirmiş, işbirliği kültürü
edinmiş, verimlilik ve yenilikçilik gibi
firmaların yaşam döngüsünde kritik
öneme sahip süreçlere entegre olabilmiş
dolayısıyla küresel değer zincirinde
yerlerini sağlamlaştırmışlardır.
2007 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
(Ekonomi Bakanlığı) girişimleri ile
başlatılan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından
fonlanan “Kümelenme Politikasının
Geliştirilmesi Projesi” sonucu belirlenen
10 rekabetçi sektör ve bu sektörlerin yer
aldığı pilot bölgeden birisi olan Eskişehir
Bilecik Kütahya Seramik Kümesi Yol
Haritası oluşturulmuş ve sonrasında
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından “2012-2015 Türkiye Seramik
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı”
yayımlanmıştır.
Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş
Kümesi; çevre dostu, enerji açısından
verimli ve yenilikçi özellikleriyle dünyanın
önde gelen müşteri odaklı seramik iş
kümesi olma vizyonu; araştırma ve
1 [Michael Porter ‘Kümeler ve Rekabetin
Ekonomisi’, Harvard Business Review, Kasım/Aralık
1998]

inovasyon, enerji verimliliği, kilit lojistik
uygulamaları ve yeni teknolojilerin
kullanılmasıyla iş kümesinin rekabet
gücünün geliştirilmesi stratejisi ile
bölgesel rekabet edilebilirliği artırmayı
ve bölgesel bir seramik markası olmayı
hedeflemektedir.
Kümenin yol haritasının belirlenmesinin
ardından, gerçek bir küme olabilmek
adına öncelikle “Kurumsal Kimlik”
yaratılmış, kümelenmenin temel işlevi
olan işbirliği alanında “Ortak Satın
Alma, Ortak Lojistik Çalışmaları,
Ortak Teknoloji ve Ürün Geliştirme
Tesisi” faaliyetlerinin yasal zemine
oturtulması ve Rekabet Hukukuna uygun
bir biçimde yerine getirilebilmesi için
profesyonel hukuk danışmanlığı hizmeti
alınmış, üyelere bilinçlendirme eğitimleri
verilmiştir. “Kümenin Bilinirliği”nin
devlet nezdinde artması, yasal kimliği ve
faaliyet alanları kısıtlamalarının aşılması
amacı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı dahil
olmak üzere birçok görüşme sürdürülmüş,
“Üniversite-Sanayi İşbirliği”nde örnek
teşkil edecek bir noktaya gelinmiş;
Anadolu Üniversitesi kümenin resmi üyesi
olmuş, üniversite öğrencilerine firmaların
Ar-Ge projelerinde staj imkânı sağlayan
“Proje Tabanlı Staj İşbirliği Programı”
protokolü imzalanmış ve Anadolu
Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi’nin
destekleri ile işbirlikleri sürekli hale
gelmiştir. Kümenin finansmanı açısından
Ekonomi Bakanlığı “Uluslararası
Rekabetin Geliştirilmesi” 2010/8 Tebliği
kapsamında hazırlanan “Uluslararası
Pazarlarda Tanınırlık” Projesi 460
bin Dolar’lık bir destek almaya hak
kazanmıştır. Bu proje kapsamında yer alan
uzman personel desteği de sağlanarak
küme kurumsallaşma yönünde önemli bir
aşama kaydetmiştir.
Kümelenme Önündeki Mevcut Engeller
ve Başarı Önerileri
Verimlilik açısından Ar-Ge ve inovasyon

çalışmalarının küresel rekabet için zorunlu
olduğu ve Ar-Ge kapasitesi olmayan
ya da yetersiz olan KOBİ’lerin kümeler
bünyesinde, bu imkâna erişerek birçok
alanda yapılacak işbirliklerinden fayda
sağlayabilecekleri çeşitli farkındalık
çalışmaları ile anlatılmalıdır.
Bölgesel kalkınmanın ve bölgesel
anlamdaki farklılıkları azaltmanın
anahtarı konumunda olan kümelenme
olgusu doğru bir kavram ve model
üzerine oturtularak, bu model üzerinden
oluşturulan sistemler ile kümelenme
süreçleri hızlandırılmalı, mevcut kümelere
serbest hareket kabiliyeti kazandırılmalıdır.
Kümelerin yasal statüleri ve sahip olmaları
gereken tüzel kişilik çeşidi belirlenmelidir.
Kümelenme, Türk Ticaret Kanunu’nda
yer bulmalı, kâr amacı gütmeyen şirket
yapılarına benzer imkânlar sağlanmalıdır.
Bölgesel kümelerle en yakın çalışma
paydaşları olan kalkınma ajanslarının
kamu ve özel sektör arasında bir
arayüz konumunda çalışması, destek
mekanizmalarının aktif çalıştırılması
ve yabancı yatırımların bölgelere
çekilmesinde daha fazla katkı sağlamalı,
KOBİ tanımı dışında kalan büyük firmalara;
yarattıkları bölgesel değer zincirleri
göz önüne alındığında, mali destek
programlarından faydalanma imkanı
tanınması gerekmektedir. Ajansların,
kümelenme çalışmalarını, kümelerin
katma değerleri ve bölgelerdeki mevcut,
planlı ve potansiyel yetenekler göz
önünde bulundurularak yürütmesi
gerekmektedir.
Devletin mevcut desteklerinden
faydalanmak için uluslararası faaliyetlere
en az 10 firmanın katılım zorunluluğu
ve mevzuat gereği “Turquality” teşvik
sistemine dahil olan küme üyelerinin
belirli destek başlıklarından esnek biçimde
yararlanamaması konusundaki engeller
kaldırılmalı ve desteklerin uygulanabilirliği
artırılmalıdır.
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İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE
(İAOSB) KÜMELENME UYGULAMALARI
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB),
bölgemizde faaliyet gösteren şirketlerin
rekabet güçlerinin artırılması, ortak sorunlara
ortak çözümler geliştirilmesi amacıyla
kümelenme projesi uygulanması kararı
almıştır. İAOSB’de yer alan makine sektörü,
aynı değer zincirinde yer alan metal ve döküm
sektörleri ile birlikte değerlendirildiğinde,
bölgemizde en yüksek işletme sayısını
oluşturan sektör olarak dikkat çekmektedir.
Şu anda, Bölgemizde bu sektörlerde faaliyet
gösteren 142 firma bulunmaktadır. Makine
imalat sanayi; teknoloji üreten, katma
değeri yüksek, tüm sanayilere ana yatırım
malı, tezgah sağlayan, ülkelerin gelişmişlik
ölçütlerinden birisi olan sektör ve diğer
sektörleri de destekler ve geliştirir. Sektörel
rekabet gücünün geliştirilebilmesi için orta ve
yüksek teknolojili makine üretimine yönelmek
gerekmektedir. Makine sektöründe makro
ölçekli firmalar olduğu gibi orta ve mikro
ölçekli firmalar da bulunmaktadır. Bu firmaların
Ar-Ge ve yenilikçilik, nitelikli ara eleman
temini, yurtdışına açılabilme gibi konularda
gelişiminin sağlanması gerekmektedir.
Kümelenme çalışmasının makine, metal
ve döküm sektörleri ile başlaması tüm bu
değerlendirmelerin sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.

2009 yılı Temmuz ayında İzmir Kalkınma Ajansı
projesi olarak başlatılan çalışma; masabaşı
araştırmalar, küme üyesi firmalarla birlikte
paydaşlar ile görüşmeler (saha çalışması) ve
çalıştaylar gibi araştırma faaliyetleri ile devam
etmiş ve küme analizi gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmaların sonucunda düzenlenen bir
çalıştay kapsamında kümelenme yol haritası
ortaya konmuştur. Yol haritası kapsamında
ortak sorunların giderilmesine yönelik ortaya
konan fikirler, daha sonra küme faaliyetleri
olarak hayata geçirilmiştir.
Kümelenme kapsamında yapılan faaliyetler;
Ortak Satınalma: Akaryakıt ve kargo
hizmetleri gibi genel kalemlerden başlayarak,
rulman gibi daha özel kalemleri içeren ortak
satınalma faaliyetlerinin öncelikli olarak
hayata geçirilmesinin nedeni, kümede yer
alan firmalara kümelenmenin kısa vadede
getirebileceği faydalar konusunda fikir
verebilmektir.
Eğitim: Beyaz yaka çalışanlarının gelişimine
yönelik ortak eğitim faaliyetleri ve mavi yaka
çalışanlarının gelişimine yönelik mesleki
eğitim programları gerçekleştirilmiştir.

Proje Masası ve bilgilendirme faaliyetleri:
Proje Masası kapsamında İAOSB uzmanları
haftada bir gün isteyen firma temsilcilerine
birebir TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı
ve Kalkınma Ajansı gibi kurumların proje
ve destek programlarına yönelik rehberlik
hizmetleri sağlamaktadır.
Küme firmaları arasındaki iletişimi geliştirme
faaliyetleri: Küme firmaları arasındaki iletişim
ve etkileşimi artırmak amaçlı kaynaşma
ve bilgilendirme toplantılarında sunumlar
yapılarak, proje kültürünün yaygınlaştırılması,
Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite
ile işbirliği çalışmaları gibi ortak hareket
edilmesinde fayda görülen alanlarla ilgili
farkındalık yaratılmaktadır.
Üniversite Sanayi İşbirliği: Kümelenme,
üniversite ve sanayi işbirliği için itici güç
sağlayan bir araçtır. Buradan yola çıkarak
periyodik olarak “İAOSB Sanayicileri Üniversite Buluşması” konulu etkinlikler
düzenlenmektedir. Sanayi ile üniversitenin bir
araya getirilmesi amacıyla ilk defa bir Organize
Sanayi Bölgesi’nde eşleştirme programı olarak
düzenlenen etkinlikte İzmir’deki yedi farklı
üniversiteden 35 akademisyen, 25 bölge
firması ile 100’ün üzerinde görüşme yapmıştır.

TÜRKİYE’DEKİ KÜMELER GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURUYOR
Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ / Çankaya Üniversitesi Rektörü - AKİP Yürütme Kurulu Başkanı

Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP);
çağımızda bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan
ülke tarafından yerel ekonomik kalkınma
için uygun bir yaklaşım olarak kabul edilen
“kümelenme yaklaşımı”ndan ülkemizde
daha yaygın bir şekilde istifade edilmesini
sağlamak, bu alanda farkındalık oluşturmak,
mevcut kümeler ile küme girişimleri arasında
koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek ve
ayrıca bu alandaki uluslararası platformlarda
etkin bir şekilde yer almak amacıyla Haziran
2010’da bir basın toplantısı ile kurulmuştur.
Tüm kümeler ve küme girişimleri bu
Platformun doğal üyesidir. Taraf kümelerin
bilgi, deneyim ve bağlantılarını paylaşarak
gelişimlerini sağlamak AKİP’in temel amacıdır.
AKİP, ayrıca şunları da amaçlamaktadır:
•• Merkezi ve yerel otoriteler ile ilişkilerin
geliştirilmesini sağlamak,
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•• Kümeler arası işbirliklerini ve iş ortaklıklarını
artırmak,
•• Ulusal kümelenme politikası ile
destek modellerinin geliştirilmesi ve
uygulanmasına katkı vermek.
Ülkemizde gerek mikro seviyede küme
analizleri, küme geliştirme çalışmaları
ile makro düzeyde politika geliştirilmesi

gibi konularda çalışmalar yapmakta olan
Ekonomi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlıklarımız, AKİP bünyesindeki Konsey’in
ve Yürütme Kurulu’nun doğal paydaşı olarak
kabul edilmektedir. Her iki Bakanlığımızın
değerli bürokratları ile yakın çalışmalarımız
sürmektedir.
Bilgi ve iletişim için: www.akip.org.tr

AKİP ORGANİZASYONU
AKİP KONSEYİ
STB, DPT, DTM, KOSGEB, TSE, TPE, TÜBİTAK,
TOBB, TTGV, YEREL YÖNETİM, ÜNİVERSİTE,
STK, MESLEKİ BİRLİK, TESK, KÜMELER

KURUCU YÖNETİM KURULU
(KÜME LİDERLERİ)
DANIŞMA
KURULU

KURUCU İCRA KURULU
(KÜME KOORDİNATÖRLERİ)

ÇALIŞMA TAKIMLARI
(KONUYLA İLGİLİ PAYDAŞLAR)

KÜME GÜVEN, KÜMELENME SABIR ve İNAT İSTER...
Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU / Konya Üniversitesi SBBF İşletme Bölümü
Muhittin KORAŞ / Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Koordinatörü

Küresel alanın yer genişlemesi adına
rekabetçi süreçten aldığı güç; ülkelerin,
firmaların ve yöneticilerin yaşamda
yeni argümanlar bulmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu zorunluluklar kimi zaman
eski ve bilinenin daha doğru kullanılması
bazen de yeni anlamların ve araçların
tanımlanması ile ortaya çıkmaktadır.
Rekabet, işbirliği, kümelenme ve sosyal
sermaye gibi iç içe girmiş çok sayıdaki
kavram da bu bağlamda yenilenen süreç
içerisinde kendine yol bulmak isteyen
ülkelerin, bölgelerin ve firmaların aracı/
yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nitekim firmaların ayakta kalabilmeleri
ve hayatlarını sürdürebilmeleri için sahip
oldukları fiziksel kaynaklar ve varlıkların
ötesinde, işbirliğine dayalı yöntemlerle
süreci yönetmeleri gerekmektedir. Bir
başka ifade ile işletmeler aynı sektördeki
diğer işletmeler ile hem işbirliği hem
de rekabet etmeyi yani ortaklaşa
rekabeti öğrenmelidir. Bu stratejik bir
işbirliğidir ve bunu sağlayan işletmeler
bu sayede temel işletme faaliyetleri,
ürün hatları ve teknolojik çeşitlilik
konusunda üstünlük sağlama avantajını
yakalayabilir. Bu bağlamda karşımıza
çıkan kümelenme kavramı da çok
eskiye ait birtakım değerleri içerse de
uygulamadaki karşılığının 1990’lı yıllara
dayanması, daha çok bu zorunluluklar
ve arayışlardan kaynaklanmaktadır.
Ülkemizde akademik çalışmaların öncülük
ettiği bu alanda Konya Otomotiv Yan
Sanayi Kümesi aslında 2006 yılındaki
Konya Sanayi Bölgelerinde Kümelenme
Potansiyeli çalışması ile kendine yer
buldu. Çalışmanın yürütülmesinde ve
sürdürülebilirliğinde birçok saha bulgusu,
sürecin içeriğinin daha doğru bir biçimde
doldurulmasını sağladı. Bir başka ifadeyle
teorik yapının karşılığını aramada ortaya

konulan çabanın gerçekçiliği, sahanın
verdiği cevapları doğru yönetmekle
mümkün oldu. Bunları sadece Konya
özelinde değil aynı zamanda diğer
bölgelerdeki çalışmaları ve hatta yurtdışı
deneyimleri eklediğimizde nelere dikkat
edilmesi gerektiğini şu şekilde sıralamak
mümkündür:
–– Öncelikle kavramın çok yaygın biçimde
ve belirli sıklıkta herkese anlatılması
gerektiği ortaya çıkmakta ve bunun
için etkin bir halkla ilişkiler faaliyeti
gerekmekte,
–– Yerelin işbirliği kavramından ne
anladığı ve bunun nasıl yapılacağına
dair işbirliğine ilişkin deneyimleri varsa
bunların olumlu/olumsuz birikimleri
mutlaka destek/engel olarak karşımıza
çıkmakta,
–– Saha yani kümelenmedeki aktörler,
kümelenme sürecinin akademik niteliği,
kavramları ve sonuçlarından daha
çok, haklı olarak kendi yararlarına olan
çıktıları ya da kârlılık ve gelir artışları ile
ilgilenmekte,
–– Aktörlerin kayda değer bir kısmı, sonucu
çok kısa bir süre içerisinde elde ederek,
bundan yarar elde etmeyi ve yararı
parasal bir kaynağa dönüştürmeyi
beklemekte,
–– Özellikle belirli sektör ya da iş kollarında
temel yetkinlikler konusunda
yurtdışındaki örneklerde de görülen
tanımlama sorunu yurtiçindeki
firmaların da karşısına çıkabilmekte,
–– Sürecin mutlaka azim, sabır ve
inatla sürdürülmesi, az ya da çok
kişinin katılımı dikkate alınmaksızın
toplantıların yapılması, bu sayede
bilgi paylaşımının desteklenmesi
gerekmekte,
–– Farklı etkinlikler ile sektöre yönelik
katkıların belirlenmiş olan süre
içerisinde sanayici/girişimciye sunulması
gerekmekte,
–– Başarı örneklerinin mutlaka görülmesi,

incelenmesi ve değerlendirilerek
ilişkinin bu bağlamda sürdürülmesi
gerekmekte,
–– Elde edilen başarılı çalışmaların
kamuoyu ile mutlaka paylaşılması
gerekmekte,
–– Bölgede ortaya çıkan kümelenme
ile ilgili yeni taleplerin her birinin
incelenerek değerlendirilmesi ve yapılan
analiz sonucunda olup/olmayacağına
karar verilmesi gerekmekte,
–– Kanaat önderlerinin yönetişim anlayışı
içerisinde mutlaka sürece dahil edilmesi
gerekmekte, sürdürülebilirlik ise
mutlaka sanayicinin inisiyatifine ve
çabasına bırakılmalı,
–– Sürdürülebilirlikte iyi niyetin ötesine
geçilerek profesyonel bir gayretin süreci
yönetmesi sağlanmalı,
–– Toplantıların birbirlerinin iş yerlerinde
yapılarak bilgi paylaşımını ve güveni
dokunarak sağlanmalı,
–– “Her şey harika” gidiyor anlayışı
içerisinde sorunların üzerini örterek,
sürecin dağılmasını seyretmemek ve
sorunlarla kimi zaman sert bir biçimde
yüzleşmek gerekmektedir.
Bu bağlamda tüm bu sayılanları
artırmak, yeni örnekler vermek ve
önerileri çoğaltmak mümkündür. Ancak
kümelenme sürecinde sosyal dokunun
tanımlanması ve güvenin oluşturulmasına
yönelik çabalar aslında her şeyin temelini
oluşturmaktadır ki; bu kolay ve kısa
sürede sağlanacak bir çıktı değildir. Ancak
bulgu ortak çıkarlar için hareket etme
üzerine kurulu ise çıkarlara ait bu ‘ortaklığı’
cazibesi yüksek bir noktaya taşımak
gerekmektedir. Nitekim yurtdışında
başarılı olduğu öne sürülen örneklere “bir
arada olmak size para kazandırmasaydı
hâlâ burada olur muydunuz?” sorusunu
çok açık bir biçimde cevaplanamadığını
görmek şaşırtıcı değildir. Bu da inanma ve
iyi yönetim ikilisinin bir arada olması ile
mümkün olabilmektedir.
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KÜMELENME YAKLAŞIMINDA MERSİN ÖRNEĞİ
Şerafettin AŞUT / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı

Küreselleşmeyle birlikte önemi daha da artan
rekabet edebilirlik, işletmelerin göz önünde
bulundurması gereken başat unsurlardan biri
haline gelmiştir. Ulusal firmalar, uluslararası
düzeyde aynı sektörde faaliyet gösteren
firmaların, bulundukları bölgelerden veya
üretim faktörlerinden kaynaklı avantajları
sonucu daha uygun maliyetli ve daha kaliteli
olabilecek ürünlerle hem kendi pazarlarında
hem de hedef pazarlarda karşılaşmak
durumunda kalmışlardır. Bu durumda
rakiplerinin avantajlarının fazla olmasından
dolayı başarısızlıklar meydana gelmiş ve
finansal anlamda ciddi olumsuzluklar
yaşanmıştır.
Mersin gibi iç ve dış ticaretin önemli rol
oynadığı illerde ekonomik kalkınmanın
aktörleri de kalkınma için yeni model ve
yöntem arayışına girmişlerdir. Girişimcilerin
uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel
piyasalarda rekabeti için farklılık, inovasyon
yapma gerekliliklerinden yola çıkarak
“Kümelenme” yaklaşımı Mersin için de bir araç
olmuştur.
Kümelenme, temelinde oluşturulacak küme
organizasyonu çerçevesinde, uzmanlaşmış
yönetim kadrosunun önderliğinde, küme
üyeleri arasında iletişimi artırıcı, ortak
kaynakların maliyetlerini düşürücü, ortak
pazarlama faaliyetlerinin yapılması,
üyeler arasında işbirliklerinin ortak
Ar-Ge faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi
hem geliştirici hem de maliyetleri azaltıcı
faaliyetlerde bulunulması olarak açıklanabilir.
Kümelenme faaliyetleri ile oluşturulacak
işbirlikleriyle rekabetçilik artar ve bunun
sonucu olarak da;
•• Üretkenlik ve verimlilik artışı sağlanır,
•• Yenilikçilik teşvik edilir,
•• Ticarileşme artar,
•• Politik güç sağlanır.
Mersin ilinin lojistik konumu ve altyapısı,
inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinin
geliştirilmesi, uluslararası tanınırlık ve
pazarlamanın faaliyetlerinin geliştirilmesi
ve sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinin
sağlanması konuları Mersin Tarım-Gıda
Platformu’nun önceliklerini oluşturmaktadır.
Bu altyapının oluşturulması ile birlikte
hedeflenen amaçlara ulaşmada kolaylıklar
sağlanabilecektir. Mersin’de kümelenme
faaliyetleri, Tarım-Gıda İnovasyon Sisteminin
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Geliştirilmesinde Araç olarak başlamıştır.
Mersin Taze Meyve ve Sebze Kümesi, TarımGıda Platformu kümelenme faaliyetleri
kapsamında kurulmuştur. Kümelenme
faaliyetleri kapsamında paydaşlar çok geniş
bir yelpazeye sahiptir. Üretim gerçekleştiren
çiftçilerden, bu çiftçilere hammadde sağlayan
işletmelere, ürünlerin lojistik faaliyetlerini
yürüten firmalara, paketleme ve pazarlama
işletmelerine, ürün geliştirmesinde yer
alacak hem akademik kuruluşlara hem de
laboratuarlara, ihracatçılardan, gümrük
müşavirlerine ve sivil toplum kuruluşlarına
kadar birçok paydaş bu küme içerisinde yer
almaktadır. Bunun sonucu olarak da bu kadar
geniş paydaşa sahip kümenin koordinasyonu
ve yönetiminin başarısının sağlanması birinci
amacı oluşturmaktadır.
Kümelerin tanınırlılığı sağlanmalıdır
İşbirliklerinin sağlanması ile farklı paydaşların
farklı görüşleri sonucu yenilikçi fikirler
ortaya çıkabilecek ve bu da gelişmenin
sağlanmasında önemli rol oynayacaktır.
Bu yenilikçilik ortamının örnek bir küme
kapsamında yaratılması sonucu Ar-Ge
kültürü gelişecek ve ortak Ar-Ge veya yeni
fikirler sonucunda hem maliyetler düşecek
hem de rekabet sonucu işletmelerin daha
hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanabilecektir.
Kümelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda
tanınırlılığının sağlanması ve pazarlama
faaliyetlerinde başarılı olması da önemlidir.
Bu da küme yönetiminin gerçekleştireceği
tanıtım ve özendirme faaliyetleri ile mümkün
olabilecektir. Ülkemizde kümelerin yol
haritalarının hazırlanması, küme koordinasyon

ofisinin kurulması, koordinasyon ekibinin
kurulması, küme hizmet kalemlerinin
üretilmesi, danışmanlık hizmetlerinin alımı gibi
birçok faaliyeti gerçekleştirmek için bütüncül
yaklaşan bir finansman aracı gelişmiş değildir.
Kümelenme konusunda başarılı dünya
örneklerinden faydalanılmalıdır
Farklı kurumların farklı başlıklar altında
parça parça finansman araçları mevcuttur.
Ancak sağlıklı bir küme kuruluşu ve gelişimi
için gerekli finansman araçları ve akademi
mevcut değildir. Bu konudaki açıkların ilgili
bakanlıklarca bir an önce kapatılması kuruluş
aşamasındaki, potansiyel ve gelişmekte olan
mevcut kümeler için çok önemlidir. Ekonomi
Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, uluslararası pazarda bölgelerimizin,
illerimizin rekabet üstünlükleri ve güçlerini
artırmak, söz sahibi olmalarını sağlamak amacı
ile yeni bölgesel kalkınma aracı olarak sektörel
kümelenme faaliyetlerini desteklemek üzere
çalışmalarını yürütmektedir.
Bugün dünyada Fransa, İtalya, İspanya,
Finlandiya başta olmak üzere birçok ülkenin
sektörlerinin gelişiminde araç olarak
kümelenme için başarılı, güçlü devlet
destekleri ve politikaları mevcuttur. Geçtiğimiz
10 yılda geliştirilen bu politika ve araçlar
bugün en verimli düzeylerine ulaşmaktadır.
Ülkemiz de ”Kümelenme” konusunda
geliştireceği politika, strateji ve finansman
araçlarında dünya örneklerinden bizlere en
uygun olanlarını incelemeli, ülkemiz yasal,
yönetsel yapısını, özel sektördeki KOBİ ve
büyük ölçekli firma yapılarını gözeterek
ülkemiz için en iyi modeli geliştirmelidir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
Japonya’da Bir Dizi Temaslarda Bulundu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, beraberindeki heyetle birlikte
8-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında
gerçekleştirdiği Japonya ziyareti
kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.
Bakan Ergün önce, Japonya Eğitim,
Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı
Hirofumi Hirano ile NEC Üst Yöneticisi
(CEO) Nobuhiro Endo ve Mitsubishi
Electric Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro
Yamanichi ile bir araya geldi.

Toyota ile yaptıkları temasların
çok verimli geçtiğini, Toyota’nın
Türkiye’de yatırım, üretim ve istihdam
yaratma konusunda istekli ve umutlu
olduğunu söyledi.

Ergün, Japon CEO’larla
buluştu…

Bakan Ergün, temasları kapsamında,
Japonya’nın dev firmalarının üye
olduğu en büyük iş federasyonu
olan Keidanren üyeleriyle sabah
Japon devlerinin ‘Türkiye’ ilgisi…
kahvaltında bir araya geldi. Bakan
Bakan Nihat Ergün, Japon bilişim ve
Ergün, Japon CEO’lara yeni teşvik
teknoloji firması NEC’in Türkiye’ye karşı
sistemini ve Türkiye’deki son
büyük bir ilgi duyduğunu belirterek,
ekonomik durumu anlatarak,
“NEC, Fatih Projesi ile de yakından
Türkiye’ye yatırım konusunda “geç
ilgileniyor. NEC, Fatih Projesi için
kalmayın”, “kararınızı bir an önce
Türkiye’de üretim ve yatırımı yapmak
verin” mesajı verdi. Temaslarına ilişkin
Bakan Nihat Ergün, Toyota Dünya Başkanı Fuijo Cho ile
istiyor” dedi. Türkiye’nin özellikle Japon
gazetecilere açıklamalarda bulunan
firmaları için çok önemli fırsatlar içerdiğini
Ergün, Fujitsu’nun da Fatih Projesi
4A-4B gibi uyduların yapımını Türksat’la
dile getiren Ergün, Türkiye’nin dışa açılmak
ile yakından ilgilendiğini, Japon firmalarının
Mitsubishi ortak olarak yaptığını anımsatan
isteyen Japon firmaları için çok uygun
Fatih Projesi’ne ilgisinden memnun olduğunu
Ergün, Mitsubishi’nin bununla ilgili TAI ve
bir zemin olduğunu onlara göstermeye
dile getirdi. Enerji alt yapı şirketi Chiyoda
TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ile de işbirliği yapmak
çalıştıklarını anlattı. Fatih Projesi’nin dünyanın
CEO’su Yoichi Kannada’nın Karadeniz ve
istediklerini aktardı.
her yerinde büyük ilgi uyandırdığına, çok
Akdeniz’deki petrol ve gaz arama çalışmalarını
Ergün, Toyota’dan “Sakarya” modeli
sayıda firmanın da bu konu için Türkiye’ye
yakından takip ettiğini ifade eden Ergün,
geldiğine dikkat çeken Ergün, NEC’in de
istedi
Akdeniz’de bu çalışmaların yeni başladığını,
Fatih Projesi için Türkiye’de üretim ve yatırım
Bakan Ergün, Japonya gezisi kapsamında
Karadeniz’de devam ettiğini belirtti.
yapmak istediklerini kaydetti. Ergün, Fatih
Toyota Dünya Başkanı Fuijo Cho ile Toyota’nın
Bakan Ergün, Japonya otomotiv yan
Projesi’nin Eylül ayına ihalesinin yapılması ve
Nagoya kentindeki fabrikası Toyotocity’de
sanayicileri derneği yöneticileriyle de bir
takvimlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.
bir araya geldi. Ergün, Cho’dan Türkiye’deki
görüşme yaptı. Ergün, Japon firmalarının
fabrikasından “Sakaria” ismiyle yeni bir
yan sanayi olarak büyük partner olmadan da
Japonya ile bilimsel ve teknolojik
model üretmesini talep etti. Başkan Fuijo
Türkiye’de tek başına yatırım yapabileceklerini
alanda işbirliği...
Cho, ilgisini çeken bu öneri karşısında,
söyledi. Ergün, Japonya Ekonomi, Ticaret ve
Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji
Başkan Yardımcısına “Bu önerileri not alalım,
Sanayi Bakanı Yukio Edano ile görüşmesinde
Bakanı Hirofumi Hirano ile bir araya gelen
takibini de siz yapın. Çok ilginç buldum” dedi.
ise Marmaray’ın 2013 yılında tamamlanması
Bakan Ergün; görüşmelerde her iki Bakanlık
Toyota Dünya Başkanı Cho’nun, Türkiye’yi
konusunda Japon firmalarının motive
arasında bilimsel ve teknolojik alanda
ve Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasını çok
edilmesini isterken, iki ülke arasında Serbest
işbirliğini öngören bir karar aldıklarını bildirdi.
önemsediğini, bu fabrikada kendi enerjisi ve
Ticaret Anlaşması’nın da bir an önce
Bu anlaşma ile öğrenci değişimi, araştırma
gayretlerinin olduğunu söylediğini aktaran
tamamlanması gerektiğini söyledi. Toshiba Üst
merkezleri arasında güçlü işbirliği kurulması,
Ergün, Cho’nun Türkiye’ye karşı büyük
Yöneticisi Norio Sasaki ile de görüşen Ergün,
üniversite hocaları arasında karşılıklı değişimin
bir sempatisinin olduğunu anlattı. Bakan
Toshiba’nın, Sinop’ta yapılacak nükleer santral
olacağını dile getiren Ergün, Japonya’nın
Ergün, Toyota Başkanı Cho’nun, Sakarya’daki
yatırımında yer almaları konusunda istekli
bu yönüyle birikimini dünyaya açma ihtiyacı
fabrikanın 180 bin araç üretim kapasitesine
olduğunu belirtti.
olduğunu, Türkiye’nin de Japonya gibi
sahip olmasına rağmen, en fazla 80-90 bin
Japonya ziyareti hakkında değerlendirmelerde
ülkelerin bilgi birikiminden daha hızlı ilerlemek üretim yapmasını yeterli bulmadıklarını,
bulunan Bakan Ergün, Japonya’da işbirliğinin
adına istifade etme ihtiyacı olduğunu anlattı.
Türkiye’deki fabrikayı tam kapasiteye çıkarmak
ağır ve yavaş işlediğini, bürokrasinin fazla
istediklerini ifade ettiğini dile getirdi. Bakan
Enerji yatırımları
olduğunu, bunu hızlandırmak gerektiğini
Ergün, ayrıca Toyota’nın Türkiye’de bir Ar-Ge
Bakan Ergün, Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi
ifade ederek, ‘’Buradaki temaslarımızda büyük
merkezi kurmasının önemli olduğunu, yeni
(CEO) Kenichiro Yamanichi ile görüşmesine
Japon firmalarının psikolojisini gördük. Birlikte
pazarlara uygun model üretiminde birlikte
ilişkin de, Mitsubishi ile en önemli işbirliğinin
yeni istikamet belirleyeceğiz’’ diye konuştu.
daha başarılı olabileceklerini söyledi. Ergün,
uydu alanında yapıldığını kaydetti. Türksat
MAYIS 2012

37

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) Yöneticileri ile Görüştü
büyüme konusunda çok sayıda çalışması
bulunan AVT ile ülkemizde yürütülen temiz
üretim çalışmaları kapsamında işbirliği imkanı
olduğunu belirtti. Toplantı Başkanı Hashim de
Türkiye’nin ilgisinin cesaret verici olduğunu,
AVT’nin buna karşılık olarak Türkiye gibi önemli
bir ülkeyi üye yapmak yolunda istekli olacağını,
tüm mevcut üye ülkelerin de bu konuda teyidi
olduğunu ve en kısa zamanda Türkiye’yi üye
olarak görmek istediklerini söyledi.

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
Japonya temasları sırasında 10 Mayıs 2012
tarihinde Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) Genel
Sekreteri Ryuichiro Yamazaki’yi Tokyo’da
kabul ederek kendisinden AVT hakkında bilgi
aldı. Görüşmede Verimlilik Genel Müdürü
Anıl Yılmaz, AVT’nin İdari ve Finansal İşler
Direktörü Sherman Loo da hazır bulundu.
Bu görüşmede Yamazaki tarafından AVT’nin
organizasyon yapısı, vizyon, misyon ve stratejik
yönelimi ile faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Ayrıca Genel Sekreter Yamazaki, AVT’nin
gelecek yönelimlerine ilişkin olarak; AVT’nin
üye ülke sayısını artırma hedefi olduğunu,
Japonya’da Hükümetin, yerel idarelerin ve iş
dünyasının AVT’ye ev sahipliği konusundaki
taahhütlerinin devam etmekte olduğunu,
önümüzdeki dönemde üye ülkelerin özel
ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış
özelleştirilmiş programların çoğaltılacağını,
özel sektör ve diğer uluslararası kuruluşlarla
işbirliğinin artırılacağını ifade etti. Bu çerçevede
Türkiye’nin AVT’ye tam üye olmasının
büyük önem taşıdığını, AVT üyesi 21 devlet
arasında Türkiye’nin Japonya, Güney Kore
ve Hindistan’ın ardından dördüncü büyük
ekonomi olacağını ve Teşkilat çalışmalarını
yönlendirme noktasında aktif rol oynayacağını
belirtti. Bakan Ergün de Türkiye olarak
AVT üyeliğini olumlu değerlendirdiklerini
ve bu konudaki çalışmaların Bakanlık
tarafından takip edileceğini ve kısa zamanda
sonlandırılması konusunda gerekli çalışmanın
yapılacağını belirterek Yamazaki ve AVT’ye
teşekkür etti.

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) 54. Yıllık
Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

AVT’nin 17–19 Nisan 2012 tarihlerinde
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Singapur’da düzenlenen 54. Yıllık Yönetim
Kurulu Toplantısı’na, gözlemci statüsü ile
davet edilen ülkemizi temsilen Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü
katılım sağladı. Açılışını Singapur Sanayi,
Ticaret ve Ulusal Kalkınma Bakanı Lee Yi
Shyan’ın yaptığı toplantıda 2012-2013 dönemi
için başkanlığa Malezya adına Azman Hashim
seçildi. Hashim başkanlık görevini, önceki
dönem başkanlığa seçilmiş olan ve görev
süresi dolan Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti
direktörü Somdy Inmyxai’den devraldı.
Ayrıca toplantıda, AVT’nin 2011 yılı faaliyet
raporu ve bütçe sonuçları ile 2013-2014
dönemine ilişkin bütçe ve faaliyet programları
ve geleceğe yönelik stratejileri görüşüldü.
Toplantı gündemi çerçevesinde gözlemci
katılımcılara söz hakkı verildiği bölümde
Türkiye’yi temsilen katılan Verimlilik Genel
Müdürü Anıl Yılmaz Türkiye-AVT ilişkilerinin
gelişimi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nde son
dönemde gerçekleştirilen yeniden yapılanma
ve Türkiye’de verimlilik çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Yılmaz, Türkiye’nin AVT’ye tam
üyelik hedefi bulunduğunu, ülkemizin Avrupa
Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği Başkan
Yardımcılığı görevini yürütmesi vesilesiyle iki
uluslararası kuruluşun işbirliğini artırmada
aracılık rolü üstlenebileceğini ve AVT’ye
üyelik gerçekleşinceye kadar Türkiye’nin
Teşkilatın faaliyetlerinde azami ölçüde yer
almak istediğini dile getirdi. Türkiye’nin
AVT’nin inceleme çalışma ziyaretleri, verimlilik
merkezi geliştirme programı ve e-öğrenme
programlarından faydalanmak istendiğini,
ayrıca Teşkilat’ın yayınlarının telif hakkı
paylaşımı ile Türkçe’ye çevrilmesinin arzu
edildiğini belirten Yılmaz, özellikle yeşil

1961 yılında Tokyo’da kurulan Asya Verimlilik
Teşkilatı (Asian Productivity Organization),
misyonu “Asya ve Pasifik’te verimliliği artırarak
sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlamak” olan,
kâr amacı gütmeyen, bölgesel hükümetler
arası bir örgüttür. AVT, Birleşmiş Milletler
Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’na
(UN ESCAP) üye olan tüm ülkelere açık olup
Bangladeş, Kamboçya, Tayvan, Fiji, Hong
Kong, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya,
G.Kore, Lao, Malezya, Moğolistan, Nepal,
Pakistan, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayland
ve Vietnam’dan oluşan toplam 20 ülkeden
oluşmaktadır.
AVT, sahip olduğu güçlü üyeler ve kazandığı
deneyimler sayesinde örnek çalışmalar
yapmakta ve yenilikleri takip edip birebir
uygulamaktadır. AVT’nin çalışma alanları
oldukça geniş ve kapsamlıdır. AVT, özellikle
“yeşil verimlilik” kavramının yaygınlaştırılması
ve bu alandaki çalışmalar konusunda öncü bir
kuruluştur. AVT Merkezi ve üye ülkeleri pek çok
eğitim programı organize etmekte ve ortak
çalışmalar yürütmektedir.
AVT ayrıca; 2007 yılından bu yana Ulusal
Verimlilik Kuruluşlarını Geliştirme Programı’nı
(Development of NPOs Programme)
uygulamaktadır. Bu program kapsamında AVT;
üye ülkelerle birebir çalışmakta, model projeler
uygulamakta, verimlilik konusunda işbirliği
gerçekleştirmekte ve gözlemsel inceleme
heyetleri oluşturmaktadır. Amaç, verimlilik
kuruluşları için stratejiler belirlemek ve onlara
kabiliyet kazandırmaktır. AVT bünyesinde,
verimlilik alanında danışmanlık ve eğitim veren
deneyimli ve nitelikli uzmanlar bulunmaktadır.
Ayrıca AVT, üye ülkelerin ilerleme politikalarını
göz önünde bulundurarak verimlilik ve
rekabet artışı için stratejiler geliştirmektedir.
Öte yandan AVT, üye olmayan ülkelerde örnek
aldığı hususlarda çalıştaylar gerçekleştirmekte
ve o ülkelerin bilgisinden faydalanmaktadır.
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KÜMELENMENİN KOBİ’LERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
ve KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLIKLARI
Çağrı BACAK / Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)

1. GİRİŞ

2. KÜMELENME ve KOBİ’LER

Küreselleşme ile teknolojideki hızlı
değişim ve gelişim firmaların bu
sürece uyum sağlamasını zorunlu
kılmaktadır. KOBİ’ler, esnek üretim
modelleri ile hızla değişen ihtiyaçlara
cevap verebilme yeteneğini bünyesinde
barındırmaktadır. Bununla birlikte
yaşanılan değişimin boyutları KOBİ’lerin
tek başlarına başarılı olabilmelerini
zorlaştırmaktadır. Bu bakımdan KOBİ’ler
stratejik işbirlikleri, ağlar ve kümeler
içerisinde yer alarak üretim, istihdam,
ihracat, yatırım ve katma değer ile
ülke ekonomisi için önemli değerler
oluşturmaktadır.
KOBİ’lerin yenilikçilik dolayısıyla
rekabetçilik düzeyinin düşük olması,
finansmana erişim zorlukları, yeterli
sermaye ve teknik bilgiye sahip
olamaması gibi sorunlar Türk sanayisinin
rekabet gücünü de etkilemektedir.
Söz konusu sorunların giderilebilmesi
ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin
artırılabilmesi için firmaların işbirliği
içerisinde hareket etmesi gerekmektedir.
Ekonomik kalkınma araçlarından
biri olan kümelenme ile KOBİ’lerin
birbirleriyle iletişim sağlaması, işbirliği
içinde ortak hareket etmesiyle,
kaynakların daha verimli bir şekilde elde
edilmesi ve Türk sanayisinin rekabet
edebilirliğinin önündeki engellerin
azaltılmasını sağlanabilecektir.
Girişimciliği, rekabetçiliği, yenilikçiliği
ve ekonomik büyümeyi teşvik
etmede KOBİ’lerin kaynaklara,
özellikle de finansmana erişimi
hayati önem taşımaktadır. KOBİ’lerin
ölçeklerinin küçük olması ve mevcut
finansal piyasalardan yeterince
faydalanamamaları gerekli yatırımların
yapılmasını engellemekte ve rekabet
edebilirliği artıramamaktadır.

Kümelenme, birbirleri ile rekabet
içerisinde olan aynı zamanda ilişkili
veya birbirlerinin tamamlayıcısı olan
ürünleri üreten ve satan işletmeler
ile destek kuruluşlarının (üniversite,
finans kurumları, lojistik, vb.), sektörel
ve coğrafi temelde yoğunlaşmaları
olarak tanımlanabilmektedir. Kümeler,
özellikle de aynı faaliyet alanında hem
rekabet içinde olan hem de birbirleriyle
işbirliği yapan şirketlerin, belli bir
alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin,
hizmet sağlayıcıların, ilgili sektörlerdeki
firmaların ve ilgili kurumların coğrafi
yoğunlaşmalarıdır.
Kümeler, hizmet sağlayıcıları da dâhil
olmak üzere işletmelerin bölgesel bir
katma değer zinciri içerisinde bir araya
gelmesidir. Diğer bir ifadeyle kümeler,
bölgesel bir üretim sistemindeki çok
sayıda aktör arasındaki işbirliği ağlarıdır
(GTZ, 2007: 15).
Kümeler doğal oluşumlardır. Diğer bir
ifadeyle kümeler oluşturulmamış, daha
ziyade keşfedilmiştir. Bir sanayide veya
değer zinciri etrafında stratejik işbirlikleri

kuran çok sayıda işletmenin olduğu;
mühendisler, teknik bürolar, avukatlar,
profesyonel muhasebeciler ve vergi
danışmanları, yönetim danışmanları
ve Ar-Ge kurumları, üniversiteler ve
gelişmiş eğitim kurumları gibi uygun
hizmet sağlayıcılarının bulunduğu
bölgelerde ekonomi gelişmektedir.
Kümeler kendi kendilerine ortaya
çıkabilmektedirler çünkü tedarikçiler ve
destek hizmeti sağlayıcıları hali hazırda
yeterli ortağın bulunduğu bölgelere
taşınmakta ya da oralarda işletme
kurmaktadırlar. Bu yerleşim kararları söz
konusu bölgeyi geliştirmekte ve orayı
yeni bütünleyici yerleşimler için cazip
hale getirmektedir (Porter, 1999: 80).
Kümeler, özellikle KOBİ’lere ağlar ve
stratejik işbirlikleri yoluyla uluslararası
alanda rekabetçi olma fırsatı sunar.
Rekabetin şiddetlendiği uluslararası
ortamda yenilik için güçlü ve üretken bir
taban oluşturan kümeler içerisinde yer
almak KOBİ’lere avantajlar sunmaktadır.
Kümelere katılan KOBİ’ler için olası
avantajlar üç ana başlıkta aşağıdaki gibi
özetlenebilir.

Verimlilik

––
––
––
––

Yenilikçilik

–– Bilgi oluşturmada ortak hareket
–– Değişen sanayi dinamiklerini ve yenilikçilik fırsatlarını anlama kabiliyeti
–– Yeni endüstriyel alanlara sıçrama yeteneği

Girişimcilik

–– Giriş engellerinin düşük olması
–– Girişimcilik ruhunun gelişmesi ve yeni firma oluşumlarının hızlanması

Uzmanlaşmış girdilere ve bilgilere verimli bir şekilde ulaşma
Firmalar arası koordinasyon kolaylığı
En iyi uygulamaların etkin yayılımı
Rakiplere yakınlığın stratejik farklılaşmaya imkân tanıması

Rekabetçilik temel olarak işletmelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların birlikte hareket
ederek oluşturulan iktisadi değerin azamileştirilmesi sürecinde doğmaktadır.
MAYIS 2012

39

Makale Kümelenmenin KOBİ’lere Sağladığı Avantajlar ve KOBİ’lerin Finansmana Erişim Kolaylıkları

KOBİ’lerin ölçek ekonomilerinden
faydalanamamaları ve birim
maliyetlerinin büyük ölçekli firmalardan
daha da yüksek olması rekabet güçlerini
azaltmaktadır. Ancak KOBİ’lerin üretken
yetenekleri ve yenilikçiliği teşvik eden
mekanizmalar içerisinde yer alması
rekabet gücünün artırılması problemini
ortadan kaldırabilmektedir (Nadvi ve
Barrientos, 2004: 23).
Kümeler, KOBİ’lerin ve büyük
işletmelerin ortak bir girdi
havuzundan faydalanmasını; yeni
üretim tekniklerinin, genel işletme
stratejilerinin, işgücü becerilerinin hızla
yayılarak, kolektif bir öğrenme sürecinin
ortaya çıkmasını sağlarken, özellikle
üretim sistemlerinin artan kullanım ve
deneyimle geliştiği sanayilerin varlığı
durumunda artan getirilere neden
olmaktadır (Kumral, 2004: 74).

3. KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ
ve KÜMELENME
Dünyada uygun ve yeterli finansal
kaynaklara erişemeyen 500 milyonun
üzerinde küçük ve orta boyutlu işletme
bulunmaktadır. Söz konusu KOBİ’lerin
finansmana erişimdeki zorluklarının
temel nedenleri; teminat eksikliği,
yüksek risk algılaması, asimetrik bilgi
(borç verecek olan kurum/kişi ile borç
alacak kurumun/kişinin aynı bilgiye
sahip olmaması) ve küçük ölçekli
borçlanmanın idari maliyetlerinin
çok daha yüksek olması şeklinde
özetlenebilir. Finansal piyasaların
gelişmediği ve etkin bir şekilde
yürümediği gelişmekte olan ülkelerde
KOBİ’lerin finansmana erişim zorlukları
daha da artmaktadır (Green, 2005: 30).
KOBİ’lerin finansmana erişimde en çok
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kullandıkları kurum bankalardır. 2005
yılında Avrupa Komisyonu İşletme ve
Sanayi Genel Müdürlüğünce yapılan
bir çalışmada her 10 KOBİ’den 8’inin
finansman sağlamada bankaları
kullanmakta olduğu vurgulanmıştır.
KOBİ’lerin finansman konusunda
yararlandığı diğer kurumlar; finansal
kiralama şirketleri, yatırım desteği
veren kamu kurumları, özel yatırımcılar,
bankalar hariç diğer finansal
kurumlar ve risk sermaye şirketleridir
(Eurobarometer, 2005: 8).
KOBİ’lerin faydalanabileceği finansman
çeşitlerine baktığımızda; kısa ve uzun
vadeli nakdi ve gayri nakdi banka
kredileri, finansal kiralama, faktoring,
açık kredi, risk sermayesi, forfaiting,
ülke yatırım kredileri, kamu kurum ve
kuruluşların hibe ve destek programları
öne çıkmaktadır. Birçok destek türü
olmakla birlikte bazı yapısal sorunlar
nedeniyle KOBİ’ler finansal kaynaklardan
etkin bir şekilde yararlanamamaktadır.
KOBİ’ler daha çok işletme ve üretim
sürecinde ortaya çıkan finansal
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla finansal
kaynak talep etmektedir. Ar-Ge, tasarım,
pazarlama gibi değer zincirinde yer
alan, daha çok katma değer oluşturan
faaliyetler göz ardı edilmekte ve
yeni alanlara sıçrama konusunda
isteksizlikler görülebilmektedir.
Dolayısıyla, rekabetçiliğin artırılabilmesi
için gereken yeni faaliyetlerin göz
ardı edilmemesi ve KOBİ’lerin bu
alanlara yönlendirilebilmesi için gerekli
desteklerin bütünsel bir mekanizma ile
sunulması gerekmektedir. Kümelenme
sürecinde verilecek bütüncül bir kamu
desteği KOBİ’lerin rekabetçiliğini
artıracak faaliyetlerin ortak bir vizyon

ve yol haritası ile gerçekleştirilmesini
sağlamaktadır. Bu süreçte ortaya çıkacak
finansal ihtiyaçların ortak karşılanması
belirlenen vizyona ulaşmada
darboğazları gidermektedir.
Kümelenme, KOBİ’lerin en önemli
sorunlarından biri olan finansmana
erişim sıkıntısı konusunda darboğazı
giderecek bir çözüm sunar. Küme
içerisinde yer alan KOBİ’lerin bireysel
olarak ulaşması mümkün olmadığı
kaynaklara ulaşıp, bunu da minimum
maliyetle maksimum verimlilikle
gerçekleştirmesi için bir fırsat
sunmaktadır. Kredi-hibe sağlayan
kurumların bireysel olarak KOBİ’leri
değil kümeleri dikkate alması, böylece
kredibilite ve teminat sorununun
ortadan kalkması kümelenme
sayesinde gerçekleşmektedir. Örneğin,
yatırımları finanse eden kurumların
küme içerisinde yer alan lider firmaların
kredibilitelerini baz almaları, tedarikçi
konumda olan KOBİ’lerin finansmana
erişimini daha da kolaylaştırmaktadır.
Küme finansmanının üç ana kaynağı
vardır: Kamunun küme destek
programları, özel sektör katkısı ve üyelik
aidatı.
Kümeler doğal oluşum olsalar da
gelişmeleri kamu desteğine bağlıdır.
Bu bakımdan ulusal bir destek sistemi
ile kümelerin desteklenmesi ülke
ekonomisinin rekabetçiliğine katkı
yapmaktadır. Kümenin kendini finanse
eder hale gelmesi ve kritik aktörlerin
kümeye dâhil olması belirli bir süre
gerektirmektedir. Bu süre içerisinde
kümelerin kamu eli ile desteklenmesi
küme gelişiminde önemli bir faktördür.
Kümelerin sürdürülebilirliklerinin
sağlanabilmesi için finansman modeline
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küme aktörlerinin de dâhil olması
gerekmektedir. Söz konusu kaynaklar
öz sermayeden karşılanabileceği
gibi finansal piyasalardan borçlanma
yoluyla da sağlanabilmektedir. Bu
bakımdan yerel sahiplenmenin
tesis edilebilmesi ve istekliliğin
gösterilebilmesi için finansman
modeline küme paydaşlarının etkin
katılımı gerekmektedir.
Üyelik aidatı ise; kümelerin vereceği
hizmetlerin aksamaması ve kaliteli
bir şekilde verilebilmesi için gerekli
görülmektedir. Küme üyelerinden
yıllık olarak alınacak aidat ile kümenin
belirlediği alanlarda gerçekleştireceği
faaliyetler süreklilik arz edecektir.
Örneğin, Almanya’da Medikal Vadisi
Kümesi, üyeleri için uluslararası
organizasyonlara katılım, pazarlama
ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi gibi
hizmetleri sunmaktadır. Finansman
modeli ise; üyelik aidatları, küme
hizmet gelirleri ve ulusal küme destek
programından (Spitzencluster) alınan
40 milyon Avro’dur. Örnekte görüldüğü
üzere kamunun kümelenme sürecinde
miktarsal olarak önemli bir desteği
söz konusudur. Bu tür desteklerin
Avrupa’da giderek artması, kümelerin
ülke ekonomisi için oluşturduğu iktisadi
değerin önemli boyutlara ulaştığını
göstermektedir.
Bu üç finansman modelini birleştiren
kümeler finansal açıdan başarılı
olabilmektedir. Kümelerin finansal
planlama sürecinde bazı hataları
üyelerini de doğrudan etkilemektedir.
Bu bakımdan kaçınılması gereken
finansman hataları aşağıdaki gibi
özetlenebilir (GTZ, 2007: 36).
–– Kamu destek fonlarına başvururken

––
––
––
––
––
––
––

yeterli istekliliğin gösterilmemesi
Üyelik ücretlerinin düşük olması
Maliyetlerin çok düşük hesaplanmış
olması
Finansman ve sermaye ihtiyaçlarının
çok düşük hesaplanması
Fon talebi ve fonların yanlış zamanda
ödenmesinin likidite sıkıntısı yaratması
Belirli bir gelirin olmadığı başlangıç
evresine gereken önemin verilmemesi
İşlevsel bir muhasebe sisteminin
kurulmaması
Kontrol sisteminin etkin olmaması

4. SONUÇ

uluslararası rekabet edebilirliği
yükselecektir.
Ulusal bir küme destek programı ile
KOBİ’lerin de dâhil olduğu kümeler
desteklenerek ülke ekonomisinin
yenilikçiliğe dayalı bir ekonomiye geçişi
hızlanacaktır.
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KÜMELENME SÜRECİNDE SOSYAL SERMAYENİN ROLÜ
Faruk YILDIRIM / Verimlilik Uzmanı (Verimlilik Genel Müdürlüğü)

K

ümelenme sürecini
gerçekleştirebilmek için
temelde olması gerekenler,
coğrafi bir yoğunlaşma ve aktörler
arasında tesis edilecek pozitif
iletişimden ibarettir. Aktörler arasında
iki yönlü iletişim yoksa işletmeler bir
kümeyi değil, bir coğrafi yığını teşkil
edeceklerdir. Hâlbuki işletmelerin bir
araya gelmiş olmasından kaynaklanan
birçok fayda ve bölgede biriken
potansiyel söz konusudur. Bu potansiyel
ancak etkin bir iletişim sayesinde
harekete geçirilebilir. Aktörler arasında
bütünleşme, bir olma, aynı sesi
çıkarma sadece iletişim aracılığıyla
sağlanabilir. İletişim yoksa ortak satın
alma, ortak pazarlama, ortak Ar-Ge vb.
faaliyetlerin hiçbirisini gerçekleştirmek
mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla
verimliliği artıran bu faaliyetler
gerçekleştirilemeyecek ve yerelde
oluşmuş olan potansiyelden gerektiği
gibi istifade edilememiş olacaktır.
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Bu nedenle kümelenme sürecinde
aktörler arasındaki iletişimin çok büyük
bir önemi vardır. İletişimi geliştirmede,
artırmada kullandığımız temel araç
ise sosyal sermaye kavramıdır. Sosyal
sermaye bir bölgede var olmadan
kümelenmeden bahsetmek adeta
mümkün değildir.

SOSYAL SERMAYE NEDİR?
Her kurumun, kişinin sahip olduğu
iletişim kanalları mevcuttur. Bu sosyalyapısal kaynaklar ne kadar çoksa
ve nitelik açısından ne kadar iyi ise;
o kişinin/kurumun birtakım işleri
halledebilme, problemlerini çözebilme
gücü o oranda fazla demektir. Sahip
olunan bu sosyal-yapısal kaynaklar,
aslında kişiler, kurum ve kuruluşlar için
birer sermayedir. İşte bu yapısal sosyal
değerlere sosyal sermaye denir. Kavram,
gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik
fonksiyon nedeniyle “sosyal sermaye”
olarak ifade edilmiştir. Sosyal sermaye,

şu iki özelliği bünyesinde barındırır:
•• Sosyal sermayeyi oluşturan tüm
unsurların sosyal yapısal bir yönü
olmalıdır;
•• Sonrasında ise bu unsurlar birtakım
işlerin yerine getirilmesini o yapı içinde
kolaylaştırmalıdır.
Sermayenin diğer formlarında olduğu
gibi, sosyal sermaye de çok verimlidir ve
spesifik başarılı sonuçlara ulaşılmasına
imkân verir. Olmaması durumda ise
arzulanan sonuçlar elde edilemez.
Sosyal sermaye, fiziksel ve beşeri
sermayede olduğu gibi tamamen ikame
edilemez fakat birtakım faaliyetlere bağlı
olarak ikame edilebilirliği söz konusudur.
Sermayenin diğer formlarının aksine
sosyal sermaye; kişiler, kurum ve
kuruluşlar arasında cereyan eden
ilişkilerin yapısı içinde yer alan doğal
bir bileşen konumundadır. Fakat ne
bireylerin ne de üretimi gerçekleştiren
fiziksel unsurların somut bir parçasıdır
(Coleman, 1990:302). Sermayenin
diğer formlarından farklı olarak sosyal
sermayenin varlığı sonucunda elde
edilen çıktılar somut, ancak sosyal
sermayenin kendisi soyut bir kavramdır.
Sosyal sermaye, kümelenme konusunun
kaidesi olarak nitelendirilebilecek bir
kümelenme çalışmasının başarısındaki
en etkin ve belirleyici faktördür.
Kümelenmeyi coğrafi yığından ayıran
bu faktör, yapısal olarak sosyal ancak
doğurduğu sonuçlar itibariyle ekonomik
bir kavramdır. Bu açıklamalardan
sonra sosyal sermayeyi şu şekilde
tanımlayabiliriz: “Bir amaca yönelik
işleri gerçekleştirebilmek için insanlar
veya tüzel kişiler (şirketler, kamu
kurumları, üniversiteler vs.) arasında
kurulan/kurulmuş ilişkiler bütününün
yoğunluğuna, ilişkilerin kalite
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düzeyine bağlı olarak somut ekonomik
faydaya dönüşebilen sosyal ağların
tamamıdır.”
Toplum içinden bir kişi (küme
aktörü) ne kadar fazla kişi ile iletişim
halindeyse, ne kadar çevresi genişse,
birtakım işleri aracılar kullanarak
halledebilmesi o denli kolay olacaktır.
Çoğu insan (küme aktörü) sistemin
mekanizmaları içerisinde (bürokrasi,
kurallar, yönetmelikler…) işlerini
görmek yerine kendilerine ait olan
sosyal sermayeyi (varsa eğer) kullanmayı
tercih ederler ancak sadece ilişki ağının
olması yeterli değildir. Sahip olunan
bu ilişkiler bütününün kalitesi de çok
önemlidir. Çünkü düşük kalitedeki bir
ilişki sonucunda gerçekleştirilmesi
beklenen faaliyetler konusunda yardım
sağlanamayacaktır. Bireyler için geçerli
olan bu durum, küme içinde yer alan
bir işletme için de aynen geçerlidir. Eğer
bir işletme kümelenme süreci içerisine
girmişse bulunduğu sosyal ağdaki
tüm işletmelerin sahip olduğu güçten
istifade edebilecektir. Kümelenmeyi
reddederse sosyal sermaye ile kurulan
ağ yapının sağladığı tüm avantajlardan
mahrum kalacaktır.
Sosyal sermaye kavramını 1970’li
yıllarda Fransız Sosyolog Pierre Bourdieu
kullanmıştır. 1990’da Amerikalı sosyolog
James Coleman ile Amerikalı siyaset
bilimci Robert D. Putnam kavramı
popüler hale getirmişlerdir. Bu konuya
en yoğun katkıyı bu üç akademisyen
vermişlerdir. Robert D. Putnam’a göre
(2000); “Sosyal Sermaye teorisinin ana
fikri, sosyal iletişim ağlarının bir değeri
olduğudur… Sosyal bağlar bireylerin ve
grupların verimliliğini etkilemektedir.”
Gerçekten de kümelenme içinde yer
alan bir aktör ile kümelenme dışında
olan bir aktör arasında verimlilik,

kaynaklara ulaşım, endüstriye ait
girdilere daha ucuza ulaşma gibi
konularda ciddi farklar meydana
gelecektir. Kümelenme içinde kaynaklar
toplu alındığı için girdiler daha ucuza
temin edilecek veya üretilen ürünler
kurulan ortak pazarlama şirketi kanalıyla
daha kolay ve kârlı olarak satılabilecektir.
Bu sayede işletmelerin verimlilik
düzeylerinin daha yüksek olacağı
açıktır. Sosyal sermayenin gelişmediği
bir coğrafyada karşılıklı yardımlaşma,
kaynakların etkin kullanımı ve toplu
yapılan faaliyetleri gerçekleştirmek
mümkün olmayacaktır. Bu nedenle
sosyal sermaye ile geliştirilen iletişim
ağının değerden öte, değerler üstü
bir değeri ve aktörlere sağladığı
stratejik avantajları mevcuttur. Yapılan
birçok bilimsel araştırma bu gerçeği
doğrulamaktadır.
Putnam, İtalya üzerinde bir araştırma
yapmıştır. Araştırmanın sonucunda
Putnam, Kuzey İtalya ile Güney İtalya
arasındaki gelişmişlik farkının nedenini
sosyal sermaye ile açıklamıştır. Putnam
her iki bölgedeki gelişim farkının
temel nedeninin sosyal sermaye
düzeylerindeki fark olduğunu ortaya
koymuştur. Güney İtalya’nın gelişim
düzeyindeki geriliğin en önemli
sebebinin ailevi yapıdan kaynaklanan
baskılar ve buna bağlı olarak gelişen
güvensizlik ortamı olduğunu ortaya
koymuştur. Bu durum ise Güney
İtalya’da hem ekonomik kaynakların
hareketini zorlaştırmış hem de ortaklaşa
ticareti engellemiştir. Öte yandan Kuzey
İtalya’da ailevi ve geleneksel kültürün
güvensizlik oluşturan baskıcı etkileri
olmadığı için kazanılan sosyal sermaye,
gayri resmi işbirliklerinin artışına
yol açmış ve bu sayede işletmelerin
maliyetlerinin düşmesine neden olan

sosyal ağlar kurulabilmiştir. Sonuç
olarak, aynı ülke toprakları içerisinde
yer alan iki bölgenin gelişimi, normatif
kültüre bağlı olarak gelişen farklı sosyal
sermaye biçimleri ile ayrışmıştır.

SOSYAL SERMAYE ve GÜVEN
Sosyal sermayenin gelişimi bir
bölgede aktörler arasındaki sosyal
etkileşimi artırır. Sosyal etkileşimin
artışına paralel olarak, normların
sürekli tekrarlanmasının bir sonucu
olarak ilişkiler güvene dönüşür. Sosyal
sermayenin güçlü olduğu bir bölgede
güven kendiliğinden tesis edilmiş
olacaktır. Güveni zedeleyen ilişkilerin
çıkma ihtimali de çok azalacaktır. Çünkü
güvensizliğe sebebiyet veren herhangi
bir aktör, güveni ortadan kaldıran
hareketinden ötürü yalnızca bir aktörün
tepkisine maruz kalmayacak, kümeyi
oluşturan tüm aktörler bütününün
tepkisiyle karşılaşacaktır. Hiçbir aktör
böylesine güçlü bir yapıya karşı
güvensizlik oluşturan bir davranışta
uzun vadede bulunamayacaktır. Sosyal
sermayenin gelişimi güven unsurunu
müesses bir yapıya dönüştürür.

SOSYAL AĞLARIN GÜCÜ
Sosyal sermaye konusunda öncü
olan her üç akademisyen de sosyal
sermayenin değişik yönlerini ortaya
koymuş olmalarına rağmen, mutabık
olarak iletişim ağının gücünü
vurgulamışlardır (Field, 2003).
Mikroekonomide yapılan çalışmalar
işletmeler için bu durumu matematiksel
kesinlikle doğrulamaktadır. Oyun
kuramsal (game theoretic)1 modellerde
1 Oyun Kuramı, mikroekonominin önemli
bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu alana
katkılarından ötürü birçok iktisatçıya Nobel
Ekonomi ödülü verilmiştir. Oyun Kuramı’nda
ifade edilen oyunun oynanması aslında bir
MAYIS 2012
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oyunculardan birinin kazandığı ve
diğerlerinin kaybettiği (iletişim halinde
olmayan oyuncular) oyunlarda,
oyuncuların kazançları toplamının,
işbirliği yapılan oyunlarda (cooperative
games) oyuncuların kazandıklarından
daima daha az olduğu ispatlanmıştır.
Matematiksel yöntemlerle kanıtlanmış
olan bu durum kümelenme, dış politika,
siyaset bilimi, ekonomi vb. tüm alanlarda
cari olan bir kuramsal çerçevedir.
Burada oyuncuların işbirliği yapmalarını
sağlayan mekanizma sosyal sermayedir.
Kümelenme zaten oyuncuları bir araya
getirdiği ve koalisyonlar kurarak sistemi
beraber tasarlama fırsatını aktörlere
sunduğu için, uluslararası rekabette
yalnızca bir işletmenin tüm işletmelere
karşı koymaya çalıştığı rekabetten
çok daha etkili bir araçtır. Sistemsel
bir rekabet aracı olan kümelenme,
uluslararası rekabette oyunculara
önceden iktisadi sistemi tasarlayabilme
(mechanism design) imkânını da
sunmaktadır. Böylece sistemi tasarlayan,
oyunu kuran ve kuralları koyan aslında
küme ve dolayısıyla küme içinde yer
alan aktörler olabilecektir. Her bir
durumda bu sistem içinde yer alan
oyuncuların kazançlarının daha fazla
olacağı matematiksel olarak iktisatçılar
tarafından ispatlanmıştır. İşletmelerin
oyunun oynanması olarak anlaşılmamalıdır.
Aktörlerin gerçekleştirdiği tüm faaliyetler
ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken yaptıkları
hamleler oyunun kendisidir. Hamleleri
gerçekleştiren işletmeler oyunculardır. Oyun
Kuramı mikroekonomide hangi aktörün hangi
stratejiyi oynaması gerektiğini gösteren ileri
düzey matematiksel (reel analiz ve topoloji)
analizler sonucunda stratejilerin belirlendiği
bilimsel bir araçtır. Strateji bilimi olarak da kabul
edilen Oyun Kuramı yalnızca iktisatta değil,
dış politikada, siyaset biliminde ve stratejik
seçim yapmayı gerektiren tüm alanlarda
uygulanmaktadır.

44

MAYIS 2012

bireysel davranmaları durumunda ise
mekanizma tasarlamaları, bir sistemin
parçası olan global rakiplerine karşı
mukabelede bulunmaları, rekabet
edebilirliklerini sürdürmeleri mümkün
değildir. O halde kümelenme rekabetin
şiddetine göre işletmeler için bir
zorunluluktur.
Burada sistemin tasarlanmasında
rekabet hukukunun çiğnenmemesi
oyunun tasarımındaki kritik noktadır.
Kümelerin mekanizma tasarlamaları
durumunda, devlet rekabeti bozacak
ikili anlaşmaları kontrol edecek ve
ülke içinde rekabetin bozulmasına izin
vermeyecektir. Sosyal sermayenin iki
yönü mevcuttur. Eğer düzgün amaçlar
için kullanılırsa çok olumlu neticelerin
elde edilmesini sağlayacaktır ancak
kötü yönde kullanılması durumunda
belirli bir grubun oluşturduğu ağ yapı,
diğer aktörler için negatif dışsallıklar2
meydana getirebilir, onlara zarar
verebilir. Bu konuda da yine kuralları
koyan, sınırları belirleyen devlet
olacaktır.
Uluslararası ticarette oyunun kurulması
ve iktisadi tasarımın yapılması ülkenin
rekabetçiliği açısından ülkeye ciddi
avantajlar sağlayacaktır. Küresel
düzlemde bu tür sistemsel üretim yapan
ağ yapılara karşı bireysel olarak rekabet
etmek yenilgiyi baştan kabul etmektir.
Ülkemizde yer alan işletmeler asgari
hayatta kalmayı sürdürmek, rekabet
2 Dışsal ekonomiler, bir ekonomik birimin
diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde
doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkardığı
olumlu ve olumsuz etkileri ifade etmektedir. Eğer
ortaya çıkan etki diğer firma veya kişinin fayda
fonksiyonunu olumlu olarak etkiliyorsa pozitif
dışsal ekonomiler, olumsuz yönde etkiliyorsa
negatif dışsal ekonomiler söz konusudur.
Kümelenme pozitif dışsal ekonomiler meydana
getirir.

etmeye devam etmek istiyorlarsa
şahsi isteklerini bir kenara bırakarak bir
kümeye entegre olarak faaliyetlerini
yürütmelidirler.
Kümelenme gibi toplu ve işbirliği
içerisinde hareket edilmesini gerektiren
durumlarda, aktörler kendi başlarına
bırakıldıklarında, bireysel davranarak
bütünleşik faydaya ulaşamamaktadırlar.
Temelini, işbirlikçi olmayan Oyun
Kuramı’ndan (non-cooperative games)
alan birinci nesil kolektif-davranış
teorilerinde (collective-action theory)
bu sonuca varılmıştır (Olson, 1965;
Hardin 1968). Aktörlerin kendi başlarına
çözemedikleri bu durumun üstesinden
gelebilmek için dışsal bir otoritenin
müdahalesine ihtiyaç vardır (Ostrom
ve Ahn, 2009). Kümelenme gibi birden
çok aktörün birleşmesini sağlamanın
gerekli olduğu bir yapı içerisinde bir
taraftan aktörlerin birlikte iş yapmalarını
kolaylaştıran Sosyal sermaye kültürü
geliştirilirken diğer taraftan da aktörlerin
bireysel davranmalarını engelleyici
mekanizmalar ihdas etmek ve iletişimin
artışını sağlayacak bir kültürel dönüşüm
meydana getirmek gerekecektir.

SOSYAL SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİ
Sosyal sermayenin geliştirilmesi için
yapılması gerekenler o coğrafyada
konumlanmış olan küme aktörlerine
bağlı olarak gelişecek bir süreçtir. Bir
başka deyişle o coğrafyada sosyal
sermayeyi en iyi şekilde geliştirecek
olanlar yine coğrafyanın aktörlerinden
başkası değildir. Dünyadaki hiçbir
gelişmiş endüstri kendi kendisine
oluşmamıştır ancak sonradan
oluşturulmuştur. Bu geliştirilme
sürecinde Sosyal sermayenin çok
önemli bir rolü vardır. Her bir endüstriyel
yoğunlaşmanın bir orijini (başlangıç
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noktası) vardır. O başlangıç noktası
işletmelerin konumlandığı lokasyondan
başkası değildir. O halde kümelenme
sürecinin başlangıç noktası, kümenin
konumlandığı yereldir. Sonrasında bu
yerelin özelliklerini kümelenme sürecine
taşıyan aktörlerdir. Bir sonraki aşamada
ise bu yerel karakteristiklere bağlı olarak
gelişen sosyal sermaye kavramı gelebilir.
O halde sosyal sermayenin geliştirilme
sürecini o coğrafyada yer alan
aktörlerden daha iyi kimse geliştiremez.
Çünkü insanları birbirine bağlayan
iletişimsel araçlarını, normatif kültürü,
örfleri, ananevi yapıyı, dini inançları en
iyi bilen kümenin içindeki aktörlerden
başkası değildir. Netice olarak sosyal
sermayenin oluşturulması için
kümelenme aktörleri dışarıdan elinde
sihirli değneği bulunan bir moderatör
beklememelidirler. Bekledikleri
moderatörü kendi içlerinden çıkararak
kümelenmelidirler. Kültürel yapının
sosyal sermayeyi azaltıcı mahiyette
olduğu durumlarda ve kümelenme
sürecinin başlangıcında dışarıdan
profesyonel bir destek almak makul
olabilir.

SOSYAL SERMAYE ve YERELLİK
Sosyal sermaye, kümelenme
sürecinin başından sonuna kadar
yerel karakteristikler dikkate alınarak
geliştirilmelidir. Çünkü sosyal
sermayenin sabit bir biçimi yoktur; her
bir yörede, bölgede sosyal sermayenin
geliştirileceği metodolojiler birbirinden
farklı olmak zorundadır. Sosyal
sermaye geliştirilirken o coğrafyanın, o
kültürün küme aktörlerine eklemlediği
özellikler, örfler, adetler, normatif
kültür, sosyolojik özellikler, dini inançlar
dikkate alınarak sosyal sermayenin
gelişimi sağlanmak zorundadır.

Zaten sosyal sermaye ile zikredilen
kavramlar arasında doğrudan bir ilişki
söz konusudur. Yani sosyal sermayenin
oluşum süreci, örflere, sosyolojik yapıya,
dini inançlara, normatif kültüre bağlı
olarak gelişecektir ve bu kavramlar
sosyal sermayeyi oluşturan alt
unsurlar olacaktır. Aksi durumda küme
aktörlerinin inanmadıkları ve daha
önceden kanıksamadıkları bir oluşum
karşısında, aktörler çalışmalara reaksiyon
gösterebilirler. Bu nedenle sosyal
sermaye bir bölgede geliştirilirken yerel
karakteristiklere bağlı kalmak ve küme
geliştirilirken bu prensip çerçevesinde
kümelenme sürecini tamamlamak
değişmez bir esastır.
Dünyanın en önemli teknolojik
kümelenmesi Silikon Vadisi ise, Silikon
Vadisi’ni en güçlü kılan değerler Silikon
Vadisi’nin bulunduğu coğrafyada
türetilmiştir. O değerler Silikon
Vadisi’nin içinde oluşturulmuştur.
Aslında işletmelerin spesifik ortamlarda
kazandıkları özelliklerdir ki bu
endüstrileri en yukarıya taşımıştır. O
halde küreselleşmeyle birlikte üretim
faktörlerinin birçoğu ikame edilebilir
duruma gelmiş olsa da yerelde gelişen
kümelenmiş işletmelerin oluşturdukları
ağ yapılar küreselleşmeye rağmen
etkinliklerini devam ettirmektedirler.
İşletmelerin verimliliklerini artırdıkları,
birlikte teknoloji geliştirdikleri ağ yapılar
ve işletmeler arasındaki iletişim örgüsü
taklit edilemeyen özelliklerdendir.
Üretilen bir ürün taklit edilebilir ancak
üretimi gerçekleştirilen ürüne ilişkin
süreçler, sosyal ağ içinde gerçekleştirilen
faaliyetler, sağlanan avantajlar rakipler
tarafından teşhisi mümkün olmayan
ve taklit edilmesi imkânsız yerele has
kazanımlardır.

SONUÇ
İşletmelerin endüstriye ait problemleri
sürekli çözmeleri, tedarik zincirinin
halkalarını teşkil etmeleri, etkileşim
ve iletişim sayesinde bilgiyi yaymaları
ve bu sayede yenilikleri birlikte ortaya
koymaları, dünyadaki yenilikleri sürekli
takip etmeleri ancak bir masa etrafında
sistematik olarak toplanmaları ve sosyal
sermayeyi geliştirmeleriyle mümkün
olabilir. Bu yapının oluşturulamadığı
durumlarda dünyanın bir başka
bölgesinde bu gücü arkasına almış bir
sosyal ağa (Network) bağlı işletmeyle
mücadele edilmek zorunda kalınacaktır.
Böyle bir yapı karşında hiçbir işletmenin
hayatını devam ettirme garantisi yoktur.
İşletmelerimiz bu şartları göz önüne
alarak sosyal sermayelerini en yüksek
seviyeye çekmelidirler. Mevlana’nın
deyişiyle işletmelerimiz, “Bir olmalı, iri
olmalı ve diri olmalıdırlar…”
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CLUSTERING
Organized Industrial Zones and Clustering
The first reference to clustering concept was done in 1890s by
the British economist Alfred Marshall when he was elaborating
on successful industrial zones like Lancashire, Sheffield, and
South Wales. At this point, Marshall emphasized three forms
of economic externalities characterizing clusters. First of all, it
can be defined as an economy of specialization and division of
labor depending on activities and processes complementing
each other. Secondly, it is a knowledge and communication
economy sourced from
collective production of
nonstandard products. Lastly, it
can be named as a labor supply
economy due to the existence
of qualified labor force. In this
context, organized industrial
zones are focused in order to
minimize the negative effects
of industry concentration,
infrastructural problems and
environment pollution and maximize proximity.

Clustering in Global Competitiveness
Merchandise growth had been carried out by small and medium
sized enterprises at first and then by multinational companies
after Industrial Revolution. From now on, it has begun to be
practiced within clusters including international companies
and thus, having global power. In recent years, some regions of
the world coincide with certain sector/sub-sector expertise and
sell their commodities successfully depending on quality and
satisfaction criteria in many markets. These clusters which even
the big size international companies developed their relations
with and took support as suppliers, seem to have more power
in the world economy with their increasing numbers, efficient
production capabilities and advanced expertise. Nowadays,
many ideas coming through the firms have begun to mature by
the interaction between firms. In this direction, it is obvious that
real success in clusters is possible with bilateral trust and team
work. In summary, competitive power of countries increases
when companies behave as strategic partners in global market
instead of domestic rivals.

State Intervention in Clustering Process: The Ministry of
Science, Industry and Technology Cluster Support Program
Cluster can be defined as “sectoral aggregation of firms and
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organizations operating in interaction towards creation of
a certain economic value”. These aggregations emerge in a
natural and incidental way. For instance, proximity to natural
resources and raw materials, cultural tradition and local history
can be the reasons for aggregation. Despite this natural
formation, the interaction maximizing the economic value of
sectoral aggregation cannot develop in the same naturalness.
In other words, only the existence of the cluster do not provide
the contribution required for economic welfare. The concept
of clustering gained a meaning at this point and has been
defined as a process of increasing/strengthening the interaction
between cluster actors
both in terms of quality and
quantity. Therefore, the main
difference between cluster and
clustering is that the former is
a phenomenon whereas the
latter is a process, process of
economic value creation. Here,
clustering can be summarized
as a whole process of increasing
productivity, encouraging
innovativeness, attracting investment, going towards research,
strengthening industrial base, developing special goods
and services and bringing all of them in focus for the sake of
development capabilities. Through this process, it is realized that
the communication between development actors has been very
important and individual efforts fail to satisfy the needs to reach
the targets set by the state authority. Thus, clusters have been
required in transforming simple communication to cooperation;
cooperation to tangible gains and they needed to be supported
by the state as a development tool.

Cluster Activities of the Ministry of Science, Industry and
Technology and Cluster Support Program
Studies about formation and development of cluster policies
have been begun by the Ministry of Science, Industry and
Technology since 2008 within the framework of precautions
included in action plans of the Ninth Development Plan
(2007-2013). In line with these studies, Ministry of Science,
Industry and Technology has taken place as stakeholder in
the “Developing National Clustering Policy Project” driven
by the Ministry of Economy. Clustering has taken a role in
increasing regional and national competitiveness through
cooperation networks, partnerships and platforms formed
between companies themselves and between companies
and stakeholder public-private institutions. The government

has taken (legal and administrative) precautions for revealing
clustering attempts and increasing their efficiency. Thus, it
acts as a catalyst by forming national and regional support
mechanisms. As a result, framework regarding clustering policy
has been determined. This framework has been based on three
basic elements: Creating consciousness and awareness, forming
convenient environment
and designing and
implementing support
mechanisms. In a parallel
direction, one of the
main axes under the
“Development of Cluster
Support Program in the
fields of Competitiveness
and Innovativeness
Project” has been
“developing Cluster
Support Program”.
During this process,
besides success
stories of national and
international clusters,
experiences have also
been utilized. With a
wide range of target
groups, the Program
has been prepared
by the help of focus
group discussions and by taking the views and suggestions
of representatives from public sector, universities, private
sector and non-governmental organizations. Program has also
been designed in company with scientific methods based on
objective criteria and within the framework of Turkey’s cultural
structure and characteristics. Certain performance criteria have
been determined in order to provide a reasonable monitoring
and assessment process. Therefore, choosing and evaluating
clusters at a certain level of competitiveness and sustainability
became easier. Moreover, monitoring and assessment process
towards the Program in general would help development
through updating and providing input for policy making. In this
way, Cluster Support Program under the responsibility of the
Ministry of Science, Industry and Technology has handled the
process of supporting, monitoring and evaluating and analyzing
the effects on the economy concomitantly.

The Advantages of Clustering for SMEs and the SMEs’
Accessibility to Financial Sources
SMEs have been significant for the economy in terms of
employment creation, sustainability, flexible production,
competitiveness and capability of coherence to international
economy. Thus, it is obvious that the state assistance for
SMEs will continue in
increasing amounts.
However, independent
and scattered structure
of state assistance
decreases efficiency
and productivity
and complicates
the monitoring and
assessment processes of
the support. Clustering
approach gives SMEs
the chance of investing
in high value-added
areas by utilizing scale
economies that have
generally been valid for
big firms. By the help
of a national cluster
support program,
the international
competitiveness of
clusters would increase
and economy would flourish as innovativeness settled down in
general framework.

The Role of Social Capital in the Clustering Process
Firms’ ability to solve problems regarding industry, to establish
the supply chain, to spread information through interaction
and communication and to follow improvements worldwide
can develop only by systematic meetings and progress in their
social capital. When this structure cannot be built, it became
compulsory to struggle with a firm connected to a network
depending on such power elsewhere around the world. Against
this structure, there is no guarantee of survival for any firms.
Considering these circumstances, firms in Turkey should increase
their social capital to levels as high as possible. In Mevlana’s
words, “They should be united, big and living.”
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ULUSLARARASI VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ / INTERNATIONAL PRODUCTIVITY STATISTICS
Seçilmiş AB Ülkeleri Son Dört Çeyrek Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi Ortalaması ve Ortalama Yıllık Değişim Oranları
Index of Production Per Person Employed; Average of Last Four Quarters and Annual Average Rate of Growth For Selected EU Countries

Kaynak: Ulusal Verimlilik İstatistikleri, EUROSTAT
Source: National Productivity Statistics of Turkey, EUROSTAT

İşgücü Verimliliği Değişimleri / Labour Productivity Growth
Çalışılan Saat Başına GSYİH - Ortalama Yıllık Yüzde Değişim / Growth in GDP Per Hour Worked - Average Annual Growth In Percentage

Kaynak: OECD Factbook 2011: Ekonomik, Çevresel ve Sosyal İstatistikler
Source: OECD Factbook 2011: Economic, Environmental and Social Statistics
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ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ / NATIONAL PRODUCTIVITY STATISTICS
İmalat Sanayi Verimlilik Değişimleri (Yıllık ve Üç Aylık) ve Üç Aylık İçin Eğilimler
Productivity Changes in Manufacturing Industry (Annually and Quarterly) and Trends for Quarterly Data

Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2005 Ort.=100) / Index of Production Per Person Employed (2005 Ave.=100)
Toplam Sanayi / Total Industry
Madencilik ve Taşocakçılığı / Mining and Quarrying
Sanayinin Kısımları/
İmalat / Manufacturing
Sections of Industry
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme …/ Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
ARM - Aramalı / IG - Intermediate Goods
Ana Sanayi
DLT - Dayanıklı Tüketim / DCG - Durable Consumer Goods
Grupları / Main
DZT - Dayanıksız Tüketim / UCG - Non-Durable Consumer Goods
Industrial Groups
ENJ – Enerji / E- Energy
(MIGs)
SEM - Sermaye Malı / CG - Capital Goods
Gıda ürünlerinin imalatı / Manufacture of food products
İçeceklerin imalatı / Manufacture of beverages
Tütün ürünleri imalatı / Manufacture of tobacco products
Tekstil ürünlerinin imalatı / Manufacture of textiles
Giyim eşyalarının imalatı / Manufacture of wearing apparel
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı / Manufacture of leather and related products
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı … / Manufacture of wood and of products of wood and cork…
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı / Manufacture of paper and paper products
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması / Printing and reproduction of recorded media
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı / Manufacture of coke and refined petroleum products
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı / Manufacture of chemicals and chemical products
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı /
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı / Manufacture of rubber and plastic products
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı / Manufacture of other non-metallic mineral products
Ana metal sanayi / Manufacture of basic metals
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) /
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı / Manufacture of computer, electronic and optical products
Elektrikli teçhizat imalatı / Manufacture of electrical equipment
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı / Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı / Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
Diğer ulaşım araçlarının imalatı / Manufacture of other transport equipment
Mobilya imalatı / Manufacture of furniture
Diğer imalatlar / Other manufacturing
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı / Repair and installation of machinery and equipment

2006
104,5
97,0
104,5
119,0
104,6
101,4
104,9
102,9
102,1
101,0
102,0
117,4
103,9
101,3
109,3
115,6
105,7
107,2
107,4
112,6

2007
107,7
95,0
107,6
128,4
106,2
106,0
106,7
107,0
108,5
98,5
109,2
127,2
98,8
107,1
95,1
131,2
106,7
114,3
106,2
116,6

2008
107,4
101,3
106,3
136,5
104,3
110,7
105,7
112,7
106,2
97,5
117,1
155,9
94,5
99,0
92,7
153,7
105,6
116,0
99,4
109,3

2009
107,0
105,7
104,6
136,5
104,8
116,1
111,0
112,9
90,6
95,1
116,1
137,3
97,1
105,4
95,8
184,7
114,7
127,4
82,3
112,9

2010
115,8
102,5
114,1
148,2
113,9
124,9
113,8
122,6
110,2
97,5
103,1
146,2
102,9
111,9
104,7
212,7
117,2
126,8
85,9
122,9

2011
119,8
102,8
117,9
130,8
117,2
130,1
114,7
135,5
116,6
105,9
94,0
109,2
103,7
99,6
99,8
137,0
98,8
108,6
104,1
247,3

109,3

119,4

123,5

129,1

127,9

121,9

98,4
103,1
109,8

100,6
102,2
113,5

95,6
103,0
107,3

94,8
104,0
100,1

104,0
113,4
105,7

139,9
95,8
123,7

102,4

108,5

100,5

91,9

103,7

131,1

80,1
107,2
104,8
102,4
110,1
92,4
126,6
91,4

74,3
107,2
105,2
103,7
188,5
116,0
119,4
128,8

69,9
100,0
95,6
102,8
197,7
133,6
141,8
95,0

64,7
102,9
85,4
90,4
122,5
137,0
149,2
91,8

84,7
119,9
107,2
113,3
126,1
136,4
171,1
99,1

108,2
116,8
104,0
112,4
91,5
130,5
114,5
117,8

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gelibolu Sokak No: 5 Kavaklıdere 06690 ANKARA
Tel: (312) 467 55 90 (10 Hat) - Faks: (312) 427 30 22 - Faks (Dergi): (312) 467 47 79
e-posta: vgm@sanayi.gov.tr - internet: http://vgm.sanayi.gov.tr

