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1 .  Y ö n e t i c i  Ö z e t i  

Firmaların, en iyi bildikleri işe yoğunlaşmalarını sağladığı gibi; çok da iyi 

olmadıkları işlerle vakit kaybetmelerini engelleyen Kümelenme, günümüzün bölgesel 

kalkınma politikalarının temel araçlarından birisi halini almıştır. 

Küme, “sınırları belirli bir coğrafi bölgede yoğunlaşmış, aralarında iş 

bağlantısı, diyalog ve iletişime yönelik aktif kanallar bulunan, özelleşmiş bir 

altyapı, ortak nitelikli işgücü havuzu ve hizmetleri paylaşan; ortak fırsatlar ve 

tehditlerle karşı karşıya kalan, benzer, ilişkili ve destekleyici 

firmaların yoğunlaşması” olarak tanımlanmaktadır. 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın kümelenme konusundaki 

en önemli çalışması, 2009 yılı içinde başlattığı “İzmir’in 

Kümelenme Stratejisi’nin Geliştirilmesi” projesidir. 

İncelemekte olduğunuz bu raporun da, bileşenlerinden 

birini oluşturduğu, İZKA’nın “İzmir’in Kümelenme 

Stratejisi’nin Geliştirilmesi” projesi; bir bölgesel 

kümelenme stratejisi oluşturmayı hedeflemektedir.  

Kümelenme Saha Çalışması, İZKA’nın kümelenme 

stratejisini belirleme çalışmasına temel oluşturmak amacı 

ile 09.11.2009 ila 22.01.2010 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiş ve raporlanmıştır.  

Yanda görülen süreç, Saha çalışmasının birici 

aşamasını oluşturmaktadır. İZKA yönetim kurulunun, 

kümelenme komitesi tarafından önceliklendirilen sektörleri 

onaylamasının ardından, Saha çalışması ekibi, 

önceliklendirilen faaliyet alanlarını detaylandırmışlardır. 

Zira, İZKA’nın Kümelenme Komitesi ile birlikte 6 

temel alan üzerinden önceliklendirdikleri faaliyet alanları; 

ayrıntılı olarak incelendiğinde, 4 basamaklı kodlama sistemine göre 95, 6 

basamaklı kodlama sistemine göre 668 farklı faaliyet alanını temsil 

etmektedir. Bu nedenlerden ötürü, Kümelenme komitesinin NACE rev.1.1’in 

2’li sınıflandırmasına göre önceliklendirmiş olduğu faaliyet alanları üzerinde 

çalışma yapabilmek için, saha çalışması öncesinde bir Faaliyet Alanı Seçimi 

çalışması gerçekleştirilmiştir. NACE rev.1.1.’e göre 4 ve 6 basamaklı faaliyet 
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alanları üzerinde yapılan ayrıntılı inceleme ve analizler sonucunda, İZKA 

Yönetim Kurulu tarafından 2 basamaklı NACE rev.1.1.’e göre 

önceliklendirilmiş faaaliyet alanları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 

detaylandırılmıştır. 

 
SAHA ÇALIŞMASI İÇİN BELİRLENEN FAALİYET ALANLARI 

 
Araç Üstü Ekipman 
Gelinlik, Abiye ve Sünnet Kıyafetleri 
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları 
Lojistik 
Konserve Gıda 
Kimya: Temizlik Malzemeleri, Kozmetik ve Boya 

 

Çalışmanın ikinci aşamasında, bir saha çalışması yürütülmüş, 100 

farklı kurum ve kuruluş ile Yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 3 farklı 

analiz sonucunda incelenen faaliyet alanlarının kümelenme düzeyleri analiz 

edilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerle ilgili açıklama aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

Aşağıda saha çalışmasının ikinci aşamasının süreci yer almaktadır. 
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Saha çalışmasında kullanılan analizlere ilgili açıklama aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

İZMİR KÜMELENME STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

SAHA ÇALIŞMASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANALİZLER 

İş ve İhtiyaç Analizi Firmaların, 2 yaşamsal işletme fonksiyonu (Pazarlama ve Üretim) 
ve bunların 5 temel kaynağa (İnsan Kaynağı, Finansman Kaynağı, 
Maddi Duran Varlıklar, Bilgi ve Deneyim Kaynakları, İlişkiler ve 
İletişim Ağı) duydukları ihtiyaçlar açısından değerlendirilmesi 
prensibine dayanan Fonksiyon-Kaynak Matriksi 1  yöntemi esas 
alınarak gerçekleştirilmiştir. İş ve İhtiyaç Analizi’nin 
değerlendirme sürecinde Likert Ölçeği’nin kullanılmıştır. 
Değerlendirme: 1- KESİNLİKLE YETERSİZ DÜZEYDE, 2- YETERSİZ 
DÜZEYDE ,3- NE YETERLİ / NE YETERSİZ DÜZEYDE, 4- YETERLİ , 
DÜZEYDE, 5- KESİNLİKLE YETERLİ DÜZEYDE ölçekleri üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 
 

Küme Dinamiği Analizi Kümenin ilişkide olduğu kurumları, ilişkilerdeki iletişim 

merkezlerini, iletişim yoğunluklarını ve anahtar kişi ve kurumları 

ortaya koymaya yönelik bir analiz olarak tasarlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Kümelenme Düzeyi Analizi Kümelenme düzeyi analizi için 4 ana başlık (Pazarlama Etkinliği, 

Yönetim Etkinliği,   Üretim Etkinliği ve Kümelenme Kapasitesi) 

altında 10 farklı gösterge  (iç pazarda etkinlik düzeyi, dış pazarda 

etkinlik düzeyi, kalite yönetim sistemi sertifikasyon düzeyi, 

departmanlaşma düzeyi, AR-GE ve Tasarım düzeyi, istihdam 

düzeyi, firma büyüklüğü düzeyi, üniversite ve AR-GE kuruluşları 

ile ilişki düzeyi, sektörel örgütlenme düzeyi, işbirliğine yönelik 

istek ve motivasyon düzeyi) geliştirilmiştir. Geliştirilmiş olan her 

bir gösterge; kavramsal ve tanımlayıcı bir yöntemle, 3’lü bir ölçek 

üzerinden (1: düşük seviyede, 2: orta seviyede, 3: yüksek 

seviyede) puanlanmış ve her bir faaliyet alanı için ayrıca 10 farklı 

göstergeden almış olduğu toplam puanlar endekslenmiştir 

(i=100).  

Çalışmanın sonucunda, Kümelenme komitesi tarafından 

önceliklendirilmiş olan sektörlerin kümelenme düzeyleri analiz edilmiş, bu 

kümeler sınıflandırılmıştır. Gerçekleştirilmiş olan Kümelenme Düzeyi Analizi 

aşağıda yer almaktadır. 

                                                                 
 
1
 BMS, Management System: Guide for Enterprise Competitiveness, International Trade Centre, ITC 

UNCTAD/WTO, Geneva, 2003. 
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Kümelenme Düzeyi Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerçekleştirilen Kümelenme Düzeyi Analizi sonucunda bir Küme Tipolojisi 

geliştirilmiş, analiz edilen kümeler bu tipolojiye göre sınıflandırılmış, her bir kategori 

için politika öneriler yapılmıştır. Aşağıdaki tablo küme tipolojisi ve geliştirilmiş 

politika önerilerini içermektedir. 
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Küme Tipolojisi 

 

 OLGUN KÜME GELİŞMEKTE OLAN KÜMELER 
POTANSİYEL 

YOĞUNLAŞMALAR 

ENDEKS 
ARALIĞI 

100 - 85 84 - 51 50 - 1 

Endeks 
Değeri 

97 83 73 60 50 47 

KÜME 

Endüstriyel 
Havalandırma 

İklimlendirme ve 
Soğutma 

Konserve 
Gıda 

Kimya 
Araç 
Üstü 

Ekipman 
Lojistik 

Gelinlik ve             
Abiye Kıyafet 

Politika 
Önerisi 

-İhtiyaç belirlemeye, 
planlamaya ve 
desteklemeye 

yönelik programlar 
geliştirilmeli 

 
- İşbirliğini geliştirmeye yönelik 

programlar geliştirilmeli, 
 

- Kümelenme yaklaşımını 
yaygınlaştırmaya yönelik programlar 

geliştirilmeli, 
 

- sektörel örgütlenmeyi 
cesaretlendirici programlar 

geliştirilmeli,  
 

- insan kaynağı kalitesini geliştirici 
programlar uygulanmalı, 

 

- Kurumsal kapasite artışına 
yönelik programlar geliştirilip, 

  
- Kümelenme yaklaşımını 
yaygınlaştırmaya yönelik 
programlar geliştirilmeli, 

 
-Uluslararasılaşma programları 

geliştirilmeli, 
  

 
Üniversite – Sanayi İşbirliğini geliştirici programlar geliştirilmeli 

 

 

 

Birçok yönüyle Türkiye’de bugüne kadar yapılan kümelenme çalışmaları 

içinde en kapsamlısı olan İZKA’nın İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi 

Projesi’ni diğerlerinden ayıran en önemli özellikler şunlardır: 

o En güncel (2008) verilerin (istihdam, firma sayısı, ihracat) kullanılması, 

o Farklı göstergeler oluşturabilme imkanı yaratmak amacıyla 6’lı NACE 

kodu (rev.1.1.) temelinde faaliyet alanlarının yutiçi ve yurtdışı satışları, 

yatırım indirimleri ve AR-GE harcamaları, Marka, Patent, Endüstriyel 

Faydalı Model gibi yeni verilerin derlenmesi ve ilave göstergeler 

geliştirilmesi,  

o İlk kez ilçeler bazında istatistiksel analizler gerçekleştirilmesi. 
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o Kümelenme düzeyini analiz etmek için bir kümelenme düzeyi analizi 

yönteminin geliştirilmiş olması, 

o Kümelenme seviyelerine göre kümeleri gruplandırmak için bir 

gruplandırma yönteminin geliştirilmiş olması, 

o Kümelerin iç dinamiklerini anlamak, ilişkileri belirleyebilmek için bir 

küme dinamiği analizi yönteminin geliştirilmiş olması, 

o Gelecekte kümelerin destek ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara 

göre desteklenmeleri için iş ve ihtiyaç analizi yönteminin geliştirilmiş 

olması 
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2 .  G i r i ş  

 Bilindiği üzere Kümelenme, günümüzün bölgesel kalkınma 

politikalarının temel araçlarından birisi halini almıştır. Çok sayıda 

akademisyen, kalkınma ekonomisti ve uzman bölgesel kalkınma stratejilerini 

kümelenme yardımıyla gerçekleştirmek istemektedir. 

 Kümelenme firmaların en iyi bildikleri işe yoğunlaşmalarını sağladığı 

gibi çok da iyi olmadıkları işlerle vakit kaybetmelerini engellemektedir.   Bu 

sayede, neredeyse bütünsel bir sistem şeklinde çalışma olanağına sahip olan 

firmalar kaynaklarını daha verimli ve kolektif olarak kullanarak tek başlarına 

üretebileceklerinden daha büyük bir çıktı ortaya koymaktadırlar. Rekabetçi 

hale gelen piyasalar ve hızlı ve kendilerine özel cevaplar isteyen seçici 

müşteriler de dikkate alındığında, Kümelenme temel alınarak oluşturulan 

politikaların kamunun verimini artırdığı gözlenmektedir. 

 Kümeler aynı zamanda kendi kendine yeten bir ekonomik gelişmeye 

yol açarlar. Lokasyon avantajı benzer ve tamamlayıcı girişimleri 

cesaretlendirir ve böylece yeni kümelerin ortaya çıkmasını sağlar. Başarılı 

firmalar bu yeni ortamda hayatta kalabilmek için sürekli yenilikler yapmak 

zorundadırlar ve dolayısıyla da bu özel durumlarını dikkate alacak, kendisi de 

yenilikçi olacak ve tıpkı bir firma gibi hızlı ve ihtiyaca özel hizmetler 

sunabilecek bir kamu ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

  İncelemekte olduğunuz bu çalışmanın ilk üç bölümünde, bugüne 

kadar gerçekleştirilen çalışmalar tarihsel çerçevede kısaca özetlenmektedir. 

Saha çalışması yöntemi hakkında bilgi verilen dördüncü bölümün ardından,  

beşinci bölümde İstatistik Analizde ortaya çıkan sektörler arasından, İZKA 

yönetim kurulu onayı ile kümelenme komitesi tarafından önceliklendirilen 

faaliyet alanları üzerinde gerçekleştirilen saha çalışması sonuçları 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın altıncı bölümünde, gerçekleştirilen saha 

çalışması ve geliştirilen yöntemlerin ışığında, bir sınıflandırma metodolojisi 

geliştirilmiş ve gelecekte uygulanması önerilen politikalar belirtilmiştir. 
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Çalışma sırasında faydalanılan kaynaklar ve çalışmanın ekleri, takip eden 

yedinci ve sekizinci bölümlerde yer almaktadır. 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın “İzmir Kümelenme Stratejisinin 

Geliştirilmesi Projesi” başlıklı çalışması, bu anlamda, Türkiye için bir pilot 

model oluşturması ve gerek istatistik bölümünün (kantitatif çalışma) gerekse 

bu saha çalışmasının (kalitatif 

çalışma) metodolojik yenilikler 

ortaya koyması gibi önemli 

yaklaşım değişikliklerinin ötesinde, 

Yerel Ekonomi’nin yerel kurumlarca planlanması, desteklenmesi ve 

gözlemlenmesi adına önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarılı ve Yenilikçi firmaların oluşturduğu bir 

ekonomik sistem; kendisi de Yenilikçi olan ve tıpkı bir 

firma gibi hızlı ve ihtiyaca özel hizmetler sunabilen kamu 

idareleri tarafından geliştirilebilir. 
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3 .  D ü n y a d a  K ü m e l e n m e  Ç a l ı ş m a l a r ı  

Neoklasik İktisat Okulu’nun kurucusu ve en önemli temsilcilerinden 

Alfred Marshall; günümüzden tam 120 yıl önce, 1890 yılında yayınladığı 

Ekonominin Esasları isimli çok bilinen eserinde daha önce hiçbir iktisatçının 

üzerinde yoğunlaşmadığı Dış Ticaret ve Piyasa Dalgalanmaları gibi konuları 

irdelemekle kalmamış günümüzde çoğu batı ekonomisinde bölgesel 

ekonomik kalkınma için vazgeçilmesi imkânsız  kabul edilen Sanayi 

Kümeleri2’nden ilk kez bahseden iktisatçı da olmuştur. 

Gerçekten de, tıpkı Marshall’ın belirttiği gibi, bazı sanayiler, bazı 

bölgelerde diğerlerine oranla daha fazla yoğunlaşmıştır. Nitelikli işgücü ve 

bilgiye ulaşabilmenin sağladığı 

üstünlükler, rakiplerin 

birbirlerinden eleman çalması 

veya firma ticari sırlarını 

öğrenmesi tehlikesinden daha 

baskın çıktığı şirketler, 

rakipleri de dahil olmak üzere 

diğer firmaların yakınında kurulma eğilimi göstermektedirler.  Afyon 

mermerinden ötürü mermercilerin Afyon’da, kömür ocaklarının ise Soma ve 

Zonguldak’ta yerleşik olması ve bu bölgelerde ağır yük taşımaya uygun 

taşımacılık kooperatiflerinin bulunması, kümelenmenin en basit açıklanabilir 

örneklerini teşkil etmektedir.  Sanayinin temel seviyedeki bu kümelenmesi, iş 

idaresinin görevlerinde ve işgücünün makine sanayisinde uzmanlaşmasında 

modern gelişmelere yol açmıştır3. 

 

                                                                 
2
 Alfred Marshall, Ekonominin Esasları (Principles of Economics) isimli eserinde; birebir Türkçe’ye 

çevirildiğinde sanayilerin yerelleşmesi (localization of industries) terimini kullanmış ancak yine aynı eserde 
söz konusu sanayi yerelleşmesini “alan ekonomileri”, “işgücünde uzmanlaşma” gibi çağının çok ötesindeki 
konularla bir arada değerlendirmiştir. Bu perspektifle bakıldığında, kümelenme teorisinin başlangıcını 
bilim adamına saygı açısından A. Marshall’a dayandırmak uygun görülmektedir. Bu nedenle orijinal 
metinlerde yazarı tarafından localization olarak kullanılan tanım, Türkçe’ye yerelleşme değil, kümelenme 

olarak çevrilmiştir.    
3
 Alfred Marshall, Principles of Economics, McMillan and Co. Ltd., London, 8. Baskı, 1920, Bölüm IV. X, s.27 

“Sanayilerin belirli bölgelerde kümelenmesi birçok 

etkene dayanmakla beraber, bunlardan en 

önemlileri  iklim ve toprak özellikleri, su ve karayolu 

ile kolay ulaşım ve maden ocaklarına yakınlık gibi 

fiziksel özelliklerdir.”  

- Alfred Marshall 

111888999000   
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 ” Sınırları belirli bir coğrafi 

bölgede yoğunlaşmış, aralarında iş 

bağlantısı, diyalog ve iletişime 

yönelik aktif kanallar bulunan, özel 

leşmiş bir altyapı, ortak işgücü 

havuzu ve hizmetleri paylaşan; 

ortak fırsat ve tehditlerle karşı 

karşıya kalan, benzer, ilişkili ve 

destekleyici firmaların 

yoğunlaşması” 

 

Küme, “sınırları belirli bir coğrafi bölgede yoğunlaşmış aralarında iş 

bağlantısı, diyalog ve iletişime yönelik aktif kanallar bulunan özelleşmiş bir 

altyapı, ortak nitelikli işgücü havuzu ve hizmetleri paylaşan; ortak fırsatlar ve 

tehditlerle karşı karşıya kalan benzer, ilişkili ve birbirini destekleyici firmalar 

topluluğu” olarak tanımlanmaktadır. Uzmanlar ve akademisyenler, bir coğrafi 

bölgede yoğunlaşmış, benzer tedarik zinciri ve bilgi süreçlerine sahip 

firmaların ilişkilerinin önem düzeyini incelemesi İtibarıyle sektör kavramından 

ayrılan küme tanımı üzerinde şaşırtıcı şekilde hemfikir olmuş 

gözükmektedirler.     

Alfred Marshall’dan günümüze kadar ekonomistler, firmaların belirli 

bölgelerde öbeklenmelerinin nedenlerinin yanı sıra, bu öbeklenmelerin 

bölgesel ve ulusal ekonomi üzerindeki etkilerini uzun yıllar boyu 

araştırmışlardır. İlk önceleri ekonomistlerin, daha sonraları ise devletlerin 

ekonomi politikalarına yön verenlerin konuya verdikleri büyük önemin 

başlıca sebebi, tıpkı Alfred Marshall’ın 100 yıl önce de 

belirttiği gibi, kümelenmenin rekabet 

avantajlarını da beraberinde getirmesidir.  

Yine şaşırtıcı bir şekilde, Alfred 

Marshall’dan tam 100 yıl sonra, aslen 

bir uçak mühendisi olan Michael E. 

Porter, kümelenmeden bahsetmiş,  

kümelenme temelli kalkınma 

modellerinin popülerlik kazanmasına, 

doğrudan önemli bir katkı sağlamıştır. 

Kümelerle ilgili farklı tipolojiler 

yapılmış olsa da, en uygun ve anlaşılır 

olanlarından birinin aşağıda Tablo 1’de yer alan tipoloji 

olduğu söylenebilir. 
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TABLO 1:  KÜME TIPOLOJISI
4

 -  KAPSAMINA GÖRE 

 

KÜME 

 

AÇIKLAMA 

YEREL KÜMELER 

 

Bu iş kümeleri tüm bölgelerde yer alan ve yerel nüfusun 
ihtiyacını karşılamak için gerekli ürün ve hizmetleri üreten iş 
kümeleridir. (örnek: bakkallar, ekmek fırınları) 
 

DIŞA DÖNÜK –YENİLİKÇİ- 
KÜMELER 

 

Bu iş kümeleri diğer bölge ve uluslarla rekabet eden ürün ve 
hizmet üretirler, ulusal veya küresel çapta rekabet ederler 
(otomotiv veya tıbbi aletler iş kümeleri gibi) ve az sayıda 
bölgede yoğunlaşma eğilimindedirler. 
 

DOĞAL KAYNAĞA DAYALI 
KÜMELER 

 

Bu iş kümeleri, belirli bir doğal kaynağı bolca bulunduran 
bölgelerde kuruludurlar (Afyon’daki mermerciler gibi). 
 

 

Diğer bir başarılı Küme Tipolojisi de Tablo 2’de gösterilmiştir. 

TABLO 2:  KÜME TIPOLOJISI
5

 -  İLIŞKILERE GÖRE 

 

KÜME 

 

AÇIKLAMA 

 

DİKEY KÜME 

 

Tedarik zincirlerinde gözlenen, doğrudan alıcı –satıcı ilişkisinin 
yansıtıldığı tipik dikey ilişkidir. Bu tarz ilişkiler ve tedarik 
zincirleri genellikle büyük şirketlerin etrafında gerçekleşir.  
 

 

YATAY KÜME 

 

Aynı veya benzer müşteri yapısı, benzer teknoloji kullanımı, 
birbirlerine yakın dağıtım kanalları, ortak işgücü niteliği, 
benzer kaynak gereksinimi, ortak altyapı ihtiyacı ile 
birbirlerine bağlı firma ve firma grupları arasındaki yatay 
ilişkilerdir. 
 

 

 Dünyadaki en bilenen ve başarılı kümelenme örnekleri 

aşağıdaki Tablo 3’de yer almaktadır. 

                                                                 
4
 M. E. Porter ve diğerleri, CLUSTERS OF INNOVATION: Regional Foundations of U.S. Competitiveness, 

Council of Competitiveness, Washington, 1. Baskı, 2001, s.18. 
5
 Donald F. Smith, Jr. ve diğerleri, CLUSTER BASED COMMUNITY DEVELOPMENT STRATEGIES, Center for 

Economic Development, Carnegie Mellon University, Pittsburg, Kasım 2002, s.7 
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TABLO 3:DÜNYA’DAKİ EN B İLİNEN VE BAŞARILI KÜMELER  

 

KÜME 

 

AÇIKLAMA 

Silikon Vadisi
6
, ABD 

 

1900’lü yılların başlarından itibaren Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin 
Araştırma Merkezi olan bölge, 1951 yılında Stanford Üniversitesi’nin burada 
bir teknoloji parkı kurması ile dünyanın en önemli İleri teknoloji 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bugün bölgede 1.000’in üzerinde ileri 
teknoloji şirketi yer almakta, 385.000’in üzerinde nitelikli ve yüksek ücretli 
çalışan bölgede istihdam edilmektedir.  
 

Kaliforniya (Üzüm 
ve Şarap Üreticileri 
Kümesi), A.B.D. 

 

Uzun yıllar boyunca (1838-1920) kaliteli ve önemli üreticilerin yer aldığı 
küme, 1920-1965 yılları arasında önce içki yasağı, ardından Dünya savaşının 
sekteye uğratması ile güç kaybetmiş olsa da, 1965 yılından itibaren, büyük 
üreticilerin şarap imalatına eğilmesiyle birlikte büyümüştür.  
 

Havacılık ve Uzay 
Kümesi, Fransa 

 

2005 yılında, Avrupa Birliğinin bir projesi olarak, AIRBUS, EADS, Dassault, 
Alstom, AIR FRANCE ve CNES gibi kamu kuruluşları, Pireneler’de belirlenmiş 
bir organize sanayi bölgesine taşınmıştır. Bu projenin ardından, bu kurumlar 
için çalışan küçük, orta ve büyük ölçekli diğer sanayiler bu bölgeye yaklaşma 
eğilimi göstermişlerdir.  Bölgede, yer alan 1300 şirkette, 94.000 nitelikli 
personel çalışmaktadır. 
 

Hollywood, ABD 

 

1906 yılında, Los Angeles’a en yakın “peyzajı düzgün kırsal alan” olduğu için 
film platosu haline getirilen Hollywood, 1915 yılında tüm önemli film 
stüdyolarına ev sahipliği yapar hale gelmiştir. 1940’lı yıllarda Amerikan 
Sinema Endüstrisinin tamamına ev sahipliği yapmaya başlayan Hollywood, 
2005 yılında çıkarılan özel bir yasayla sınırlarının belirlenmesinin ardından 
özel haklar tanınmış bir bölge haline dönüştürülmüştür.  
 

 

 Dünyadaki başarılı kümelenme örnekleri incelendiğinde, 

birkaç uç örnek haricinde, sanayi kümelenmelerinin kendiliğinden oluştuğu 

gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktayız.  Gerçekten de, üzerinde odaklanılması 

gereken en önemli konu sanayi kümelerinin nasıl oluştukları değil, 

bulundukları bölgenin kalkınmasına yardımcı olacak sanayi kümelerinin 

doğru bir biçimde tespit edilmeleri ve uygun politikalarla genişlemelerinin 

sağlanmasıdır. 

                                                                 
6
 Santa Clara, San Francisco’da kurulu Mikro İşlemci, Bilgisayar ve İleri teknoloji firmalarını ifade eden bir 

mitonomi.  
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4 .  T ü r k i y e ’ d e  K ü m e l e n m e  Ç a l ı ş m a l a r ı  

2000’li yıllara dek ülkemizde kümelenme ve kümelenme temelli 

kalkınma konusunda yeterli seviyede akademik çalışma yapılmadığı gibi, 

Türkiye’nin kümelenme haritası ve firma öbeklenmelerine ilişkin önemli bir 

araştırma da gözlemlenmemiştir.  

2000 yılından sonra ise, konu ülkemizde geniş bir kesimin ilgi alanı 

haline gelmiş, bu sayede de kamu otoritesi, kümelenme esaslı kalkınma 

modellerine ilişkin çalışmaları  hızlandırmıştır. 

Türkiye’deki kümelenme çalışmaları aşağıdaki tabloda incelenebilir. 

TABLO 4:  TÜRKIYE'DEKI KÜMELENME ÇALIŞMALARI  

 

KÜMELENME ÇALIŞMASI 

 

AÇIKLAMA 

Sultanahmet Turizm 
Kümesi (2000) 

 

CAT ekibi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Sultanahmet 
bölgesinde bulunan turizm sektöründeki firmalar üzerinde 
çalışmalar yürütülmüştür. 
 

Ankara Bilişim 
Kümelenmesi Çalışması 
(2004) 

 

Gerçekleştirilen çalışma, ODTÜ-Teknokent’te bulunan bilişim 
firmalarının dinamiklerini anlamaya yönelik bir öğrenme sürecini 
oluşturmuştur. 
 

Konya Otomotiv Yan Sanayi 
Kümelenmesi Çalışması 
(2005) 

 

2005 yılında DPT ve Konya Sanayi Odası tarafından başlatılan 
çalışma halen devam etmekte olup, bir süre daha devam edecek bir 
proje görünümü arz etmektedir… 
 

Adıyaman Tekstil 
Kümelenme Çalışması 
(2006) 

 

Gap-GİDEM projesi kapsamında, Adıyaman ilinde fason hazır giyim 
ürünleri imal eden üreticiler, Adıyaman Tekstil Hazır Giyim 
Kümelenme Derneği adı altında örgütlenmişlerdir. Bu proje, Gap-
Gidem projesine önemli bir öğrenme deneyimi sağlamıştır. 
 

Türkiye’de Kümelenme 
Politikasının Geliştirilmesi 
Projesi (2008) 

 

DTM koordinasyonunda yürütülen bu proje, Türkiye’de daha önce 
gerçekleştirilmiş olan ve nispeten koordinasyondan uzak projelere 
oranla daha yüksek bir başarı sergilemiştir. Proje, kümelenme 
kavramının bilinirliğinin artmasında önemli rol oynadığı gibi, kamu 
idareleri nezrinde bir kümelenme stratejisi geliştirme çalışması 
başlatması açısından da oldukça başarılı olmuştur. 
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Türkiye’de günümüze dek gerçekleştirilen kümelenme çalışmaları 

değerlendirildiğinde, söz konusu çalışmaların ortak faydasının iş dünyasında 

ve ekonomi politikasına yön veren kurumlarda kümelenme konusunda 

yarattıkları bilinç ve farkındalık olduğu söylenebilir. Öte yandan bu 

çalışmalarda istatistiksel haritalamanın eksik veya yetersiz veri ile 

yapılmasından kaynaklanan yeterince kantitatif olamama, kalitatif analizlerin 

yetersizliğinden ötürü de sürdürülebilirlik sıkıntısı gibi sorunların bulunduğu 

da göz ardı edilmemelidir.  

Sonuç olarak, Türkiye’de 2000 yılında başlayan ve günümüze dek 

önemli bir çoğunluğu Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve 

benzeri uluslararası kuruluşlarca yürütülen projeler kapsamında 

gerçekleştirilen kümelenme çalışmaları önemli bir öğrenme deneyimi elde 

edilmesine bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmaların doğru 

tasarlanmasına ve  sonuçlarının etkinliğinin arttırılmasına yardımcı olacak 

verilerin toplanmasına katkıda bulunmuştur. 
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5 .  İ z m i r  K a l k ı n m a  A j a n s ı ’ n ı n  K ü m e l e n m e  Ç a l ı ş m a l a r ı  

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) kümelenme konusunda 

gerçekleştirmiş olduğu ilk çalışma 2007 yılı içerisinde tamamlanmış olan İzmir 

için Stratejik ve Yükselen Sektörler çalışmasıdır. İZKA bu çalışmayla, İzmir 

ilinde ilçeler bazında anahtar, yükselen ve stratejik sektörleri belirlemiştir7.   

Öte yandan, İzmir Kalkınma Ajansı’nın kümelenme konusundaki en 

önemli çalışması, 2009 yılı içinde başlattığı “İzmir Kümelenme Stratejisinin 

Geliştirilmesi” projesidir.  

İncelemekte olduğunuz bu raporun, bileşenlerinden birini 

oluşturduğu, İZKA’nın “İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi” 

projesinde bölgesel bir kümelenme stratejisi oluşturulması 

hedeflenmektedir.  

İZKA tarafından 2009 yılının Eylül ayında başlatılan çalışmanın 

istatistiksel analiz bölümü, yine 2009 yılı içerisinde tamamlanmıştır.  

Birçok yönüyle Türkiye’de bugüne kadar yapılan kümelenme 

çalışmaları içinde en kapsamlısı olan İstatistiksel Analiz bölümünü 

diğerlerinden ayıran en önemli özellikler şunlardır: 

o En güncel (2008) verilerin (istihdam, firma sayısı, ihracat) 

kullanılması, 

o Farklı göstergeler oluşturabilme imkanı yaratmak amacıyla 2’li ve 

4’lü NACE kodu (rev.1.1.) temelinde faaliyet alanlarının yurtiçi ve 

yurtdışı satışları, yatırım indirimleri ve AR-GE harcamaları, Marka, 

Patent, Endüstriyel Faydalı Model gibi yeni verilerin derlenmesi 

ve ilave göstergeler geliştirilmesi,  

o İlk kez ilçeler bazında istatistiksel analizler gerçekleştirilmesi.  

 

                                                                 
7
 Suna S. Yaşar, Hülya Ulusoy Sungur, Yunus Akıncı, İzmir için Stratejik ve Yükselen Sektörler, İzmir 

Kalkınma Ajansı, İzmir, 1. Baskı, Haziran 2009, s.11 
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İzmir Kalkınma Ajansı’nın “İzmir Kümelenme Stratejisinin 

Geliştirilmesi Projesi”ne ait iş akış süreci aşağıda Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’den de takip edilebileceği gibi, İZKA dört aşamalı bir süreç 

planlamıştır. Çalışmanın ilk aşamasında gerek çalışmanın sahiplenilmesinin 

sağlanması, gerekse kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğinin oluşturulması ve 

gelecekteki çalışmalarda kurumlar arası işbirliğinin ihdas edilmesi için 

İzmir’de yer alan önemli kurum ve kuruluşların temsilcilerinden bir 

kümelenme komitesi oluşturulmuştur. 

Kümelenme Komitesi, İZKA’nın kümelenme konusundaki 

çalışmalarının ve Şekil 1’de yer alan iş planının detaylarının değerlendirildiği 

kendi görevleri üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu ilk toplantısını 29 Eylül 

2009 tarihinde gerçekleştirmiştir.  

 

 

 

ŞEKİL 1:  İZMİR'İN KÜMELENME STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ SÜRECİ 
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İZKA’nın kümelenme çalışmalarının ikinci adımının ilk bölümünde 

niceliksel (kantitatif) analizler8 gerçekleştirilmiştir.  

Niceliksel analiz çalışmasının aşamaları aşağıda Şekil 2’de ayrıntılı 

olarak gösterilmiştir. 

5 aşamadan oluşan Niceliksel 

Analizler 2009 yılı içerisinde 

tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen 

niceliksel analizler, her aşamasında daha 

önce yapılan çalışmalardan önemli 

ölçüde ayrılacak farklılıkları içinde 

barındırmaktadır. İlk kez bu çalışma 

kapsamında, en güncel veriler kullanılmış 

(2008 yılı), farklı veri sağlayıcılardan 

yararlanılmış (Maliye Bakanlığı, TOBB, 

EİB, EBSO, İZTO, TPE, Bazı ilçe Ticaret ve 

Sanayi Odaları, SGK), elde edilen veriler 

karşılaştırılmış, doğrulanmış ve entegre 

edilmiş, verilerin incelenmesinde genel 

kabul görmüş kümelenme parametreleri 

olan büyüklük, başatlık, uzmanlaşmanın 

yanı sıra, ihracattaki değişim, toplam 

satışlardaki değişim, firma sayısındaki 

değişim ve marka tescil sayısındaki değişim gibi yenilikçi performans kriterleri 

kullanılmış, çalışma sadece il düzeyinde değil, aynı zamanda İzmir’in ilçelerini 

de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Niceliksel analizler, 5 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen 

Kümelenme Komitesi toplantısında komite üyeleri ile paylaşılmıştır.  

 
                                                                 
8
 Zeynep Tura, İzmir ili ve İlçelerinin Kümelenme Stratejilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Analiz 

Çalışması, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir, yayınlanmamış rapor 

ŞEKİL 2:  NİCELİKSEL ANALİZLER  



 

12 
 

 

NACE, rev.1.1.’e 

göre 2’li sınıflama 

kodu 

 

Faaliyet Alanı Açıklaması 

15 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 

18 Giyim Eşyası ve Kürk İmalatı 

24 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 

27 Ana Metal Sanayi 

28 Fabrikasyon Metal Ürünlerin İmalatı 

29 Genel Makine ve Techizat İmalatı 

34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 

36 Mobilya ve Diğer Ürünler İmalatı 

51 Toptan Ticaret 

52 Perakende Ticaret 

60 Karayolu Taşımacılığı 

63 Destekleyici Ulaştırma Hizmetleri 

92 Eğlence, Dinlenme, Kültür ve Sporla ilgili Faaliyetler  

93 Diğer Hizmet Faaliyetleri 

 

 

İzmir’in 30 ilçesinin verilerini kapsayan çalışma ile 62 ana faaliyet 

alanı (NACE rev1.1. 2’li sınıflandırma yöntemine göre) kapsanmıştır. Çalışma 

sonucunda, İzmir’de 14 farklı faaliyet alanında yoğunlaşma (2’li NACE rev 1. 

1.’e göre) tespit edilmiştir.    

Kümelenme Komitesi, istatistiksel çalışma ile öne çıkan sektörleri 

değerlendirmiş ve bu sektörlerden önceliklendirilenler üzerinde bir saha 

çalışması yürütülmesine karar vermiştir. 

İZKA’nın istatistik çalışmasında öne çıkan, diğerlerine oranla daha 

fazla yoğunlaştığı gözlenen 14 faaliyet alanı ile Kümelendirme Komitesi 

tarafından bunlar arasından seçilerek önceliklendirilen faaliyet alanları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 5’de yer alan faaliyet alanlarından, NACE, rev.1.1’e göre 2’li 

sınıflama kodu 15, 18, 24, 29, 34 ve 51 

olan faaliyet alanları Kümelendirme 

Komitesi tarafından önceliklendirilmiş; 

sonrasında, toptan ticaret sektörü, 

kümelenme yaklaşımında tüm 

sektörler için tedarik zincirinin bir 

parçası olarak düşünülmüş ve saha 

çalışmasında incelenecek olan 

sektörler arasında yer almamıştır. 

Ayrıca, İZKA’nın Bölgesel Gelişme Planı 

çerçevesinde öne çıkan Lojistik 

sektörünün de bu kapsamda ele 

alınması amacıyla 60 ve 63 kodlu 

faaliyet alanları da saha çalışması 

kapsamında ele alınması gereken 

faaliyet alanları olarak belirlenmiştir. 

Nihayetinde,  15, 18, 24, 29, 34, 60 ve 

TABLO 5:YOĞUNLAŞMA BELIRLENEN 

FAALIYET ALANLARI 
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63 (60 ve 63 kodlu faaliyet alanları birlikte Lojistik başlığı altında) olanlar 

(Tablo 5’de açık mavi renk ile işaretlenmiş olanlar) önceliklendirilmiş ve 

bunların çalışmanın niteliksel (kantitatif) bölümü olan saha araştırmasında 

derinlemesine incelenmesine karar verilmiştir.  

Bu rapor, İZKA ve Kümelenme Komitesi’nin, kümelenme yaklaşımı 

açısından derinlemesine incelenmesine karar verdikleri faaliyet alanlarının, 

kümelenme açısından durumlarını ortaya koymak üzerine hazırlanmıştır.
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6 .  K ü m e l e n m e  S a h a  Ç a l ı ş m a s ı  

Kümelenme Saha Çalışması, bir önceki aşama olan istatistiksel analiz 

sürecinde yoğunlaşma tespit edilen faaliyet alanlarının kümelenme 

potansiyellerini belirlemek, sınıflandırmak ve İZKA’nın İzmir Kümelenme 

Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi’ne temel oluşturmak amacı ile 09.11.2009 

ila 22.01.2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve raporlanmıştır. 

Bir önceki bölümde de 

belirtildiği gibi, gerçekleştirilen 

İstatistik Çalışmasında NACE 9 

rev.1.1.’e göre 2’li düzeyde 14 

faaliyet alanında yoğunlaşma 

belirlenmiştir.  

Kümelenme komitesi; 

uzman görüşleri ve İZKA’nın 

daha önce gerçekleştirdiği 

çalışmalar ışığında istatistiksel 

çalışma ile yoğunlaşma tespit 

edilen faaliyet alanlarından 6’sını önceliklendirmiştir. 

İZKA’nın Kümelenme Komitesi ile birlikte önceliklendirdikleri faaliyet 

alanları Şekil 3’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9

 NACE: (Fransızca: Nomenclature Statistique des Activités économiques dans la Communauté 

Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan tanımlama), Avrupa Birliği İstatistiksel Sanayi 
Sınıflandırma Sistemidir. 

ŞEKIL 3:  SAHA ÇALIŞMASI  

TABLO 6:  SAHA ÇALIŞMASI İÇİN ÖNCELİKLENDİRİLEN SEKTÖRLER  
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Öte yandan, NACE rev1.1.’e göre, Giyim 

Eşyası ve Kürk İmalatı veya Gıda Ürünleri ve 

İçecek İmalatı gibi 2 basamaklı faaliyet alanları 

saha çalışması için yeterli detayda bilgi 

vermemektedir. Örneğin, Giyim Eşyası ve Kürk 

İmalatı, kendi içinde 6 farklı 4 basamaklı faaliyet 

kodunu, 35 farklı 6 basamaklı faaliyet kodunu 

temsil etmektedir.  Kümelenme Komitesi 

tarafından önceliklendirilmiş olan faaliyet 

alanlarının detaylarına ilişkin açıklamalar Tablo 

7’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, İZKA’nın Kümelenme Komitesi ile birlikte 6 

temel alan üzerinden önceliklendirdikleri faaliyet alanları; ayrıntılı olarak 

incelendiğinde, 4 basamaklı kodlama sistemine göre 95, 6 basamaklı kodlama 

sistemine göre 668 farklı faaliyet alanını temsil etmektedir. 

Bu nedenlerden ötürü, Kümelenme komitesinin NACE rev.1.1’in 2’li 

sınıflandırmasına göre önceliklendirmiş olduğu faaliyet alanları üzerinde 

çalışma yapabilmek için, saha çalışması öncesinde bir Faaliyet Alanı Seçimi 

çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 

Geleneksel Ekonomik Analizler, Sanayileri; 

Üretim, Tarım, Hizmetler gibi 

sektörlerin altında toplar. Bu 

sektörler (faaliyet alanları), SIC, 

ISIC, NACE gibi sınıflandırma 

kodları ile tasnif edilir. Şirketleri 

büyük bir ekonomik sistemin 

parçaları olarak değerlendiren bu 

sınıflandırma metotları; firmalar 

arası ilişki dinamiklerini incelemek 

için yeterli değildir.  

TABLO 7:  ALT FAALİYET ALANLARI 
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Şekil 4 ve Şekil 5’de detayları verilen Saha Çalışması 2 aşamalı bir 

süreç olarak gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın  birinci 

aşamasında, yukarıda belirtildiği gibi, 

İstatistik Çalışma sonuçları, Kümelenme 

Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve 

Tablo 7’de yer alan faaliyet alanlarını 

önceliklendirilmiştir.   

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Yönetim 

Kurulu, Kümelenme Komitesinin bu kararını 

incelemiş ve onaylamıştır. 

İZKA Yönetim Kurulu’nun kararını 

müteakip, Saha Çalışması Ekibi, İstatistik 

Çalışma’da 2 basamaklı NACE rev.1.1. 

temelinde yoğunlaşma tespit edilen faaliyet 

alanlarından önceliklendirilmiş olanları ele 

almış ve Maliye Bakanlığı’nın 4 ve 6 

basamaklı firma yoğunlaşma tablolarından, 

aşağıda anlatıldığı biçimde alt sektörleri 

tespit etmiştir. 

Alt sektörlerin seçimi sırasında, 

NACE rev1.1’e göre her bir 2 basamaklı 

faaliyet alanı Maliye Bakanlığı’nın aktif 

mükellef sayıları üzerinden incelenmiş, 

İzmir’deki aktif mükellef sayısının 

Türkiye’deki aktif mükellef sayısına oranla 

en yüksek olduğu NACE rev 1.1.’e göre 4 

basamaklı  faaliyet  alanları tespit edilmiştir. 

NACE rev.1.1.’e göre 4 ve 6 

basamaklı faaliyet alanları üzerinde yapılan 

ayrıntılı inceleme ve analizler sonucunda, 

İZKA Yönetim Kurulu tarafından 2 basamaklı 

NACE rev.1.1.’e göre önceliklendirilmiş 

faaaliyet alanları aşağıdaki tablolarda 

görüdüğü gibi detaylandırılmıştır. 

ŞEKIL 4:  SAHA ÇALIŞMASI -  AŞAMA 1 
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TABLO 8:15  G IDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI FAALİYET ALANINDAKİ FİRMA YOĞUNLAŞMASI 

 
 
NACErev.1.1.’e 
göre 2’li 
sınıflama kodu 

 
 

Alt Sektör Yoğunlaşması 
 (izmir’deki Aktif Vergi Mükellefi / Türkiye’deki Aktif Vergi 

Mükellefi) 

15  
Gıda Ürünleri ve 
İçecek İmalatı  

1587
10

         21% 

153307 MEYVE KONSERVESİ İMALATI           

153311 SALAMURA YAPRAK İMALATI         
153313 SEBZE VE MEYVELERİN DONDURULMASI VE KURUTULMASI  

153314 SEBZE VE MEYVELERİN KONSERVELENMESİ   

153317 TURŞU İMALATI        

153319 YAŞ MEYVE KURUTMA TESİSLERİ       
158701 BAHARAT İMALATI - BAHARAT FABRİKASI      

158702 HARDAL, LEZZET VERİCİLER VE SOSLAR İMALATI (KETÇAP VB.)      

158703 SALÇA İMALATI             

158704 SİRKE İMALATI           
158706 BAHARAT, SOSLAR, SİRKE DIŞINDA KALAN DİĞER ÇEŞNİ 

MADDELERİNİN İMALATI    

1593    20% 

159302 ŞIRA İMALATI          

159303 ŞARAP İMALATI(Sofralık, Özel Bölgelerde Yetiştirilmiş Kaliteli) 

1596    20% 

159601 BİRA İMALATI (ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ) 
 

 

TABLO 9:  18  GİYİM  EŞYASI VE KÜRK İMALATI FAALİYET ALANINDAKİ FİRMA YOĞUNLAŞMASI  

 
 
NACErev.1.1.’e 
göre 2’li 
sınıflama kodu 

 
 

Alt Sektör Yoğunlaşması 
(izmir’deki Aktif Vergi Mükellefi / Türkiye’deki Aktif Vergi 

Mükellefi) 

18 
Giyim Eşyası ve 
Kürk İmalatı  

GAS
11

         21% 

182204 GECE KIYAFETLERİ İMALATI     

182404 GELİNLİK İMALATI           

182405 GİYİM AKSESUARLARI İMALATI (FULAR, PEÇE, DUVAK VB.)  
1810     15% 
181002 DERİ GİYİM EŞYASI İMALATI (KADIN, ERKEK, ÇOCUK AYAKAKABI 

HARİÇ)                 
1823     11% 

182302 BORNOZ, ROBDÖŞAMBR İMALATI      

182303 ÇORAP BAĞLARI, JARTİYER VE PANTOLON ASKILARI İMALATI    

182304 GECELİK, SABAHLIK, PİJAMA İMALATI 
182305 GÖMLEK İMALATI    

182306 İÇ ÇAMAŞIRI İMALATI (KONFEKSİYON) SÜTYEN, KORSE VB. 

182308 TİŞÖRT İMALATI 
 

 

                                                                 
10

 153307, 153311, 153313, 153314, 153317 ve 153319 numaralı faaliyet alanları 1587 ana 

başlığı altında değerlendirilmiştir. 
11

 182204 numaralı faaliyet alanı GAS (Gelinlik-Abiye-Sünnet Kıyafetleri) başlığı altında 

değerlendirilmiştir. 
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TABLO 10:  K İMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI FAALİYET ALANIDAKİ FİRMA YOĞUNLAŞMASI  

 
 
NACErev.1.1.
’e göre 2’li 
sınıflama 
kodu 

 
 

Alt Sektör Yoğunlaşması 
 (izmir’deki Aktif Vergi Mükellefi / Türkiye’deki Aktif Vergi Mükellefi) 

24 
Kimyasal 
Madde ve 
Ürünlerin 
İmalatı  

2451 / 
2452         15% 

245104 DETERJAN VE YUMUġATICILAR ĠMALATI (TOZ, SIVI)                                                        

245110 SABUN ĠMALATI (SIVI, KREM VEYA DĠĞER HALLERDEKĠ)                                                     

245111 TEMĠZLĠK VE CĠLALAMA MADDELERĠ ĠMALATI                                                               

245203 KOLONYA ĠMALATI                                                                                      

245204 KOZMETĠK ÜRÜNLERĠ ĠMALATI                                                                            

245207 KUAFÖRLÜKLE ĠLGĠLĠ KARIġIMLARIN ĠMALATI (PERMA VB.)                                         

245210 PARFÜM ĠMALATI                                                                                       

245219 KOKU GĠDERĠCĠLER VE TUVALET MALZEMELERĠ ĠMALATI                                                      

246301 DOĞAL AROMATĠK ÜRÜN EKSTRE VE DAMITILMIġ SULARI GĠBĠ UÇUCU 
YAĞLARIN ĠMALATI (GÜL YAĞI VB.)             

2430         11% 

243001 BOYA, VERNĠK VE BENZERĠ KAPLAYICI MADDELER VE PĠGMENT ĠMALATI                                        

243004 MACUN ĠMALATI (DOLGU, CAM, SIVAMA)                                                                   

243005 MATBAA MÜREKKEBĠ ĠMALATI                                                                             

243007 POLYESTER ĠMALATI                                                                                    

243010 SOLVENT VE ĠNCELTĠCĠLER ĠMALATI                                                                      

243012 VERNĠK ĠMALATI                                                                                       

243014 AYAKKABI BOYASI ĠMALATI                                                                              
 

 

TABLO 11:  29  GENEL MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI FAALİYET ALANINDAKİ FİRMA YOĞUNLAŞMASI 

 
 
NACErev.1.1.
’e göre 2’li 
sınıflama 
kodu 

 
 

Alt Sektör Yoğunlaşması 
(izmir’deki Aktif Vergi Mükellefi / Türkiye’deki Aktif Vergi Mükellefi) 

29 
Genel Makine 
ve Teçhizat 
İmalatı  

2923         17% 

292301 ASPĠRATÖR ĠMALATI (SANAYĠ TĠPĠ)         

292302 HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA DONANIMI ĠMALATI (SANAYĠ TĠPĠ)     

292303 KLĠMA CĠHAZLARI ĠMALATI (SANAYĠ TĠPĠ)     

292304 SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA CĠHAZLARININ BAKIM VE ONARIMI        

292305 SOĞUTUCU VEYA DONDURUCU CĠHAZLARIN ĠMALATI (SANAYĠ TĠPĠ)   

292306 VANTĠLATÖR ĠMALATI (SANAYĠ TĠPĠ)      

2943  16% 
294301 BASĠT, KLASĠK VEYA ĠLERĠ TASARIMLI TAKIM TEZGÂHLARI ĠMALATI   
294302 TAKIM TEZGÂHLARININ ĠMALATI (TORNA TEZGAHLARI VB.)   

294305 MAKĠNA ĠMALĠ (BĠÇKĠ)       

2955  14% 
295501 KÂĞIT VE KÂĞIT LEVHA ÜRETĠMĠ ĠÇĠN KULLANILAN MAKĠNELERĠN ĠMALATI    
295502 KÂĞIT VE KARTON MAKĠNELERĠNĠN AKSAM VE PARÇALARI ĠMALATI      
295504 KÂĞIT VE MUKAVVA ENDÜSTRĠSĠNDE KULLANILAN MAKĠNELERĠN ĠMALATI   
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TABLO 12:  34  MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI FAALİYET ALANINDAKİ FİRMA YOĞUNLAŞMASI  

 
 
NACErev.1.1.
’e göre 2’li 
sınıflama 
kodu 

 
 

Alt Sektör Yoğunlaşması 
 (izmir’deki Aktif Vergi Mükellefi / Türkiye’deki Aktif Vergi Mükellefi) 

34 
Motorlu Kara 
Taşıtları İmalatı  

3410         11% 

341002 ÇEKĠCĠLER, ZIRHLI ARAÇ, ĠTFAĠYE ARACI VB. ĠMALATI 

341005 KAMYON ĠMALATI VE MONTAJI                 

341009 OTOMOBĠL, TAKSĠ ĠMALATI                     

341011 TANKER ĠMALATI (KARA TAġITI)         

341012 VĠNÇLĠ TAġITLAR ĠMALATI                     

3430   11% 
343010 MOTORLU KARA TAġITLARININ PARÇA VE AKSESUARLARI ĠMALATI 

(KAPORTA VB.)             
343011 MOTORLU TAġIT MONTAJ ĠġLERĠ             

343012 OTO YEDEK PARÇA ĠMALATI           

343013 RADYATÖR ĠMALATI (TAġITLAR ĠÇĠN)           

343014 SÜSPANSĠYON ġOK EMĠCĠLER ĠMALATI (TAġITLAR ĠÇĠN)   

343015 TRAKTÖRLERĠN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI ĠMALATI    

343018 TREYLER PARÇALARI ĠMALĠ        

3420   4% 
342001 DAMPERLĠ KASA ĠMALATI (KAMYON VB.)          

342002 KAMYON RÖMORKLARI ĠMALATI               

342003 KARAVAN TĠPĠ RÖMORK VE YARI RÖMORK ĠMALATI   

342004 KONTEYNER ĠMALATI     

342005 MOTORLU KARA TAġITLARI KAROSERĠ ĠMALATI 

342006 MOTORLU TAġIT KAROSERLERĠ ĠMALATI   
 

 

TABLO 13:  60  (63  DAHİL) KARAYOLU TAŞIMACILIĞI (DESTEKLEYİCİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 

DAHİL) 

 
 
NACErev.1.1.
’e göre 2’li 
sınıflama 
kodu 

 
 

Alt Sektör Yoğunlaşması 
(İzmir’deki Aktif Vergi Mükellefi / Türkiye’deki Aktif Vergi Mükellefi) 

60            
(63 Dahil) 

Karayolu 
Taşımacılığı 
(Destekleyici 
Ulaştırma 
Hizmetleri 
dahil)  

Lojistik hizmetlerin nitelikleri gereği birbirlerini tamamlayıcı özellikte 
oldukları düşüncesiyle alt detay bazında faaliyet alanı incelenmemiş, Lojistik 
sektörü genel olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

NACE rev.1.1.’e göre 4 ve 6 basamaklı Faaliyet Alanları üzerinde 

yapılan analiz sonucunda aşağıdaki tabloda gösterilen  detaylandırılmış 

faaliyet alanları üzerinde saha çalışması yapılmasına karar verilmiştir. 
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TABLO 14:  SAHA ÇALIŞMASI İÇİN BELİRLENEN FAALİYET ALANLARI 

 
SAHA ÇALIŞMASI İÇİN BELİRLENEN FAALİYET ALANLARI 

 
Araç Üstü Ekipman 
Gelinlik, Abiye ve Sünnet Kıyafetleri 
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları 
Lojistik 
Konserve Gıda 
Kimya: Temizlik Malzemeleri, Kozmetik ve Boya 

 

Tablo 14’de belirlenmiş faaliyet alanlarına yönelik yürütülen saha 

çalışmasının süreci ve detayları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

Şekil 5’de gösterildiği gibi, 

Saha Çalışmasının 2.nci etabında, 

öncelikle araştırma yöntemine karar 

verilmiştir. Yapılan görüşmeler 

sırasında mülakata yön vermesi 

amacıyla bir görüşme formu 

oluşturulmuş ve kullanılmıştır. 

Görüşme formu rakamsal sonuçlara 

ulaşmaktan ve istatistiksel çalışma 

yapılabilecek bir anket formu özelliği 

taşımaktan çok, sektörü, firmaları ve 

firmalar arasındaki ilişkiyi anlamaya 

yönelik olarak tasarlanmıştır.  

 Takip eden veri kaynağı 

seçimi aşamasında, Tablo 7’de 

gösterilen her bir faaliyet alanı için 

EBSO ve İZTO üyelerinden anlamlı 

bir grup firma seçilmiştir.   

17.11.2009 – 18.01.2010 

tarihleri arasında toplam 100 firma 

ve kuruluş ile görüşülmüş, 

gerçekleştirilen görüşmeler 

raporlanmıştır. Görüşmelerden elde 

edilen bilgiler 

 

ŞEKIL 5:  SAHA ÇALIŞMASI -AŞAMA 2 
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 - İş ve İhtiyaç Analizi, 

 - Küme Dinamiği Analizi, 

 -Kümelenme Düzeyi Analizi, olarak tanımlanan 3 farklı analizle 

değerlendirilmiştir. 

 Değerlendirme sonucunda, incelenen faaliyet alanları kümelenme 

potansiyel ve düzeylerine göre sınıflandırılmış sektörel ihtiyaçları ve sosyal ağ 

ilişkileri belirlenmiştir.  

 

 

6.1.  FAALİYET  AL ANI  ANAL İZL ERİ  

 

 

Kümelenme Saha Çalışması Kapsamında Tablo 14’de gösterilen ve 

Kümelenme Potansiyelinin araştırılmasına karar verilen 

- Araç Üstü Ekipman, 

- Gelinlik, Abiye ve Sünnet Kıyafetleri, 

    - Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları, 

    - Lojistik, 

    - Konserve Gıda, 

    - Kimya: Temizlik Malzemeleri, Kozmetik ve Boya  

Başlıklı faaliyet alanlarında yapılan yüzyüze görüşmeler ve masa başı 

araştırmaları sonucunda İş ve İhtiyaç Analizi, Küme Dinamiği ve Kümelenme 

Düzeyi başlıklarında değerlendirme ve analizler gerçekleştirilmiştir.  

Belirtilen analiz yöntemleri hakkında kısa açıklamalar aşağıda 

verilmiştir.  

İş ve İhtiyaç Analizi; Firmaların, 2 yaşamsal işletme fonksiyonu 

(Pazarlama ve Üretim) ve bunların 5 temel kaynağa (İnsan Kaynağı, 

Finansman Kaynağı, Maddi Duran Varlıklar, Bilgi ve Deneyim Kaynakları, 

İlişkiler ve İletişim Ağı) duydukları ihtiyaçlar açısından değerlendirilmesi  
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prensibine dayanan Fonksiyon-Kaynak Matriksi 12  yöntemi esas alınarak 

gerçekleştirilmiştir. İş ve İhtiyaç Analizi’nin değerlendirme sürecinde Likert 

Ölçeği’nin kullanılmıştır. Değerlendirme: 1- KESİNLİKLE YETERSİZ DÜZEYDE, 2- 

YETERSİZ DÜZEYDE ,3- NE YETERLİ / NE YETERSİZ DÜZEYDE, 4- YETERLİ , 

DÜZEYDE, 5- KESİNLİKLE YETERLİ DÜZEYDE ölçekleri üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

Küme Dinamiği Analizi; Kümenin ilişkide olduğu kurumları, 

ilişkilerdeki iletişim merkezlerini, iletişim yoğunluklarını ve anahtar kişi ve 

kurumları ortaya koymaya yönelik bir analizdir. 

Kümelenme Düzeyi Analizi; Kümelenme düzeyi analizi için 4 ana 

başlık (Pazarlama Etkinliği, Yönetim Etkinliği,   Üretim Etkinliği ve Kümelenme 

Kapasitesi) altında 10 farklı gösterge  (iç pazarda etkinlik düzeyi, dış pazarda 

etkinlik düzeyi, kalite yönetim sistemi sertifikasyon düzeyi, departmanlaşma 

düzeyi, AR-GE ve Tasarım düzeyi, istihdam düzeyi, firma büyüklüğü düzeyi, 

üniversite ve AR-GE kuruluşları ile ilişki düzeyi, sektörel örgütlenme düzeyi, 

işbirliğine yönelik istek ve motivasyon düzeyi) geliştirilmiştir. Geliştirilmiş olan 

her bir gösterge; kavramsal ve tanımlayıcı bir yöntemle puanlanmış ve her bir 

faaliyet alanı için ayrıca endekslenmiştir.  

Gerçekleştirilen her üç analizde, kavramsal ve tanımlayıcı analiz 

özelliği taşımaktadır. 

 

 

    

                                                                 
 
12

 BMS, Management System: Guide for Enterprise Competitiveness, International Trade Centre, ITC 

UNCTAD/WTO, Geneva, 2003. 
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6.1 .1 .  A R A Ç  ÜS T Ü  E K İ P M A N  

 

Araç üstü ekipman; vidanjörden, çöp toplama kamyonuna, 

treylerden, ambulansa, itfaiye aracından, vinçe kadar geniş bir yelpazedeki 

belli bir amaca yönelik ticari araçların, özel ekipmanla donatılması olarak 

tanımlanmaktadır.  

İzmir’de Araç Üstü Ekipman imalatı sektörü fikir sahibi olmak için 

görüşlerine başvurmak üzere oluşturulan 

18 firmalık bir listeden, görüşmeye yanıt 

veren 16’sı ile yapılan saha çalışması ile 

ilgili değerlendirmeler aşağıda 

sunulmuştur. 

Genel olarak, ticari araca katma 

değerini, Araç üstü ekipmanın sağladığı 

söylenebilir. Keza, günümüzde kamyon 

üreticileri, üretim hatlarından kamyon ve 

üstü sınıftaki araçları kupa+şasi olarak 

çıkarmakta ve pazara, genel olarak, bu şekilde sunmaktadırlar.  

Ticari araç pazarının gelişimine doğrudan bağlı olan Araç Üstü 

Ekipman imalatı, aynı zamanda müşteri eğilimleri açısından da Ticari Araç 

pazarı ile paralellik göstermektedir. Bir yatırım malı olarak değerlendirilen 

Ticari Araç, araç üstü ekipman olmaksızın müşterisine düşük seviyede katma 

değer yaratma özelliği göstermektedir. Zira, kupa+şasi olarak çoğu ticari araç 

müşterisine bir fayda sağlama özelliği taşımamaktadır. 

Bu açıdan değerlendirdiğinde, Araç Üstü Ekipman sektörünün büyük 

bir bölümünün (ambulans ve özellikli diğer tipler hariç olmak üzere), Ticari 

Araç Sektörünün Ağır Vasıta Segmenti ile yaşamsal bağları bulunmaktadır.  

Bu segmentte yaşanan olumlu ve olumsuz dalgalanma ve değişimler, araç 

üstü ekipman sektörünü doğrudan etkilemektedir. 

Araç Üstü Ekipman sektörü, tüm Avrupa’da 25 Milyar Eur13’luk bir 

ticari hacme ve 160.000 kişilik bir istihdama ulaşmıştır. Sırası ile Almanya, 

Fransa ve İngiltere en büyük üretimin gerçekleştirildiği ülkelerdir. 

Türkiye’de önemli bir ticari araç üretiminin yanı sıra hatırı sayılır bir 

Araç Üstü Ekipman imalatı tabanı bulunmakla beraber, maalesef bu faaliyet  

                                                                 
13

 La Carrosserie Industrielle en chiffres, Service des études et des statistiques industrielles, 

Ministère De L’Economie Des Finances Et De L’Industrie, Edition 2007, Paris, Fransa  

Genel olarak KOBİ’lerin aktif 

olduğu Araç Üstü Ekipman imalatında, 

tepe yöneticileri hem satış hem de 

teknik bölümleri aynı anda yönetme 

eğilimindedirler. Çalışanların 3/4’üne 

yakını mavi yakalılardan oluşan 

firmalarda, çalışanların 4/5’ine yakını 

kalifiye personelden oluşmaktadır. 
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alanını anlamaya yönelik yeterli istatistiksel bilgi bulunmamaktadır. Yeterli 

istatistiksel bilginin bulunmamasının en önemli sebebi istatistiksel bilgi 

toplama sisteminin faaliyet alanlarını değil, sektörleri temel almasıdır. 

Araç Üstü Ekipman imalatına ilişkin yeterli ve detaylı bilgi 

bulunmamakla beraber, İstanbul merkezli TREDER14; üyelerinin 2008 yılı 

üretimini 10.654 adet farklı ekipman olarak açıklamaktadır. Belirtilen yıl 

itibarı ile TREDER üyeleri arasında İzmir merkezli bir firma bulunmamakta ve 

TREDER’in Türkiye’deki toplam faaliyetin %60’ını yansıttığı tahmin 

edilmektedir.  17.500 adet/yıl olarak tahmin edilen Türkiye Araç Üstü 

Ekipman üretiminin,  yaklaşık % 20’lik bölümü İzmir merkezli imalatçılar 

tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. 

Tarihsel süreçte Ticari Araç Karoseri – Araç Üstü Ekipman İmalatının 

merkezlerinden birisi olan İzmir Kaleiçi’nde 1950’li yıllarda başlayan ahşap 

otobüs karoseri imalatından bu yana çoğu KOBİ sınıfında yer alan, ancak KOBİ 

ölçeğini aşmış imalatçıları da kapsayan 4/5 oranında kalifiye personel 

çalıştıran, ihracat kapasite ve yeteneği bulunan bir Araç Üstü Ekipman 

Kümesine  ev sahipliği yapmaktadır. İzmir’de 40’a yakın firma Araç Üstü 

Ekipman sektöründe faaliyet göstermektedir.  Bu firmaların, yaklaşık % 10’u 

Büyük Kuruluş, % 60’ı KOBİ, kalan % 30’u da Mikro İşletme (10 kişinin altında 

istihdam sağlayan imalatçı şirket) özelliği göstermektedir.  

6.1 .1 .1 .  İŞ  V E  İ H T İ Y A Ç  A N A L İ Z İ  

 

Araç Üstü Ekipman imalatında bulunan firmaların yaptıkları işleri ve 

ihtiyaçlarını analiz etmek için bir iş ve ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir.  

P A Z A R L A M A  

 Bu alanda faaliyet gösteren firmaların tedarik zincirlerinin en önemli 

unsurunu teşkil eden ticari araç satıcıları ve üreticileri, sektörde faaliyet 

gösteren firmaların aynı zamanda müşterisi konumundadır. 

Diğer bir deyişle araç imalatçıları, bu alanda faaliyet gösteren 

firmaların hem tedarikçisi hem de müşterisi konumundadır. 

 

 

 

                                                                 
14

 Treyler Sanayicileri Derneği 
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Gerek yurtiçi pazarda, gerekse yurtdışı pazarda, sektörün müşterileri 

araç imalatçıları ile iletişim halinde olarak, araçları ya doğrudan araç 

imalatçısından ya da araç imalatçısının yönlendirmesi ile araç üstü ekipman 

yapıcısından almaktadırlar. Bu nedenle, firmalar kendi bünyelerinde satış 

ekipleri bulundurmakta ve satışı doğrudan kendileri gerçekleştirmektedir.  

Yurtiçi pazar kamu alıcıları ve kamu alıcılarına dönemsel-sözleşmeli 

hizmet veren taşeron özel şirketler ile çok az sayıda ancak 

büyük özel sektör firmasından (belli boyutun üzerindeki üretim 

tesisleri, gıda dağıtım şirketleri gibi) oluşmaktadır. Bu anlamda, 

yurtiçi pazar, satınalma hacmi açısından büyük dalgalanmalar 

göstermemekle beraber, politik karar verme süreçleri, ihaleler 

ve kamu alıcılarının geri ödeme süreleri firmaları yurtdışı 

pazarlarda da büyümeye yönlendirmiştir.  

Firmaların tamamı yurtdışı pazarlarda faaliyet göstermek istemekle 

beraber, çok az firma yurtdışı pazarda anlamlı büyüklükte ihracata 

ulaşabilmektedir. Genel ihracat oranı, cironun %15-25’i seviyesindedir. 

Firmaların rekabetçi olduğu yurtdışı pazar Afrika-Ortadoğu ve BDT 

pazarıdır. Firmaların hemen hiçbiri direkt olarak fuarlara katılmamakta, 

anlaşmalı oldukları araç üreticilerinin katıldığı fuarlarda, bu üreticilerin 

araçlarını donatmaktadır. 

Ü R E T İ M  V E  T A S A R I M  

Araç üstü ekipman sektörü, genel olarak, bir ticari araç değerinin  

%15’i ila 5 katı arasında katma değer yaratmaktadır. Diğer bir deyişle, çok 

çeşitli tipte araç üstü ekipman bulunmakta ve bu ekipmanların değerleri  

2010 rakamları ile 5.000 TL ile 900.000 TL arasında değişmektedir. 

Emek yoğun bir faaliyet alanı olan araç üstü ekipman sektörü, aynı 

zamanda tedarikçisi olduğu otomotiv ana sanayisinin kuralları çerçevesinde 

güvenlik ve aerodinamik kurallara önem veren bir yapı göstermelidir.  

Firmaların hemen hemen tamamı ISO 9000 serisi kalite yönetim 

sistemi sertifikasyonuna sahip olmakla beraber süreçlerin uygulanması ve 

özellikle tasarım konusunda sıkıntı yaşandığı gözlenmiştir. Firmaların, AR-GE 

kavramına yaklaşımı, genel olarak, ürün iyileştirme çerçevesindedir. 
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İzmir merkezli firmaların geneli söz konusu olduğunda, gerek 

mühendislik kapasitesi, gerekse yeni ürün geliştirme kapasitesi istenilen 

seviyelerde değildir.  Müşterilerin teknik şartnamelerini yerine getiren İzmir 

merkezli firmaların, AR-GE ve mühendislik kapasitelerinin düşük olduğu 

gözlemlenmiştir.   

İ N S A N  K A Y N A K L A R I  

Sektörün, ticari araç imalatı sektörü ile ayrılmaz bir bütünlük 

göstermesi, ticari araç imalatının yaşadığı kriz ve dalgalanmaların bu alanda 

faaliyet gösteren firmalar tarafından da hissedilmesine yol açmaktadır.  

2008 yılında başlayan ve 2009’da da devam eden küresel ekonomik 

kriz bu alanda faaliyet gösteren firmaları birinci derecede etkilemiştir. 

Firmalar, genel olarak, (daha uç örnekleri hariç tutmak üzere) kadrolarının 

yarısını krizin etkisi ile yitirmişlerdir. Bu alanda faaliyet gösteren büyük 

firmalar 250-300 civarında personel ile çalışırken, orta boy 

firmalar 30-40 arası personel istihdam etmekte, küçük 

firmalar ise 8-15 arası personel çalıştırmaktadır. 

Bu alanda faaliyet gösteren firmaların, metal işçiliği, 

hidrolik-pnömatik, elektrik elektronik, statik ve dinamik 

otomotiv mühendisliği konusunda bilgi ve deneyime sahip 

personel çalıştırması gerekmektedir. Gözlemlendiği kadarıyla firmalar 

kadrolarında nitelikli bir çekirdek kadroyu barındırmaktadırlar. 

Firmalar, özellikle ara eleman konusunda insan kaynağına ulaşmakta 

zaman ilerledikçe sıkıntı çektiklerini, çıraklık eğitiminin geçmiş yıllardaki 

kadar önemsenmediğini düşündüklerini ifade etmektedir. Yapılan 

gözlemlerde firmaların kurumsallaşmanın ötesinde, departmanlaşma sıkıntısı 

çektiği, kısıtlı bir beyaz yaka kadrosuna sahip oldukları, bunun etkisiyle tepe 

yönetimin karar verme süreçleri ve bilgi ile donanma sıkıntısı yaşadığı tespit 

edilmiştir. 

Sonuç olarak, firmaların kadrolarını beyaz yakalı personelle 

derinleştirmek, departmanlaşmak, üretim için nitelikli ara eleman bulmak 

gibi sıkıntılar yaşadığı gözlenmiştir.  Özellikle, yurtdışı pazarlama ve üretim 

fonksiyonlarının nitelikli insan kaynağına erişim sıkıntısı çektiği 

değerlendirilmektedir. 
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F İ N A N S M A N  

Firmalar, diğer pek çok sektörde olduğu gibi, yetersiz işletme 

sermayesi sıkıntısı çekmektedir. Finansal sisteme erişim konusunda bilgi ve 

deneyim seviyesinin de düşük olması da ayrıca belirtilmesi gereken bir 

husustur. İç pazarda, müşterilerin satınalma yöntemleri (genellikle düşük 

fiyat esaslı ihale), dış pazarlarda rekabet ettikleri pazarlar ve ürünlerin 

kalitesinden  (Batı Avrupalı üreticiler ile rekabet edememektedirler) ötürü, 

düşük kar marjları ile çalışan firmalar, sermaye birikimi gerçekleştirmekten 

uzaklaşmakta, pazarı büyütücü faaliyetlerde bulunmamaktadır. Gerek 

nispeten düşük kar marjları, gerekse işletme sermayesi yetersizliği, firmaların 

büyümesi ve faaliyetlerini sürdürmelerini engellemektedir. 

Firmaların finans mekanizmasına erişim yolundaki bilgi ihtiyaçlarının 

giderilmesi gerekmektedir. 

D U R A N  V A R L I K L A R  

Sektör, üretim gerçekleştirebilmek için; metal işçiliği, elektronik, 

mekanik ve hidrolik gibi mühendisliğin farklı disiplinleri bağlamında bilgi, 

deneyim ve donanım gerektirmektedir. Faaliyet gösteren firmaların tamamı, 

ürünlerini iyileştirmek için gerekli olan yatırım ve donanımın farkında olmakla 

beraber, sektörün ancak küçük bir bölümü yeterli donanıma sahiptir.  

Ancak sektördeki firmaların tamamının, üretimlerini sürdürebilecek 

donanıma sahip olduklarını söylemek mümkündür. 

B İ L G İ  V E  D E N E Y İ M  K A Y N A K L A R I  

Firmalar, bilgi ve deneyim kaynakları açısından, 

oldukça yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Gerek ekonomik 

krizlerin etkisi ile yetersiz ve eksik kadro ile çalışmalarını 

sürdürmeleri gerekse bilgi kaynağına erişememeleri bu 

yetersizliğin temel nedenleri olarak değerlendirilmiştir. 

Üniversite ile bu alanda faaliyet gösteren firmalar arasında, çok düşük 

seviyede ilişkiler bulunmaktadır. Mevcut ilişkiler, kişisel ilişkiler ve 

tanışıklıklar sayesinde gerçekleştirilen başarılı ilişkilerdir.  Bir örnek vermek 

gerekirse, görüşme gerçekleştirilen bir sektör temsilcisi, bir yeni ürün 

tasarımı projesini İzmir’de bulunan üniversitelerin hiçbiri ile iletişim 

kuramadığı için Denizli’de bulunan Pamukkale Üniversitesi ile 

gerçekleştirdiğini belirtmiştir. 
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Üniversite ile ilişkiler kurmakta zorlanan firmalar, diğer bilgi ve 

deneyim kaynaklarından şu veya bu sebeplerle ya haberdar değildirler ya da 

bunlarla iletişime geçmenin kendilerine bir fayda sağlamayacağını 

düşünmektedirler. 

Sonuç olarak, bu sektördeki firmaların bilgi ve deneyim kaynaklarına 

erişime ve bu bilgi-deneyimi paylaşmaya uygun mekanizmaların kurulmasına 

ihtiyaçları bulunmaktadır. 

İ L İ Ş K İ L E R  V E  İ L E T İ Ş İ M  A Ğ I  

 Sektör temsilcilerinin hemen hemen tamamı birbirlerini geçmiş iş 

ilişkilerinden dolayı tanımakta, genele yayılmamakla beraber farklı ikili, üçlü 

firma grupları arasında düşük seviyede ilişkiler gözlenmektedir. Firmalar, 

kısıtlı pazar olanaklarından ötürü tüm ürün gruplarında birden rekabet 

etmekte, müşteriye erişim için rekabet  kurallarının dışına çıkabilmektedir. 

Piyasa mekanizmasının düzgün kurulamamasından kaynaklanan bu girişimler, 

rakiplerin birbirleri ile olan iletişim kanallarını kapatmasına neden 

olmaktadır. 

   Firmaların bir bölümü arasında kısmi bir işbirliği bulunmakla beraber,   

bu işbirliği, 2’li 3’lü firma grupları arasında gözlemlenmekte, kimi ilişkiler   

dikey küme (örneğin: stok tutma kabiliyeti düşük olan 

firmaların, daha büyük bir firma yardımıyla toplu sipariş 

vermesi) kimi ilişkiler yatay küme (örneğin: yangın 

söndürme  aracı siparişi ile karşı karşıya olan bir firmanın; 

ürün gamında söz konusu ürünü bulundurmamasından 

ötürü talebi bir diğer firmaya  yönlendirmesi) özelliği 

gösterse de, belirgin ilişkilerin kurulduğu bir yapıdan söz etmek pek mümkün 

değildir. 

İstanbul merkezli TREDER ve türevi/benzeri dernekleşmenin  

cesaretlendirilmesi, bu gibi organizasyonlar yardımı ile sektörün kayıtlı  

büyüklüğünün ortaya konması, sektör üyelerinin iletişimlerinin artırılmasına 

yönelik programlar geliştirilmesi ihtiyacı söz konusudur. 
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6.1.1.2.  KÜ M E L E N M E  DÜ Z E Y İ  A N A L İ Z İ  

 

Araç üstü ekipman imalatı için bir küme düzeyi analizi 

gerçekleştirilmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, Araç Üstü Ekipman Kümesinin, 

kümelenme düzeyi analiz edilmiştir. Bu raporun Sonuç ve Değerlendirme 

bölümünde, endekse tabi tutulmuş sayısal değerlendirmelere de ayrıca yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 15:  ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN -  İŞ VE İHTIYAÇ ANALIZI 

TABLO 16:  ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN  – KÜMELENME DÜZEYİ ANALİZİ 
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Araç üstü ekipman sektörünün kümelenme düzeyini ortaya koymaya yönelik 

gerçekleştirilen Kümelenme Düzeyi Analizi; bu faaliyet alanı için, dört ana 

değerlendirme unsurundan en sıkıntılı olanının, kümelenme kapasitesi olduğunu 

ortaya koymuştur. İç pazarda dar bir alanda ve çoğunluğu İstanbul ile Konyada 

yoğunlaşmış olan rakipler ile rekabet eden firmalar, yurtdışı pazarlarda da yeterince 

etkinlik kuramamaktadırlar. Firmaların hemen tamamı kalite yönetim sistem 

belgelendirmesine sahip olsa da uygulama aşamasında kadro yetersizliklerinden 

dolayı yönetimsel sorunlar yaşadıkları gözlemlenmiştir. Ar-Ge departmanları ürün 

geliştirmekten çok mühendislik hizmetleri departmanı gibi düzeltici ve önleyici 

faaliyetler üzerine yoğunlaşmış olan firmaların en büyükleri, 200-250 civarında 

personel çalıştırıp KOBİ tanımının üzerinde yer alırken, sektördeki ortalama personel 

sayısı 40-80 kişi arasında seyretmektedir. Sektördeki küçük firmalar 8-10 kişi ile 

faaliyet gösteren mikro işletmelerdir. Gerek iç pazar gerek dış pazarda rakiplerinin 

kendi bilgilerini ele geçirmeye çalıştıkları düşüncesi ile hareket eden firmalar arasında 

yaşanan bu güvensizliğin temelinde bulunan  tek boyutlu rekabet, kümelenme 

kapasitesini olumsuz yönde etkilemekte, firmaların birbirleri ile iletişim kurma 

yönündeki motivasyonunu azaltmaktadır. 

6.1.1.3.  KÜ M E  HA R İ T A S I  

Aşağıda, İzmir merkezli araç üstü ekipman firmalarına ilişkin genel bir 

küme haritası ile küme dinamiği analizini bulabilirsiniz. Takip eden iki şekil, 

kümenin ilişkide olduğu kurumları, ilişkilerdeki iletişim merkezlerini, iletişim 

yoğunluklarını ve anahtar kişi ve kurumları ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 6:  ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN -  KÜME D İNAMİĞİ ANALİZİ 
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KÜME HARİTASI 1:  ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet gösteren firmalar Yangın Söndürme Aracı imalatçıları, Kuru 

Yük Kasası imalatçıları, Frigorifik Kasa imalatçıları, Çöp ve Temizlik Aracı 

imalatçıları, Damper imalatçıları ve Dorse-Treyler imalatçıları olarak 

sınıflandırılsa da firmalar genellikle pazar bölümlemesi yapmadığı için her tip 

ürünü üretmek eğilimindedirler. Ticari araç imalatçıları sektörün hem 

tedarikçisi hem de müşterisi konumundayken, diğer önemli tedarikçi grupları 

demir çelik sanayi, boya sanayi, hidrolik-pnömatik sanayi ve elektrik 

elektronik sanayi firmalarıdır. Firmaların en önemli müşteri tabanını kamu 

alıcıları oluştururken, lojistik firmaları ve ticari araç imalatçıları ile kamuya 

hizmet sağlayan özel sektör de sektörün alıcıları arasında yer almaktadır. 

Daha önce de, belirtildiği gibi İzmir merkezli araç üstü ekipman üreticileri 

örgütlenmemiş durumdadırlar. Bölge dışında bulunan Asuder, Treder, Kasiad 

gibi sektörel derneklere üye olma konusunda, bir kaçı hariç olmak üzere, 

girişimci olmayan firmaların Üniversite, Araştırma Kuruluşları, Test ve Kalite 

Merkezleri ile olan ilişkileri de sınırlıdır.  Firmaların kendi aralarındaki iletişim 

de oldukça sınırlıdır. Firmaların pazar bölümlemesine gitmiş olanlar arasında 

güven ilişkisinin kurulmuş olduğu, bu firmaların birbirleri ile dayanıştıkları 

(müşteri taleplerini yönlendirme vb) gözlemlenmiştir.   
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“Gelinlik ve sünnet 

kıyafetleri 

ürünlerinde İzmir’in 

Türkiye piyasasında 

belirgin üstünlüğü 

vardır.” 

6.1 .2 .  G E L İ N L İ K  V E  A B İ Y E  

 

İzmir’de gelinlik, nişanlık, abiye, damatlık ve sünnet kıyafetleri 

sektörü hakkında fikir sahibi olunabileceği düşünülerek görüşlerine 

başvurmak üzere oluşturulan 17 firmalık bir listeden, görüşmeye yanıt veren 

14'ü ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile yapılan saha çalışması ile ilgili 

değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.  

Yukarıda bahsedilen, Gelinlik ve abiye, düğün, nişan, mezuniyet 

gecesi ve benzeri özel gün ve gecelerde giyilen özel kıyafetler olarak 

tanımlanan ürün grubu içinde İzmir, gelinlik ve sünnet kıyafetleri ürünlerinde 

Türkiye piyasasında baskın bir konumdadır. Bu nedenle, genel olarak 

değerlendirmelerde ürün olarak gelinlik dikkate alınmıştır.   

Geleneksel olarak İzmir, ilçeleri ve Ege 

bölgesinde hasat sonrası düzenlenen düğünler 

yöre insanı için en önemli sosyal 

faaliyetlerden biri olagelmiştir. Düğün 

ile ilgili gelinlik dahil iğneden ipliğe 

her şeyin satıldığı, bedelinin de o 

yörede yetiştirilen tarım ürününün 

hasat parasının tahsil 

edilmesinden sonra ödenmesini 

kabul eden “Düğüncü” olarak 

adlandırılan mağazalar, bölge 

ticari hayatında da önemli bir yere 

sahiptirler. Tarihsel olarak bu 

mağazalardan da beslenen talep, 

sektörün bölgenin büyük şehri İzmir’de 

gelişerek sadece Ege’ye değil tüm 

Anadolu’ya gelinlik, nişanlık tarzı ürünler satar 

hale gelmesini sağlamıştır. 

Sektörün İzmir’de gelişmesinin bir başka nedeni de Türkiye’nin diğer 

bölgelerindeki gelinlik üreticilerinden farklı olarak haute couture15‘ün yanı 

sıra çok adetli (1000 adet/yıl ve üstü) gelinlik üretebilecek kapasiteye sahip 

firmaların artmasıdır. İstanbul’daki gelinlik üretimi ağırlıklı olarak haute 

couture (tasarımcı -terzi) şeklindedir. 

                                                                 
15

 Haute Couture: Genellikle üst gelir seviyesinde elit müşterilerin beğenisine göre hazırlanan 
giyim türüdür. Yani kişinin kendi tercihlerine (renk, aksesuar, taşlar v.b.) göre yapılan 
tasarımlardır. Gelinlik bunun en iyi örneklerinden birisidir. 
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Konfeksiyon başlığı altında birçok istatistiki bilgi bulunsa da, gelinlik 

özelinde istatistiki bilgilere ulaşmakta güçlük çekilmiştir. Gelinlik Sanayicileri 

ve İhracatçıları Derneği’nin  (İSGEİD-İstanbul)  internet sitesinde yayınlanan 

2008 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de 240.000’i Haziran, Temmuz ve 

Ağustos aylarında olmak üzere yılda toplam 641.973 adet evlilik 

gerçekleşmektedir(bkz. Şekil 7). 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği tahminlerine göre, Türkiye’de sadece 

yurtiçi satışlar çerçevesinde ve bir kısmı da kiralık gelinlik olarak kullanılmak 

üzere yılda yaklaşık 400.000 gelinlik tüketimi söz konusudur. 

Nişanlık, abiye, damatlık ve yurtdışı satışlarla birlikte sektör 

büyüklüğünün 500 milyon ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGSD verilerine göre İzmir’in, gelinlik sektöründe Türkiye toplamının 

%75’ine varan bir ağırlığı bulunmaktadır. EGSD verilerine göre, şehirde kayıtlı 

346 gelinlik firması bulunmaktadır.  İzmir’de 700 civarında küçük ve orta 

büyüklükteki atölyeyle birlikte İzmir’de gelinlik, nişanlık ve abiye üretimi 

yapan 1000 civarında işletme mevcuttur. Saha çalışması sırasında boyutları 

itibariyle KOBİ kategorisinin 16   üzerine çıkabilen hiçbir firmaya 

rastlanmamıştır. 

 

 

                                                                 
16

 250den az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş 

milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. 

 

Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağu Eylül Ekim
Kası
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6.1 .2 .1 .  İŞ  V E  İ H T İ Y A Ç  A N A L İ Z İ  

 

Aşağıda, Gelinlik ve Abiye kıyafet alanında faaliyet gösteren firmalara 

yönelik gerçekleştirilmiş olan iş ve ihtiyaç analizi yer almaktadır.  

P A Z A R L A M A  

 İzmir’de gelinlik imalatı gerçekleştiren firmalar, Türkiye’nin hemen 

her şehrindeki bayilerine ürün satışı gerçekleştirmekte, ancak bu yurtiçi 

“bayi” müşteriler başka gelinlik üreticisi firmaların ürünlerini de 

satabilmektedirler. Firmalar koleksiyon esaslı çalışmaktadırlar. Her yıl 

hazırlanan koleksiyonlar, Anadolu’dan İzmir’e gelen bayilere 

sunulmakta ve koleksiyon bazlı olarak siparişler alınmaktadır..  

Geçmişte firmalar koleksiyon sunumlarını büyük otellerde 

gerçekleştirmekte, defileler yapmakta ve Anadolu’dan gelen 

müşterilerini İzmir’e davet ederek bu otellerde ağırlamaktayken, son 

üç yıldır İzmir’de düzenlenen IF Wedding Fashion Fuarıyla bu faaliyet 

daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Sektörün ihracat pazarı, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yaşayan 

Türkler ve tarz benzerliği nedeniyle Arap ülkelerinden oluşmaktadır. 

Avrupa’daki Türk piyasasına ürün satan gelinlik firmalarının, karşı taraftan 

ürün bedellerini tahsil edememe sıkıntısı yaşadıkları görülmektedir. 

Son 4- 5 yıldır, özellikle İtalyan firmaları da Türkiye’de fason olarak 

gelinlik ürettirmeye başlasalar da, çoğu firma yurt dışı satışlarını ya 2-3 

adetlik “paket kargo” şeklinde, ya da dış ticaret firmalarına yaptıkları satışlar 

şeklinde gerçekleştirmektedirler. Firmalarda ayrı bir ihracat departmanı 

bulunmamaktadır. 

Görüşme yapılan firmaların herhangi bir yurtdışı fuara stand açarak 

katılmadığı tespit edilmiştir. İzmirli firmaların yurt dışı fuar faaliyeti daha çok 

ziyaret amaçlı gerçekleştirilmektedir.  

Küresel rekabete baktığımızda, sektörde öne çıkan ülkelerin İtalya, 

İspanya ve ucuz üretimde de Çin olduğu görülmektedir. Son yıllarda IF 

Wedding fuarı nedeniyle İzmir ve Türkiye’nin de ismi duyulmaya başlasa da, 

saha çalışması görüşmelerinden edinilen izlenim, sektördeki ihracat 

performansının en azından hazır giyimle karşılaştırıldığında çok da 

yukarılarda olmadığını şeklindedir. 
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İç piyasada ise yine İzmir firmaları arasında yaşanan yoğun bir rekabet 

gözlenmektedir. El işçiliğine dayanan bir ürün olması nedeniyle toptan 

gelinlik fiyatları modele göre çok büyük değişkenlik 

göstermektedir. İzmir üretimi gelinliklerde fiyatlar 250 TL’den 

başlayıp, 900 TL’lere kadar çıkabilmektedir. Bu fiyatlar adetli 

üretim yapan firmaların toptan satış fiyatlarıdır. Haute Couture 

gelinliklerinde fiyatlar 3000-4000 TL’lere kadar çıkabilmektedir. 

Suriye ve Çin üretimi gelinliklerde fiyatların 70 TL’lere kadar 

düşebildiği ancak bu gelinliklere çok fazla talep olmadığı belirtilmektedir.  

Ü R E T İ M  V E  T A S A R I M  

Gelinlik, nişanlık ve abiye özelinde küçük farklılıklar gösterse de 

sektörde el işçiliği yoğun bir üretim söz konusudur. Üretimde kullanılan 

makineler çok karmaşık olmamanın yanı sıra, çok önemli bir yatırım da 

gerektirmemektedir. Saha çalışması sırasında görüşülen hiçbir firma, makine- 

ekipman konusunda herhangi bir sıkıntı çektiklerini belirtmemiştir. Görüşülen 

bir firma yetkilisinin de belirttiği gibi, marifet daha çok tasarımda gizlidir. 

İzmir, Bursa ve İstanbul’daki veya doğrudan Uzakdoğu’daki tedarikçilerinden 

temin edilen kumaş, tül, dantel ve aksesuar hammaddesi, firmaların 

tasarım+üretim çalışanları tarafından son ürün haline getirilmektedir.  

Tasarım işlevi, çoğunlukla sektörde çekirdekten yetişme, tasarım-

üretim işini beraber yürüten kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Sektörde tasarımcı sıkıntısı olduğu görüşme yapılan birçok firma tarafından 

ifade edilmektedir. Bu noktada haute couture ve seri üretim tasarımcı 

tanımlarının birbirinden ayrılması gerekmektedir. 

İzmir’de yerleşik, çok sayıda haute couture tasarımcı mevcuttur. 

Ancak burada bahsedilen tasarımcı sıkıntısı, seri üretime uygun ürün tasarımı 

yapacak kişiler çerçevesindedir. Bu kişiler zaman zaman İstanbul’dan transfer 

edilmektedir. Aynı şekilde, normal konfeksiyona göre biraz daha fazla ustalık 

gerektiren bir üretim söz konusu olduğu için, yetişmiş eleman (makastar, vb) 

sıkıntısı üretim bağlamında da dile getirilmiştir. Sektörde kalite yönetim 

sistemi belgelendirmesi bulunmaması da ayrıca belirtilmesi gereken bir 

konudur. 
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İ N S A N  K A Y N A K L A R I  

Gelinlik sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren, büyük çaplı firmalar 

50-80 kişilik, daha küçük firmalarsa 15-20 kişilik çalışan sayısına sahiptirler. 

Bu rakamlardan hareketle sektörde toplamda yaklaşık 4000-

6000 kişiye istihdam yaratıldığı tahmin edilmektedir. Büyük-orta 

boyuttaki firmalar Mimar Kemalettin Caddesi ve Çankaya 

civarıyla, MTK (Tekstilciler Çarşısı)’da faaliyet göstermektedirler. 

Yine saha çalışması izlenimlerine göre en büyük firmalarda bile 

departmanlaşma olmadığı, firma sahiplerinin üretim, tasarım ve 

satış faaliyetlerinin hepsini birden yönettiği gözlenmiştir. El 

işçiliği yoğun olan sektörde tasarımcı ve üretimde de yetişmiş 

eleman (makastar vb) ve usta sıkıntısı bulunmaktadır. Öte 

yandan, özellikle, sektörün yurtdışı pazarlara yönelik satış, 

pazarlama ve operasyon elemanı sıkıntısı çok büyük düzeydedir. 

F İ N A N S M A N  

Küresel kriz nedeniyle zaten hemen hemen tüm piyasalarda 

hissedilen sıkıntı, gelinlik satışlarının mevsimsellik özelliğine de sahip 

bulunması nedeniyle bu sektörde daha ağır seviyede hissedilmektedir. Nakit 

akışındaki sıkıntı özellikle satışların düşük olduğu kış aylarında maaş ve kira 

gibi sabit giderlerin finansmanında güçlükler yaratmaktadır. Satışların 8-10 ay 

gibi oldukça uzun vadelerde yapılıyor olması mevsimsellikten kaynaklanan bu 

sıkıntıyı daha da artırmaktadır. Firmalar; kendi özkaynakları, banka kredileri 

veya özellikle yaygın bir şekilde kullanıldığı anlaşılan düşük faizli-faizsiz 

KOSGEB kredileri ile bu zorlukları aşmaya çalışmaktadırlar. Sektör, işletme 

sermayesine erişim konusunda ihtiyaç hissetmektedir. 

D U R A N  V A R L I K L A R  

Sektör üretim açısından pahalı ve yüksek teknoloji yatırımlara ihtiyaç 

duymamaktadır. Üretim için gerekli makineler kolay ve hesaplı bir şekilde 

temin edilebilmektedir. Saha çalışması sırasında görüşülen hiçbir firma, 

makine ekipman konusunda herhangi bir sıkıntı çektiklerini 

belirtmemişlerdir. Duran varlıklar konusundaki sıkıntı daha çok showroom ve 

atölye mekânlarının yetersizliği olarak ortaya çıkmaktadır. 

B İ L G İ  V E  D E N E Y İ M  K A Y N A K L A R I  

Sektörün üniversite ile ilişkileri yok denecek düzeyde düşüktür. Çok 

yeni bir gelişme olan Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu ve İzka 
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işbirliği ile yürütülmekte olan Gelinlik Eğitimi Projesi17’nin bu konuda önemli 

bir boşluğu doldurması beklenmekte ve istenmektedir. Proje kapsamında 

kursiyerlere gelinlik üretimi ile ilgili çeşitli eğitimler verilmekte ve sektöre 

yetişmiş eleman temin edilmesi amaçlanmaktadır.    

İ L İ Ş K İ L E R  V E  İ L E T İ Ş İ M  A Ğ I  

Sektörde yoğun bir ilişki ve iletişim ağından söz etmek mümkün 

değildir. Son yıllarda düzenlenen IF WEDDING fuarı nedeniyle, verilen fuar 

desteklerinden yararlanmak amacıyla İzmir Ticaret Odası ile ilişkilerin arttığı 

belirtilmektedir. Tahmini firma sayısı olan 1000 işletmeden, Ege Giyim 

Sanayicileri Derneği’ne üye olan firma sayısı Damatlık ve Abiye firmalarıyla 

birlikte sadece 60’dır. Yine IF WEDDING fuarı nedeniyle İZFAŞ sektör için 

önemli bir kurum haline gelmiş durumdadır. Daha önceki başarısız Ege 

Gelinlikçiler Derneği deneyimi ve firmalar arasında yoğun olduğu 

gözlemlenen güvensizlik nedeniyle, sektörün kümelenme fikrine çok fazla bir 

motivasyonu bulunmamaktadır.    

Tablo 17’da Gelinlik ve Abiye Kümesine yönelik İş ve İhtiyaç Analizi 

sunulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü  

 

                                                                 
17

 http://eamyo.ege.edu.tr/gelinlikegitimi 

TABLO 17:  GELİNLİK  VE ABİYE K IYAFET -  İŞ VE İHTİYAÇ ANALİZİ 



 

38 
 

6.1.2.2.  KÜ M E L E N M E  DÜ Z E Y İ  A N A L İ Z İ  

 

Bu çalışma kapsamında, her bir küme için bir kümelenme düzeyi 

analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma konusu faaliyet alanlarının kümelenme 

düzeyleri bu analizlere göre değerlendirilmiştir. Aşağıda yer alan tabloda 

Gelinlik ve Abiye Kıyafet için gerçekleştirilen kümelenme düzeyi analiz 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ü 

 

Sektörün iç piyasada tartışılmaz bir üstünlüğü bulunduğu ancak 

uluslarası piyasalardaki etkinliğinin henüz emekleme döneminde olduğu 

gözlemlenmiştir. Şirket içi fonksiyonlarda uzmanlaşma olmadığı, kalite 

yönetimi sistemlerinin uygulanmadığı, şirket sahibinin üretim, pazarlama  

satınalma, finans tüm fonksiyonları bizzat yönettiği izlenimi vardır. Tasarım 

konusunda sıkıntı yaşandığı firmaların hemfikir olduğu bir konu olup, 

sektörün en büyük firmaları 50-60 kişi civarında bir istihdam 

yaratabilmektedir. Yine ciroları göz önüne alındığında henüz KOBİ tanımına 

bile yaklaşan firma olmadığı belirlenmiştir. Yeni başlayan Emel Akın MYO 

projesi dışında araştırma kurumları ile bir ilişki geliştirilmediği, yine kendi 

içlerinde de EGSD’nin son dört yıldır fuar girişimleri dışında bir örgütlenmeleri 

olmadığı başarısız  dernek girişimi nedeniyle de biraraya gelme konusundaki 

motivasyonlarının düşük olduğu tespit edilmiştir.    

 

 

TABLO 18:  GELİNLİK VE ABİYE K IYAFET -  KÜMELENME DÜZEYİ ANALİZİ 
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6.1.2.3.  KÜ M E  HA R İ T A S I  

 

Aşağıda, İzmir merkezli gelinlik ve abiye kıyafet kümesinin genel bir 

haritası ile küme dinamiği analizini bulabilirsiniz. Takip eden iki şekil, kümenin 

ilişkide olduğu kurumları, ilişkilerdeki iletişim merkezlerini, iletişim 

yoğunluklarını ve anahtar kişi ve kurumları ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKIL 8:  GELİNLİK VE ABİYE K IYAFET -  KÜME D İNAMİĞİ ANALİZİ 
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Gelinlik, nişanlık ve abiye üreticileri, sünnet kıyafeti üreticileri, 

damatlık üreticileri ve haute couture tasarımcı-terziler sektördeki üretici 

firmaları oluşturmaktadırlar. Bunlara hammadde ve hizmet tedariki yapan 

firmaları, bu ürünlere uygun kumaş tedarikçileri, boncuk taş gibi aksesuar 

malzeme tedarikçileri, tasarımcılar ve yine evlerde fason el işçiliği yapanları 

sayabiliriz. Anadolu ve yurtdışındaki bayilerle, ihracat komisyonculuğu yapan 

firmalar da müşterilerini oluşturmaktadır. Başta EGSD olmak üzere İzka, Ebso, 

İzto, M. Kemallettin Moda Merkezi, İzfaş ve EİB destekleyici kurumlar olarak 

yer almaktadır. Çok yeni ve henüz arzu edilen seviyede olmasa bile EÜ Emel 

Akın MYO ve İEÜ Moda Tasarım Bölümü ile kurulmuş ilişkiler mevcuttur. 

 

KÜME HARİTASI 2:  GELİNLİK VE ABİYE K IYAFET  
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6.1 .3 .  E N D Ü S T R İ Y E L  HA V A L A N D I R M A ,  İK L İ M L E N D İ R M E  V E  SO Ğ U T M A  C İ H A Z L A R I  

 

İlk çağlardan bu yana insanoğlu serinlemek, gıda ürünlerinin sıcaktan 

bozulmasını, soğuktan donmasını önlemek için çabalar içinde bulunmuştur. 

18. yüzyıl İngiltere’sinde tekstilciler sıcaklık ve nem kontrol ihtiyacına cevap 

verebilecek bazı sistemler geliştirmiştir.  1844 yılında tanıtılan, 1851 yılında 

John Gorrie tarafından patenti alınan sistem, basınçlı hava yöntemi ile çalışan 

Dünya’nın ilk ticari soğutma ve havalandırma makinesi olmuştur. 

1940’lı yılların sonunda Türkiye’deki firmalar iklimlendirme ve 

soğutma sistemleri üretmeye başlamışlardır. Gerek dünyada gerekse 

Türkiye’de Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma Makineleri 

pazarının büyümeye başlaması 1980’li yıllarda gerçekleşmiş, 1990’lı yıllarda 

ise pazar ivme kazanarak büyümesini 

hızlandırmıştır.  

Endüstriyel Havalandırma, 

İklimlendirme ve Soğutma Cihazları; Endüstriyel 

ve Ticari merkezi klimalar (Okul, Otel, İşyeri, 

hastane, Fabrika vb ortak kullanım alanları için 

klimalar), Ticari Buzdolapları (Market Meşrubat 

Dolapları), Teşhir Reyonları (Market gıda teşhir 

ve saklama reyonları), Dondurma ve Pastane 

Dolapları,  Şoklama üniteleri, Konteyner 

soğutucuları, Soğuk Hava depo ve cihazları, Soğuk Zincir taşıma araçları ve 

soğutucuları (Araç Üstü Ekipman), Ticari araç (ambulans, otobüs, minibüs vb) 

klimaları gibi ana sınıflara  ayrılmaktadır. 

İSKİD ve ESSİAD’ın istatistik, çalışma ve tahminlerine göre 

Türkiye’deki klima-soğutma sektörünün toplam büyüklüğü, yaklaşık 2 milyar 

500 milyon USD olarak tespit edilmiştir (bkz. İSKİD ve ESSİAD istatistikleri). 

İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma Makineleri pazarının %40’lık bir 

bölümü olan 1 milyar ABD Doları’nın Endüstriyel Tip ürünler tarafından 

oluşturulduğu tahmin edilmektedir. 

Ev Tipi
60%

Endüstri
yel

40%

Türkiye İklimlendirme, 
Havalandırma, Soğutma 

Makineleri Pazarı
(2009)
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İhracat Rakamları incelendiğinde, 2008 yılı itibarı ile Türkiye’nin 

makine ihracatı yaklaşık 10 milyar 681 milyon ABD dolarıyken, Endüstriyel 

İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma Makinelerinde yaklaşık 1 miyar 868 

milyon USD olmuştur. Endüstriye İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma 

Makineleri ihracatı son 5 yıl içerisinde yaklaşık 7 kat büyümüştür. 

TABLO 19:  ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA C İHAZ I İHRACATI 

 

Yıllar 

TOPLAM 

İhracat  (ABD Doları) 
  

2004 229.689.807 

2005 248.281.099 

2006 436.746.769 

2007 1.706.710.498 

2008 1.868.319.593 

Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, 2010 

İhracat verileriyle birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’deki 

Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma Makineleri pazarının 

toplam büyüklüğü 2 milyar 868 milyon ABD Doları’dır. Dış Ticaret 

Müsteşarlığının verilerine göre, 2009 yılı İtibarıyle, Endüstriyel İklimlendirme, 

Havalandırma ve Soğutma Makineleri sektörü cirosunun %30’luk bölümünün  

(yaklaşık 860 Milyon ABD Doları) İzmir ilinde yer alan çeşitli büyüklükteki 

firmalar tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.  

Sektördeki ilk meslek örgütü 1990 yılında kurulmuş olan İzmir 

merkezli Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’dir. ESSİAD’ı 

sırasıyla 1993 yılında İstanbul’da kurulan İklimlendirme, Soğutma, 

Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Isıtma, Soğutma, Klima 

Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) izlemiştir. Sektördeki diğer 

dernekler, sektörde yer alana ithalatçıları bir araya geldiği Soğutma 

Sanayici ve İş Adamları Derneği (SOSİAD) , ESTED, TTMD ve İzoder’dir. 
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İzmir merkezli firma sayısını tespit etmek çok kolay olmamakla 

beraber, ESSİAD’a kayıtlı 100 üyenin, EBSO’da sektörle ilgili 140 üyenin, 

İZTO’da 800’e yakın kayıtlı üyenin mevcut olduğunu belirtmekte fayda 

bulunmaktadır. Gerçekçi bir tahminle (mükerrer üyelikler de göz önünde 

bulundurulmak üzere) sektörde faal 250-400 civarında büyüklü 

küçüklü firma olduğunu söylemek mümkündür. Genel bir 

değerlendirme yapıldığında, katma değeri ve ihracat potansiyeli 

yüksek bir sektör olmasının da ötesinde, coğrafi yoğunlaşma 

açısından, araştırma projelerine konu teşkil edebilecek olan 

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazı Kümesi İzmir’de 

yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında 15 firma ila görüşülmesi planlanmış 

olmasına rağmen bu faaliyet alanında 16 firma ve sektörün çatı kurumu olan 

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) ile görüşülmüştür. 

6.1 .3 .1 .  İŞ  V E  İ H T İ Y A Ç  A N A L İ Z İ  

 

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları 

alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik gerçekleştirilmiş olan İş ve İhtiyaç 

Analizi aşağıda yer almaktadır. 

P A Z A R L A M A  

İzmir merkezli firmalar, Ege bölgesinde yer alan (Manisa ve Aydın) 

diğer Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazı üreticileri 

ile birlikte, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Avrupa içinde anlamlı bir 

pazar hâkimiyeti göstermektedirler. 

İç ve dış pazarlarda gerçekleştirilen, yaklaşık 2,9 Milyar ABD Doları 

tutarındaki satışın, yaklaşık 900 milyon ABD Dolar’lık, diğer bir deyişle % 

30’luk kısmı İzmir merkezli firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İzmir merkezli firmaların, iç pazardaki rakipleri, Ege Bölgesinde yer 

alan diğer üreticiler ve İstanbul’da yer alan rakipler iken, dış pazardaki başlıca 

rakipler İtalya kökenli üreticilerdir.   
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Sektör, İtalya merkezli rakiplerin ardından İspanyol, Fransız ve Alman 

firmaları ile rekabet etmektedir. İzmir merkezli firmaların geleneksel dış 

pazarları, Batı Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Orta Doğu ve BDT 

üyesi ükelerdir.  

Firmalar, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmaktadır. Fuarlara 

katılamayan firmalar ise sektör derneği ESSİAD tarafından, yurtdışı fuarlarda 

ortak tanıtım faaliyetleri kapsamında tanıtılmaktadır.  

Yurtiçi pazarda ağırlıklı olarak, kendi proje ve satış ekipleri yoluyla 

projelendirme ve satış faaliyeti gerçekleştiren firmalar; müşterilerine, 

montajcı bayi-servisler yardımı ile müşterilerine montaj ve satış sonrası 

hizmetleri sunmaktadır. Yurtdışında ise, ülke ve bölge bayileri üzerinden 

satışlarını gerçekleştiren firmalar, yaygın servis ağı (140 -150 civarında 

yurtdışı servis noktası bulunan firmalar mevcuttur) ile çalışmaktadır. 

Firmaların, bir bölümü, yurtdışında kendisine ait satış-pazarlama departmanı 

bulundurmakta, sahip olduğu yurtdışı ofisleri ile pazarlara göre farklı satış 

stratejileri izlemektedir (örneğin: bazı firmalar, internet siteleri, ürün isimleri, 

tanıtım biçimleri vb’yi hitap ettikleri pazarlara göre 

şekillendirmektedir) 

Firmaların, pazarlama fonksiyonları değerlendirildiğinde, 

destek ve teşvik mekanizmasının farklı kaynaklardan 

yönlendirilmesinden ötürü, yurtdışı pazarlama desteklerinden 

yararlanma ihtiyaçları oluşmaktadır. Öte yandan, firmalar, kendilerine hitap 

eden, hizmet sunan bir ihracatçı birliğinin bulunmamasının sıkıntısını 

yaşamaktadır. 

Ü R E T İ M  V E  T A S A R I M  

İzmir merkezli firmalar, oldukça uzun bir süredir, endüstriyel 

havalandırma, iklimlendirme ve soğutma cihazları üretiminde bilgi birikimi 

oluşturmuşlardır. 1940’lı yıllardan bu yana sektörde bulunan firmalar, halen 

üretime devam etmektedirler. 

Sektörde üretim; havalandırma, iklimlendirme ve soğutma tekniğinin 

temellendiği termodinamik kanunlarından ve endüstriye has üretim 

yapmanın getirdiği talebe göre şekillenen üretim yapısında ötürü, genellikle 

küçük ve orta ölçekli firmalarca ve tasarım ağırlıklı gerçekleştirilmektedir. 

Örneğin, yeni açılacak bir market veya pastane için sergileme dolapları 

tasarlayan firma, sadece işlevsel özellikleri değil, aynı zamanda mobilya tip ve 

rengini de dikkate alarak tasarım yapmaktadır.  
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Üretim çoğunlukla, tasarlanan ürünlerin parça ve aksesuarlarının yan 

sanayiden tedarik edilmesi sonucu, montaja dayalı biçimde 

gerçekleşmektedir.  Görüşülen firmalardan edinilen bilgiler ışığında, 

kompresör ve bazı soğutma parçaları (valfler, 

elektrik kontrolleri, vb) dışında, kullanılan yan 

sanayi ekipmanları Türkiye’den tedarik 

edilmektedir.  Bu bağlamda söz konusu faaliyet 

alanı, cari fazla veren (ithal ettiğinden fazla ihraç 

eden) bir yapı göstermektedir. İthal edilen 

kompresör ve özellikli donanım, dünyada az 

sayıda üretici tarafından üretilmekte ve 

sektörün rakiplerine de girdi oluşturmaktadır. 

İzmir merkezli firmaların, tasarım güçleri oldukça yüksektir. Firmaların 

tasarım gücü, sadece ürün tasarımını kapsamamakta, sektördeki firmaların 

hizmet tasarımı konusunda da yenilikçi yaklaşımlar getirme kapasiteleri 

bulunmaktadır (sektörde yer alan bir firma, dünyanın çeşitli 

noktalarında çalışan ürünlerini canlı olarak uydu üzerinden takip 

etmekte, arıza kayıtları almakta, erken uyarı sistemleri ile 

arızalanan ürünlere en yakın servisin müdahale etmesini 

sağlamaktadır). 

Değerlendirme yapıldığında, sektördeki firmaların üretim ve tasarım 

konusunda sıkıntıları gözlenmemekle beraber, tasarımın doğrulanması 

aşamasında, Türkiye’de akreditasyona sahip bir yetkili otorite olmamasının 

verdiği sıkıntı firmalarca dile getirilmiştir. 

  İ N S A N  K A Y N A K L A R I  

Ortak nitelikli eleman havuzunun sektördeki mevcudiyetinin yanı sıra, 

sektör derneği (ESSIAD) ve sanayi odasında sektörü temsil eden sektör 

temsilcilerinin (EBSO 39., 40. Ve 41. Komiteler)  girişimleri sonucunda , 

bölgedeki üniversiteler ile sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde sektörün 

ihtiyaç duyduğu konularda eğitim verilmeye (Örneğin, sektör temsilcilerinin 

E.Ü. ile yapmış oldukları çalışma sonucu, Mühendislik Fakültesinde, sektörün 

öğrencilere tanıtıldığı, gereksinimlerinin anlatıldığı 1.sınıf dersi eklenmiş, yine 

3. sınıfın makine mühendisliği ders programında ortak yapılan tadilat ile 

sektörün ihtiyaç duyduğu maliyet muhasebesi dersi eklenmiştir) başlanmış 

olmakla birlikte sektörde, gerek nitelikli ara eleman, gerekse AR-GE uzmanı 

(mühendis) konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.  

 

Endüstriyel Havalandırma, 

İklimlendirme ve Soğutma Cihazı 

İmalatı cari fazla veren  –ithal 

ettiğinden fazla ihraç eden- bir 

yapı göstermektedir. 
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Sektör, kendi ihtiyaçları çerçevesinde, ESSİAD bünyesinde verdiği 

pratik ve teorik kurslar ile üye firma personelini eğitmeye çalışmaktadır. 

F İ N A N S M A N  

Yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler çerçevesinde, sektörde bir 

işletme sermayesi sıkıntısı gözlemlenmemiştir. Sektördeki firmaların, finans 

mekanizmasına erişimleri konusunda yeterli ve gerekli donanımları mevcut 

görülmektedir. 

Uluslararasılaşma aşamasını tamamlamış olduğu gözlemlenen 

sektörün, markalaşma konusunda finansal destekler (Turquality, vb) ile 

tanıştırılmasında fayda bulunmaktadır.  

D U R A N  V A R L I K L A R  

Sektör, tasarıma dayalı montaj sanayisi şeklinde çalışmaktadır. Maddi 

duran varlıklar konusunda, sektörde görüşülen firmaların sıkıntısı 

görülmemekle beraber, tasarım doğrulama, ürün onaylama gibi ortak 

ihtiyaçlara cevap verebilecek bağımsız bir test merkezi ihtiyacı 

gözlemlenmiştir. 

B İ L G İ  V E  D E N E Y İ M  K A Y N A K L A R I  

İzmir merkezli firmalar, bölgedeki üniversitelerin yanı sıra, bölge ve 

yurtdışındaki üniversite ve araştırma merkezleri (Bristol ve Kopenhag 

Üniversiteleri ile işbirliği yapan sektör temsilcileri bulunmaktadır) ile işbirliği 

yapmaktadır.  

Sektörün, İzmir merkezli en eski derneği ESSİAD, akademik hakemli 

dergi olan “SOĞUTMA DÜNYASI” dergisini yayınlamakta, bununla da 

kalmayıp, konu ile ilgili akademik toplantı, konferans, bilgi şöleni ve 

kongreler18 organize etmektedir. 

Firmalar, sadece kendi bölgelerindeki kurum ve bilgi kaynakları ile 

iletişim kurmamakta, aynı zamanda Türkiye ve Batı Avrupa’da kurulu diğer 

sektörel dernek, vakıf ve enstitülerle de işbirliği ve bilgi alışverişi 

yapmaktadırlar. 

İ L İ Ş K İ L E R  V E  İ L E T İ Ş İ M  A Ğ I  

İzmirli firmalar arasında hem dikey, hem de yatay düzlemde, oldukça 

yoğun ve çok taraflı ilişki mevcuttur. İlişkilerin  bu denli yoğun ve iletişim 

kanallarının açık olmasında sektörün rekabetçi, dünyaya açık ve yenilikçilik 

                                                                 
18

 http://www.sogutmateknolojilerikongresi.org/index.php 
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yönünün yüksek olmasının etkisinin olduğu gibi; firmaların sahip, yönetici ve 

çalışanları arasında doğrudan temas kuracak çok sayıda ortam yaratılması, 

(dernek, Sanayi Odası, mesleki toplantılar, sosyal toplantılar), eleman 

transferini yasaklayan anlaşmaların olmaması, tek merkezden iletişimin 

kontrol edilmemesi, birden fazla iletişim noktasının bulunması ve iletişime 

yön veren anahtar kişilerin eğitim seviyesinin yüksekliği de önemli 

etkenlerdir. 

Sektördeki ilişkiler ve iletişim ağı sadece bölge içindeki kurumlarla 

değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla da yüksek 

seviyede seyretmektedir.  

Kısacası, İzmir merkezli endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve 

soğutma imalatçıları, gerek İZTO’da gerekse EBSO’da meclis üyesi ve yönetim 

kurulu üyesi seviyesinde temsil edilmenin ötesinde, TOBB iklimlendirme 

meclisinde, ISKAV mütevelli heyetinde, TTMO’da ve benzeri örgütlerde de 

temsil edilmektedir. 

Tablo 20’de Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 

Kümesine yönelik İş ve İhtiyaç Analizi sunulmaktadır.  

 

TABLO 20:  ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA C İHAZLARI -  İŞ VE İHTİYAÇ 

ANALİZİ 
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6.1.3.2.  KÜ M E L E N M E  DÜ Z E Y İ  A N A L İ Z İ  

 

Aşağıda yer alan tabloda Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve 

Soğutma Cihazları Kümesinin, kümelenme düzeyi analiz edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma cihazı imalatı 

alanında faaliyet gösteren firmaların kümelenme düzeyi incelendiğinde, bu 

alanda faaliyet gösteren firmaları yüksek derecede kümelendiği söylenebilir. 

Firmaların iç pazarda da etkin olmakla beraber dış pazarda kendi markaları ile 

rekabet etmeleri, yurtdışında yaygın bayi ve servis ağı bulunduruyor olmaları, 

kendilerini konumlandırırken rakiplerini İtalya merkezli firmaları seçmeleri ve 

çok büyük çoğunluğunun gelirlerinin % 30 ila % 60’lık kısmını (bazı firmalarda 

bu oran % 90’ları bulmaktadır.) ihracat  yolu ile elde etmeleri, dış pazardaki 

etkinliklerinin bir göstergesidir. Bu sektörde faaliyet gösteren firmaların 

hemen tamamı Kalite yönetim sistem belgelendirmesine sahip olup, % 25-30 

seviyesinde beyaz yakalı personel çalıştırmaktadır. Departmanlaşmış kadrolar 

ile çalışan firmalar, ayrı AR-GE kadroları barındırmaktadır. Firmaların çoğu 

ürünlerini test ve geliştirme amacıyla kullanmak için oluşturulmuş bir test ve 

kontrol merkezine sahiptir. En büyükleri 350-400 kişilik kadrolar  barındıran 

firmalar, ortalama 60-70 kişilik kadrolar ile çalışmaktadır. Üst düzeyde bir 

iletişim ve örgütlenme içinde olan firmalar, gerek kendi aralarında gerekse 

diğer platformlarda (Sanayi ve Ticaret odaları, diğer sektör dernekleri, 

Üniversiteler) da yoğun ilişkiler geliştirmişlerdir.  

TABLO 21:  ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA C İHAZLARI  -  KÜMELENME DÜZEYİ 

ANALİZİ 
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6.1.3.3.  KÜ M E  HA R İ T A S I  

 

Aşağıda, İzmir merkezli endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve 

soğutma cihazları kümesinin genel bir haritası ile küme dinamiği analizini 

bulabilirsiniz. Takip eden iki şekil, kümenin ilişkide olduğu kurumları, 

ilişkilerdeki iletişim merkezlerini, iletişim yoğunluklarını ve anahtar kişi ve 

kurumları ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 9:  ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA,  İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA CİHAZLARI  -  KÜME D İNAMİĞİ ANALİZİ 
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Altı temel grupta (bkz. Küme haritası 3) üretim yapan firmalar, Pazar 

bölümlemesi içinde kendi alanlarında uzmanlaşmışlardır. Sektörün en önemli 

tedarikçileri, eşanjör imalatçıları, soğutma ekipmanı ve kompresörü 

imalatçıları, demir çelik sanayi firmaları, yalıtım malzemesi tedarikçileri ve 

elektrik elektronik sanayi firmalarıdır. Firmalar gerek yurtiçinde gerek 

yurtdışında yaygın satış ve servis teşkilatları ile çalışmakta, bu çalışmalarında 

ileri teknoloji kullanmaktadırlar. Sektörün çok yaygın bir müşteri tabanı 

bulunmaktadır. Tarım, Gıda, Turizm, Lojistik ve Otomotiv sanayileri sektörün 

temel müşterileri arasında yer almaktadırlar. Sektör 1991 yılından bu yana 

ESSIAD çatısı altında örgütlenmekle kalmamış, diğer ulusal ve bölgesel 

örgütlerin (ISKID, ISKAV vb) yanı sıra uluslararası örgütlerle (Eurovent) 

ilişkilerini de derinleştirmiştir. ESSIAD aynı zamanda, kendi ifadesi ile 

Türkiye’de ISO kalite yönetim sistem belgesine sahip ilk derneklerden 

olmanın yanı sıra diğer derneklerle işbirliği yapmakta, üniversitelerle birlikte 

akademik sempozyumlar düzenlemekte, sektör içi eğitimler 

düzenlemektedir. Üniversiteler ile yoğun ilişkiler kuran sektör temsilcileri, 

sadece yurtiçindeki üniversitelerle değil aynı zamanda yurtdışında bulunan 

üniversitelerle de işbirliği içersindedirler.   

KÜME HARİTASI 3:  ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA,  İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA MAKİNELERİ 
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6.1 .4 .  KO N S E R V E  G I D A  

 

İzmir ve ilçelerinde konserve gıda ürünleri sektörü hakkında fikir 

sahibi olabileceğimizi düşünerek görüşlerine başvurmak üzere oluşturulan 19 

firmalık bir listeden, görüşme isteğine cevap veren 14 firma ve Ege 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile yapılan saha 

çalışması ile ilgili değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.  

İşleniş biçimi tipik konserve ürünleriyle aynı olmasa da özellikle aynı 

ihracat müşteri grubuna hitap etmesi nedeniyle kurutulmuş domates 

üreticileri de saha çalışmasına dahil edilmişlerdir.  

Zeytin ve zeytinyağı başlı başına farklı bir kategori olarak 

değerlendirilmesi gerektiği için konserve zeytin ürünleri bu saha 

çalışmasına dahil edilmemiştir. 

Konserve sektöründe hammadde bolluğu ve çeşitliliğinin getirdiği 

zenginlik nedeniyle İzmir ve Ege bölgesinde kurulan fabrikaların Türkiye 

genelinde %70-80 ‘lere varan bir ağırlığı bulunmaktadır.  

Örneğin en büyük ürün grubu olan domates salçasını dikkate 

aldığımızda ürün en bol olarak Çanakkale - Antalya arasında 

yetiştirilmektedir. 

Bu bölgedeki hammadde kaynağı nedeniyle, asıl merkezleri 

Türkiye’nin başka yerlerinde olan firmaların bile ikinci fabrikalarını bu 

bölgede işlettikleri görülmektedir. Ege 

Bölgesi Sanayi Odası Yaş Meyve Sebze 

İşleme Sanayi kategorisinde kayıtlı 

110 firma bulunmaktadır. İdari olarak 

İzmir’de olmamasına rağmen coğrafi 

bütünlük içindeki Turgutlu ve 

Söke’deki firmaların bazılarının kendi il veya ilçelerindeki odalara kayıtlı 

olması nedeniyle aslında bu sayı daha da fazla olduğunu söylemek 

mümkündür. Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birliğine kayıtlı üye sayısı ise 

2008 yılı itibariyle 554’tür.  

Sebzeler (geçici olarak saklanmıĢ) 23,318 

Sirke veya asetik asit harici maddeler 
kullanılarak saklanmıĢ sebzeler  480,630 

Sirke veya asetik asit kullanılarak 
saklanmıĢ sebzeler 120,109 

Diğer konserve meyveler 380,564 

  

TOPLAM 1,004,621 

 

TABLO 22:  TÜRKIYE KONSERVE ÜRETIMI, 2006;  TON 

Kaynak: TÜİK 
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Bölgedeki gelişmiş zirai organizasyon ve İzmir limanının varlığı, 

sektörün 1970’lerden bu yana ihracat yapmasına olanak sağlamış 

durumdadır. Dolayısıyla ürün/üretim bilgisi yeterli seviyede olup, kaliteyle 

ilgili ciddi sorunlara rastlanmamaktadır. Ancak aradan geçen süre içinde iklim 

benzerliği gösteren Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de bu tip tarım 

ürünlerinin desteklenmesi nedeniyle rakipler artmaktadır. 

6.1 .4 .1 .  İŞ  V E  İ H T İ Y A Ç  A N A L İ Z İ  

 

Konserve gıdaya yönelik gerçekleştirilen İş ve İhtiyaç Analizi aşağıda 

yer almaktadır. 

P A Z A R L A M A  

Konserve endüstrisi, tarihsel olarak her zaman oldukça ihracat ağırlıklı 

bir sektör olagelmiştir. Aşağıdaki 2006 yılı rakamlarına baktığımızda, yıllık 

yaklaşık 1.000.000 ton olan konserve üretiminin 340.000 tonunun ihraç 

edildiği görülmektedir. 

Saha çalışmasına dahil olan firmalarda 

da toplam satışlar içinde ihracat oranı % 

75’ten az olan firmaya rastlanmamıştır.  

Domates ve biber salçası gibi iç 

tüketimi de yüksek ürünler çıkarıldığında 

ihracat oranları %90’lara kadar 

yükselmektedir.  

Görüşme yapılan firmalardan alınan 

bilgiler toparlandığında aşağıdaki noktalar 

vurgulanabilir: 

 

 

 

Türkiye İhracatı 

 

Ġhracat  2006   

 Miktar (Ton)  
Değer            
(000 USD)    

Ortalama Birim 
Fiyat USD 

Almanya 70,366 77,629 0.91 

Irak 23,986 25,724 0.93 

Hollanda  44,207 39,557 1.12 

ABD 42,010 41,033 1.02 

Ġngiltere 37,464 35,493 1.06 

Japonya 32,026 25,020 1.28 

Fransa 15,840 18,095 0.88 

Romanya 23,061 16,898 1.36 

Bulgaristan 8,612 5,744 1.50 

S.Arabistan 11,854 10,982 1.08 

Rusya 8,044 6,797 1.18 

Ġsviçre 3,151 3,308 0.95 

Ġtalya 10,845 11,354 0.96 

Avustralya 7,918 8,330 0.95 

    

TOPLAM 339,384 325,964 1.04 

 

Kaynak : İgeme 
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• İhracatın en fazla olduğu gruplar hıyar/kornişon, acı/tatlı 

biberler, diğer sebze ve sebze karışımları, domates konserve salçaları ve 

kaparidir.  

• En önemli ihracat kalemi turşulardan oluşmaktadır. 

• En önemli pazarlar Almanya, Hollanda, ABD, İngiltere ve son 

yıllarda Arap ülkeleridir. 

• İhracatı yapılan ürünler çoğunlukla “private label” olarak 

adlandırılan müşteri markalarıyla ya da “packer” olarak adlandırılan 

paketleyicilere dökme olarak satılmaktadır. Çoğunlukla sadece yurt dışında 

yaşayan Türklerin bulunduğu pazarlara üretici markasıyla satış söz 

konusudur. 

Firmalar iç piyasada da toptancı-bayi ve ulusal zincir aracılığıyla 

ürünlerini tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Daha önceleri %90-95 yurtdışı 

ağırlıklı çalışan bazı firmaların, özellikle kur sorunu ve son küresel kriz sonrası 

Avrupa ve ABD’deki talebin azalmasıyla birlikte, iç piyasada da daha fazla 

aktif olma gayretine girmiş oldukları gözlenmiştir. 

Ü R E T İ M  V E  T A S A R I M  

Konserve üretimi kabaca tarımsal ürünlerin müstahsilden alındıktan 

sonra temizlenip ayıklanması, gerekiyorsa boylanması, salamurayla işlenmesi 

ve ambalajlanması şeklinde gerçekleşmektedir.  Özellikle kırmızı biber ve 

kornişonda yoğun el işçiliği bulunmaktadır. Konserve firmaları müstahsil ile 

olan ilişkilerini düzenlemek için ayrı bir ziraat departmanı oluşturmuş 

bulunmaktadırlar. Müstahsile sertifikalı tohum temin edilmekte ve ekim 

öncesi alım miktar ve fiyatının belirlendiği bir sözleşme ile yapılmaktadır. 

Ürünlerini sözleşmeli olarak satan müstahsil bu sözleşmeler mukabili 

devletten ayrıca teşvik almaktadır.  
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Sektörde ihracatın ağırlıklı olması nedeniyle analiz ve diğer 

laboratuvar faaliyetleri önemlidir. Dolayısıyla en küçük firmalarda bile bir 

ARGE departmanı bulunmaktadır. Yine alıcıların getirdiği şartların önayak 

olmasıyla çoğu firma tipik ISO kalite güvence belgelerinin yanı sıra, HACCP, 

Kosher vb gibi tüm gerekli belgeleri edinmiş durumdadır. Çoğu müşteri 

talepleri kaynaklı ürün geliştirme çalışmaları da söz konusudur.  

Üretim konusunda en büyük sıkıntı müstahsil ile olan ilişkilerde 

gözlenmektedir. Kapasitelerini maksimum düzeyde değerlendirmek 

durumunda olan konserve fabrikalarının alım sırasında da rekabet içinde 

olmaları zaman zaman sıkıntı yaratmaktadır. Örneğin müstahsil ürünü için 

daha iyi bir fiyat teklifi aldığında devletten alacağı teşvikten vazgeçme 

pahasına daha önce başka bir firmayla imzaladığı sözleşmeyi iptal edip ürünü 

başka firmaya satabilmektedir.  

    İ N S A N  K A Y N A K L A R I  

İşlenecek hammaddenin tarım ürünü olması nedeniyle bütün 

konserve firmaları sezonluk işçi çalıştırmaktadır. Büyük çaplı firmalar sezonda 

300-700 kişiye, daha küçük firmalarsa 40-100 kişiye istihdam sağlamaktadır. 

Verilerini SGK kayıtlarından alan istatistik çalışma sonuçlarına göre sektörde 

toplam 5600 kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Ancak sezonluk işçilerin 

tüm yıl boyunca SGK kayıtlarında yer almadığı ve çalışan sayısının sezonda 10 

katlara varan artış gösterdiği dikkate alınırsa, gerçek istihdam bu sayının çok 

üstündedir denilebilir.  

İnsan kaynakları konusunda çok fazla bir sıkıntı görülmeyen sektörde, 

özellikle orta üst büyüklükteki firmalar, Torbalı, Tire gibi ilçelerde çalışacak 

beyaz yakalı eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.  

F İ N A N S M A N  

Hammaddenin tarım ürünleri olması kaçınılmaz olarak beraberinde 

mevsimsellik özelliğini getirmektedir. Farklı ürünlere yayılmış olsa da alım 

zamanı mayıs-ekim ayları arasındaki 6 aylık süredir ve bu süre içinde tüm 

tarımsal hammaddenin alınıp işlenmesi ve stoklanması gerekmektedir.  
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Satışlar ise tüm yıla yayılma özelliği göstermektedir. Dolayısıyla hem 

hammadde, hem de sezonluk işçilerin ücretleri için alım zamanına yönelik 

büyük bir kaynak ihtiyacı söz konusudur.  

Bir başka sıkıntı ise, uzun yıllardan bu yana döviz kurlarının düşük 

seviyelerde kalmasıdır. Tüm girdileri TL olan firmalar, zaten artan uluslararası 

rekabet nedeniyle düşürmek zorunda kaldıkları döviz bazında fiyatlar 

nedeniyle karlılıklarını iyice kaybettiklerini ve bu nedenle birçok firmanın zor 

durumda kalarak; kapandığını ya da ortaklık yapısının değiştirdiğini 

belirtmektedirler.     

D U R A N  V A R L I K L A R  

Üretim; belli bir düzeyde teknolojik makineleşme gerektirmektedir. 

Özellikle yabancı madde tespitiyle ilgili yeni makine yatırımı ihtiyacı 

belirtilmektedir. Sonuç olarak, genel kanı mevcut durumda çok büyük sıkıntı 

çekilmese bile, yeni teknolojilere her zaman ihtiyaç duyulacağı şeklindedir. 

Zaman zaman fabrika lokasyonları nedeniyle çevre yasalarına uyum mevzuatı 

ile ilgili sıkıntılar yaşanabilmektedir.   

B İ L G İ  V E  D E N E Y İ M  K A Y N A K L A R I  

Büyük işletmelerin üniversitelerle daha yakın ilişkileri bulunmaktadır. 

Ancak, bu daha çok kişisel ilişkiler yoluyla yürümekte veya öğretim 

elemanlarının dışarıdan danışman olarak firmalarda çalışması şeklinde 

gerçekleşmektedir. Orta ve küçük çaplı şirketler üniversitelere ulaşmakta 

zorlanmaktadır. Konuyla ilgili olarak Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

Bölümü Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Şebnem Tavman’la 

yapılan görüşme sonucunda aşağıdaki noktalar öne çıkmıştır:  

• Gıda Mühendisliği Bölümü yılda bir kez sektör ile toplantı 

yapmaktadır.  Bu toplantıların daha etkin biçimde duyurulmasının 

sağlanabileceği, sıklıklarının artırılabileceği belirtilmektedir. 

• Firmalar telefonla dahi yardım isteyebilmektedir, Üniversite 

ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığını ifade etmektedir.    

• Bölüm işbirliğine çok açık görünmekte olup, 30’a yakın 

öğretim üyesiyle ellerinden geleni yapmak istediklerini belirtmektedir. Ancak, 

mevcut döner sermaye işleyiş yöntemi nedeniyle bölüm çalışanlarının analiz 

yapmak için çok da hevesli olmadıkları dolayısıyla da 2008 yılında 1000 

civarında olan analiz adedi, 2009 yılında 400‘lere düştüğü belirtilmiştir. 
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Görülen o ki sadece bu sektör için değil; tüm sektörlerde, üniversite –

sanayi ilişkilerindeki yapısal sorunların ortaya koyulması ve her iki tarafı da 

memnun edecek, döner sermaye kurallarının oluşturulması gerekmektedir.  

İ L İ Ş K İ L E R  V E  İ L E T İ Ş İ M  A Ğ I  

Sektörde en yoğun ilişki ve işbirliği kurumu Ege Yaş Meyve Sebze 

İhracatçıları Birliği olarak gözlemlenmektedir. Alıcı ülkelerde yaşanan ilaç 

kalıntıları sorunlarını en aza indirmek üzere laboratuar altyapısı oluşturma vb 

gibi sektöre yönelik birçok çalışma yapmakta, sektör sorunlarının dile 

getirilebildiği bir ortam yaratmakta, üyelerine eğitimler düzenlemektedir. 

Bütün firmalar, Birliği en çok ilişkide bulundukları kurum olarak 

nitelemişlerdir.  

Ancak bazı görüşmelerde, Birlik adındaki “Yaş” ibaresi nedeniyle 

meyve sebzeyi hammadde olarak kullanan konserveciler ile doğrudan taze 

olarak satan firmalar arasında kaçınılmaz olarak bir çıkar ayrılığı olduğu da 

belirtilmiştir.  

Sektörün daha önce Sektörel Dış Ticaret Firması kurulmasına yönelik 

bir girişimi olmuş, ancak girişim başarılı olmamıştır. Daha önceki bu başarısız 

girişim kümelenme fikriyle ilgili tereddütler oluşturmaktadır.    

Firmalar, sektörün en önemli yurtdışı organizasyonu olan ve 

Almanya’da düzenlenen ANUGA gıda fuarına milli katılımın yıllardır İstanbul 

Ticaret Odası tarafından gerçekleştirildiğini, bunun İzmir’de yer alan Ticaret 

Odası ve İhracatçı   Birliklerinin eksikliği olduğunu; İzmir de yer alan bu tarz 

kurumların daha aktif ve üye firmaların ihtiyaçlarına çözüm üretici 

yaklaşımlar ve uygulamalar geliştirmeleri gerektiği düşünmektedirler. 

Tablo 23’de Konserve Gıda Kümesine yönelik İş ve İhtiyaç Analizi 

sunulmaktadır. 
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6.1.4.2.  KÜ M E L E N M E  DÜ Z E Y İ  A N A L İ Z İ  

Aşağıda yer alan tabloda Konserve Gıda Kümesinin, kümelenme 

düzeyi analiz edilmiştir. Bu raporun Sonuç ve Değerlendirme bölümünde, 

endekse tabi tutulmuş sayısal değerlendirmelere de ayrıca yer verilmiştir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

TABLO 23:  KONSERVE G IDA  İŞ VE İHTIYAÇ ANALIZI 

TABLO 24:  KONSERVE G IDA KÜMELENME DÜZEYI ANALIZI 
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Ağırlıklı olarak yurtdışı kaynaklı bir talep üzerine gelişmiş olması 

nedeniyle iç piyasaya göre çok daha aktif bir uluslararası piyasa etkinliğine 

sahip. Yurtdışı alıcıların kalite şartlarına uyumun getirdiği zorunluluklar 

sayesinde kalite sertifikasyonu ve ARGE’de yüksek derecede gelişmişlik 

gözlemleniyor. Aynı şekilde firmalarda departmanlaşma düzeyi de yüksek. El 

işçiliği ağırlıklı bir faaliyet olması itibariyle firma başına 500-700 kişilere varan 

istihdam düzeylerine sahipler. Araştırma kurumlarıyla ilişkileri var ancak bu 

çalışmaların özellikle orta küçük çaplı firmalar için da sistematik yapılması 

ihtiyacı belirtiliyor. Daha önceki başarısız sektörel dış ticaret deneyimi 

nedeniyle işbirliğine yönelik motivasyon düşük seviyede bulunuyor. 

6.1.4.3.  KÜ M E  HA R İ T A S I  

    

Aşağıda, İzmir merkezli konserve gıda kümesinin genel bir haritası ile 

küme dinamiği analizini bulabilirsiniz. Takip eden iki şekil, kümenin ilişkide 

olduğu kurumları, ilişkilerdeki iletişim merkezlerini, iletişim yoğunluklarını ve 

anahtar kişi ve kurumları ortaya koymaktadır. 

 

ŞEKIL 10:  KONSERVE G IDA KÜME DINAMIĞI ANALIZI 



 

59 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyve ve sebzeleri bir salamura içinde konserve ederek, dondurarak 

veya kurutarak üreten firmalar ile salça firmaları üretici firma grubunda yer 

alıyor. Tarım ürünleri üreticisi köylüler başta olmak üzere ambalaj malzemesi 

tedarikçileri bu firmalara girdi sağlıyor. Müşteriler yurtdışındaki zincir market 

grupları, paketleyiciler ve komisyoncularla yurtiçindeki bayi ve zincir 

marketlerden oluşuyor.  Başta İhracatçı Birlikleri olmak üzere Ebso, İzka ve 

İZTO destekleyici kurumları meydana getirirken, EÜ Gıda Mühendisliği 

bölümü de diğer özel laboratuvarlarla birlikte sektöre analiz ve araştırma 

geliştirme konularında yardımcı olmaya çalışıyor.   

KÜME HARİTASI 4:  KONSERVE GIDA 
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6.1 .5 .  L O J İ S T İ K   

    

 Anadolu’nun tarihçesine gidilirse asırlar boyu İzmir kentinin ticari 

anlamda hep önem arz eden bir konumu olduğu görülmektedir. 

Medeniyetlerin beşiği Anadolu’nun, Ege Denizi’ne ve oradan da tüm 

Akdeniz’deki yerleşim yerlerine açılan bir kapısı olan İzmir, coğrafi açıdan 

doğal bir liman şehridir. Şehir, bu özelliğini kurulduğu yıldan bu yana 

kaybetmemiş ve çağlar boyunca üzerinde yaşayan topluluklara gerek ticari 

faaliyetlerini geliştirmek gerekse kolaylaştırmak adına bir katkı olarak 

sunmuştur. 

 Lojistik hizmetin tanımı bir firmanın ürünlerinin üretim noktasından 

en son tüketim noktasına kadar geçirdiği evrelerinin tümündeki hizmetlerin 

toplamıdır. Bir şirketin ürünleri tesislerindeki üretim hattının son noktasında 

lojistik hizmete ihtiyaç duyar duruma gelmektedir. Bu noktadan başlayan ve 

bu ürünün piyasadaki son tüketicisinin eline geçeceği ortama kadar geçen 

sürede verilen tüm hizmetler lojistik terimi adı altında toplanmaktadır. Bu 

geniş kapsamlı hizmetin içerisine depolama, sigorta, nakliye (kara-hava-deniz-

demiryolu), ihracat, ithalat, gümrükleme, antrepo (gümrüklü depolama) gibi 

servisler girmektedir. 

 2008 yılına ait SGK verileri incelendiğinde lojistik sektörünün, İzmir ili 

içinde yarattığı istihdam 53.113 kişi olarak görülmektedir. Şehir için ciddi bir 

istihdam kaynağı olan lojistik sektörünün yarattığı katma değer ve mali 

büyüklüğü ile ilgili daha farklı istatistiklere ulaşmak mümkün 

gözükmemektedir. Ne var ki, İzmir’in tarihsel süreçte bir geçiş kapısı olması 

özelliği, lojistik hizmetleri,  kent kimliğinden ayırmayı engellemektedir. 

 Lojistik sektörüne yönelik yürütülen saha çalışması için 16 firma ile 

görüşme planlanmış, bu firmalarda 3’ü görüşmeye katılmayı kabul etmemiş, 

yerlerine 2 yeni firma eklenerek toplan 15 firma ile görüşülmüştür. 

6.1 .5 .1 .  İŞ  V E  İ H T İ Y A Ç  A N A L İ Z İ  

 

Lojistik alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik yürütülen İş ve 

İhtiyaç analizi aşağıda yer almaktadır. 
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P A Z A R L A M A  

 Ege bölgesi ve İzmir lojistik sektöründe büyük potansiyel arz etmekte 

olup, gerek İzmir’deki şirketlerin bu hacme yetişmekte zorlanmaları gerekse 

kentin lojistik merkezi oluşundan ötürü, bölgedeki lojistik hizmet potansiyeli 

İstanbul merkezli ve uluslararası firmaların da katılımı ile paylaşılmaktadır. 

İstanbul merkezli lojistik firmalarının, büyüklükleri, ciroları, vizyonları, 

yöntemleri ile İzmir merkezli firmalara göre farklılık göstermektedir.   

Bölgede bulunan çok sayıda sanayi ve serbest bölgesi (İzmir, Manisa) 

ve hatta Bursa’dan deniz yolu ile yapılan ihracat, İzmir Limanı’nın bu yöreyi 

lojistik anlamda stratejik bir merkez haline getirmiştir. Uluslararası firmalar, 

İzmir’i bu açıdan değerlendirmiş İzmir’e yatırıma başlamışlardır.  

Genelde bu sektördeki “forwarder” (lojistik organizasyon şirketleri) 

firmalar ve uluslararası karayolu nakliye firmaları müşterilerine direkt olarak 

ulaşırken büyük lojistik şirketler çeşitli şehirlerde kendi isimleri ile kurdukları 

acenteler aracılığıyla ulaşmaktadırlar. Firmalar sektörel dergi ve yayın 

organlarına istikrarlı biçimde reklam vererek piyasada diri kalmaya 

çalışmaktadırlar. Sektördeki şirketler yurtdışı lojistik fuarlarına katılmazken 

yurtiçinde kurulan fuarlara nadiren katılmaktadırlar.  

Sektörün müşteri gruplarının büyük çoğunluğu ülkedeki ihracatçılar 

ve ithalatçılardan oluşmaktadır. Uluslararası karayolu taşımacılarının en 

büyük müşterileri gıda sektöründen olurken, forwarder firmalar çok daha 

geniş bir müşteri yelpazesi ile çalışmaktadırlar.  

Lojistik ve nakliye sektöründe yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bazı 

nakliye firmaları yeni müşterilerine referans olması amacıyla bile çalıştıkları 

müşterilerin isimlerini vermekten kaçınmaktadırlar.  

İzmir’deki lojistik firmalar, iç pazarda oldukça etkin görünürlerken dış 

pazardaki etkinlikleri çok kısıtlı kalmaktadır. Türkiye pazarındaki lojistik hacim, 

sektörü tatmin eder gibi görünse de, pasta sabit kaldığı için şirketler arası sert 

rekabetlere yol açmaktadır. Bunun yanında rekabetin etkilerini azaltmak ve 

yıpranmayı önlemek adına yurtdışı müşterilerine ulaşmak ve pazarı 

genişletmek yoluna gidilmemiştir. 

Fiyat odaklı olduğu gözlemlenen bu sektörde, bir başka rekabet 

biçiminin de Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, 

Polonya vb. Doğu Avrupa ülkelerindeki nakliyecileri kullanmak olduğu ortak 

bir kanıdır.  
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Araç sayısından bağımsız olarak karayolu taşımacılığı yapabilmekte 

olan bu firmalar bazen tek araç ve şoförden de oluşabilmektedir. Bu 

ülkelerden gelen karayolu taşımacılarının masraflarının Türkiye’dekilere 

nazaran çok daha düşük olup rekabette Türk firmalara karşı avantajlarının 

yüksek olduğu düşünülmektedir. Doğu Avrupa’da yukarıda sıralanan 

ülkelerde nakliye ve taşımacılık hizmeti veren yabancı firmaların, yabancı 

kaynaklı bankalardan çok uzun vadelerde ve düşük oranlarda kredi alabilme 

olanaklarının bulunduğu söylenmektedir. Yine bu firmaların filolarına yeni 

araç (tır) satın alımlarında, Türk firmalara kıyasla, daha düşük seviyelerde 

alımlar gerçekleştirebildikleri bilinmektedir. Bu ülkelerdeki nakliyeciler daha 

uygun fiyatla akaryakıt alımı yapabilmekte, diğer (3. ülkelere) ülkelere giriş-

çıkış ücretleri bulunmamakta ve AB’de ücretsiz serbest dolaşım hakkı mevcut 

olup Türk nakliye firmaları gibi yıllık ülke giriş kotaları bulunmamaktadır. Ülke 

girişlerinde belgeye dahi ihtiyaç duymadan taşımacılık yapan bu şirketlerin 

vize masrafları da olmadığı için fiyat odaklı bu sektörde Türk nakliyecilerden 

daha düşük seviyelerde fiyat verip Türkiye’de konuşlanmış üretici ve 

ithalatçılardan iş kapabilmekte oldukları belirtilmiştir. Ayrıca sınır 

kapılarından girerken zorunlu belgelerini bile göstermeksizin geçişler 

yapmakta ve kapılardaki kontrollerin düzgün yapılmadığından dolayı bu 

disiplinsizlik kötü niyetle kullanılabilmektedir. Örneğin, Türk merkezli bir 

nakliye şirketinin 75 adet tırı için Ulaştırma Bakanlığı’ndan sadece 8 adet geçiş 

belgesi tahsis ediliyorken yabancıların tüm araçları için tek belgeyle tüm 

Avrupa ülkelerine giriş-çıkış yapıyor olmaları Türk Lojistik firmalarına 

rekabette tarife dışı engel oluşturmaktadır. Doğu Avrupa merkezli bu tarz 

karayolu taşımacılığı yapan şirketlerin, ileriye yönelik olarak Türk lojistik ve 

karayolu nakliye sektörü için büyük bir tehdit oluşturdukları belirtilmiştir. 

Ü R E T İ M  V E  T A S A R I M  

 Tasarım ve yenilikçiliğin çok etkin kullanılmadığı lojistik sektöründe 

ana kıstas çoğunlukla fiyat olmaktadır. Bazı büyük lojistik firmalar ki bu büyük 

firmaların birkaçı dışında hepsi İstanbul kaynaklı firmalardır, bunun dışındadır. 

Sektördeki şirketlerin süreç geliştirme ve AR-GE çalışmalarına zaman, emek 

ve finans kaynakları ayırmadıkları görülmektedir.  

Bu anlamda çoğunlukla endüstri mühendislerinin tercih edildiği ve 

maliyet analizleriyle fiyat verme aşamalarında kar-masraf-zarar hesaplarının 

çok detaylı yapıldığını görebilmek mümkün olmaktadır. 

Hizmet konusunda sektördeki müşterileri tatmin etme sıkıntıları pek 

fazla olmayan lojistik firmaları, fiyat odaklı bu sektördeki rekabetten dolayı, 
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pazarlık aşamalarında, sürekli çalıştıkları müşterilerinin bile rakip firmalardan 

elde ettikleri düşük fiyatlı hizmetleri bir silah gibi kullanıldıklarını ifade 

etmekte, bunun alternatif ürün tasarımı sorunu olduğunu görmemektedirler.  

Firmaların, yeni hizmet tasarımı konusunda geliştirilmeye ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

  İ N S A N  K A Y N A K L A R I  

İzmir, Türkiye’nin çok önemli bir ihracat kapısı olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda lojistik altında yer alan tüm alt sektörler İzmir ve çevresinde de 

yoğunlaşmış bulunmaktadır. Lojistik sektöründe yurtdışı pazarlama alanında 

ciddi insan kaynağı sıkıntısı görülmektedir.  

SGK’dan gelen 2008 verilerine göre İzmir ili ve ilçelerinde 4.082 kayıtlı 

karayolu nakliye firması bulunurken bunlardan şehre toplam 29.413 kayıtlı 

istihdam sağlanmaktadır. Bununla birlikte yine 2008 SGK verilerine göre İzmir 

ili ve ilçelerinde şirketlerinin üzerine kayıtlı araçları bulunmadan lojistik 

sektöründe organizasyon çizgisinde, “forwarder” olarak ve komisyoncu 

kimliğinde faaliyet gösteren kayıtlı 658 şirket görünürken bu firmalar 

bünyelerinde toplam kayıtlı 9.900 kişilik çalışanı istihdam etmektedir. Yine 

aynı veri bankasına göre İzmir ili ve ilçelerinde depo, antrepo ve soğuk hava 

depoları alanında faaliyet gösteren kayıtlı 337 firma bulunurken bunlardan 

toplam 4.084 kişilik istihdam yaratılmaktadır. Ayrıca, terminaller, park yerleri 

ve garajlar alanında faaliyet gösteren kayıtlı toplam 333 şirket şehrimiz ve 

ilçelerinde 2.050 kayıtlı çalışanı istihdam etmekte olup deniz yolu taşımacılığı, 

yük ve yolcu gemileri, yüzer vinçler vb. konularda aktif olan kayıtlı 162 firma 

2.783 kayıtlı çalışanı barındırmaktadır. Hava kargo ve hava limanı 

işletmelerinde bulunan kayıtlı 11 firmadan toplam 970 kişilik bir istihdam 

gelirken, yine 2008 SGK veri bankasına göre İzmir ili ve ilçelerinde şehir içi, 

banliyö ve şehir dışı otobüs işletmesi alanında toplam 700 şirket 3.873 kayıtlı 

çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. Son olarak aynı veriler bize şehrimiz 

ve ilçelerinde demiryolu taşımacılığı konusunda sadece 6 firmadan toplam 40 

kişilik bir istihdam elde edildiğini göstermektedir. 

F İ N A N S M A N  

Fiyat odaklı bu sektörde, firmalar genellikle fiyat rekabeti ile Pazar 

payı elde etmeye çalışmaktadırlar. Fiyat rekabeti, İzmir merkezli firmaların bir 

çoğunun finansman sıkıntısı yaşamalarına yol açabilmektedir. Sektör, diğer 

sektörlerin –müşterilerinin- yaşadığı sıkıntılara da oldukça açık olup, tahsilat 

sorunları da yaşamaktadır. Öz sermaye sıkıntısı çeken firmalar , bankaların 

işletme kredileri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Çok hızlı büyüyüp göreceli olarak yüksek cirolara erişen şirketlerin 

uzun zaman zarfında çok yavaş büyüyen şirketlere göre finansman ve nakit 

akışı yönünden çok daha tehlikeli durumlarda bulundukları görülebilmektedir. 

Kriz dolayısıyla sert ve ciddi düşüşlerin yaşandığı Türkiye ihracatındaki 

etkiler, direkt olarak lojistik sektörünü de olumsuz etkilemiş ve 2009 yılında 

cirolarda düşüş yaşanmıştır. 

Türk ekonomisinin genel problemi olan yetersiz işletme 

sermayesinin, bu sektör içinde geçerli olduğu söylenebilir. 

D U R A N  V A R L I K L A R  

Sektördeki şirketlerin duran varlıklar açısından sıkıntıları 

bulunmamaktadır. Hatta bir yandan da yeni yatırımlar düşünen ve 

şirketlerine yeni varlıklar katıp daha çok müşteri ve ciroyu hedefleyenleri de 

görmek mümkün olmaktadır. 

Yeri oldukça iyi olmasına rağmen ciddi geliştirme ve iyileştirme 

çalışmalarına ihtiyaç duyan İzmir limanının, kapasitesi yükseltilebilirse Ege 

Bölgesi ve Türkiye’nin son yıllarda gelişen iş hacmine istenilen düzeyde 

hizmet verebilecek bir hale geleceği belirtilmektedir.  

Geliştirme ve iyileştirme çabalarının başında deniz dibinin taranması 

ile limanın “draft”ının yükseltilmesi, açık denizden direkt liman girişine yer 

açılması ve gelen büyük gemilere eskort edilmesi gerekmektedir ki bu işlem 

sonrası büyük gemilerin limana yanaşabilmesi sağlanabilecek ve böylece 

büyük zaman kazanılıp daha çok sayıda gemiye daha hızlı hizmet 

edilebilecektir. Ayrıca ek vinçlerin satın alınıp stratejik yerlere monte edilmesi 

gereklidir. İzmir’i sadece Ege Bölgesi’ne hizmet edecek bir liman olarak değil, 

tüm Anadolu’yu Akdeniz’e açacak, batının en büyük kapısı olarak görmek 

gerekmektedir.  

İlk kurulduğu yıllardaki iş hacmine tatmin edici bir hizmet sunarken 

son yıllarda Türkiye’de büyüme ile artan ihracat-ithalat değerleri, körfezdeki 

deniz derinliği, limana yaklaşım açıları, limandaki yükleme-boşaltma-

depolama alanları, limana otoyol ve demir yolu bağlantıları, vb. birçok 

sebepten ötürü yetersiz kaldığı belirtilmektedir. 

Lojistik bir kümelenmeden veya lojistik köy kurmaktan bahsetmeden 

önce İzmir’in liman problemini çözmesi gerekmektedir. İzmir Limanı’nı 

taşımak üzere alternatif liman bölgelerine yönelmenin ve gerekli fizibilite 

çalışmalarına başlamanın önemi açıkça görülmektedir. Alternatif liman 
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noktalarına bakıldığında, Aliağa’daki Nemrut Limanı’nın İzmir Limanı’nın 

kapasitesinin 3 katından fazla olduğu bildirilmektedir. Nemrut Limanı’nda 

yıllık yaklaşık 3 milyon TEU (toplam yıllık 6 milyon konteyner yükleyip 

boşaltma) değerinde bir kapasite bulunurken İzmir Limanı’nın en üst 

seviyesinin yıllık sadece 900bin TEU olduğu beyan edilmiştir. 

İzmir körfezi dışına bir transit ek liman inşa edilmesi İzmir’in lojistik 

değerini katlayacağı ve İzmir’e Ege Denizi’nde büyük bir üstünlük ve güç 

getireceği belirtilmiştir. Bu transit liman verimli işletildiği takdirde hem İzmir 

limanına destek verecek hem de Ege denizindeki transit gemi trafiğinden 

gelen ticaretten kayda değer oranda bir pay kapabilecektir. Bildiğimiz üzere, 

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi transit liman işletmeciliğinden büyük gelirler 

elde etmektedirler; körfez dışında kurulacak bu ek limanın da, Ege’deki 

transit gemi taşımacılığı cirosundan İzmir’e ciddi pay getireceği 

düşünülmektedir. 

B İ L G İ  V E  D E N E Y İ M  K A Y N A K L A R I  

Deneyimin ve bilginin çok önemli olduğu sektörlerden biri olan lojistik 

irili ufaklı çok sayıda firmayı içinde barındırmaktadır.  

Büyük ölçüde organizasyon ve fiyat odaklı olan bu sektörde bilgi, 

bölgedeki üniversite ve meslek okullarından firmalara doğru tam olarak 

yansıtılamamakta, firmaların çoğu zaman içinde kazanılan deneyimleriyle 

hareket etmektedirler.  

Sektörün köklü ve entegre lojistik şirketleri yerel üniversiteler ile bilgi 

ve deneyim paylaşımı içindedirler. Sektörün meslek okullarına ve 

üniversitelerde bölümlere ihtiyacı olduğu üzerinde durulmuştur. Sektördeki 

firmalar işe aldıkları elemanları, önceden başka şirketlerden tecrübeli değilse, 

ciddi eğitimden geçirmek zorunda kalmaktadırlar. Üniversitelerdeki 4 yıllık 

lojistik eğitiminde, ilk 2 yılda akademik yanın hakim olması, son 2 yılda ise 

akademik derslerin,  sektördeki firmalarla yapılan anlaşmalar sonucunda, 

piyasadaki uygulama süreci çerçevesinde desteklenmesinin son derece 

yararlı olacağı görüşü hakimdir. 

İ L İ Ş K İ L E R  V E  İ L E T İ Ş İ M  A Ğ I  

Sektördeki firmaların en yoğun ilişkileri Ulaştırma Bakanlığı ve 

Gümrük Müsteşarlığı ile olduğu görülmektedir. Lojistik ve taşımacılık 

konusunda bilinen birçok dernek olduğu halde bu derneklerle ilişkiler pek 

yoğun olmamaktadır. Görüşülen firmaların çoğu, dernek faaliyetlerini yetersiz 

bulduklarını belirtmişlerdir. 
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Görüşülen firmalar, resmi kurumların düzenleme yapmasını 

beklemektedir.  

Yurtdışı karayolu taşımacılığında Türkiye’nin yabancı ülkelerdeki 

kotalarını kaldırması veya arttırmasının önemine değinilmiştir. Türkiye’den 

yurtdışında herhangi bir ülkeye giren araçların belli kotaları bulunup yıl içinde 

belirlenen kotaya ulaşıldığında söz konusu ülkeye nakliye veya geçiş/giriş 

yapılamamaktadır. Ulaştırma Bakanlığı’nın sektörü, oluşturacağı ve eksiksiz 

yürüteceği bir ulaştırma politikası ile desteklemesi gerektiği belirtilmiştir. 

Sektörü ortak düşünme ve hareket etme konusunda harekete geçirecek bir 

mekanizmaya ihtiyaç gözlenmiştir. Firmalar, rakiplerin bilgi çalacağı inancı ile 

iletişimi minimumda tutmaktadır.  Sektörün bu güven bunalımının çözülmesi 

gerekmektedir. 

Tablo 23’de Lojistik Gıda Kümesine yönelik İş ve İhtiyaç Analizi 

sunulmaktadır.  

 

 

 

TABLO 25:  LOJİSTİK İŞ VE İHTİYAÇ ANALİZİ 
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6.1.5.2.  KÜ M E L E N M E  DÜ Z E Y İ  A N A L İ Z İ  

 

Aşağıda yer alan tabloda Lojistik Kümesinin, kümelenme düzeyi analiz 

edilmiştir. Bu raporun Sonuç ve Değerlendirme bölümünde, endekse tabi 

tutulmuş sayısal değerlendirmelere de ayrıca yer verilmiştir. 

 

İç pazarda etkinliği yüksek olan sektör firmaları, dış pazarda hemen 

hiçbir etkinliğe sahip değildir. Yönetim etkinliği açısından değerlendirildiğinde 

gerek departmanlaşma gerekse yönetim sistemleri açısından eksiklikleri 

gözlenen firmaların çoğunluğu yeni hizmet tasarımı gerçekleştirmekte bu 

nedenle de sadece fiyat üzerinden rekabet etmektedirler. İstihdam ettikleri 

personel sayısı değerlendirildiğinde, yüksek istihdama sahip olan firmalar ciro 

büyüklüğü açısından orta seviyededirler. Sektörde işbirliğini geliştirme ve 

araştırma kuruluşları ile çalışma seviyesi oldukça düşüktür.  

 

 

 

TABLO 26:  LOJİSTİK KÜMELENME DÜZEYİ ANALİZİ 
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6.1 .5 .3 .  KÜ M E  HA R İ T A S I  

 Aşağıda, İzmir merkezli lojistik kümesinin genel bir haritası ile küme 

dinamiği analizini bulabilirsiniz. Takip eden iki şekil, kümenin ilişkide olduğu 

kurumları, ilişkilerdeki iletişim merkezlerini, iletişim yoğunluklarını ve anahtar 

kişi ve kurumları ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 11:  LOJİSTİK KÜME D İNAMİĞİ ANALİZİ 
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Sektörde yurtiçi ve yurtdışı kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı 

yapan firmaların yanı sıra entegre lojistik firmaları ve forwarder hizmeti 

sunan firmalar bulunmaktadır. Sektörün, ülke çapında yaygın bir örgütlülük 

düzeyine karşın, İzmir’de bir çatı örgütü bulunmamaktadır. Sektördeki 

firmalar fiyat rekabetinden ötürü güven problemleri yaşamakta ve birbirleri 

ile iletişimlerini düşük düzeyde tutmaktadır. Sektörün önemli tedarikçileri, 

liman ve havalimanı işletmeleri, akaryakıt tedarikçileri, otomotiv ve servis 

işletmeleri olarak görünürken, çeşitli ürünler imal eden sanayiler sektörün 

temel müşterileridir. 

KÜME HARİTASI 5:  LOJİSTİK  
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6.1 .6 .  K İ M Y A   

 

Kimya sektörü bir ülkenin ekonomisi ve kalkınması açısından çok 

büyük önem taşımakta olup, en stratejik alanlardan birini oluşturmaktadır. 

Kimya sektörünün yeterince gelişmemiş olması, sanayideki maliyetleri yukarı 

çeken bir unsur olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş ve güçlü bir kimya 

sanayisinin, tüm diğer sanayileri tetikleyici bir rol üstleneceği 

düşünülmektedir. 

İzmir’deki kimya sanayinin, Türkiye’nin ikinci büyük yoğunlaşması 

olduğu düşünülmektedir. Petkim verilerine göre, Petkim’in hammadde 

satışlarının %44’lük bölümü Marmara bölgesine gerçekleşmekte, hemen 

ardından %24 ile Ege Bölgesi gelmektedir. 

Kimya sanayi çok geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Bu 

nedenden ötürü bu çalışmada, sanayinin birkaç bölümü ele alınmış ve bu 

bölümlere odaklanılmıştır. Bu çalışma kapsamında kimya alanında faaliyet 

gösteren 26 firma ile görüşme planlanmış, 6 firma görüşmeyi kabul etmemiş, 

1 firmaya ise ulaşılamamış, yerlerine yeni firmalar eklenerek toplam 23 firma 

ile görüşülmüştür. 

 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 

İzmir’in temizlik kimyasalları alanındaki bu mevcut üstünlüğü ve 

yoğunluğunun, önceleri Turyağ tesislerinin burada bulunmasından ve 

buradan emekli olan ehil ve tecrübeli kimyagerlerin bu işe girmelerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

İzmir’in kimya sektörü ve kimyacılarının Turyağ’dan yetişmiş olduğu 

ve İzmir’in bu anlamda, Türkiye Kimya sektörünün lokomotifi durumuna 

geldiği belirtilmiştir. Bu sektörde üretimde bulunan Türk firmaların, genelde 

Türkiye’ye temizlik malzemeleri üretimi için gelen -Turyağ gibi- yabancı 

kaynaklı büyük firmalardan ayrılan tecrübeli profesyonel yöneticiler 

tarafından kurulduğu söylenmektedir. Bu tarz Türk üreticilerinin artması ile 

ilk başlarda düşük seviyede kalan rekabetin etkisi ile yüksek seviyelerde 

seyreden fiyatlar, rekabetin de etkisi ile düşmüştür.  

Sektörde kullanılan ham maddenin çoğunun Cognis-Henkel 

tarafından tedarik edilmekte olduğu belirtilmiştir ki bu da tüm temizlik 

malzemeleri üretimini, çok kritik olan ham madde açısından yabancı 

firmalara bağımlı kılmaktadır.  
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Sektöre ham madde sağlayan yabancı kaynaklı kimya firmaları, ham-

madde ile birlikte formülasyonları da verdikleri için temizlik alanında 

üretimin çok basit hale geldiği belirtilmiştir. Bu sebepten ötürü, sektöre giriş 

oldukça kolay görülmektedir. Sektörde merdiven altı üretimin yoğun olduğu 

belirtilmiştir. Fiyat rekabetinin yoğunluğundan dolayı, kar oranlarının genelde 

düşük olduğu bilinmektedir. 

Yukarıda da bazılarının adı geçen çok uluslu firmaların Türkiye’de en 

başından pazarı ele geçirdikleri söylenmektedir.  

DERİ, TEKSTİL, SERAMİK VE CAM KİMYASALLARI SEKTÖRÜ 

Tüm Türkiye’de ve İzmir’de de küçülmeye başlayan deri sektörünün, 

çevreye verdiği zarardan dolayı, çevre kriterleri ağır olan gelişmiş ülkelerden 

az gelişmiş ve 3. Dünya Ülkelerine doğru kaymakta olduğu beyan edilmiştir. 

Türkiye’deki deri pazarı da yavaş yavaş Orta ve Uzak Doğu’ya doğru 

kaymaktadır. 1990-2000 yılları arasındaki potansiyel ve iş hacmini artık 

bulmanın artık çok zor olduğu söylenmiştir. Türkiye’de, 1990’lardaki deri 

popülaritesi son bulurken, yine o yıllara nazaran tüketimin %50 düşmüş 

olduğu belirtilmiştir. Orta/Uzak Doğu’da ki potansiyelinin bu kadar yüksek 

olmasının sebepleri enerji ve işçilik maliyetlerinin düşük olması, devletlerinin 

ciddi destek ve teşvik vermeleri ve çevre faktörlerinin bizdeki ve AB’deki 

kadar öncelik arz etmemesi olarak düşünülmektedir. 

İzmir’de son yıllarda ciddi küçülme gösteren tekstil sektörü için 

yardımcı kimyasal maddeler üreten firmaların da işleyiş ve planlamalarında 

aynı oranda değişiklikler yapmaları gerekmiştir. Yardımcı tekstil kimyasalları, 

tekstil boyaları, yumuşatıcılar vb. kimyasallardan oluşmakta olup tekstil 

üreticilerinin ana ham maddeleri arasında yer almaktadır.  

İzmir’de, kapanabilecek, küçülebilecek ve etkiliğini yitirebilecek 

potansiyele sahip sektörlerin varlığı düşünülerek, kimyasal malzeme 

üretiminde, riskleri dağıtabilmek amacıyla, birçok değişik sektöre ürün 

sunabilecek kapasiteye sahip olmak gerektiği belirtilmiştir. Sanayiye yönelik 

kimyasallar üreten şirketlerin bilgi ve hizmet yelpazelerini mümkün olduğu 

kadar geniş tutmaları gerektiği beyan edilmiştir. İzmir’de çok güçlü olan boya 

sektörünün de zayıflayıp Marmara Bölgesi’ne kayabileceği düşünülmektedir. 

Seramik, porselen ve cam sektörlerine hizmet eden kimya firmalarının, bu 

sektörlerdeki özellikle üretimler sebebiyle çok az veya hiç rekabetle 

karşılaşmadıkları ve karlılıklarının yüksek olduğu görülmüştür.  
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AEROSOLLU VE SPRAY TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLER  

Dünya’da yıllık toplam 6 milyar adet aerosol ürün tüketimi 

bulunurken bu hacmin %9,5-10’u Türkiye’de üretilmektedir. Aerosollu 

kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünün dünyada çok büyük olduğu ve 

Türkiye’de de, barındırdığı tüm çevresel risklere karşı, bu sektörün gelecek 

vaat ettiği düşünülmektedir.   

ABD’de ve AB ülkelerinde hükümetlerinin koyduğu katı çevre 

kanunları ve kısıtlamaları ile aerosollu üretimlerin oldukça zor ve pahalı hale 

gelmiş durumda olduğu bilinmektedir. Dünyadaki büyük firmalara fason 

üretim yapabilme fırsatı açısından bakılınca, İzmir ve Türkiye’nin bu alanda 

geleceği olduğu söylenebilmektedir. Öte yandan Türkiye’de aerosollu üretim 

yapıp yine Türkiye’de bu ürünleri satmanın ağır ÖTV’den dolayı çok avantajlı 

olmadığı ve bu sektörde ihracata yönelmenin en önemli çare olduğu ifade 

edilmektedir. 

6.1 .6 .1 .  İŞ  V E  İ H T İ Y A Ç  A N A L İ Z İ  

 

Kimya alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik gerçekleştirilen İş 

ve İhtiyaç analizi aşağıdadır. 

P A Z A R L A M A  

 

Pazarlama ve satış alanında kimya sektörü içinde barındırdığı değişik 

alt sektörlerle yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında çok farklı çizgiler çizmektedir. 

Kimya içindeki boya ve endüstriyel temizlik sektörünün yurtiçi pazarında çok 

aktif olduğu, ancak yurtdışındaki pazarlara çok etkili girememiş olduğu 

söylenebilir.  

Türkiye’de boya sektörü, yıllık toplam 800 bin tonluk üretim 

kapasitesi  ile yaklaşık 1.5-2 milyar ABD Dolarlık bir pazar yaratırken, dünya 

boya pazarından alınan pay ise %2 dolaylarındadır. Sektör lideri firmaların 

verilerine göre Türkiye’deki boya üretiminde %60 ile çoğunluğu inşaat 

boyaları alırken, sanayi ve ahşap boyalar %25 ile 2. sırayı almaktadırlar.  

Sektörde ithal ham madde oranı %70 seviyelerinde olup, dışa 

bağımlılık yüksek seviyededir. Petkim Toplam hammadde talebinin %30’unu 

karşılayabilmektedir. 
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Bunun yanında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörü Türkiye’de 

yaklaşık 2.2 milyar ABD Dolarlık bir büyüklüğe sahipken, yıllık ortalama %10 

gibi bir büyüme ile gelişmektedir. Endüstriyel ve kişisel temizlik ürünleri 

sektörünün %90’ını deterjan, %10’unu da sabun oluşturmaktadır. Deterjan 

üretiminde yabancı sermaye %60’ların üzerinde iken sabun üretiminde çok az 

oranlarda kalmıştır. Ana ham maddelerinden biri olan esansın Türkiye’deki 

üretimi oldukça yetersizdir ve AR-GE yatırımları gerektirmektedir. 

Özellikle boya sektörünün toplam cirosunda az denebilecek bir yer 

tutan ihracatın yönü BDT ülkeleri ve Orta Doğu’nun ötesine gidememektedir. 

Bahsi geçen bu alt sektörlerde yaşanan düşük ihracatının nedeni; 

Türkiye’deki ihtiyacın ve kullanımın oldukça yüksek olması ve yurtdışı 

pazarındaki rakiplerin çok güçlü olmasına bağlanmaktadır. 

Boya, kozmetik ve temizlik ürünleri üretiminin, ham madde 

temininde dışarı bağımlı birer sektör oldukları ve bu sektörden çıkan 

ürünlerin çoğunlukla yurtiçinde tüketilmelerinden dolayı, ihracata gerektiği 

kadar katkı yapamadıkları düşünülmektedir. Katma değer yaratan, ihracatı 

arttıracak ve yurtdışına satılabilecek tarzda üretimlerin bulunup 

desteklenmesi gerekmekle beraber, firmalar bu kapasiteden uzak 

görülmektedir.  

Bunun yanında, aerosollu kozmetik ürünleri ve kişisel bakım 

malzemeleri alt sektörünün büyük ölçüde ihracata dayalı olduğunu 

görülmektedir. Yurtdışındaki müşterilerden İzmir’deki üreticilere yüksek 

sayıda fason (private label) üretim talepleri gelmekte, firmalar bu alanda 

fason üretici konumunda çalışmaktadırlar. 

Ülkemizde, özellikle endüstriyel temizlik malzemeleri üretiminde çok 

sert bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Bu sektörün büyük oranda fiyat odaklı 

bir sektör olması, kayıt dışı firmaların faaliyet göstermesi, diğer bir deyişle 

piyasa mekanizmasının kurulamamış olması, haksız rekabete yol açmaktadır. 

Merdiven altı üretim yapan yaklaşık 2.500 firmanın olduğu bu 

sektörde; ruhsatsız, kayıtsız ve kalite belgesi olmadan üretim yapan firmalar 

haksız rekabete neden olmaktadır. Bu tip firmalar genelde 3 çeşit ürün imal 

edebilmektedir. Bu 3 çeşit ürün genel yer temizlik ürünleri, elde yıkamaya 

yönelik bulaşık deterjanı ve sıvı sabunlardır.  

Büyük ve yabancı kaynaklı firmaların – Lever, P&G, Henkel, Ekolab, 

Johnson Diversey, vb. – aynı zamanda dünyada bu sektörde kullanılan ana 

ham maddeleri imal eden şirketler olmalarından dolayı, ham madde alımında 

fiyatları belirleyerek büyük avantaj sahibi oldukları bilinmektedir. Bu 
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kaçınılmaz gerçek, Türkiye’de üretim yapan firmaları büyük baskı altında 

bırakmaktadır. 

Yurtdışı pazarlarda etkin olamayan sektör firmaları yurtiçi pazarlarda, 

hammadde kaynağına sahip yabancı üreticiler ile kayıt dışı firmalar arasına 

sıkışmış durumdadırlar. 

Ü R E T İ M  V E  T A S A R I M  

 

Kimya üretiminin, bir rafineri yakınında gerçekleşmesi esastır. 

Böylelikle rafineri yakınındaki her tesis, fabrika, işletme ve binalar rafineri 

tarafından kolayca desteklenebilecektir. Bunun için, Türkiye’de ve İzmir’de 

bulunması zor, çok büyük arazilere ihtiyaç vardır. Rafinerinin işlemesi ve 

üretimi için gerekli enerji de rafinerinin kurulduğu alanda mevcut olmalıdır. 

Türkiye’de bu enerji boru hatlarıyla yurtdışından gelmektedir. Türkiye’de 

kimya sektörünün gerekli ham maddesinin %85’i ithal edilmektedir, çünkü 

Türkiye’de bu ihtiyacı karşılayacak büyüklükte rafineri tesisleri 

bulunmamaktadır. Üretim kapasitesi de ayrı bir sorunu teşkil etmektedir. 

Örneğin, Petkim’in yıllık 400 bin ton polietilen üretimi karşısında, dünyada 

her yıl 3.5 milyon tonluk yeni polietilen üretim tesisi yatırımları 

yapılmaktadır. Bu seviyedeki bir üretim gücüne erişebilmek için 30-40 milyar 

ABD Doları tutarında yeni yatırımın gerektiği düşünülmektedir.  

Sektördeki firmaların hammadde kaynağı olan PETKİM, ülke 

ihtiyacının sadece % 30’luk kısmını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. 

Üstelik, sektörün hammadde kaynağı olan PETKİM, kendi hammaddesini ithal 

etmek durumundadır. 

Bu perspektiften baktığımızda, İzmir’li firmaların üretim kapasitelerini 

yeterli görmek mümkün olmamakla beraber, firmaların AR-GE ye önem 

verdikleri ve tasarım yetenekleri olduğunu belirtmekte de fayda vardır.  

  İ N S A N  K A Y N A K L A R I  

 

Sektörün insan kaynağı sorun bulunmamakla birlikte, İzmir’de üst 

düzey yönetici bulmakta ciddi sıkıntı çekilmektedir.  

Kalifiye ve tecrübeli mavi yakalı çalışan açısından yıllar boyu kimya 

sektöründe önder olmuş bir şehir olarak İzmir, güzel bir kaynak olmakla 

beraber, her sektörde olduğu gibi kimya sektörü üst yöneticilerinin de İzmir 

dışına kaydığını söylemek mümkündür.  
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Yurtdışı pazarlama ve satış konusunda, genelde, gerekli insan kaynağı 

şirketlerde barındırılamamakla birlikte yurtiçindeki çalışmalar için kurulmuş 

ekipler yeterli görünmektedir.  

AR-GE ve kalite kontrol bölümlerinde çalışanların sayısı orta ölçekli 

şirketlerde %10’u, büyük ölçekli şirketlerde %5’i geçmemektedir.  

2008 yılı SGK verilerine göre, İzmir’de kimya sektöründe toplam 285 

kayıtlı şirkette çalışan 7.525 kişi görünmektedir. Buna karşılık Türkiye 

genelindeki şirket sayısı ve istihdama bakıldığında toplam yaklaşık 4.000 

şirkette çalışan 82.000 kişi görülebilmektedir. İzmir’de boya, vernik ve cila 

üreticileri toplam 110 şirkette toplanıp bünyelerinde 1.411 çalışan 

barındırırken toplam 52 sabun, çamaşır sodası ve çamaşır suyu üreten 

şirkette 673 kişinin çalıştığı, yine 2008 yılı SGK verilerinden elde 

edilebilmektedir. Bunun yanında kişisel bakım, kozmetik, koku ve tuvalet 

malzemeleri alanında faaliyet gösteren toplam 32 şirket olup bunlardan 

İzmir’e 414 kişilik bir istihdamın geldiği görülmektedir. Son olarak sentetik 

fiber üretimi yapan tesislere bakıldığında İzmir’de toplam 6 kayıtlı şirketin 

faaliyette bulunduğu ve toplam 3.051 kişiyi çalıştırdığını söylemek 

mümkündür ki, bunlardan 3.000 (2010 itibarıyla 2.540 kişi) çalışan Aliağa’da 

bulunan Petkim’den gelmektedir. 

  F İ N A N S M A N  

Kimya sektöründe ilk yatırım hem çok stratejiktir hem de yüksek 

finansman gerektirmektedir.  

Sektördeki yoğun ve zaman zaman da haksız boyutlara varan rekabet 

kar oranlarını düşük seviyelerde tuttuğu için, tahsilâtlarda yaşanan sorunlar 

üreticileri zor duruma sokabilmektedir. Alt sektörlerin çoğunda, ana 

hammaddelerin ithal edilmesinden dolayı, fiyatlar büyük hammadde 

tedarikçileri ve onların sektördeki üreticileri tarafından belirlenirken, İzmir ve 

Türkiye’deki firmaların AR-GE, markalaşma, reklam, pazarlama ve yeni 

pazarlar bulmak konusunda yatırımlar yapacak seviyelere erişmekte zorluk 

çektikleri belirtilmiştir. 

Bu sektördeki Türk üreticilerin yabancı kaynaklı rakip firmalara karşı 

en zayıf noktalarının finansman ve ilk yatırım gücü olduğu belirtilmiştir. İlk 

yatırım çok kritik olup rekabette dezavantaj yaşatmaktadır.  
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  D U R A N  V A R L I K L A R  

 

Sektördeki firmaların mevcut iş hacimlerini ve müşterilerden gelen 

ihtiyaçları karşılamak adına ihtiyaç duydukları tüm duran varlıklara sahip 

olduklarını söylemek pek mümkün değildir. Örneğin, “raf ürünü” pazarına 

girmek isteyen üreticilerin otomatik dolum makineleri yatırımı yapmaları 

gerekirken, önemli boyutta finansman gerektiren bu tarz bir yatırım için 

kararı vermek firmalar için kolay olmamaktadır.  

Buna rağmen firmalar, makine-ekipmandan ziyade, AR-GE çalışmaları 

ve yeni formülasyon üretme süreci için kaynak ihtiyacının daha önemli 

olduğunu ifade etmişlerdir.   

B İ L G İ  V E  D E N E Y İ M  K A Y N A K L A R I  

Bilgi ve finans gücü olmadan kimya sektörüne girmenin ve ilerlemenin 

imkanı olmadığı belirtilmektedir. Sektörde TÜBİTAK, üniversiteler ve meslek 

yüksek okulları ile ilişkiler yüksek düzeyde olmadığı için bilgi genelde 

deneyimli yönetici ve kimyagerlerden gelirken ürünlerin temelini oluşturan 

formülasyonların çoğunluğu da yabancı kaynaklı hammadde 

tedarikçilerinden gelmektedir. 

Kendi bünyesinde AR-GE yatırımı ve süreçlerini kurmuş olan firmalar 

geliştirdikleri özgün formülasyonları ile bir parça dışarıya bağımlılıktan 

kurtulup piyasada kendi çizgilerini çizebilmektedir. Sayıca az olan bu tarz 

firmaların seçtikleri alt sektörlerde, özgün formülasyonları ve AR-GE 

çalışmaları sayesinde, kar oranlarını yüksek tutabilmektedir.  

Sektördeki deneyimli, bilgili ve ehil yönetici ve kimyagerler çoğunlukla 

Türkiye’ye kimyanın kurulmaya başladığı yıllarda piyasaya giren yabancı 

kaynaklı firmalardan ayrılan personelden oluşurken, İzmir’de yıllarca üretim 

yapan Turyağ’ın kapanmasıyla serbest kalan bir grup çalışan da bilgi ve 

deneyim kaynağı işlevi profesyonel olarak görülmektedir. 

İ L İ Ş K İ L E R  V E  İ L E T İ Ş İ M  A Ğ I  

 

İzmir’de ve Türkiye’de kimya sektöründe bir araya gelip ortak bir güç 

oluşturmaya ciddi ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Tablo 27’de Kimya Kümesine yönelik İş ve İhtiyaç Analizi 

sunulmaktadır.  

 

6.1.6.2.  KÜ M E L E N M E  DÜ Z E Y İ  A N A L İ Z İ  

Aşağıda yer alan tabloda Kimya Kümesinin, kümelenme düzeyi analiz 

edilmiştir. Bu raporun Sonuç ve Değerlendirme bölümünde, endekse tabi 

tutulmuş sayısal değerlendirmelere de ayrıca yer verilmiştir. 

 

TABLO 27:  K İMYA -  İŞ VE İHTİYAÇ  ANALİZİ 

TABLO 28:  K İMYA  -  KÜMELENME DÜZEYİ ANALİZİ 
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İç pazarda oldukça etkin olan İzmir merkezli kimya sanayisi firmaları, 

hammadde tedarik sorunları ve fiyat baskısından ötürü, dış pazarda yeterli 

rekabet düzeyine erişememiş durumdadırlar. Sektörün, yönetim etkinliği ve  

üretim etkinliği açısından sorunu görülmemekte beraber, işbirliği yönünde 

isteklilik ve araştırma kurumları ile ortak çalışmalar yürütme kapasitesi 

düşüktür. 

 

6.1 .6 .3 .  KÜ M E  HA R İ T A S I  

  

Aşağıda, İzmir merkezli kimya kümesinin genel bir haritası ile küme 

dinamiği analizini bulabilirsiniz. Takip eden iki şekil, kümenin ilişkide olduğu 

kurumları, ilişkilerdeki iletişim merkezlerini, iletişim yoğunluklarını ve anahtar 

kişi ve kurumları ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL 12:  K İMYA -  KÜME DİNAMİĞİ ANALİZİ 
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Kimya sanayinde faaliyet gösteren firmalar oldukça geniş bir 

yelpazedeki sektörü müşteri tabanı olarak kullanırken, çok sayıda tedarikçi ile 

çalışmaktadırlar. İzmir’de bir örgütlenme gözlenmemekle beraber, ulusal 

düzeyde kimya sanayisi temsilcilerinden oluşan çok sayıda örgütlenme  

(GEKSANDER, ASAD, PAKDER, İMİB, PAGEV vb) mevcuttur. Sektördeki 

firmalar, yeterli tasarım kapasitesine sahip olmakla beraber üniversitelerle 

yeterli düzeyde iletişim içerisinde değillerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

KÜME HARİTASI 6:  K İMYA   
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S o n u ç  v e  D e ğ e r l e n d i r m e  

Sosyal bilimlerin ilgi alanına giren konular üzerinde tek bir çözüm, 

formül olmadığı; her konunun, yerel şartlar, kültür ve özelliklere göre farklı 

sonuçlar doğurabildiği çok uzun zamandır bilinen bir olgudur. Tüm kümelere 

uygulanabilecek tek bir faaliyetler dizisi de bulunmamaktadır. Her küme 

kendine özgü kültür ve şartlara sahiptir. 

İhtiyaçlarının kendisine özel bir şekilde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. İktisadi 

ve Sosyal Kalkınma Politikası geliştiricilerin 

bilmesi gereken diğer bir önemli konu da; 

Sıfırdan küme yaratılamayacağı, varolan 

yoğunlaşmalar ve kümelenmelerin 

desteklenebileceği gerçeğidir. 

Bu gerçeklerden yola çıkarak, 

gerçekleştirilmiş kümelenme çalışmasında; 

istatistikî çalışmaların sonuçları 

kümelenme komitesi tarafından 

önceliklendirilmiş, komitenin 

önceliklendirdiği faaliyet alanları 

detaylandırılmış ve detaylandırılmış bu 

faaliyet alanlarının dinamikleri (ilişkiler ve 

anahtar iletişim noktaları) ve kümelenme 

düzeyleri analiz edilmiş, firmaların iş ve 

ihtiyaç analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Tüm bu çalışmalar, iki temel amaç 

göz önünde bulundurularak 

gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi, 

İzmir Kümelenme Stratejisinin 

Geliştirilmesi Projesi kapsamında İZKA’ya, 

karar verme sürecinde destek olacak, bir dizi kavramsal ve tanımlayıcı analiz 

aracı geliştirmek, bir diğeriyse amaç İzmir’de bulunan kümeleri belirleyip, 

sınıflandırmaktır. 

Netice itibariyle, yapılan analizler sonucunda, İZKA’nın Kümelenme 

Komitesi ile birlikte önceliklendirmiş olduğu faaliyet alanları ayrıntıları ile 

incelenmiş, 100 farklı firma, kurum ve kuruluş ile yüz yüze derinlemesine 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
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Gerçekleştirilen analiz çalışmalarında; gerçekleştirilen Yüzyüze 

görüşmeler ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra, masa başı 

araştırmaları, istatistikler ve raporlar da değerlendirmeye alınmıştır. 

Bu çalışma sırasında gerçekleştirilen üç temel analiz hakkında kısa 

bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

İZMİR KÜMELENME STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

SAHA ÇALIŞMASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANALİZLER 

İş ve İhtiyaç Analizi Firmaların, 2 yaşamsal işletme fonksiyonu (Pazarlama ve Üretim) 
ve bunların 5 temel kaynağa (İnsan Kaynağı, Finansman Kaynağı, 
Maddi Duran Varlıklar, Bilgi ve Deneyim Kaynakları, İlişkiler ve 
İletişim Ağı) duydukları ihtiyaçlar açısından değerlendirilmesi 
prensibine dayanan Fonksiyon-Kaynak Matriksi19 yöntemi esas 
alınarak gerçekleştirilmiştir. İş ve İhtiyaç Analizi’nin 
değerlendirme sürecinde Likert Ölçeği’nin kullanılmıştır. 
Değerlendirme: 1- KESİNLİKLE YETERSİZ DÜZEYDE, 2- YETERSİZ 
DÜZEYDE ,3- NE YETERLİ / NE YETERSİZ DÜZEYDE, 4- YETERLİ , 
DÜZEYDE, 5- KESİNLİKLE YETERLİ DÜZEYDE ölçekleri üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 
 

Küme Dinamiği Analizi Kümenin ilişkide olduğu kurumları, ilişkilerdeki iletişim 

merkezlerini, iletişim yoğunluklarını ve anahtar kişi ve kurumları 

ortaya koymaya yönelik bir analiz olarak tasarlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Kümelenme Düzeyi Analizi Kümelenme düzeyi analizi için 4 ana başlık (Pazarlama Etkinliği, 

Yönetim Etkinliği,   Üretim Etkinliği ve Kümelenme Kapasitesi) 

altında 10 farklı gösterge  (iç pazarda etkinlik düzeyi, dış pazarda 

etkinlik düzeyi, kalite yönetim sistemi sertifikasyon düzeyi, 

departmanlaşma düzeyi, AR-GE ve Tasarım düzeyi, istihdam 

düzeyi, firma büyüklüğü düzeyi, üniversite ve AR-GE kuruluşları 

ile ilişki düzeyi, sektörel örgütlenme düzeyi, işbirliğine yönelik 

istek ve motivasyon düzeyi) geliştirilmiştir. Geliştirilmiş olan her 

bir gösterge; kavramsal ve tanımlayıcı bir yöntemle, 3’lü bir ölçek 

üzerinden (1: düşük seviyede, 2: orta seviyede, 3: yüksek 

seviyede) puanlanmış ve her bir faaliyet alanı için ayrıca 10 farklı 

göstergeden almış olduğu toplam puanlar endekslenmiştir 

(i=100).  

 
                                                                 
 
19

 BMS, Management System: Guide for Enterprise Competitiveness, International Trade Centre, ITC 

UNCTAD/WTO, Geneva, 2003. 
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Aşağıdaki Tablo, kümelenme düzeyi analiz sonuçlarını toplu olarak 

ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 29:  KÜMELENME DÜZEYİ ANALİZİ -  GENEL  
ŞEKIL 13:  SAHA ÇALIŞMASI -  AŞAMA 2 
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Kümelenme düzeyi analizinde kullanılan göstergeler aşağıda özetle 

açıklanmıştır. 

  
KÜMELENME DÜZEYİ ANALİZİ GÖSTERGELERİ 

 

P
A

ZA
R

LA
M

A
 

ET
K

İN
Lİ

Ğ
İ 

İç pazarda etkinlik düzeyi İlgili faaliyet alanda bulunan firmaların, iç pazardaki 
etkinlik ve paylarına göre değerlendirildikleri bir 
göstergedir.  
 

Uluslararası pazarlarda 
etkinlik düzeyi 

İlgili faaliyet alanında bulunan firmaların, 
ihracatlarının toplam ciroları içindeki payının 
yüksekliği, dış pazardaki rekabetçilikleri (kendi 
markaları ile bulunmaları gibi), yurtdışı 
organizasyonlarının düzeyi gibi etkenlere göre 
değerlendirmelerini sağlayan bir göstergedir.  
 

Y
Ö

N
ET

İM
 

ET
K

İN
Lİ

Ğ
İ 

Kalite yönetim sistem 
sertifikasyon düzeyi 
 

Firmaların Kalite yönetim sistemi belgesine sahip 
olma seviyesine yönelik bir göstergedir. 

Departmanlaşma düzeyi 
 

Firmaların farklı departmanlar altında, uzmanlaşmış 
kadrolar kullanma seviyesine yönelik bir göstergedir. 
 

Ü
R

ET
İM

 E
TK

İN
Lİ

Ğ
İ 

AR-GE ve Tasarım düzeyi 
 

Firmaların bağımsız bir AR-GE departmanlarının olup 
olmaması, tasarım yetenekleri, AR-GE çalışmasındaki 
etkinlik seviyesine yönelik bir göstergedir. 
 

İstihdam düzeyi 
 

Firmaların çalıştırdıkları ortalama personel sayıları ve 
büyüklüklerine yönelik bir göstergedir. 
 

Firma büyüklüğü düzeyi 
 

Firmaların ciro büyüklüklerine yönelik geliştirilmiş bir 
göstergedir. 
 

K
Ü

M
EL

EN
M

E 
K

A
P

A
Sİ

TE
Sİ

 

Üniversite ve Araştırma 
Kuruluşları ile ilişki düzeyi 
 

Sektörde bulunan firmaların Üniversiteler ile ilişki 
seviyesi, bu ilişkinin yoğunluğuna yönelik bir 
göstergedir. 
 

Sektörel örgütlenme 
düzeyi 
 

Sektörün bir kurumsal çatı örgütünün bulunup 
bulunmadığı, bulunuyorsa bu örgütün etkinliğine 
yönelik bir göstergedir. 
 

İşbirliğine yönelik 
motivasyon ve isteklilik 
düzeyi 
 

Sektörde yer alan firmaların birbirleri ile işbirliği 
yapma istekleri ve konudaki motivasyonlarına 
yönelik bir göstergedir. 
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Tablo 29’da yer alan göstergelerden yola çıkarak, yukarıda da 

anlatıldığı gibi bir endeks geliştirilmiş, geliştirilen endekse göre faaliyet 

alanları 3 ana küme kategorisinde gruplandırılmıştır. Belirtilen bu küme 

kategorileri olgun küme, gelişmekte olan kümeler ve potansiyeli olan 

yoğunlaşmalar olarak adlandırılmıştır.  

Aşağıda bulunan tablo; her bir küme kategorisi için geliştirilmiş olan 

politika önerilerini de içermektedir.  

TABLO 30:  KÜME KATEGORİLERİ  

 OLGUN KÜME GELİŞMEKTE OLAN KÜMELER 
POTANSİYEL 

YOĞUNLAŞMALAR 

ENDEKS 
ARALIĞI 

100 - 85 84 - 51 50 - 1 

Endeks 
Değeri 

97 83 73 60 50 47 

KÜME 

Endüstriyel 
Havalandırma 

İklimlendirme ve 
Soğutma 

Konserve 
Gıda 

Kimya 
Araç 
Üstü 

Ekipman 
Lojistik 

Gelinlik ve             
Abiye Kıyafet 

Politika 
Önerisi 

-İhtiyaç belirlemeye, 
planlamaya ve 
desteklemeye 

yönelik programlar 
geliştirilmeli 

 
- İşbirliğini geliştirmeye yönelik 

programlar geliştirilmeli, 
 

- Kümelenme yaklaşımını 
yaygınlaştırmaya yönelik programlar 

geliştirilmeli, 
 

- sektörel örgütlenmeyi 
cesaretlendirici programlar 

geliştirilmeli,  
 

- insan kaynağı kalitesini geliştirici 
programlar uygulanmalı, 

 

- Kurumsal kapasite artışına 
yönelik programlar geliştirilip, 

  
- Kümelenme yaklaşımını 
yaygınlaştırmaya yönelik 
programlar geliştirilmeli, 

 
-Uluslararasılaşma programları 

geliştirilmeli, 
  

 
Üniversite – Sanayi İşbirliğini geliştirici programlar geliştirilmeli 

 

 

Yukarıda belirtilmiş olan biçimde bir gruplandırma, ekonomi 

politikasına yön verenler ve kamu idarelerinin, destekleyecekleri kümeleri 

belirlemelerine yardımcı olacağı gibi, ilgili idarelerin destek programlarını 

şekillendirmeye de kılavuzluk edecektir.  

 



 

85 
 

 

Bu çalışma ile İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi projesine 

aşağıdaki çıktılar sağlanmış olmaktadır; 

-  Kümelenme düzeyini analiz etmek için bir kümelenme düzeyi 

analizi yöntemi, 

- Kümelenme seviyelerine göre kümeleri gruplandırmak için bir 

gruplandırma yöntemi, 

- Kümelerin iç dinamiklerini anlamak, ilişkileri belirleyebilmek için bir 

küme dinamiği analizi yöntemi, 

- Gelecekte kümelerin destek ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara 

göre desteklenmeleri için iş ve ihtiyaç analizi yöntemi. 



 

86 
 

K a y n a k ç a  

 

1. Alfred Marshall, Principles of Economics, McMillan and Co. Ltd., London, 8. Baskı, 1920 

2. BMS, Management System: Guide for Enterprise Competitiveness, International Trade Centre, ITC UNCTAD/WTO, 

Geneva, 2003 

3. Donald F. Smith, Jr. ve diğerleri, CLUSTER BASED COMMUNITY DEVELOPMENT STRATEGIES, Center for Economic 

Development, Carnegie Mellon University, Pittsburg, Kasım 2002 

4. Ege İhracatçı Birlikleri istatistikleri 

5. İhracatı Geliştirme Merkezi Rapor ve İstatistikleri 

6. İstanbul Kimyevi Madde ve Mülahazaları İhracatçı Birlikleri İstatistikleri 

7. La Carrosserie Industrielle en chiffres, Service des études et des statistiques industrielles, Ministère De 

L’Economie Des Finances Et De L’Industrie, Edition 2007, Paris 

8. M. E. Porter ve diğerleri, CLUSTERS OF INNOVATION: Regional Foundations of U.S. Competitiveness, Council of 

Competitiveness, Washington, 1. Baskı, 2001 

9. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İstatistikleri 

10. Suna S. Yaşar, Hülya Ulusoy Sungur, Yunus Akıncı, İzmir için Stratejik ve Yükselen Sektörler, İzmir Kalkınma Ajansı, 

İzmir, 1. Baskı, Haziran 2009 

11. T.C. Maliye Bakanlığı istatistikleri 

12. T.Ü.İ.K. istatistikleri 

13. Zeynep Tura, İzmir ili ve İlçelerinin Kümelenme Stratejilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Analiz Çalışması, 

İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir, yayınlanmamış rapor 

 


