




KOBİ İŞBİRLİĞİ ve KÜMELENME PROJESİ
BAŞARI HİKAYELERİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “KOBİ İşbirliği 
ve Kümelenme Projesi”, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Program 
Otoritesi olarak bulunduğu Bölgesel Rekabetedebilirlik Operasyonel Programı 
kapsamında ihale edilmiş olup, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ecorys liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülmekte olan 
Proje, KOBİ’ler arası işbirliğinin artırılması, teşvik edilen işbirlikleri ile firmaların 
verimlilik ve katma değerlerinin arttırılması, firmaların teknolojiye erişimlerinin 
kolaylaştırılması, teknolojik gelişmelerden haberdar edilmesi, üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesi, firmaların uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlarda 
rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesini 
amaçlamaktadır. Proje bu amaçlarla, pilot olarak seçilen Çorum, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Samsun ve Trabzon illerinde aktivitelerini sürdürmektedir.

Proje aynı zamanda bölge içi ve bölgelerarası küme tabanlı ağların oluşturulmasını, 
işbirliği stratejileri geliştirilmesini ve pilot uygulamalarla Türkiye’nin gelişmiş ve az 
gelişmiş bölgeleri arasındaki işbirliğinin arttırılmasını hedefliyor. Kümelerin ortak 
ilgi alanlarının tespiti ve bu alanlara yönelik stratejinin geliştirilmesi, KOBİ İşbirliği 
ve Kümelenme Projesi’nin hedeflenen en önemli çıktılarından birisidir. 

Proje çerçevesinde, pilot olarak belirlenen 5 ildeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile 
İhracatçı Birlikleri’nin ev sahipliğinde Kümelenme Bilgi Merkezleri kurulmuştur. 
Kurulan merkezler, belirlenen amaca en kısa sürede ulaşılması için Ekonomi 
Bakanlığı’nın belirlediği çizgide oldukça yoğun bir çalışma yürütmektedirler. 5 ilin 
sanayi ve ticaret potansiyeli dikkate alınarak birincil sektörler olarak belirlenmiş 
olan; Çorum’da “Tarım Ürünleri İşleme Makineleri”, Gaziantep’te “Ayakkabı 
Üretimi”, Kahramanmaraş’ta “Metal Mutfak Eşyaları”, Samsun’da “Sağlık 
Ekipmanları” ve Trabzon’da “Gemi İnşaa” sektörlerinde projenin başından bu 
yana  bir dizi faaliyet sürdürülmektedir. 



GAZİANTEP

“Küllerimizden doğduk!”

Gaziantep Kümelenme Bilgi Merkezi (KBM), Güneydoğu Anadolu İhracatçılar 
Birliği çatısı altında faaliyet göstermektedir. Proje öncesi yapılan analiz ve 
değerlendirmeler sonucunda ayakkabı sektörünün desteklenmesine karar 
verilmiştir. Gaziantep KBM Koordinatörü Serap Gültekin amaçlarının ayakkabı 
sektöründeki iletişimi geliştirmek suretiyle sektörü güçlendirmek ve sektör 
ihracatını arttırmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Sektörün şu anda Ortadoğu, 
Rusya ve Avrupa’ya olan toplam ihracatı 52 milyon dolar, biz bu pazarlara 
ek olarak özellikle Belçika, Almanya ve Hollanda pazarlarına yapılan ihracatı 
%25 oranında arttırmak istiyoruz”.

Diğer birçok sektörde olduğu gibi Gaziantep ayakkabı sektörü de çeşitli sorunlarla 
karşı karşıya. Kalite, verimlilik, insan kaynakları, pazar gibi sorunlardan dolayı 
sektör arzu edilen ihracat noktasına varabilmiş değil. KBM Koordinatörü Gültekin 
bu sorunların üstesinden gelmek için geliştirdikleri strateji doğrultusunda eğitim, 
teknik gezi, danışmanlık gibi sektörün ihtiyaç duyduğu faaliyetleri planladıklarını 
belirtiyor. Gültekin, “Sektörün rekabet gücünü arttırmak için en zayıf noktadan 
başladık, yani insan kaynaklarından. Sektöre kalifiye insan gücü sağlamak 
amacıyla mesleki eğitim kurumları ile birlikte müfredat geliştirme çalışmalarımız 
devam ediyor. İnsan kaynaklarında sürdürülebilirliği hedefliyoruz”. Koydukları 
ihracat hedefini yakalamada inovasyonun önemini vurgulayan Gültekin, Küme 
merkezi olarak bu konuda danışmanlık, eğitim ve teknik gezi gibi faaliyetler 
gerçekleştirmişler. Ayrıca firmaların inovasyon yatırımlarının finansmanı için 
KOSGEB, Kalkınma Ajansı, AB gibi kuruluşlar ile görüşmelere başlanmış. Gültekin, 
“Firmaların uluslararası pazarda daha etkin olmaları için ihracat eğitimlerinin 
yanında fuar desteği veriyoruz” diye ekliyor ve projede ulaştıkları noktayı şu 
şekilde dile getiriyor, “Burada başarmaya çalıştığımız şey sektörü kümelenme 
metodolojisi içerisinde geliştirmek ve firmaların rekabet güçlerini arttırmak. 
Bu uzun soluklu bir iş ancak şimdiden firmaların başarı hikayelerine tanık 
olmaya başladık!”

1987 yılından bu yana perakende satıştan taban üretimine, aksesuar satışından 
imalatına kadar ayakkabı sektörünün çeşitli kollarında faaliyet gösteren Emin 
İnce Ayakkabı Endüstrisi’nin kurucusu Emin İnce, kümelenme projesi ile yeniden 
hayat bulduklarını ifade ediyor. İnce dugularını “Bir kısır döngü içerisinde giden 
işlerimiz kümelenme projesi ile birlikte yepyeni bir boyut kazandı, adeta 
küllerimizden doğduk” diyerek dile getiriyor. 

İnce, eğitim, seminer ve yurt dışı teknik gezilere katılarak Kümelenme Projesinden 
maksimum derecede yararlanmış. “Kümelenme Projesi bizde büyük heyecan 
yarattı. Öncelikle vizyonumuz genişledi, ayakkabı sektörünün sadece satıştan 
ibaret olmadığını, kalitenin, müşteri memnuniyetinin, araştırma/geliştirme ve 
yenilikçiliğin dünya pazarında fark yarattığını öğrendik”. Projenin yarattığı sinerji 
İnce’nin ürünlerinde yenilik yapmasına neden olmuş. “Eskiden ayakkabılarımızı 
gösterişsiz karton kutulara koyup pazarlardık, ama şimdi kutu tasarımını 
iyileştirdik, ayrıca kutu içerisine parlatıcı, bez ve ürün ile ilgili bilgi notu 
koyuyoruz” diyerek bu değişimi anlatıyor. 



Kümelenme faaliyetleri neticesinde hiç bilmediği 
pazarlar hakkında bilgisini arttıran İnce, Almanya 
ve Libya’nın yanı sıra ilk defa Ukranya ile 
ihracat yapmasını sağlamış. “İstanbul, İzmir 
ve Antakya’yı ziyaret eden ve aradığı ürünleri 
bulamayan Ukraynalı bir firma ilk defa 
Gaziantep’e geldi ve ürünlerimizi çok beğendi. 
Ürünlerimizin kalite ve fiyat açısından Çin’den 
çok üstün olduğunu söylediler. Firma ekstra 
iki gün Gaziantep’te kaldı ve satış anlaşmasını 
gerçekleştirdik”. Emin bey bu başarıda 
Kümelenme Projesi’nin büyük katkısı olduğunu 
belirterek ekliyor: “Proje sayesinde gerçek 
kimliğimize kavuştuk ve potansiyelimizi fark 
ettik. Artık yurt dışı müşterilerinin ne istediğini 
biliyoruz.”

İnce, bu potansiyeli değerlendirmek ve rekabet 
gücünü arttırmak için bir dizi adım atmış. 
“Daha rekabetçi olabilmek için ürünlerimizin 
kalitelerini belgelememiz gerekiyor. Bu 
sebeple TSE’ye başvuru yaptık. Projeden 
aldığımız pazarlama danışmanlığı sayesinde 
yıllardır kullandığımız markamızın adını 
“Monica Seles” olarak değiştirdik ve reklam 
vermeye başladık.” Ayrıca bir showroom açmak 
için KOSGEB’e başvuru yapılmış durumda. 
Araştırma ve geliştirmenin rekabet avantajı 
açısından öneminin farkına varan firma “Nano 
teknoloji kullanarak boyandığı zaman uzun 
süre temiz kalan ve çamur tutmayan ayakkabı 
yapmak istiyoruz. Bunun için devletin verdiği 
AR-GE desteğine başvuru hazırlığı yapıyoruz.” 
diye ekliyor.



TRABZON

“3. Kuşak olarak ticarete küresel bakıyoruz”

Trabzon’daki kümelenme projesi öncelikli olarak gemi inşa sektörünü 
kapsamaktadır. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren 
Kümelenme Bilgilendirme Merkezi, geçmiş yıllarda hız kaybeden sektörü daha iyi 
bir noktaya taşımak için stratejiler oluşturarak bunları belli bir program çerçevesinde 
uygulamaya koymuştur. Gerekli analizleri tamamladıklarını ifade eden Trabzon 
KBM Koordinatörü Emrah Ayvaz, “Gemi inşaa sektörünün projemize bakış açısı 
son derece olumlu, güçlü bir işbirliğimiz var. Kısa zamanda sektörde önemli 
değişimlere birlikte tanık olacağız” diyor.

Sektörün karşı karşıya olduğu en büyük sorunun tanıtım ve pazarlama olduğunu 
kaydeden Ayvaz, bu sorunun üstesinden gelmek üzere Avrupa’daki iyi örnekleri 
incelediklerini belirtiyor. 

Projenin hedeflerinden biri 2013 sonu itibariyle gemi siparişlerinin %20 artış 
göstermesi. Diğer önemli bir hedef ise gemi inşa sektöründe çalışan başına brüt 
ton üretiminin %25 artarak 53.2 ton’dan 66.5 ton’a çıkarılması. Her iki hedefi de 
tutturmak için yeni siparişlerin alınması gerekiyor. Belirlenen hedeflere ulaşmanın 
ortak tanıtım ve pazarlamadan geçtiğini kaydeden Ayvaz, “Küme yaklaşımı 
içerisinde tanıtım ve pazarlama nasıl yapılır buna yoğunlaştık. Tespitlerimiz 
neticesinde firmalarımızı da yanımıza alarak Almanya ve Hollanda’da 
tersaneleri ziyaret ettik, son derece yararlı görüşmelerde bulunduk” diyor.

Ayvaz, Hollanda’da 30 yıl önce kurulan “Conoship” firmasının oradaki gemi 
inşaa kümesinin tanıtım ve pazarlama işlerini başarıyla yürüttüğünü, aynı sistemi 
Trabzon’a kurmak için bir pilot çalışma başlattıklarını anlatıyor. Ayvaz, “ Pilot 
çalışma sonunda sektörün tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek bir 
yapı elde etmiş olacağız. Pilot çalışma için iş planlarını hazırladık, şu anda 10 
hedef müşteri tespitini yapıyoruz. Firmalarımız ile dirsek temasını koparmadan 
tüm zamanımızı bu yapıyı kurmak için harcıyoruz” diyor.

2011 yılında 40 adet gemi siparişi alındığını ifade eden Ayvaz, “2013 yılı sonu 
itibariyle tahminimiz sipariş sayısının 52’ye çıkararak %20 artış hedefini 
tutturmak. Ancak pilot çalışmamız sonucunda planladığımız tanıtım ve 
pazarlama yapısının bu sayıyı her yıl katlayarak büyüteceğini tahmin 
ediyoruz” diyerek gelecek için öngörüde bulunuyor. Ortak tanıtım ve pazarlamayı 
daha etkin kılmak için yakın zamanda 4 dilde sektör bilgilerini içeren web sitesi                       
(www.trabzonshipyards.com) hayata geçirilmiş durumda.  

Trabzon KBM pilot çalışma dışında işletmelere kurumsallaşma, yalın üretim 
teknikleri, ihracat, pazarlama gibi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri 
sağlamış. Sektör içerisindeki iletişimi arttırmak için periyodik olarak toplandıklarını 
söyleyen Ayvaz, “Ayrıca yeni tersane inşaası konusunda firmalarımıza yardımcı 
oluyoruz, tersanenin finansmanı konusunda gerek ulusal gerek uluslararası 
fon kuruluşları ile temaslarımızı sürdürüyoruz” diyor. 



Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi desteklerinden yararlanan 
Şengün ailesi iş hayatına 70’li yıllarda ahşap tekne üretimi ile 
başlamış, 80’li yıllarda çelik kullanarak gezinti ve balıkçı teknesi 
üretimine geçmiş. Şengün ailesinin 3. kuşak yöneticisi Kenan 
Şengün geldikleri noktayı “Bugün dedemizin küçük bir işletme 
olarak başlattığı işi kümelenme projesinden aldığımız destekle 
artık küresel boyuta taşıyoruz. Proje sayesinde burada benim 
gibi 3. kuşak yöneticiler artık ticarete küresel ölçekte bakmaya 
başladı” diyerek ifade ediyor. Kümelenme projesi işe bakış açısının 
değişmesine yardımcı olmuş.

Şengün, küresel rekabeti yakalamak için markalaşma çalışmalarını 
hızlandırdıklarını, yurtdışı gezilerine katıldıklarını belirtiyor: 
“Babamızdan devraldığımız işletmeyi kabuğundan sıyırarak 
uluslararası rekabete hazırlıyoruz. Bunu gerçekleştirme 
yolunda önemli mesafeler kat ettik”.  Kümelenme Projesinden 
aldıkları danışmanlık ve yurt dışı pazar destekleri ile yakaladıkları 
havayı “Devamlı yurt dışı pazarı peşindeyiz, geçen hafta 
boyunca Türkmenistan’daydık. Dünya’nın hem büyük hem 
küçük olduğunun farkına vardık” diyerek ifade ediyor. 

Şengün yine projeden aldıkları teknik destek ile yeni işbirlikleri 
kurmuş. “Yanmar Motor ile oldukça iyi bir anlaşma yaptık. 
Ürettiğimiz her teknede bu firmanın ürünlerini kullanacağız”. 

Şengün, Kümelenme Projesi içinde gerçekleştirilien çalışmaların 
yeni tersane inşaası için de çok faydalı olduğunu ifade ediyor. 
Devlet tersane için yeni bir yer tahsis etmiş. Yeni tersaneyi en iyi 
ve işlevsel şekilde inşaa etmek için yaptıkları çalışmayı Şengün 
şöyle ifade ediyor: “Yeni bir tersane kurmak üzere devlet 
bize yer tahsis etmişti. Kümelenme Projesi uzmanlarının bizi 
cesaretlendirmesi ve büyük katkıları ile 15 işletme olarak 
Hollanda’da Roterdam ve Groningen, Almanya’da Hamburg 
tersanelerini ziyaret ederek bilgi aldık. 300 bin TL’ye mal olan 
avam projemizi hazırlattık. Hedefimiz 5 yıl içerisinde yaklaşık 5 
milyon TL’ye mal olacak tersanemizi hayata geçirmek”. Şengün 
yeni tersane projesinde Kümelenme Bilgi Merkezi’nin önemine 
işaret ederek “Tersanenin finansmanı konusunda Kümelenme 
Proje ekibi kendi öz kaynaklarımız yanında alternatif 
finansman kaynaklarını bulma, değerlendirme ve kullanma 
konusunda bize yardımcı oluyorlar”. Şengün son olarak yeni 
tersane projesinin Trabzon gemi inşaa sektörünü ateşleyeceğini, 
uluslararası rekabet avantajlarını arttıracağını belirtiyor.



KAHRAMANMARAŞ

“İhracatı yapmayı yeniden öğrendik”

Türkiye’deki metal mutfak gereçlerinin yaklaşık %65’i, sayıları 70’i bulan 
Kahramanmaraş firmaları tarafından üretiliyor. 2011’de 30 milyon dolarlık ihracat, 
2012 yılında 35 milyon dolara yükseldi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda kurulan Kahramanmaraş Kümelenme Bilgi Merkezi sektörü daha da 
güçlendirmeye kararlı.

KBM Koordinatörü Aynur Öngel planladıkları tüm faaliyetlerin firmaların ihracatta 
daha etkin olmaları ve iş hacimlerini arttırmaları üzerine yoğunlaştığını söyleyerek 
ekliyor “firmalarımız ile birlikte fuarlara katılıyoruz. Fuar öncesi firmalarımızı 
hem düşünsel hem teknik açıdan fuara hazırlamaya yönelik eğitim ve 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu şekilde fark yaratabileceğimize inanıyoruz. 
Amacımız 2013 sonu itibariyle %25’lik artış ile ihracatı 45 milyon dolara 
çıkartmak”. 

Kahramanmaraş Kümelenme Bilgi Merkezi’nin bir diğer hedefi sektörde istihdam 
edilen satış elemanlarının performanslarını %25 - %50 oranında arttırmak. 
Bunu sağlamak için satış performansını arttırmaya yönelik eğitim programları 
belirlenmiş. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile sektördeki satış elemanlarına 
ürün, pazar, müşteri ilişkileri ve dış ticaret finansmanı konularında bir dizi eğitim 
verilmeye başlanmış. Öngel “Sektördeki mevcut satış eleman sayısının uzun 
vadede yeterli olmadığını düşünüyoruz ve bu nedenle üniversite son sınıf 
öğrencilerini de eğitime alacağız. Mevcut 30 firma çalışanına ek olarak 40 
üniversite mezununu eğiterek yıl sonunda en az %25 performansa ulaşmak 
istiyoruz”.

Kahramanmaraş KBM hedef pazar olarak Azerbaycan, Brezilya, Kazakistan, Orta 
Rusya, Kuzey Afrika ve gelir düzeyi yüksek Arap Ülkeleri’ni belirlemiş durumda. 
Yeni işbirlikleri oluşturmak için ikili görüşmeler yapmak üzere bu ülkelere ziyaretler 
planlanıyor. Öngel bu pazar araştırmalarında “Amacımız kilit ürün, müşteri ve 
dağıtıcıları belirlemek” diyor.

Kahramanmaraş Metal Mutfak Gereçleri olarak, tanıtım konusunda zayıf kalındığını, 
gerek bölgesel  gerekse ulusal çapta önemli bir yere sahip olunduğu halde, 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine bugüne kadar gereken önemin verilmediğini 
belirten Öngel, bu alanda da çalışmalara hız verdiklerini, sektöre yönelik bir web 
sitesi oluşturduklarını (www.kahramanmaraskitchenware.com), katalog ve broşür 
bastırılarak sektörün ve firmaların tanıtımlarını yapmaya başladıklarını belirtiyor.

Firmaların inovasyon kapasitelerini arttırmak için bölgedeki üniversiteler ile 
temasta olduklarını belirten Öngel, patent, standart kalite belgelerinin alınması ve 
kolay tasarım konusunda firmalara danışmanlık hizmetleri sağlandığını belirtiyor. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesindeki“ Üniversite, Sanayi, 
Kamu İşbirliği Merkezi - ÜSKİM”nde bölgede üretilen metal mutfak gereçleri için 
istenilen ve gerekli olan testlerin yapılabilmesi için üniversite ile koordineli bir 
şekilde laboratuvar kurulması çalışmaları da yürütülüyor.



Son olarak insan kaynaklarının önemine değinen Öngel, “Yerel üniversite ile 
oluşturduğumuz işbirliği ve iletişim sayesinde Kahramanmaraş’ta kalmak 
ve çalışmak isteyen mezunları tespit edip sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye 
insan gücünü tedarik etmeyi planlıyoruz. Bu konuda KOSGEB’in finansman 
desteğinden yararlanacağız”. Bunun yanında özellikle mühendislik fakültesi son 
sınıf ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını, sektör firmalarının sorunlarına 
çözüm olacak konulardan seçmeyi ve hafta da en az 2 günü işletmelerde geçirecek 
şekilde bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Kümelenme Bilgi Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanan işadamlarından biri 
de Yakup Palalı. İş hayatına 1991 yılında alüminyum mutfak gereçleri üreterek 
başlayan Palalı, 1996 yılında Seval Metal işletmesini kurarak çelik tencere üretimine 
geçmiş. İç ve dış pazarla çalışan Palalı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’nin 
iş yapma tarzını değiştirmelerine neden olduğunu söylüyor. “Eskiden müşteri 
ilişkilerinin ticarete yansımasının az olduğunu, asıl önemli olanın malın kalitesi 
olduğunu düşünürdüm. Ama durum benim düşündüğümden çok farklıymış” 
diyen Palalı ekliyor; “Projede verilen müşteri ilişkileri eğitimi ve danışmanlık bu 
düşüncemi tamamen değiştirdi. Artık müşteri ile nasıl temasa geçilir, nasıl 
iletişim kurulur, beklentileri nelerdir hepsini biliyoruz. Şu anda işlerimde bu 
bilgileri kullanıyorum ve müşteri potansiyelimi gün geçtikçe arttırıyorum”. 
Palalı KBM organizasyonunda ortak standla katıldığı, 15-19 Şubat 2013 tarihlerinde 
Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Ambiente 2013 fuar deneyimini şöyle 
dile getiriyor; “Hayatımda ilk defa bir fuara katıldım o da uluslararası bir fuar 
oldu. Daha önce İstanbul’daki fuarlara bile katılmadım. Katıldığımız uluslararası 
fuar sayesinde, asıl rakibimin kapı komşum olmadığının bilincine vardım.  
Uluslararası rakiplerimin ne yaptığını, benim firma olarak nerede olduğumu ve 
hangi alanlarda iyileştirmeler yapmam gerektiğini fark ettim”.

Daha önceleri ihracat için aracı kullanmak zorunda kaldığını, bu yüzden düşük 
karlarla çalışmak zorunda kaldığını belirten Palalı, “Aldığımız ihracat eğitimi ve 
fuar desteği sayesinde Almanya’da katıldığımız fuarda ilk defa aracılara ihtiyaç 
duymadan bir Arap firması ile temasa geçip doğrudan ihracat yapma şansını 
yakaladım. Toplam 2.400 çelik tencere seti (10.000 tencere) satış anlaşmasını 
imzaladık. Bu daha başlangıç” diyor. Palalı, bu iş bağlantısı sayesinde ürünlerin 
ambalajlarında yeniliğe giderek dış kutu tasarımını değiştirmiş ve yeni iç kutular 
yapmaya başlamış. Buna ilaveten ürünün ayrıntılı broşürlerini hazırlamış. Palalı, 
“Eskiden kutu tasarımına önem vermezdik, nasıl olsa ürünlerimiz kaliteli derdik 
ama dünyaya mal satacaksanız müşteri beklentilerini karşılamanız lazım. 
Ürününüzün kalitesini kutuya da yansıtmanız gerekiyor” diye ekliyor.   

Fuar katılımından büyük ölçüde yararlandıklarına vurgu yapan Palalı, “Eğer 
dünyaya mal satmak istiyorsanız orada olmalısınız. Kümelenme Projesinin bize 
verdiği fırsat sayesinde aracı kullanmadan dünyaya mal satmaya başladık, 
ürünlerimizin kalitesini daha iyi yansıtan ambalajlar tasarladık” diyor.  Çok 
yakında dış ticaret departmanı kuracağını belirten Palalı yeni hedefinin dört büyük 
uluslararası fuarlarda stant açmak olduğunu belirtiyor.  



ÇORUM

Gıda İşleme Makineleri sektörü ilin lokomotif sektörünü oluşturmaktadır. 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Çorum Kümelenme Bilgi Merkezi 
(KBM) kurularak bu sektörde kümelenme çalışmaları başlatılmıştır. Çorum 
KBM Koordinatörü Engin Özücan merkezin amaçlarını “Öncelikli amacımız 
2013 sonuna kadar hedeflenen pazarlara olan ihracatı %25 arttırmaktır. 
Diğer bir amacımız ise küme bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerdeki 
üretim sürelerini yalın üretim teknikleri kullanarak %20 azaltmak” şekilinde 
özetlemekte.

Kümelenme çalışmaları kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmeler 
sonucunda Çorum Gıda İşleme Makineleri sektörü için ihtiyaç analizi yapılmış ve 
çeşitli stratejiler oluşturulmuştur. Bu statejiler doğrultusunda kümenin kısa, orta 
ve uzun vadeli hedefleri belirlenerek buna uygun faaliyetler planlanmıştır. KBM 
Koordinatörü Özücan “İlk olarak firmaların üretim süreçlerinin geliştirilmesine 
odaklandık. Bu kapsamda Yalın Ensititüsü ile bir pilot çalışma başlattık. 
Çalışma çerçevesinde kümede bulunan 7 firmayı pilot olarak seçtik. Yalın 
Enstitüsü’den gelen uzmanlar bu firmalar ile uygulamalar gerçekleştiriyor 
ve gelişmeleri günlük olarak takip ediyorlar. Şimdiden çok çarpıcı sonuçlara 
ulaştık”.

Özücan bu çalışmanın yanısıra Çorum KBM olarak hedefledikleri ihracat rakamına 
ulaşmak için de çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtiyor. Kümedeki 7 firma ile birlikte 
3-7 Mayıs 2013 tarihlerinde Hollanda’da 4 farklı bölgede bulunan Philip Morris, 
Akza Nobel gibi 5 büyük küresel firma ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerde benchmarking 
(kıyaslama), teknoloji transferi, yalın üretim, kümelenme gibi konularda görüş 

“Kümelenme Projesi tam zamanında yardımımıza yetişti”



alış verişinde bulunmuşlar. Son olarak Özücan “Hedeflenen pazarlarda ihracatı 
arttırmak için UR-GE desteklerinden yararlanacağız. Bu konuda çalışmalara 
başladık, yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum” diyerek bu konudaki 
görüşlerini belirtiyor.  

Macit Çubuk ve Mustafa Sebel tarafından 1996 yılında kurulan Dura Makina, un 
fabrikaları için pünematik taşıma, tartma ve paketleme sistemleri üretiyor. Macit 
Bey ortağı için “Ben ustalıktan geliyorum, ortağım ise makine mühendisi. 
Ortaklığımız Alarko’nun ortaklığına çok benziyor. Birbirimizi tamamlıyoruz” 
diyor. Son derece kısıtlı olanaklarla iş hayatına atılan ortaklar 2000 yılında yaşanan 
ekonomik krizi fırsata çervirdiklerini şöyle anlatıyor “Krizde döviz, işçi pirimleri 
ve elektrik fiyatları anormal yükselince yaptığımız makineler yoğun ilgi gördü 
çünkü makinelerimiz hem az enerji harcıyor hem de 15 kişinin yaptığı işi 3 
kişinin yapmasına imkan veriyordu”. 2011’in başlarında büyümede kritik 
noktaya gelmişler. Bir karar vermeleri gerekiyormuş, ya planlı büyüyecekler ya da 
küçülecekler. Fakat ikisini de nasıl yapacakları konusunda etkili olabilecek fikirleri 
yokmuş. İşte bu noktada Kümelenme Projesi’nin yardımına yetiştiğini söyleyen 
Macit bey, “Profesyonel bir desteğe ihtiyacımız olduğunu biliyordum. KBM’nin 
yalın üretim programına katıldık ve bir yıl içerisinde inanılmaz sonuçlara 
ulaştık, 82 olan işçi sayımız 70 kişiye düştü ancak ciromuz bir önceki yıla göre 
%18 arttı. Bu %25 iyileşme demek!”. KBM’nin yalın üretim programından aldıkları 
desteğin piyasadaki değerinin 150 bin TL civarında olduğunu söyleyen Macit Bey 
deneyimlerini sektördeki firmalar ile paylaştığını belirtiyor: “Kesinlikle doğru yolda 
olduğumuzu düşünüyorum. Kümelenme Projesi büyüme konusunda kritik eşiği 
aşmamızı sağladı”.     

“Kümelenme Projesi tam zamanında yardımımıza yetişti”



SAMSUN

2011 yılında Samsun’da, toplam 37 medikal cihaz üreten firma 15.6 milyon TL’lik 
ihracat geliri elde etmiştir. Samsun Kümelenme Bilgi Merkezi’nin amacı ihracatı 
2013 sonu itibariyle en az %25 arttırmaktır. Bir diğer önemli amaç ise yine 2013 yılı 
sonunda ulusal patentler ve yardımcı model uygulamalarının sayısını %20 oranında 
arttırmak. 2011’de 38 olan patent sayısı, Proje kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucu şu an itibariyle 47’yi bulmuş durumda. 
 
Samsun KBM Koordinatörü Aslı Moral, “Samsun medikal ürünler sektörünün 
ülke çapında belirgin bir üstünlüğü var, güçlü bir küme olma yolunda hızla 
ilerliyor. Amacımız rekabeti uluslararası seviyeye taşımak”. Moral, işe sektörün 
verimliliğini arttıracak analiz çalışmaları ile başladıklarını, bunun için Samsun 
medikal firmaları ile Ankara OSTİM’de bulunan medikal firmalarının üretim, 
performans, verimlilik kıyaslamalarını yaptıklarını anlatıyor. Bir sonraki adım 
Samsun medikal firmalarını içine alan kümenin Avusturya’da bulunan bir medikal 
küme ile karşılaştırılması. Moral, “Bu kıyas son derece önemli zira bu şekilde 
firma bazında değil, küme bazında performans değerlerini elde edeceğiz. 
Bu bize rekabet avantajı yaratmak için önemli veriler sağlamamıza yardım 
edecek”.

Firmaların yeni ürün geliştirmelerine yardımcı olmak için bir dizi faaliyet yürüttüklerini 
anlatan Moral, “Ne yazık ki ürünlerin bir çoğu birbirinin kopyası niteliğinde. 
Firmaları yeni ürün geliştirmeye teşvik etmek için uluslararası inovasyon 
ağlarına katılmalarını sağlıyoruz. Patent konusunda eğitimler veriyoruz. 
Ayrıca ürün geliştirme konusunda finansal destek sağlayan FP7 gibi fonlara 
ve TÜBİTAK gibi kuruluşlara başvuru konusunda teknik destek sağlıyoruz”. 

Tanım gereğince bir küme sadece o sektörde bulunan üreticileri değil, o sektördeki 
tüm unsurları kapsamaktadır. Bu bağlamda Moral sağlık çalışanları ile de 
faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatıyor: “Küme geliştirme stratejimizde ulusal 
ve uluslararası doktor ve hemşireler ile yıllık toplantılar yapmayı öngörüyoruz. 
Bu sadece küme içerisindeki iletişime katkı sağlamayacak, aynı zamanda 
medikal ürünler kümesindeki şirketlerin sattığı ürünler hakkında geri bildirim 
alma ve bu bilgiye dayanarak firmaların ürünlerini geliştirmelerine yardımcı 
olacağız”. 

Moral’ın verdiği bilgiye göre Samsun medikal firmalarının uluslararası fuarlara 
katılımı oldukça düşük kalmış. Geçmişte sadece bir kaç büyük firma fuarlara 
katılmış. Bu da firma sayısına göre ihracat miktarının neden düşük olduğunu 
bir nebze açıklıyor. Moral bu eksikliği gidermek için 3 fuar organizasyonu 
gerçekleştireceklerini ve  Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan 
toplam 6 ticaret heyeti davet edeceklerini söylüyor. 

Samsun KBM tarafından yapılan tüm bu çalışmalar yavaş yavaş meyvesini 
vermeye başlamış. Dr. Ahmet Aydemir gerek sanayici gerek Samsun Kümelenme 
Derneği Başkanı sıfatıyla KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’nin sektöre ve 
işletmesine yaptığı katkıyı “Vizyonumuz tamamıyla değişti, dahası tanıdığımızı 

“İşbirliği artınca kapasitemiz de arttı”



sandığımız sağlık sektörünü yeniden keşfettik” diyerek 
ifade ediyor. Aydemir KBM tarafından organize edilen 
eğitim programlarına çalışanlarını gönderdiğini ve bu 
eğitimler sayesinde %25 iş hacmi artışı yakaladıklarını 
söylüyor. Proje faaliyetleri know-how ve işbirliği konularına 
daha fazla önem vermelerine ön ayak olmuş. Aydemir, 
“Ülkemizin sağlık ürünleri ihracatı için 2023 hedefi 5 
milyar dolar, bunun 1 milyar dolarının Samsun’dan 
yapılması öngörülüyor. Bu hedefe varmak için know-
how ve işbirliği konularında daha fazlasını yapmalıyız. 
Bu açıdan kümelenme yaklaşımı doğru strateji” diye 
ekliyor.

Ortopedik implant üretimi yapan Aydemir, Kümelenme 
Projesinin sektör firmalarının birbirini daha iyi tanıma 
fırsatı verdiğini ve yeni işbirliklerinin doğmasına katkıda 
bulunduğunu belirtiyor. “Kıran kırana rekabetten işbirliği 
içinde rekabete geçtik” diyen Aydemir, oluşan bu 
olumlu atmosferden firmasının da yararlandığını belirtiyor, 
“Sektörü yakından tanıyıp işletme sahipleri ile bir araya 
gelmemiz işlerimize olumlu yansıdı. Yaptığımız yeni iş 
anlaşmaları kapasite artışına zorunlu gitmemize neden 
oldu. Şu anda mevcut 1.000 m2 kapalı alanımızı 2.000 
m2’ye çıkarttık, makine parkımızı 2,5 kat arttırdık”. 
Aydemir sadece kapasite artışı değil ürün kalitesinin 
arttırılması konusunda da çalışmalara başlamış. Aydemir, 
“Medikal ürünler sektörü %85-90 dışa bağımlı bir 
sektör. Buna rağmen Kümelenme Projesinin yardımıyla 
Almanya Medica Fuarı’na yaptığımız gezi ile birlikte 
ihracat hacmimizi arttırdık. Yurt dışı pazarını canlı ve 
elimizde tutabilmek için ürün geliştirme çalışmalarına 
hız verdik” diyerek Samsun için 2023 ihracat hedefine 
yoğunlaştıklarını söylüyor. 

Aydemir işlerinde yakaladığı ivmeyi Samsun medikal 
sektörünün de yakalaması için Samsun Kümelenme 
Derneği Başkanı sıfatıyla aynı çabayı sarf ediyor. Bunun 
için Samsun Sağlık Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması 
çalışmalarına başlamış. Aydemir, “Toplam 400 dönüm 
üzerine kurulacak bir Medikal OSB için çalışmalarımızı 
son aşamaya getirdik ve ilgili yerler ile temasa geçtik. 
Şu anda 20 firma ile buraya yatırım yapmaya hazırız. 
Amacımız Türkiye’nin ilk Medikal OSB’sini kurarak 
medikal yatırımlarını Samsun’a çekmek. Bu 2023 
ihracat hedeflerine ulaşılmasında büyük rol oynacaktır.”

“İşbirliği artınca kapasitemiz de arttı”








