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ÖZ 
Türkiye’de Kobi’lerin Rekabet Gücü ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamada 

Kümelenmenin Etkisi 

   Deniz TİMURÇİN 

 

Türkiye’de KOBİ’lerin Rekabet Gücü ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamada 

Kümelenmenin Etkisi / Deniz TİMURÇİN 

Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan KOBİ’ler; günümüzde değişen 

dünya koşuları çerçevesinde uluslar arası ticarette, ülke içinde ve gelişmiş ve bazı 

gelişmekte olan ülkelere karşı, giderek zorlaşan rekabet koşullarına ayak 

uydurabilme, rekabet gücünü artırma ve rekabet edebilirliği sürdürebilme noktasında 

çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. 

Bu amaçla; yapılan çalışmada genel olarak rekabet kavramı, KOBİ’lerde 

rekabet gücü ile rekabet üstünlüğü kavramları ve Kümelenme (Clustering) Modeli 

incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde söz konusu kümelenme modelinin 

KOBİ’lere rekabet üstünlüğü sağlamada bir araç olup olmadığı hipotezi oluşturulmuş 

ve hipotezin test edilmesi için Sıralı Havuzlanmış Probit ve Rassal Etkili Panel Sıralı 

Probit ekonometrik modelleri kullanılarak ampirik bir  çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda, Kümelenme modelinin KOBİ’lere rekabet gücü ve 

üstünlüğü sağlamada etkili olduğunu destekler sonuçlar elde edilmiştir. 
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    ABSTRACT 
The Competitive Power of the SMEs in Turkey and The Effect of Clustering on 

Gaining Competitive Advantage 

Deniz TİMURÇİN 

 

The SMEs which holds an important role in the economy of Turkey,  are 

facing various difficulties in international trade within the frame of the world 

conditions, keeping up with the competitiveness conditions which are getting 

difficult against developed countries and some developing countries and in the 

country, and at the point of sustaining the increase of the power of competitive and 

competitiveness.  

For this purpose, the concept of competitiveness, the competitive power of 

the SMEs and the concepts of the advantages of competitiveness, and the Clustering 

Model were generally analyzed in the study done.  In the last section of the thesis,  a 

hypothesis is formed whether the said clustering model  is a tool or not  for gaining 

the advantage of competitiveness to the SMEs and by using Ordered Pooled Probit 

and Random Effect Panel Probit models to test the hypothesis, an empirical study has 

been conducted. 

At the end of the study,  results were acquired that the clustering model 

effectively supported the competitive power to the SMEs and the advantage of 

competitiveness. 
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     ÖNSÖZ 
 

Yeni ekonomi olarak adlandıran ve günümüz piyasalarını yönlendiren 

oluşum; üretim teknikleri, yaratıcı ve yenilikçi oluşumu, uzmanlık ve yüksek 

verimlilik anlayışı ve bilgi temelli felsefesi ile oyunun kurallarına uymayanları 

kolayca yok eden bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel ekonominin 

kuralları ve işleyişi bu çerçevede oluşmaktadır. Bu sistem, tabi ki günümüz rekabet 

olgusunu da değiştirmiş ve rekabeti ulusal boyuttan küresel boyuta yani, uluslararası 

boyuta taşımıştır.  

Değişen dünya koşuları çerçevesinde, ülke içi ile gelişmiş ve bazı gelişmekte 

olan ülkelere karşı giderek zorlaşan rekabet koşullarına ayak uydurabilme, rekabet 

gücünü artırma ve rekabet edebilirliği sürdürebilme noktasında, Türkiye 

ekonomisinde önemli bir yeri olan KOBİ’ler çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu 

nedenle, rekabet üstünlüğü sağlamada gelişmiş bir çok ülkede örnekleri bulunan ve 

rekabet üstünlüğü yanında ülkede bölgesel ve ulusal kalkınmada “önemli katkıları” 

olacağı öne sürülen Kümelenme (Clustering) Modeli ve bu modelin uygulanması 

durumunda Türkiye’deki KOBİ’lerin rekabet üstünlüğü sağlamadaki etkinliğinin 

ampirik çalışma ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Kümelenme Modellerinin rekabet 

üstünlüğüne etkilerinin ülkemizde ampirik düzeyde incelenmemiş olması, bu 

çalışmanın yapılması ihtiyacını doğurmakta olup, rekabet üstünlüğü ve bölgesel 

kalkınmanın sağlanmasında Kümelenme Modelinin gelişmekte olan ve küreselleşme 

sürecindeki ülkemiz açısından incelenmesi önem arz etmektedir. 

Bu amaçla yapılan çalışmada sonucunda; kümelenme modelinin KOBİ’lere 

rekabet üstünlüğü sağlamada bir araç olup olmadığı ekonometrik modeller 

kullanılarak test edilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.  

Doktora çalışmalarına başlamamda çok büyük teşviki olan, çok yönlü 

düşünmeme katkıda bulunan ve hayata bakış açımı değiştiren çok değerli hocam 

Sayın Prof. Dr. Mithat MELEN’e en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 

Yapıcı ve yönlendirici fikirleri ile bana daima yol gösteren danışmanım Sayın 

Doç. Dr. Gökhan KARABULUT’a sonsuz teşekkürler. Doktora Tez İzleme Komitesi 
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GİRİŞ 
 

Bugün hızlı değişen teknoloji ve küreselleşen piyasalar, KOBİ’lerin rekabet 

koşullarını etkilemekte ve yeni imkânlar oluşturmaktadır.  

1990’lı yılların başında sosyalist ekonomik sistemden pazar ekonomisine 

başarılı bir geçiş yapan ülkeler, diğer gelişmiş ülkelerin de yaşamış olduğu 

uluslararası rekabet edebilirliği artırma sorunuyla karşı karşıya gelmişlerdir. 

Uluslararası rekabet yeteneğinden yoksun olan geleneksel sanayi, tarıma bağlı 

bölgesel eşitsizlikler, doğrudan yabancı yatırımın yarattığı bölgesel eşitsizlikler, 

uluslararası yatırımcılar ile küçük işletmeler arasındaki ilişkilerde güç asimetrileri ve 

yetersiz doğrudan yabancı yatırımı sorunları gibi gelişmiş ülke ekonomilerinin 

tamamen aşina olduğu problemler, gelişmekte olan ülkelerde oldukça artmıştır.  

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı mümkün kılmak ve dengeli bölgesel 

kalkınmayı desteklemek için yerel girişimciliği özendirmek hayati bir önem 

taşımaktadır. Bu göz önüne alındığında; destekleyici organizasyonlar ile birlikte ilgili 

iş kollarında uzmanlaşan yatay ve dikey bağlantılı işletmelerin yerel yoğunlaşmaları 

olarak tanımlanabilecek olan Kümelenme’nin (Clustering), bir dizi dışsal ekonomi 

ile ilgili faydalara bağlı olarak, dezavantajlı yöre ve bölgelerde faaliyette bulunan 

KOBİ’lere rekabet avantajı sağlaması, istihdamı önemli şekilde etkilemesi, bölgede 

sosyo-ekonomik değişiklikler yaratması ve yerel ekonomik kalkınmayı destekleyip 

desteklemeyeceği merak konusudur. 

Günümüzde; değişen dünya koşuları çerçevesinde, ülke içi ile gelişmiş ve 

bazı gelişmekte olan ülkelere karşı giderek zorlaşan rekabet koşullarına ayak 

uydurabilme, rekabet gücünü artırma ve rekabet edebilirliği sürdürebilme noktasında, 

Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan KOBİ’ler çeşitli sorunlar yaşamaktadır. 

Bu nedenle, rekabet üstünlüğü sağlamada gelişmiş bir çok ülkede örnekleri bulunan 

ve rekabet üstünlüğü yanında ülkede bölgesel ve ulusal kalkınmada “önemli 

katkıları” olacağı öne sürülen Kümelenme (Clustering) Modelinin Türkiye’deki 

KOBİ’lerin rekabet üstünlüğü sağlamadaki etkinliğinin ampirik çalışma ile teşhis 

edilmesi amaçlanmaktadır. Kümelenme Modellerinin rekabet üstünlüğüne etkilerinin 
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ülkemizde ampirik düzeyde incelenmemiş olması, bu çalışmanın yapılması ihtiyacını 

doğurmakta olup rekabet üstünlüğü ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında 

Kümelenme Modelinin gelişmekte olan ve küreselleşme sürecindeki ülkemiz 

açısından incelenmesi önem arz etmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

REKABET VE REKABET GÜCÜ 

 
1.1. REKABET KAVRAMI, STRATEJİLERİ VE OLUMLU-

OLUMSUZ YÖNLERİ 
 

Bu bölümde rekabet ile ilgili olarak iktisat tarihinde kısa bir yolculuğa 

çıkılacak olup, rekabet teorisi ile ilgili olarak temelde neler söylendiği irdelenecektir.  

Klâsik ekonomi teorisinde rekabet kavramı üzerinde durulmamış ancak, 

varlığı sezgi yolu ile algılanan bir kavram olarak anılmış ve rekabetin piyasa içinde 

yer alan bir süreç olduğuna değinilmiştir. Klâsik iktisatçılardan Adam Smith, 

rekabeti, bir yarışmadaki hasımların davranışlarına benzetmiş ve bunun mal 

miktarının sınırlı olmasından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Rekabet, işletmelerin 

piyasadaki değişikliğe uyum sağlama faaliyeti ve teşebbüslerin kâr elde etmek için, 

diğerlerinin faaliyetlerini zorlaştırması olarak görülmüştür. Smith'in rekabet için 

yaptığı kendi çıkarları uğruna ve diğerlerinin aleyhine davranmak şeklindeki tanımı, 

günümüzde terkedilmiş olmakla beraber, Smith'in bazı gözlemleri modern ekonomi 

biliminin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Smith, rekabetin piyasaya ilişkin 

bilgilerin herkese açık olduğu ve piyasaya girişin serbest olduğu bir ortamda, 

gerçekleşebileceğini ifade etmektedir1. Klâsik görüşe göre rekabet, işletmeler 

arasında önde olmayı başarabilmek amacıyla sürekli yeniliği teşvik ettiği için 

dinamik bir süreçtir. Bu süreç aynı zamanda kaynakların bölünmesinden fiyatlara 

kadar denge oluşumunda etkili bir güçtür. Diğer bir ifadeyle rekabet sadece fiyat 

hareketliliği ile ifade edilmemelidir. İşletmeler arasındaki ürün geliştirme, 

farklılaştırma ve yenilik gibi unsurlar da denge oluşumunda etkin olmaktadır2. 

                                                             
1 “Rekabet Hukuku ve Politikası Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, DPT, Ankara,1994, s.10 
2 M.A.Köseoğlu; Ç.Bektaş,  İş Etiği ve Rekabet Stratejileri, Gazi Kitabevi, Uşak, 2007, s.78 
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Adam Smith “işletmeler arasındaki savaş” olarak tanımladığı rekabeti, “en iyi 

düzenleyici gizli el” olarak görmüştür. Adam Smith’in bu tanımlaması, klâsik 

yaklaşımda  başarılı olabilmek için diğerlerinin kaybetmesi gereken bir mücadele 

anlayışı, diğer bir ifade ile “kazan kaybet”in temelini oluşturur. Uluslararası 

pazarlarda başarının ölçütlerinin belirlenmesinde değişik aşamalardan geçilmiş, 

Adam Smith ile ileri sürülen mutlak üstünlük tezi, bir ülkenin ihracattaki başarı 

şansını yüksek verimliliğe bağlarken, daha sonra David  Ricardo ise karşılaştırmalı 

üstünlük tezi ile uluslararası ticarette her ülkenin, kaynaklarını  en verimli olduğu 

sanayi kollarına aktararak başarı sağlayacağını belirtmiştir. Karşılaştırmalı üstünlük 

kuramı daha sonra, faktör donanım kuramı olarak Hecshler ve Ohlin tarafından 

yeniden yorumlanmıştır. 

Klâsikler tarafından piyasa süreci olarak algılanan rekabet, neoklâsikler 

tarafından piyasa yapısı olarak algılanmıştır. Rekabetin piyasa yapısı olarak ele 

alınması yalnızca fiyat rekabetinin ele alınmasına yol açmıştır. Bu nedenle ürün ve 

üretim süreçlerindeki teknolojik değişiklikler ve yenilikler rekabet sürecinden 

dışlanmış ve rekabet statik bir yapı olarak öngörülmüştür. Neoklâsik anlayışa göre 

rekabeti belirleyen temel unsur piyasadaki işletme sayısıdır. Herhangi bir işletmenin, 

tek başına, piyasa üzerinde etkili olmaması koşuluyla piyasada çok sayıda işletme 

varlığını sürdürebiliyor ise tam rekabet mevcuttur3. Tam rekabet varsayımlarının 

olduğu bir piyasada; fiyat tek olduğu için fiyat rekabeti, mallar homojen olduğu için 

kalite (mal farklılaştırılması) rekabeti, olup bitenden herkes haberdar olabildiği için, 

reklam yoluyla rekabetin oluşması mümkün olmamaktadır4. 

Avusturya Okulu mensupları temelde bireyciliği, insanların bilgilerinin tam 

olmayacağını, ekonomik süreçlerin karmaşıklığını vurgulayarak devlet müdahalesine 

karşı serbest piyasanın üstünlüğünü savunmaktadırlar. Avusturya Okulu’nun 

görüşleri Hayek’in rekabet ile özgürlük arasındaki ilişkilerin analizine dayanır. 

Hayek, piyasanın işleyişini anlamanın en iyi yolunun, onu bir “oyun” olarak 

düşünmek olduğunu ifade etmektedir. Bu, her kişi için beceri ve şansı içeren, belli 

kurallara göre oynanan, fakat sonucun önceden öngörülemeyeceği bir oyundur. 

                                                             
3 C.C. AKTAN; İ.Y. VURAL, a.g.e, s.5 
4 M.A. KÖSEOĞLU; Ç.BEKTAŞ, a.g.e, s.79 
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Ayrıca bu oyun, sıfır toplamlı değil, zenginlik yaratan bir oyundur. Avusturya Okulu 

bu oyunda herkesin her konuda tam bilgili olmasının mümkün olmayacağını ve 

bilginin ancak rekabet sürecinde elde edilebileceğini belirterek böyle bir varsayımda 

bulunmanın da zaten rekabet kavramını anlamsızlaştıracağını ileri sürmektedir. 

Avusturya Okulu anlayışının temelinde yer alan rekabet ve özgürlük ilişkisinde 

özgürlüğün belli kurallarla kısıtlanabileceği vurgulanmaktadır. İşletmelerin asıl gücü, 

sahip olduğu bilgidir. Ancak bilgiye ulaşmadaki bazı sınırlamalar nedeniyle, bilginin 

tamamına ulaşılamamaktadır. Bu da işletmeleri bilgiye ulaşma fırsatlarını 

oluşturabilmesi için araştırmaya yöneltir. Başka bir deyişle rekabet, işletmeleri 

yeniliklere teşvik etmektedir 5. 

Schumpeter’e göre, kapitalist piyasa sistemi için önemli olan şey, yeni ürün 

ve süreç yaratarak değişim meydana getiren kişilerin geçici bir süre için tekel kârı 

elde etmelerini sağlamak suretiyle ödüllendirilebilmesidir. Rekabetin şiddetli olması 

bu tip ödüllerin yenilik ve icatta bulunanlar yerine tüketicilere yönelmesini sağlar ve 

bu durum kişi ve işletmelerin, kapitalist ekonomik yapının yeniden üretilmesini ve 

sürdürülebilmesini sağlayan yenilik ve icatlarda bulunma konusunda isteksiz 

davranmalarına yol açar. Geçici olarak girişimcilerin faydalanmasına tahsis edilen bu 

tip tekel kârları girişimcilerin; yaratıcı faaliyetlere fon aktarmalarına, yeni ürünlerin 

piyasaya girmesi nedeniyle gösterilecek tepkilerin daha kolay bir şekilde üstesinden 

gelebilmelerine, yeni ürünlerin çok sayıda müşteriye hızla ulaşabilmesi için yeni ve 

daha büyük satış ağları oluşturmalarına olanak sağlar. Tekel kârlarının geçici bir süre 

için elde edilmesine olanak sağlanması eski mal ve hizmetlerin ve yaşam tarzının 

yenisiyle yer değiştirmesine yol açan “yaratıcı tahribat”a neden olur. Schumpeter’e 

göre yeni ürün ve süreçler tüketiciler için son derece değerlidir ve bu nedenle devlet 

fikri mülkiyet haklarını ve yaratıcı faaliyetler sonucu ortaya çıkan diğer yararları 

koruma altına alarak girişimcileri teşvik etmelidir.  

Schumpeterci anlayış, rekabetçi sürecin sürekli yenilik ve icatlar yapmak ve 

bu yenilik-icatların sayesinde meydana gelen geçici tekelleri tahrip etmekten ibaret 

                                                             
5 M.A.KÖSEOĞLU; Ç. BEKTAŞ, a.g.e, s. 79,80 
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bir süreç olduğunu ileri sürer. Ancak bu tahribat daha üstün, kaliteli ve yeni ürün ile 

üretim süreçlerini ortaya çıkardığı için yaratıcı bir tahribattır6. 

 

 

 

1.1.1. Rekabet Kavramı 

1.1.1.1. Rekabetin Tanımları 

 

Rekabet kavramı tanımlanırken vurgulanması gereken unsurlar vardır. Bu 

unsurlar; 

- Birden çok fiili veya potansiyel katılımcının varlığı; birden çok 

yarışmacının (katılımcının) olmasıdır. Ancak potansiyel katılımcılar varsa, fiili 

olarak bir katılımcının varlığı da rekabeti sağlayabilir. Önemli olan başka 

katılımcılara açık bir yarışın olmasıdır. 

- Katılım ve terk etme serbestliği; rekabetten söz edebilmek için katılım ve 

terk etmenin prensip olarak serbest olmasıdır. 

- Kıtlık ortamında pay alma performansı gösterme; kıt kaynakların veya kıt 

imkânların bulunduğu bir ortamda bu kaynaklardan ve imkânlardan pay almayı 

sağlayacak bir performans gösterilmesidir. 

- Kazanma amacı; katılımcılarda aynı anda başkalarının da istediği bir şeyi 

veya bir konumu kazanma amacının, isteğinin veya motivasyonunun var olmasıdır. 

- Adil yarışma koşulları ve kurallarının varlığı; adil yarışma kavramı, 

yarışmacılardan birisine veya bir bölümüne tanınacak her türlü ayrıcalığı 

dışlamasıdır7. 

Rekabet kelimesinin Türk Dil Kurumu’nun yayınlamış olduğu Büyük Türkçe 

Sözlükteki anlamı; aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarıştır8. 

                                                             
6 C.C. AKTAN; İ. Y.VURAL, a.g.e, s. 8 
7 E.Türkkan, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001, s.70 
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Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unun 3. maddesinde yer alan tanımlar 

kısmında rekabet; mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce 

ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış olarak tanımlanmıştır9. 

Rekabet, üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma 

etkinliklerinin bütünüdür. Bu terim işletmecilik, iktisat, çevrebilim, spor ve sanat 

dallarını da içeren alanlarda sıkça kullanılır. Rekabet iki ya da daha çok güç, kuruluş, 

işletme, sistem, birey ya da grup arasında yer alabilir10. 

Rekabet, kıt bir şeyi paylaşmak veya bir ödül elde etmek amacıyla belli kural 

ve kısıtlamalar çerçevesinde temel özgürlüklerin ve insan haklarının garanti altına 

alındığı ve hiçbir ayrıcalığın ve ayrımcılığın olmadığı bir ortamda birden fazla 

oyuncu arasında oynanan bir oyun veya bir yarış olarak tanımlanabilir11. 

Rekabet, kıt kaynakların sınırsız beşeri ihtiyaçlar karşısında paylaşılması 

gereği ortaya çıkan bir kavramdır. İktisadî anlamda rekabet, daha elverişli fiyatlar, 

daha iyi satış koşulları veya daha iyi kalitede mal ve hizmet üreterek, müşterilerini 

kendilerine çekmeye çalışan tüccar ya da sanayicilerin karşılaştıkları durumlardır. 

Başka bir ifadeyle, işletmelerin varlığını sürdürmek ve başarılı olmak için 

diğerleriyle yaptığı yarıştır. Üretimin daha çok teknoloji ağırlıklı olması, gelişmekte 

olan ülkelerin de hammadde üstünlükleri ile katma değeri yüksek ürünlerde gelişmiş 

ülkelerle rekabet edebilmelerini sağlamaktadır12. 

İktisadî olarak rekabetin ilk koşulu, ortada ekonomik bir etkinliğin 

bulunmasıdır. Rekabet kavramı iktisadî açıdan iki farklı anlama sahiptir. Öncelikle, 

rekabet, iktisadî faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan 

stratejik bir unsurdur. Bu anlamda rekabet herhangi bir kişi veya teşebbüsün 

yürüttüğü iktisadî faaliyetlerin başka kişi veya teşebbüslerce sınırlanmadığı veya 

tamamen engellenmediği ve iktisadî faaliyetlerin etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebildiği ideal ortamı simgeler. Rekabet aynı zamanda piyasa yapısını 

                                                                                                                                                                             
8 (çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=265822 
9 “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”, 13/12/1994 tarih ve 22140 sayılı Resmî Gazete 
10 (çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/Rekabet 13.05.2008 
11 E. Türkkan,  "Rekabet Nedir?"  ((ççeevvrriimmiiççii))  
http://www.rekabetdernegi.org/rekabethakkinda.htm#rekabet%20nedir 20.05.08) 
12 Özlem Çetinkaya, "Türkiye’nin Rekabetçi Üstünlüğüne Üretici Birliklerinin Katkısı: Tariş Örneği", 
Doktora Tezi, Aydın, 2005 
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nitelemek için kullanılır. Piyasa yapısının rekabet derecesi, işletmelerin piyasayı ve 

piyasadaki fiyatları etkileme derecesini ifade eder. Bu tanımlama, günlük kullanımda 

kastedilen rekabetçi davranışın ötesinde hem tek tek işletmelerin rekabete yönelik 

davranışlarını hem de rekabetçi piyasa yapısını kapsar13. Piyasanın rekabetçi olma 

özelliği arttığı ölçüde tek tek işletmelerin piyasayı ve piyasada oluşan fiyatları 

etkileme gücü o ölçüde azalır. Tek tek işletmelerin her birinin piyasayı etkileme 

gücünü büyük ölçüde yitirdikleri nihai aşamada piyasadaki toplam arz ve talebin 

belirlediği fiyata tüm işletmeler uymak zorunda kalırlar. Bu aşama piyasanın rekabet 

derecesinin en üst noktasını oluşturur.  

Rekabet;  teknolojik  gelişme,  yenilik  yapma, kaynakların verimli ve etkin  

kullanılmasını  sağlama  açısından  itici  güç olarak  tanımlanarak, rekabet gücü 

kazanma çabasının, hem sektörel ve hem de makro ekonomik etkinliğin  

arttırılmasında  önemli  bir  kaldıraç  görevi üstlendiği  ileri  sürülmektedir14. 

Ortaya çıkan küresel ekonomi, yerel ve bölgesel düzeyde rekabeti de 

yoğunlaştırmıştır. Artık, dünyada sermaye, bilgi, teknoloji, hammadde ve çok düşük 

de olsa emek transfer edilebilmekte, bu durum uluslararası rekabetin şiddetini 

artırırken, uluslararası piyasa ile yerel piyasalar ayrılmaz bir bütün oluşturmakta ve 

devletin ekonomiye müdahale alanlarının daraldığı gözlenmektedir. 

Meta üretiminin feodalizmin sona ermesiyle birlikte hızlanarak artması ve 

kapitalizmin gelişmesiyle devam ederek 1900’lü yılların başında oldukça hız 

kaydeden kitle üretimine dönük ekonomik yapı, yoğun bir rekabet ortamı 

doğurmuştur. Özellikle 1970’li yılların bitiminde teknolojinin yaygınlaşarak, hayatın 

her alanına girmesi, üretim girdilerini ucuz olarak sağlayan ve bunları teknoloji 

yardımıyla bir araya getiren işletmeler, daha düşük maliyetle rekabet dönemi 

başlatmışlardır15. 1980’li yıllarda Japonların dünya piyasalarına saldırgan bir şekilde 

girmesi ile rekabette kalite ön plâna çıkmış ve yeni bir boyut kazanmıştır. Artık, ucuz 

ve bol ürüne doymuş kitleler, ihtiyaçlarını gideren değil, beklentilerine hitap eden 
                                                             
13 (çevrimiçi) http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=2382, 26.05.08 
14 C.C.Aktan, İ. Y.Vural, “Yeni Ekonomi ve Rekabet”, TİSK Yayınları,Yayın No:253, Ankara, 2004 
s.1 
15 Özlem (İpekgil) Doğan, “Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi”, 
(Yayınlanmış Doktora Tezi), D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2 Sayı:1, ISSN:1302-
3284, 2000 
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ürünleri talep eder olmuşlardır. Günümüzde ise, ürünlerde kalitenin yanında, yenilik, 

esneklik, hizmet ve piyasaya daha çabuk ulaşma, yani hız faktörlerinin de rekabetçi 

üstünlüğün önemli boyutları haline geldiği görülmektedir. Mevcut üretim 

teknolojileri ve gelişmiş lojistik sistemleri bilinen ürünleri istenilen kalitede üretmeyi 

her kez için olanaklı hale getirmiştir. Kalitenin bir rekabetçi üstünlük avantajı olduğu 

günler 1980’li ve 1990’lı yıllarda kalmıştır. Buna göre, teknolojik gelişmelerin 

sağladığı verimlilik artışı, dünya piyasalarında bütünleşmeler, bilgi teknolojilerinin 

yaygınlaşması, ürün ömürlerinin giderek kısalması, piyasaya yeni ürünler sunma 

sürelerinin azalması ve sürekli değişen müşteri gereksinimleri 1990’lı yılların 

işletmeleri için farklı yaklaşımları zorunlu hale getirmiştir. Böyle bir ortamda, 

gelişen güçlü organizasyonlar olarak varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler, 

çalışma alanlarındaki rekabetçi üstünlüğün gereklerini iyi analiz etmeli ve kendilerini 

başarıya götürecek stratejileri belirlemelidirler16.  

Yeni ekonomi olarak adlandıran ve günümüz piyasalarını yönlendiren 

oluşum; üretim teknikleri, yaratıcı ve yenilikçi oluşumu, uzmanlık ve yüksek 

verimlilik anlayışı ve bilgi temelli felsefesi ile oyunun kurallarına uymayanları 

kolayca yutan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel ekonominin kuralları 

ve işleyişi bu çerçevede oluşmaktadır. Bu sistem, tabi ki günümüz rekabet olgusunu 

da değiştirmiş ve rekabeti ulusal boyuttan küresel boyuta yani, uluslararası boyuta 

taşımıştır. 

 
1.1.1.2. Rekabetin Çeşitleri  

 

Rekabet çeşitleri iktisat literatüründe rekabetten sapma biçimleri esas alınarak 

sınıflandırılmıştır. Ancak bunun dışında çeşitli kriterler esas alınrak çeşitli rekabet 

sınıflandrmaları yapılması mümkündür. 

                                                             
16 Özlem Çetinkaya, a.g.e., s 21 
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Geleneksel yaklaşım çerçevesinde rekabetten sapmalar konusunda açıklık 

getirebilmek için genellikle tam rekabetin şekli koşullarının yerine getirilme 

durumlarına göre üçlü bir ayrım yapılmaktadır17: 

- Sıfır rekabet ( tekel) piyasası 

- Eksik rekabet piyasası (tekelci rekabet ve oligopol piyasaları) 

- Tam rekabet piyasası 

İktisat teorisinde altı kategorili bir sapma sıralaması da söz konusudur. Bu 

sıralamaya göre aşağıdaki gibi bir ayrım yapılmaktadır18: 

- Saf monopol (Tekel): Pazar payı %100 olan ve rakibi olmayan işletmedir. 

- Hakim işletme: Pazar payı %40’ın üzerinde olan ve benzer konumda 

rakibi olmayan işletmedir. 

- Sıkı oligopol: Aralarında anlaşma yapmaları mümkün olan, etkileşim 

içindeki az sayıda işletmenin oluşturduğu ve işleyebilir rekabetin 

sağlanamadığı oligopoldür. 

- Gevşek oligopol: Aralarında anlaşma yapmaları mümkün olmayan 

işletmelerin içinde yer aldığı ve işleyebilir rekabet koşullarının oluştuğu 

oligopoldür (Paul Sweezy tarafından 1939 yılında gerçekleştirilen dirsekli 

talep eğrisi modeli olarak da nitelendirilmektedir). 

- Monopollü rekabet: Aralarında karşılıklı etkileşim olmayan çok sayıda 

işletmenin ürün farklılaştırması yoluyla piyasanın negatif eğimli bir talep 

eğrisine (Bu özellik talep edilen miktarlarla fiyatlar arasındaki ilişkinin 

ters yönlü olması demektir) sahip olması durumunda ortaya çıkan rekabet 

biçimidir. 

- Tam rekabet 

Bu ayrıma göre, gevşek monopol, monopollü rekabet ve tam rekabet 

işleyebilir rekabet olgusuna yer verebilirken monopolde ve sıkı oligopolde böyle bir 

şey söz konusu değildir. 
                                                             
17 E. Türkkan, a.g.e., s. 100 
18 E.Türkkan, Ekonomi ve Demokrasi, Turhan Kitapevi, Ankara, 1996, s. 306 
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Rekabetten sapmalara dayalı olmayan rekabet çeşitleri göz önüne alındığı 

zaman, rekabeti her şeyden önce rekabette kullanılan araçları ön plâna çıkararak 

sınıflandırmaya tabi tutmak mümkündür. Bu açıdan en önemli sınıflandırma; Fiyat- 

Maliyet Rekabeti ve Fiyat -Maliyet Dışı Rekabet olarak karşımıza çıkmaktadır19. 

Geçmişte rekabet olgusu fiyat rekabeti ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. 

Fiyat-Maliyet rekabeti denildiği zaman maliyeti etkileyecek faktörler akla 

gelmektedir. 

Fiyat-Maliyet dışı rekabet dendiği zaman maliyeti etkilemeyecek ama 

işletmenin veya ülkenin rekabet gücünü etkileyebilecek faktörler akla gelmektedir. 

Bu etmenlerden fiyat dışı etmenlerin arasında; pazarlama, ürün kalitesi, satış sonrası 

sunulan hizmetler, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon gibi etmenler sıralanabilir20. 

 

1.1.1.3. Rekabetin Fonksiyonları 

 

Rekabetin fonksiyonları, temel olarak ekonomik ve sosyal fonksiyonlar olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki alandan birisi esas olarak alınmakta ise de 

rekabetin bütün fonksiyonları her iki alanda da geçerlidir21. 

Rekabetin fonksiyonlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür22: 

Etkin kaynak kullanımına zorlama fonksiyonu: Ekonomide işlevsel bir 

rekabet, kaynakların optimal dağılımını ve dolayısıyla optimal verimliliği sağlayan 

en etkin araçtır. Ekonomik kaynaklara sahip olan birimler, bunları en yüksek getiri 

sağlayacak biçimde kullanmak isteyeceklerinden bunların en etkin oldukları alanlara 

kayması ancak, rekabet yoluyla gerçekleşir. Kaynakların etkin kullanımı iki kavram 

çerçevesinde anlam kazanır. Bunlardan birincisi işletme içi kaynak dağılımı 

etkinliğidir ve üretimin minimum maliyetle gerçekleştirilmesini ifade eder. İkinci 

                                                             
19 Bülent ALTAY, “Avrupa Birliği'nde Rekabet Politikaları, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin İhracatta 
Rekabet Gücünün Ölçülmesi”, Doktora Tezi, Afyonkarahisar, 2006, s.13 
20 Bülent ALTAY, a.g.e., s.14 
21 H. GÖKDERE, “Küçük  Ölçekli  Sanayi  İşletmelerinin  Rekabet  Gücünün Arttırılmasında 
Kooperatifleşmenin Rolü ve Önemi”, Gazi Üniversitesi Sosyal  Bilimler  Enstitüsü,  
(Yayınlanmamış  Yüksek  lisans  Tezi), Ankara, 1995 
22 Özlem Çetinkaya, a.g.e., s 22 
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etkinlik ise tahsis etkinliği olarak adlandırılan etkinliktir. Bu etkinliğin şekli koşulu, 

bir genel denge modelinde bütün piyasalarda ve işletmelerde fiyatların uzun dönem 

marjinal maliyete ve minimum ortalama maliyete eşitlenmesidir. Kaynak tahsis 

etkinliği, kaynakların tüketicilere ve üreticilere en yüksek toplam artık sağlayacak 

şekilde tahsis edilmesi biçiminde de ifade edilebilir23. 

Teknolojik yeniliklere uyma fonksiyonu: Pazarlanabilir yeni bir ürüne 

dönüşecek yeniliğin işletmelere sağlayacağı kazançlar, yeniliklerin yaratılması için 

güçlü bir teşvik unsuru olmaktadır. İşletmeler, rakiplerinin sıkı takibinden kurtulmak 

isteğiyle üretim ve pazarlama tekniklerini değiştirip geliştirmeye kendilerini zorunlu 

hissederler24. Başka bir ifadeyle, işletmelerin rakipleriyle yarışabilmeleri için birim 

maliyetleri düşüren, verimliliklerini arttıran, yeni üretim tekniklerine ve 

teknolojilerine ihtiyaçları vardır. Bunu karşılayabilmek için de genellikle araştırma- 

geliştirme birimlerini oluştururlar. Bu nedenle rekabet, yeni teknolojik gelişmeleri 

teşvik etmektedir. Sonuç olarak, rekabet; buluşlar, yenilikler ve taklitler şeklinde 

teknolojik gelişme için uyarı aracı rolünü göstermektedir. 

Gelir dağılımı fonksiyonu: Etkin rekabetin bir diğer fonksiyonu da gelir 

dağılımı için kabaca bir ölçüt sağlamasıdır. Etkin rekabet, ekonomik başarının 

ödüllendirilmesine dayandığı için daha verimli olanlar daha çok kâr ve dolayısıyla 

daha yüksek gelir sahibi olurlar. Kâr güdüsü ve sistemin diğer kurumlarının sağladığı 

imkânlar çerçevesinde bağımsız davranan işletmeler kendi çıkarlarını maksimize 

etmek için tüm çabalarını ortaya koyarak, üretim faktörlerini en etkin biçimde 

kullanacaklar, verimli çalışan işletmeler daha çok kâr sağlayacak ve daha fazla gelir 

elde edeceklerdir. 

Seçme özgürlüğünü artırma fonksiyonu: Rekabet ortamında gerek 

tüketiciler, gerek çalışanlar ve diğer üretim faktörü sahipleri, gerekse girişimciler 

daha geniş bir seçme ve tercih yapma özgürlüğüne sahip olacaklardır. Üretilen mal 

ve hizmetler daha fazla olurken, bunların temin edilebileceği kaynaklarda daha çeşitli 

olacaktır. Bir tek işletmenin mallarını satın alma zorunluluğu, belli bir işletmede 

                                                             
23 E.Türkkan, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001 
24 K. STOCKMANN, “Sosyal  Piyasa  Ekonomisinde  Rekabetin  Fonksiyonları ve  Korunması”,  
(Çeviren: M. Öğüt) Sosyal  Piyasa  Ekonomisinin  Rekabet  Boyutu, İzmir, 1992   
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çalışma zorunluluğu gibi durumlar tüketicilerin ve faktör sahiplerinin tatmin 

düzeylerini azaltıcı etkiler yaratacaktır25. 

Etkin olmayan girişimcileri elimine etme ve başarılı işletmeleri 

ödüllendirme fonksiyonu: Rekabet iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Rekabet 

ortamında kaynakları etkin bir biçimde kullanamayan işletmeler, kârlarının giderek 

azalması hatta zarar etme, sonuç itibariyle piyasadan çekilme durumu ile karşı 

karşıya kalacaklardır. Buna karşılık kaynakları etkin kullanabilen işletmeler daha 

fazla kâr elde etme yoluyla daha hızlı büyüme ve kıt kaynaklardan daha fazla pay 

alma durumuna geleceklerdir26.  

Tüketici tercihlerinin tatmini fonksiyonu: Piyasa ekonomisinde bir 

işletmenin başarısı, tüketicilerin istedikleri ürünleri üreterek ve bunları diğer rakip 

işletmelerle girdiği rekabeti karşılayacak biçimde satışa sunarak tüketicileri tatmin 

etmesine bağlıdır. Piyasa ekonomisinde üretilen mal ve hizmetlerin cinsi, miktarı ve 

kalitesine ilişkin en son karar vericiler tüketiciler olmaktadır. Bugün piyasalardaki 

mal çeşidinin çokluğunun nedeni etkin rekabettir. Sonuç olarak rekabet, piyasadaki 

mal çeşitliliğini, fiyatların düşürülmesini, kalitenin arttırılmasını sağlayarak 

tüketicinin yararını korur. 

Uyum esnekliği fonksiyonu: Etkin rekabet, kaynakların optimal dağılımı ve 

daha verimli alanlara sürekli yönlendirilmesinde bilinen en iyi yol olduğu gibi; aynı 

zamanda en hızlı araçtır. Kaynakların sürekli yönlendirilmesi söz konusu iken, 

elbette kaynakların her an hareket halinde olduğu varsayılmış değildir. Burada 

anlatılmak istenen, kaynakların çeşitli kullanım alanları arasındaki kâr farkları 

ortadan kalkıncaya kadar akışkan olmasıdır. Bu açıdan uyum esnekliğinin 

bulunmamasının ya da uyum gecikmesinin arkasında kaynakların yanlış dağılmasına 

neden olan faktörlere rastlamak mümkündür. Devletin rasyonel olmayan 

müdahaleleri ve etkin bir rekabetin olmadığı piyasa yapıları buna örnektir. 

Ekonomik gücü kontrol fonksiyonu: Etkin rekabet kontrol edilmeyen 

ekonomik gücün ortaya çıkmasını engeller. Ekonomik güç bazı durumlarda piyasaya 

yarar bazı hallerde de zarar getirebilir. Örneğin, işletmelerin getirdikleri yeniliklerle 
                                                             
25 E. TÜRKKAN, a.g.e., s.84 
26 E. TÜRKKAN, a.g.e., s.86 
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geçici bir süre tekel gücü elde ederek sağladığı kârdan yararlanması, piyasa sürecini 

olumlu yönde etkiler. Bu tekeller sürekli hale gelmeye başladığında olumsuz etki 

yapacaktır. Bir işletmenin tekel durumu yasalarla korunmuyorsa veya çok özel 

durumlar sözkonusu değilse ekonomik güç rakipler tarafından yok edilmektedir. Bu 

nedenle, rekabetin ekonomik gücü kontrol fonksiyonu hayati bir öneme sahiptir. 

Politik gücü kontrol fonksiyonu: Piyasa mekanizması altında devletin rolü 

temelde tamamlayıcı bir konumdadır. Devletin asıl işlevi olabildiğince her yerde ve 

her zaman önceliği özel sektöre bırakması ancak, özel sektörün ve piyasa 

mekanizmasının istenen sonuçları meydana getiremediği durumlarda piyasaya 

müdahale etmesidir. Etkin rekabetin olduğu piyasalarda devletin müdahale etmesi 

düşünülemez. Bu durumda rekabetin politik gücü de kontrol ettiği söylenebilir. Etkin 

rekabet koşullarında devletin müdahale etmediği görülmektedir. 

Regülasyon ve yönetim maliyetini azaltma fonksiyonu: Rekabetin olmadığı 

bir toplumda, kaynak tahsisinin düzenli bir biçimde yapılabilmesi ve üç temel 

ekonomik sorunun (kaynakların etkin kullanımı, kaynakların tam kullanımı ve 

kaynakların geliştirilmesi) çözüme kavuşturulması için çok önemli bir bürokrasinin 

oluşturulması gerekecektir. Sadece monopollerden oluşan bir toplumda on binlerce 

kişinin çalıştırılması halinde bile üretilen malların doğru zamanda, doğru yerde 

yeterli miktarda bulunmasının sağlanması mümkün olmayabilir. Rekabet bu kaynak 

tahsisi işlemini çok daha düşük bir maliyetle ve çok daha yüksek bir performansla 

gerçekleştirebilecektir. Bürokratik mekanizmalar kaynak tahsisini mekanik olarak 

gerçekleştirebilse bile, iyi ile kötünün ayrılmasında, ödüllendirme ile 

cezalandırmaların yapılmasında büyük yetersizliklerle karşı karşıya olacaktır. Hatta 

bürokratik mekanizmaların yapısı gereği kötünün iyiye tercih edilmesine yol açıcı 

işleyiş dinamiklerine sahip olduğu söylenebilir. Rekabetin regülasyon ve yönetim 

maliyetini azaltabilmesi için kapsamlı ve yeterli bir fiziki altyapının oluşturulmuş 

olması, temel özgürlüklerin tanınmış ve güvence altına alınmış olması, haksız 

rekabete imkan vermeyecek yasal ve idari yapıların oluşturulmuş olması önemli 

koşullardır27. 

                                                             
27 E.TÜRKKAN, a.g.e., s. 90 
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Bireylerin tercih ve davranışlarına özgürlük sağlama fonksiyonu: Etkin 

rekabet, ekonomik iktidarı sınırlar ve böylece bireylerin ekonomik, toplumsal ve 

politik yaşamlarındaki özgürlüğünü korur. Rekabetin bu fonksiyonu piyasa 

ekonomilerini, merkezi plânlı ekonomik sistemlerden ayıran en önemli özellik olarak 

kabul edilmektedir. İşletmeler arasındaki rekabet piyasayı bölmüştür. Artık, 

tüketicilerin bilgi düzeylerinin artması, bilinçli ve daha seçici hale gelmeleri, hizmet 

beklentilerinin yükselmesi bireylere sağlanan tercih ve davranış özgürlüğüne 

dayandırılmaktadır28. 

 

1.1.2. Genel Rekabet Stratejileri 

 

İşletmelerin rakiplerini devre dışı bırakmak için potansiyel olarak başarılı 

olacak üç genel strateji yaklaşımı vardır. 

1. Toplam maliyet liderliği 

2. Farklılaştırma 

3. Odaklanma 

Genel stratejiler, sektördeki rakipleri devre dışı bırakma yaklaşımlarıdır; bazı 

sektörlerde yapı, tüm işletmelerin yüksek getiriler elde etmesi anlamına gelirken, 

bazı sektörlerde, mutlak anlamda kabul edilebilir getiriler elde etmek, bu genel 

stratejilerin birinde başarıyı gerektirebilir29. 

 

1.1.2.1. Toplam Maliyet Liderliği 

 

Toplam maliyet liderliği stratejisi ile düşük maliyet avantajı yaratarak rekabet 

üstünlüğü sağlanması amaçlanmaktadır. Bu tür strateji de, işletme faaliyetlerinde 

                                                             
28 Z. SOYTEKİN, “Mermer  Sektörünün  Rekabet  Analizi”,  Afyon  Kocatepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon, 1999 
29 M. E. PORTER, Rekabet Stratejisi Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri, (Çev: Gülen Ulubilgen), 
Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 44 
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agresif olmayı çalışanların ciddi bir denetim ve gözetim altında tutulmasını, 

maliyetlerin düşürülmesini ve dağıtım maliyetlerinin sıkı bir biçimde kontrol altında 

tutulmasını gerektirmektedir30. 

Maliyet liderliği, verimli ölçekte faal tesislerin kurulmasını, deneyimlerden 

güçlü maliyet düşüşlerinin elde edilmesini, sıkı maliyet ve genel giderler kontrolünü, 

küçük müşteri hesaplarından kaçınılmasını ve Ar-Ge, servis, satış gücü, reklamlar, 

vs. gibi alanlarda maliyetlerin en aza indirilmesini gerektirir. Bu hedeflere ulaşmak 

için, yönetimin, maliyet kontrolü üzerine dikkatle eğilmesi gereklidir. Kalite, hizmet 

ve diğer alanlar göz ardı edilmese de, rakiplere oranla düşük maliyet, tüm stratejiyi 

belirleyen ana tema olur. Düşük maliyetli bir konuma sahip olmak, büyük rekabet 

güçlerinin varlığına rağmen, işletmeye sektöründe ortalamanın üstünde getiriler 

sağlar. Maliyet konumu, işletmeye rakipleri karşısında bir savunma sağlar; çünkü 

düşük maliyetler, rakipleri rekabet sonucu kârlarını kaybettikten sonra bile, 

işletmenin hâlâ getiriler elde edebileceği anlamına gelir. Düşük maliyetlilik konumu, 

işletmeyi güçlü alıcılara karşı korur, çünkü alıcılar, fiyatları ancak bir sonraki en 

verimli rakibin fiyat düzeyine kadar düşürmek için güç kullanabilirler. Düşük 

maliyet, işletmeye girdi maliyetlerindeki artışla başa çıkabilmede daha fazla esneklik 

kazandırarak, güçlü tedarikçiler karşısında bir savunma sağlar. Düşük maliyetli bir 

konuma yol açan faktörler, genellikle ölçek ekonomileri ve maliyet avantajları 

açısından da önemli giriş engelleri sağlar. Son olarak, düşük maliyetli bir konum, 

genellikle işletmeyi ikame ürünler karşısında sektördeki rakiplerine göre daha 

avantajlı bir yere oturtur31. 

 

1.1.2.2. Farklılaştırma 

 

İkinci genel strateji, işletmenin sunduğu ürün veya hizmeti farklılaştırarak, 

tüm sektörde benzersiz olarak kabul edilen bir şey yaratmaktır. Tasarım veya marka 

isminde, teknolojide, ürün özelliklerinde, müşteri hizmetlerinde veya satıcı ağında 

                                                             
30 M. TAŞTAN, “Strateji, Stratejik Yönetim ve Strateji Türleri”, (çevrimiçi) 
http://www.humanresourcesfocus.com/konu5.aspKONU, s.11 
31 M. E. PORTER, a.g.e, s.44-45 
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v.b. unsurlarda farklılaştırma ile ilgili yaklaşımlar birçok farklı biçim alabilir. İdeal 

olan, işletmenin kendini çeşitli boyutlarda farklılaştırmasıdır32.  

İşletmeler, bu vurgulanan farklılaştırma biçimlerinden başka yollardan da 

ürünlerini tüketiciler nezdinde farklı hale getirebilmektedirler. Özellikle, kaliteli mal 

veya hizmet sunumu ile bazı işletmeler diğerlerine göre tüketicilerce farklı 

algılanabilir. Bu durum zamanla marka bağımlılığına kadar gidebilecek ve alıcıların 

fiyata karşı duyarlılıklarını da azaltabilecektir. Beymen elbise üretir, ama 

diğerlerinden daha pahalı satar, çünkü ürün farklıdır. Mercedes farklı bir arabadır. Al 

Ries ile Laura Ries'ın da 'Markaların Kökeni' adlı eserlerinde temel sav olarak ileri 

sürdükleri ve "markaların kökeni farklılıktır" biçiminde özetledikleri gibi, ürünü 

rakiplerden daha iyi hale getirmekten çok, daha farklı kılmaya yönelik çalışmalar 

üzerinde durulması gerekmektedir33. 

Farklılaşma stratejisi, marka bilinci ve sadakati oluşturmasından dolayı 

işletmeye, rekabet avantajı sağlamakta; marka bilinci ve sadakatine sahip olan 

tüketiciler, ürünün fiyatındaki değişimlere karşı daha az duyarlı olmaktadır. Bu ise, 

farklılaştırma stratejisi izleyen işletmelerin kâr marjını yükseltmesini ve yeni alanlara 

rahatlıkla yatırım yapabilmesine olanak sağlamaktadır34. 

 

1.1.2.3. Odaklanma 

 

En son genel strateji, özgül bir alıcı grubu, ürün yelpazesinin bir kesiti veya 

coğrafi pazar üzerine odaklanmaktadır; farklılaştırmada olduğu gibi, odaklanma da 

birçok biçim alabilir. Düşük maliyet ve farklılaştırma stratejileri hedeflerini tüm 

sektör çapında gerçekleştirmeyi amaçlamış olmalarına rağmen, odaklanma 

stratejisinin tamamı, belirli bir hedefe çok iyi bir şekilde hizmet vermek etrafında 

kurulur ve her bir fonksiyonel politika, bu düşünce akılda tutularak geliştirilir. 

Strateji, işletmenin, bu yolla dar stratejik hedefine daha geniş bir alanda mücadele 
                                                             
32 M. E. PORTER, a.g.e, s.47 
33 Korhan KARACAOĞLU, “Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli 
Bakış Açısı: Kayseri'de Faaliyet Gösteren İmalât Sanayi İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi”, Doktora 
Tezi, Ankara, 2006, s.47 
34 M. TAŞTAN,  a.g.e, s.12 
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eden rakiplerinden daha etkin veya verimli bir şekilde hizmet verebildiği fikrine 

dayanır. Sonuç olarak işletme, ya belirli bir hedefin ihtiyaçlarını daha iyi 

karşılamakla farklılaştırmayı, ya da bu hedefe hizmet vermekle maliyetlerini 

düşürmeyi veya her ikisini birden başarır. Odaklanma stratejisi, bir bütün olarak 

pazar perspektifinden düşük maliyeti veya farklılaştırmayı gerçekleştirememesine 

karşın, dar pazar hedefi karşısında bu noktaların birine veya ikisini birden ulaşmayı 

başarır.  

Üç genel strateji arasındaki farklar, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

 

Tablo1 : Üç Genel Strateji 

 STRATEJİK AVANTAJ 

 Alıcının 
Algıladığı Benzersizlik 

Düşük Maliyetli  
Konum 

Sektör Çapında FARKLILAŞTIRMA TOPLAM MALİYET 
LİDERLİĞİ 

ST
R

A
T

E
Jİ

K
 H

E
D

E
F 

 

Yalnızca Belirli 
Bir Kesim ODAKLANMA 

  Kaynak: Porter, M. E., 2007, Rekabet Stratejisi Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri, Gülen 
Ulubilgen, Sistem Yayıncılık, s49, İstanbul 

 

 

Odaklanmayı gerçekleştiren işletme, potansiyel olarak sektör açısından 

ortalamanın üstünde getiriler de elde edebilir. Odaklanma, işletmenin ya stratejik 

hedefi ile ilgili olarak düşük maliyet konumuna ya yüksek farklılaştırmaya ya da her 

ikisine sahip olduğu anlamına gelir. Odaklanma, ikamelere karşı en savunmasız olan 

veya rakiplerin en zayıf olduğu hedefleri seçmede de kullanılır. 

Odaklanma stratejisi, her zaman, ulaşılabilir toplam pazar payı üzerine bazı 

sınırlamalar getirir. Odaklanma, kaçınılmaz olarak ya kârlılıktan ya da satış 

hacminden ödün vermeyi gerektirir.35. 

                                                             
35 M. E. PORTER, a.g.e, s.50 



 
25

Üç rekabet stratejisinin özellikleri ve gereklilikleri aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir: 

 

 

 

Tablo2 : Genel Stratejilerin Özellikleri ve Gereklilikleri 

GENEL 
STRATEJİ 

GENEL OLARAK GEREKLİ OLAN 
BECERİLER VE KAYNAKLAR 

GENEL 
ORGANİZASYONEL 

GEREKLİLİKLER 

Toplam Maliyet 
Liderliği 

Sürekli sermaye yatırımı ve sermayeye erişim 
İşlem mühendisliği becerileri İşgücünün yoğun 
olarak gözlenmesi Üretim kolaylığı için 
tasarlanmış ürünler Düşük maliyetli dağıtım 
sistemi  

Sıkı maliyet kontrolü Sık, 
ayrıntılı kontrol raporları 
Yapılandırılmış organizasyon ve 
sorumluluklar Kesin sayısal 
hedeflere ulaşılmasına bağlı 
teşvikler 

Farklılaştırma 

Güçlü pazarlama becerileri 
Ürün mühendisliği 
Yaratıcı yetenek 
Güçlü temel araştırma yetenekleri 
Kalite veya teknolojik liderlikte kazanılmış 
kurumsal ün 
Sektörde uzun bir geçmiş veya diğer işlerden elde 
edilmiş benzersiz becerile kombinasyonu 
Kanallarla güçlü işbirliği 

Ar-Ge, ürün geliştirme ve 
pazarlama fonksiyonları arasında 
güçlü koordinasyon 
Sayısal ölçüler yerine, öznel 
ölçüşler ve teşvikler 
Üstün nitelikli işçileri, bilim 
adamlarını veya yaratıcı kişileri 
çekecek rahat ve hoş bir ortam 
 

Odaklanma 
Yukarıdaki politikaların, belirli bir stratejik hedefe 
yöneltilmiş kombinasyonu 

Yukarıdaki politikaların, belirli 
bir stratejik hedefe yöneltilmiş 
kombinasyonu 

Kaynak: Porter, M. E., 2007, Rekabet Stratejisi Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri, Çev: Gülen 
Ulubilgen, Sistem Yayıncılık, s.51, İstanbul 
 
 

1.1.3. Rekabetin Olumlu-Olumsuz Yönleri 

1.1.3.1. Olumlu Yönleri 

 

Piyasa ekonomisi modelinin kabul edildiği ülkelerde mal ve hizmet üretimi  

teşebbüslere bırakılmaktadır. Bu çerçevede, piyasa modelinin toplum açısından 

başarılı sonuçlar doğurması için mal ve hizmet piyasalarında teşebbüsler arası 

rekabet olmazsa olmaz bir koşul olarak değerlendirilmektedir. Bir başka ifade ile 

rekabet, piyasa ekonomisi modelinin ana dayanağını  oluşturmaktadır. Bu  koşullarda 
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o topluma ait sınırlı kaynakları kullanarak mal ve hizmet üreten teşebbüslerin 

rekabetçi davranma sorumluluğu ortaya çıkmaktadır36.  

Bu bağlamda; piyasa ekonomisi modelinin temel dayanağını oluşturan 

rekabetin olumlu yönleri şu şekilde sıralanabilir37; 

- Rekabetin işlevi, kaynak dağılımında (tahsisinde) etkinliği sağlamaktır. 

Kaynak tahsisinde etkinlik, en basit anlamıyla en çok istenilen malların ve 

hizmetlerin en uygun teknolojiler kullanılarak toplum refahını en çoklaştıracak 

şekilde kullanımını ifade eder. Kaynak tahsisinde etkinlik, tüketimde etkinlik ile 

üretimde etkinliğin aynı anda sağlanması ile ortaya çıkmaktadır. Bir ekonomide 

malların yeniden dağılımı sonucu en az bir kişinin faydasını azaltmadan toplumdaki 

hiçbir kimsenin faydasını artırmak mümkün olamıyorsa bu durumda tüketimde 

etkinliğin sağlandığını söylemek mümkündür. Başka bir deyişle; Paretocu optimallik 

ölçütlerine göre, belirli bir üretimin bireyler arasındaki paylaşımının optimum 

olabilmesi için paylaşımda yapılacak bir değişiklik sonucu bir bireyin faydasını 

artırmanın, en az bir bireyin  faydasını azaltmadan olanaklı olmaması gerekir. 

Üretimde etkinlik ise, Pareto optimumunun genel tanımı göz önüne alındığında, 

Jewons-Edgeworth kutusu yardımıyla gösterilen, üretim faktörlerinin değişik 

üretimler arasında dağıtımının optimum olması için dağıtımda yapılan bir 

değişiklikle, bir malın üretimini azaltmaksızın başka bir malın üretiminde artış 

sağlamanın olanaklı olmaması gerekmektedir. Üretim ve tüketim etkinliği 

koşullarının ikisinin birden geçerli olduğu durumu ifade eden genel optimum kuralı 

"tüketicilerin kullandığı iki mal arasındaki marjinal ikame oranı, bu iki malın 

üretimindeki marjinal dönüşüm oranına eşit olmalıdır." şeklinde açıklanabilir38. 

Kaynak tahsisinde etkinlik, öyle bir durumdur ki, kaynak tahsisinde yapılacak olan 

herhangi bir değişiklikle hiç kimsenin refahını arttırmak mümkün olamaz. Rekabet, 

tüm karar birimlerini mümkün olan en iyi tercihleri en kısa zamanda yapmaya teşvik 

                                                             
36 “Rekabet El Kitabı”, Rekabet Kurumu, Yayın No:238, 2.Baskı, ISBN 978-975-8936-60-I, Ankara, 
s.11 
37E. TÜRKKAN, “Neden Rekabet”, Rekabet Derneği, (çevrimiçi) 
(http://www.rekabetdernegi.org/rekabethakkinda.htm 26.08.2008) 
38 (çevrimiçi) http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/pareto5.htm, 13.04.2010 
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eder ve zorlar. Bu bağlamda rekabet işletme içinde de kaynakların en iyi biçimde 

kullanımını teşvik eden bir süreçtir. 

- Rekabetin etkin olmayan girişimcileri safdışı etme ve başarılı işletmeleri 

ödüllendirme etkisi bulunmaktadır. Rekabet ortamında işletmeler ayakta kalabilmek 

için kendi iç etkinliklerini en iyi bir biçimde sağlama yanında, toplumun isteklerine 

de en iyi bir biçimde cevap vermek zorundadırlar. Bu açıdan rekabet bir “elek işlevi” 

yapar. Başarısız işletmelerin yerini başarılı olma iddiasında olanlar doldurur veya 

başarısız işletmeler yeni girişimlilerce devralınarak daha etkin koşullarda topluma 

yeniden kazandırılır. Topluma kazandırdığından daha çoğunu tüketen ve ıslahı 

mümkün olmayan işletmeler ise devre dışı bırakılır. 

- Rekabetin istenirliğini sağlayan en önemli faktörlerinden birisi de rekabetin 

yenilikleri teşvik etmesidir. Yeniliklerin teşviki, yeni bir malın piyasaya çıkarılması, 

yeni bir girdi veya yeni bir teknoloji kullanılması, yeni pazarların bulunması veya 

mevcut üretim, pazarlama ve finansman yöntemlerinde tüketiciyi cezbedecek veya 

üreticinin kârını artıracak uygulamaların yapılmasını kapsamaktadır. Yenilikleri 

teşvik fonksiyonu, yeni uygulamaların başlatılması ve bunların uygulamaya 

konulması, yaygınlaşması yani başkaları tarafından taklit ve takip edilmesini 

kavramaktadır. 

- Rekabetin en önemli işlevlerinden birisi, bireysel çıkarlarla toplumsal 

çıkarları bağdaştırmasıdır. Rekabet, işletmeleri her türlü kaynak israfından 

kaçınmaya, fiyatlarını piyasa koşulları ile uyumlaştırmaya, istenilen malları istenilen 

zamanda ve yerde sunmaya, en uygun teknolojileri kullanmaya zorlayarak toplumsal 

açıdan en avantajlı olacak şekilde davranmaya zorlar. İşletmeler kârlarını maksimum 

yapabilmek için istemeseler de daha düşük fiyattan satmaya, daha kaliteli malları 

üretmeye ve daha fazla yenilik yapmaya mecbur kalırlar. 

- Rekabet, gelir ve servet dağılımının da daha adil olmasını sağlar. Rekabetin 

geliştiği toplumlarda tekel gücünü kullanarak veya kuralları ihlal ederek sağlanan 

haksız kazanç yolları tıkalıdır. Ekonomik açıdan varlıklı olan kesimlerin durumlarını 

sürdürebilmeleri ancak rekabet ortamında başarılı olabildikleri ölçüde mümkündür. 

Rekabet ortamında sağlanan giriş serbestliği, bir çeşit fırsat eşitliği sağlar. Aslında 
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rekabet ortamı ekonomik alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı ortam demektir. Rekabet 

ortamının varlığı kamunun keyfi gelir ve servet transferleri yapması açısından da bir 

engel teşkil eder. En önemlisi de rekabet ortamı, bireyleri kendi kaderlerini 

değiştirmeye teşvik eder. Rekabet herkesin en fazla başarılı olabileceği alanlara 

yönelmesini teşvik ederek gelir düzeyinin ve gelir dağılımının iyileşmesini de 

kolaylaştırır. 

 

1.1.3.2. Olumsuz Yönleri 

 

Esas olarak arz ve talebin pazar koşullarında özgür bir şekilde buluşmasını 

temin ederek, toplumun sınırlı kaynaklarının en etkin şekilde dağılmasını ve en 

verimli şekilde kullanılmasını, mal ve hizmetlerin mümkün olabilecek en düşük 

fiyatta ve  yüksek  kalitede  tüketicilere  sunulmasını, rekabetçi  koşullarda  KOBİ  

niteliğindeki teşebbüsler rahatça nefes alma imkânı sağlaması ve aynı  zamanda,  

yenilikleri  ve  teknolojik  gelişmeyi  teşvik  ederek  ülkenin  uluslararası rekabet 

gücüne katkıda bulunarak, ekonomik gelişme ve kalkınmada önemli bir role rahip 

olan rekabet kavramının olumsuz yönleri de bulunmaktadır39. 

Rekabetin olumsuz yönleri şu şekilde sıralanabilir40: 

- Rekabet Ortamının Kendiliğinden Ortadan Kalkabilmesi; Rekabet sürecine 

yapılan eleştirilerden bir tanesi, rekabetin kendi kendini yok etmesidir. Bu durum 

özellikle ölçek ekonomilerinin yüksek olduğu alanlarda kendisini göstermektedir. 

Sahip olduğu ölçek üstünlüğü nedeniyle birkaç rakibini saf dışı edebilen bir işletme, 

pazar payını arttırarak ölçek üstünlüğünü arttıracak ve başka rakiplerine karşı da 

üstünlük kazanacaktır. Bu şekilde kendi kendisini besleyen bir süreç içerisinde bir 

işletme tüm rakiplerini saf dışı ederek rekabetin ortadan kalkmasına neden olacaktır. 

Aynı durum, yine ölçek ekonomilerinin olduğu alanlarda, bir işletmenin 

rakiplerinden önce pazara girerek daha başlangıçta girişi engelleyen bir üstünlük 

kazanması halinde de söz konusu olabilecektir. Burada rekabetin kendi kendisini yok 
                                                             
39 Rekabet Kurumu, a.g.e. s.11 
40 Bülent ALTAY, “Avrupa Birliği'nde Rekabet Politikaları, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin İhracatta 
Rekabet Gücünün Ölçülmesi”, Doktora Tezi, Afyonkarahisar, 2006 
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etmesi için ölçek ekonomilerinin olması önemli bir koşuldur. Ölçek ekonomilerinin 

olmadığı durumlarda rekabetin kendi kendisini yok etmesi nispeten düşük 

olasılıklardadır41. 

Yeni teknolojilerin ortaya çıkması da rekabet sürecinin kendiliğinden ortadan 

kalkmasına sebep olabilir. Yeni teknolojik gelişmeler verimliliğin artmasına ama 

aynı zamanda da eski teknolojilerin demode olmasına neden olmaktadır. Teknoloji 

sayesinde yeni bir buluş yapan işletme diğer mevcut işletmeleri piyasadan silecektir. 

Böylelikle monopol durumuna gelecektir. Böylece yaratıcı yıkım olarak 

isimlendirilen bir süreç başlayacaktır. Bu sayede ortaya çıkan monopol işletme 

fiyatlarını yükselterek aşırı kârlar elde etmeye başlayacaktır. Aşırı kârlar piyasaya 

girişi cazip hale getirecektir. Diğer yandan, piyasaya giriş yeni bir ürünün 

bulunmasıyla olacağı için bir işletme yeni bir buluşla daha önceki monopol piyasayı 

devre dışı bırakacaktır. Bu süreçte ortaya çıkan buluşlar toplum kazancını 

oluşturmaktadır. Eski monopollerin ortadan kalkması ise birer maliyet unsurudur. 

Ortaya çıkan kazançlar kayıplardan daha büyük olduğu için bunlar yaratıcı yıkım 

olarak adlandırılmaktadır. 

- Yıkıcı Etkileri Sonucu Ortaya Çıkan Maliyetleri; Rekabete karşı yapılan en 

önemli eleştirilerden bir tanesi de rekabetin yıkıcı etkileridir. Rekabet bazen kötüleri 

elimine ederken bazen de kaynakları etkin bir biçimde kullanan işletmeleri da 

elimine edebilir. Rekabet yanlış olarak yapılan kaynak tahsisinin heba olması 

anlamına da gelmektedir. Bu gerekçeyle rekabet edemediği için piyasadan çekilen bir 

işletmenin kaynaklarının hurdaya çıkarılması söz konusudur. 

Aslında rekabet sürecinde yıkıcı etkiler olmakla birlikte, kötüleri elimine 

etme sürecinin her zaman kaynak israfına yol açması söz konusu değildir. Pek çok 

halde rekabet etmeyen işletmelerin el değiştirmesi veya kapatılan işletmelerdeki 

beşeri ve fiziki yatırımların başka alanlara aktarılarak değerlendirilmesi söz 

konusudur. Diğer taraftan düşük performanslı işletmelerin piyasadan çekilmemesinin 

yarattığı kaynak israfı, çoğu zaman bunların piyasadan çekilmesinin getireceği 

maliyetlerden daha yüksek olabilir. Bu gerekçeyle de rekabet sürecinin bir 

                                                             
41 E. TÜRKKAN, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001,  s. 91 
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maliyetinin olması doğaldır. Burada önemli olan bu maliyetin rekabetin sağladığı 

faydalardan daha düşük olmasıdır42. 

Rekabet edebilmek için işletmeler bazen çevreyi kirletmektedirler. Kirlenen 

çevre topluma bir maliyet olarak yansımaktadır. Çevreyi kirleterek bazı 

dışsallıklardan yararlanan işletme maliyetleri düşürerek ya rekabet baskısı 

yaratmakta veya rekabet baskısına karşı koymaktadır. 

- Miyopik Etkileri; Rekabetin olumsuz etkilerinden bir tanesi miyopik rekabet 

olgusudur. Miyopik rekabet, rekabet sürecinin işletmeleri rekabet baskısının yarattığı 

günlük olaylarla aşırı derecede meşgul etmesi sonucu işletmelerin geleceğe dönük 

olarak bir vizyon oluşturma ve uzun vadeli düşünme fırsatı vermemesidir. Özellikle 

bazı sektörlerde işletmeler rekabet baskısı altında günlük sorunlarla yoğun bir şekilde 

uğraşmaktadır. Ancak rekabet sürecinin işletmeleri bu koşulları aşmaya yönelik 

adımları atmaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya yönlendirici bir etki yapması da 

söz konusudur. Miyopik etkilerin rekabet sürecinin sadece bir aşamasında ortaya 

çıkacağı ancak rekabet sürecinin ileri aşamalarında bu tür sorunları aşmayı 

başarabilen işletmelerin ön plâna çıkabileceği söylenebilir. Bu eleştiriler, rekabet 

sürecinin tümüne değil, sadece miyopik rekabet aşamasına yönelik olarak 

yapılmaktadır43. 

- Toplumu Sosyo-Kültürel Açıdan Fakirleştirici Etkisi; Rekabet aynı zamanda 

acımasızdır. Rekabet etmek için işletmelerin en düşük ücretle işçi çalıştırmaya 

yönelmiş olmaları, maliyetleri düşürmek ve rekabet şanslarını artırmaları için bazı 

ahlâkî değerleri çiğnemeleri, karşılıklı çıkarları bazen göz ardı edebilmektedirler. Bu 

tür olgular toplumun huzurunu bozucu davranışlardır. Rekabet süreci işletmeleri en 

düşük maliyetle üretim yapmaya itecektir. Bu aynı zamanda piyasadaki en becerikli 

ve yetenekli işgücüne yüksek ücret vererek çekmeye de yöneltebilir. İşletmeler bu 

açıdan bazı değerleri göz ardı edebilmektedirler. Bazı değerleri göz ardı etme işi 

toplumdan topluma farklılık arz etmektedir. Bu gerekçeyle de rekabetin ortaya 

çıkaracağı sosyo-ekonomik etkiler toplumdan topluma farklılık göstermektedir. 

 
                                                             
42 E. TÜRKKAN, a.e., s.92 
43 E. TÜRKKAN., a.e., s.93 
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1.2. Rekabet Gücü Kavramı, Kriterleri ve Belirleyicileri 
 

1970 ve 1980'li yıllarda pazar ve endüstrilerin gittikçe küresel yapılar halini 

almasıyla, ulusal rekabet gücü tüm ülkeler açısından daha önemli bir kavram olarak 

algılanmaya başlanmıştır. Dünyanın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkeler bu 

hızlı değişim karşısında rekabet güçlerini koruma ya da arttırma konusuna daha çok 

önem vermeleri gerektiğini anlamışlardır44. 

1.2.1. Rekabet Gücünün Tanımı 
 

Rekabet gücü, rekabetin tanımından farklılık göstermektedir. Tıpkı rekabet 

tanımında olduğu gibi rekabet gücü kavramının evrensel ve kesin bir tanımı da 

mevcut değildir. Rekabet gücü kavramı, temelde yarışma kavramının bütün 

özelliklerini taşımış olmasına rağmen farklıdır. Bu iki kavramdan birini hedefleyen 

politikalar diğerine de yarar sağlar, rekabeti arttırmayı amaçlayan politikalar 

muhtemelen uluslararası pazardaki rekabet gücünü de arttıracaktır.  

Rekabet ortamında yaşayan her işletmenin belli bir rekabet gücüne sahip 

olduğu söylenebilir. Aslında rekabet gücü kavramı bir işletmenin rekabet ortamında 

karşılaştığı rekabet baskısına dayanabilmesi şeklinde pasif bir biçimde 

tanımlanabileceği gibi, bir işletmenin rekabet baskısı yaratabilmesini sağlayan güç 

olarak, aktif bir biçimde de tanımlanabilir45. Bu açıdan bakacak olursak rekabet gücü 

mutlak değil nispi açıdan tanımlanabilecek bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Rekabet gücünü tek başına ele almayıp, rakiplere göre tanımlamak daha doğru bir 

iştir. Fiili veya potansiyel rakiplerin olmadığı bir ortamda rekabet gücü kavramı 

anlamını yitirmektedir. Bu nedenle rekabet gücü fiili veya potansiyel rakiplerle 

birlikte var olan bir kavramdır46. 

Rekabet gücü kavramı; işletme-endüstri (mikro) ve ülke (makro) bakış açısı 

olmak üzere iki bakış açısından hareketle farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Mikro 

düzeyli yaklaşımda ülke içindeki işletmeler arasındaki rekabet ve bu rekabetin 
                                                             
44 E. ÇİVİ, “Uluslararası Rekabet Gücü: Yükselen Ekonomilerin İhracat Rekabet Gücü ve Türkiye 
Örnegi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 
45 E.TÜRKKAN, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001, s.106 
46 Bülent ALTAY, a.g.e., 2006 
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ulusal/uluslararası pazardaki etkileri, makro yaklaşımda ülkenin uluslararası 

rekabetteki konumu söz konusudur.  

İşletme düzeyinde rekabet gücü; herhangi bir işletmenin ulusal ya da global 

piyasalarda rakiplerine kıyasla düşük maliyette üretimde bulunabilme, ürünün 

kalitesi, sunulan hizmet ve ürünün çekiciliği gibi unsurlar açısından rakiplerine denk 

veya daha üstün bir durumda olma, ayrıca yenilik ve icat yapabilme yeteneği olarak 

tanımlanabilir. İşletmenin sahip olduğu beşeri sermaye ve teknoloji düzeyi arttıkça 

işletmenin rekabet gücü de artar, gelecekte sahip olacağı rekabet gücü potansiyeli 

iyileşir ve bu güç ve potansiyelini koruma ve sürdürme kabiliyeti artar47. Bir 

işletmenin rekabet gücü, müşterilerin işletmenin ürettiği ürünlerin alternatifleri 

karşısında tercih etmesini sürdürülebilir bazda sağlayabilme yeteneğidir48. 

Endüstriyel rekabet gücü; endüstri düzeyinde rekabet gücü kavramı, işletme 

düzeyinde ki rekabet gücü kavramına benzer olmakla beraber, bazı hususlar da 

farklılık göstermektedir. Endüstri aynı alanda faaliyet gösteren çok sayıda işletmeyi 

kapsadığı için, rekabet gücü açısından da işletme rekabet güçlerinin toplamını ifade 

eder. Endüstri düzeyinde rekabet gücü belirleyicileri olarak sözkonusu endüstri 

dalında çalışan işgücünün maliyeti, faktör verimliliği, pazar payı gibi unsurlar daha 

fazla önem kazanmaktadır.  

Ulusal/uluslararası düzeyde rekabet gücü; bir ülkenin, bir yandan uzun 

vadede halkının reel gelirini artırırken diğer yandan uluslararası piyasalara uygun 

mal ve hizmetleri üretebilme yeteneğidir. Küresel piyasa içinde ülkenin sahip olduğu 

toplam pazar payının ulusal rekabet gücü açısından çok fazla önemi yoktur. Önemli 

olan, sözkonusu ülkenin katma değeri yüksek mal ve hizmet üretebilme kapasitesidir. 

Ülkelerarasındaki rekabet gücü; ülkenin işletmelerinin ve endüstrilerinin uluslararası 

alanda rekabet gücü üstünlüğü elde edebilmeleri için gereken, fiyat-içi ve fiyat-dışı 

gibi çevresel koşulların en iyi şekilde temin edilebilmesidir. Amaç; işletmelerin ve 

endüstrilerin rekabet avantajı elde edebilmelerini ve sürdürebilmelerini sağlamaktır. 

Ulusal rekabet gücünde işletme ve endüstrilerin rekabet avantajı elde etmesini 

                                                             
47 C.C.AKTAN; İ.Y.VURAL, a.g.e, s.13 
48 N. KURNAZ; M. KAYIK, “Küresel Isınma ve İşletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü”, 
(çevrimiçi) http://www.niyazikurnaz.net/kuresel.pdf, 2008 



 
33

sağlayan kur avantajı, dış ticaret performansı ve dış ticaret haddi, alt yapı yeterliliği 

gibi çevresel koşullar daha fazla önem kazanmaktadır49.  

Araştırmacı ve bilim adamlarının rekabet gücüne çok yönlü yaklaşımları ve 

konuyu farklı açlardan ele almaları, rekabet gücü kavramının literatürde tartışılır bir 

kavram olmasına ve konunun sürekli gündemde kalmasına neden olmaktadır. 

Akademik araştırmalarda kullanılan uluslararası rekabet gücü ile ilgili çeşitli tanımlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

                                                             
49 Özlem ÇETINKAYA, a.g.e., s. 33-34 
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Tablo 3 : Rekabet Gücü Tanımları  

Yazarlar Yıl Tanım 

ABD Başkanın Endüstriyel 
Rekabet Komisyonu50* 1985 

Rekabet gücü ülkelerin serbest ve yerleşmiş pazar koşulları 
altında vatandaşların reel gelirlerini arttırmaya çalışırken, 
aynı anda ürettiği ürün ve hizmetleri uluslararası pazarlara 
sunabilmesi ve başarılı olabilmesidir. 

Scoot ve Lodge 1985 
Ülkelerin kaynaklarından sağladıkları kazançlar artarken, 
uluslararası ticarete yönlendirebileceği ürün ve hizmetlerin 
üretilip, dağıtılmasıdır. 

Hastasapoulos, Krugman ve Summers 1988 
Yaşam standartlarında kabul edilebilir artışlar sağlanırken, 
ülkenin dış ticaret bilançosunu dengeye getirebilme 
özelliğidir. 

Majestelerinin Hazinesi, İngiltere 1988 

Ülkedeki işletmelerin dış pazarlarda başarılı bir şekilde 
rekabet edebilmesidir. Ayrıca diğer ülkelerdeki pazarlarda 
elde etmiş olduğu pazar payı da rekabet gücü için önemli 
bir göstergedir. 

Fagergerg 1988 
Ülkenin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirmesi, 
özellikle dış ticaret bilançosunda problemler yaşamadan, 
gelir ve istihdam oranında büyümenin sağlanmasıdır. 

Velloso 1991 
Diğer dünya ülkelerinin sağlamış olduğu etkinlik 
standartlarının karşılanması, ülkenin uluslararası pazarlara 
olan katılım kapasitesinin arttırılmasıdır. 

Haque 1991 

Ülkenin ihracat yeteneği, üretim kaynakların ve doğal 
kaynakların etkin kullanılması ve ülkedeki yaşam 
standartlarının arttırılmasını sağlayan verimlilik artışlarını 
kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. 

UNICE 1993 

Dışsal pozisyonunda bir kötüleşme yaşamadan gelişmiş 
ülkelerin sağladığı göreceli yaşam standartlarında artışların 
sağlanması hatta arttırılması rekabet gücünün yüksekliğini 
ifade etmektedir. 

OECD 1992 
Ülke içindeki reel gelir artışı sağlanırken, yabancı 
ülkelerdeki müşterilerin zevk ve beklentilerine uygun ürün 
üretebilme özelliğidir 

Avrupa Birliği Komisyonu 1994 
Ülkelerin, işletmelerin, endüstrilerin, bölgelerin sıkı 
rekabet ortamında, üretim faktörlerinin getirilerini 
arttırmaları, yüksek iş gücünü yaratabilmeleridir. 

Kaynak: Çivi, E., 2000, Uluslararası Rekabet Gücü: Yükselen Ekonomilerin İhracat Rekabet Gücü ve 
Türkiye Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü:24 

 

Uluslararası rekabet gücü, literatürde farklı şekillerde tanımlanmasına karşın, 

son yıllarda Porter'ın rekabetçi üstünlük kavramının benimsendiği gözlenmektedir. 

Porter (1990) rekabetçi gücün ülkelerin mevcut kaynaklarını optimum kullanarak 

elde edilebileceğini, bunun için de her ülkenin uzmanlaşabileceği alanları seçerek ve 

                                                             
50 “ President's Commission on Industrial Competitiveness”, Report of the President's Commission 
on Industrial Competitiveness, Washington, 1985   
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kurulacak endüstri kümeleriyle de51 (cluster) sinerji etkisi yaratarak, kaynakların en 

etkin şekilde kullanılmasını sağlaması gerektiğini ileri sürmektedir. 

Yukarıdaki tüm bu tanımlardan yola çıkılarak rekabet gücü ile ilgili temel 

özellikler şu şekilde sıralabilir, 

• Rekabet gücüne sahip olmanın ana amacı, ülkedeki yaşam standartlarını 

vatandaşların refahını arttırmaktır, 

• Diğer ülkelerle rekabet edebilmek için ülkenin kendine has yetenek ve 

potansiyellerine odaklanmak gerekir, 

• Ülkenin rekabet gücünü araştırıldığında uluslararası pazar payı, üretim, 

istihdam gibi çok sayıda değişik gösterge bulunmaktadır. 

Rekabet gücü işletmeler, endüstriler ve ülkeler arasında farklı şekillerde 

algılanmakta ve tanımlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda işletme, endüstri ve ulusal 

rekabet gücü kavramları karşılaştırılmalı olarak özetlenmektedir: 

                                                             
51  Micheal  E.  PORTER,  “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business 
School Press, 1998, s.77 
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Tablo 4 : İşletme, Endüstri ve Ulusal Düzeyde Rekabet Gücü Kavramlarının 
Karşılaştırılması 

 İşletme Endüstri Ulusal 

Kârlılık  Çok önemlidir Önemlidir Göreli olarak daha 
az önemlidir 

Verimlilik Önemlidir İşgücü bazında 
önemlidir 

Toplam faktör ve 
kişi başına verimlilik 
çok önemlidir 

Maliyet İş gücü ve sermaye 
bazında önemlidir 

İş gücü bazında 
önemlidir 

İkincil öneme 
sahiptir 

Kur avantajı Önemlidir Önemlidir Çok önemlidir 

Altyapı  Önemlidir Önemlidir Çok önemlidir 

Pazar payı İkincil öneme sahiptir Önemlidir Önemi azalmaktadır 

Ar-Ge ve teknoloji 
yoğunluğu 

Taklit edilebildiği için 
ikincil öneme sahiptir İkincil öneme sahiptir Çok önemlidir 

Üretim faktörlerinin 
verimliliği Önemlidir Çok önemlidir Çok önemlidir 

Dış ticaret 
performansı Önemli değildir Önemlidir Çok önemlidir 

Dış ticaret haddi Önemli değildir Önemlidir Çok önemlidir. 

Kaynak: Türkiye’nin Rekabetçi Üstünlüğüne Üretici Birliklerinin Katkısı: Tariş Örneği, 
Doktora Tezi, Özlem Çetinkaya, Aydın, 2005, s.34 
 

1.2.2. Rekabet Gücünün Kriterleri 
 

İşletmelerde rekabet gücünün belirlenmesinde bir çok farklı kriteri rekabet 

gücü kriteri olarak almak mümkündür. Aşağıda bazı kriterler belirlenmiş olup, 

rekabet edebilmelerinin ön koşulu olarak düşünülen bu kriterlere eklemeler yapmak 

mümkündür.  

 

1.2.2.1. Üretime İlişkin Rekabet Gücünün 
Kriterleri  

 
1.2.2.1.1. Verimlilik  

 

Verimlilik, ekonomide bir terim olarak, herhangi bir ürün ve hizmet üretimi 

sürecinde kullanılan üretim faktörleri ile elde edilen çıktı arasındaki ilişkiyi 

tanımlayan bir oran, katsayı veya bir büyüklüktür ve Verimlilik (V) = Çıktı (Ç) / 
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Girdi (G) şeklinde ifade edilir. Verimlilik, üretim sırasında kullanılan insan gücü, 

hammadde, alet ve makineler, enerji, su, toprak gibi kaynaklarla sonunda elde edilen 

ürün arasındaki ilişkiyi, oranı anlatır. Ancak, ekonominin dışındaki alanların da 

giderek daha çok incelemeye tabi tutulması ve ülkelerin gündemlerinin ön sıralarında 

yer alır hale gelmesi sonucu, verimlilik tanımında da değişiklik gözlenmeye 

başlanmış ve verimlilik denince artık, elde edilen ürün ve hizmetin kalitesini 

yükseltme, çevreyi ve doğal yapıyı koruma, çalışanlara en iyi yaşam ve çalışma 

koşullarını sağlama ve bu arada birim girdi başına üretim miktarını artırma çabaları 

birlikte düşünülmektedir. Bir işletme için verimlilik ne kadar üst düzeyde ise 

işletmenin rekabet gücü düzeyi o oranda yüksek olacaktır. 

Verimlilik artışı bir çok etkene bağlı olarak sağlanabilir. Kullanılan 

kaynakları sabit tutarak çıktıyı arttırmak ya da çıktının sabit kalıp kullanılan 

kaynakların azaltılması verimdeki artışın göstergeleridir. Üretim sürecinin 

niteliğindeki gelişmelerle veya kapsamındaki değişikliklerle (kullanılan teknolojinin 

yenilenmesi, ar-ge faaliyetleri sonunda bulunacak yeni yöntemlerin süreçlere dahil 

edilmesi v.b.), ürünün tasarımındaki değişmeler, yönetimdeki ve örgüt içindeki 

değişmeler, girdi kalitesinin durumu (ucuz enerji kullanımı, yetişmiş kalifiye işgücü 

kullanımı ve kaliteli hammadde kullanımı, birim çıktı başına daha az maliyetli girdi 

sağlar) verimliliğin artmasına yardımcı olabilir52. 

 

1.2.2.1.2. Maliyet 
 

Rekabet gücünün belirlenmesinde diğer bir kriter maliyet üstünlüğüdür. 

Maliyet üstünlüğü üretilen ürünün kalitesinden ödün vermeksizin, hatta kaliteyi 

artırarak maliyetlerin en aza indirgenmesidir53. 

İşletmelerin performans düzeylerini arttırması ve pazarda rekabet edebilmesi 

için kabul edilebilir bir maliyet düzeyinde faaliyet göstermeleri gerekmektedir. 

                                                             
52 S. ERVURAL, “Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Rekabet Gücü Üzerine Bir Araştırma ve Eskişehir 
Mobilya Sektöründe Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana 
Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2005, s.46 
53 O. ELMACI; N. KURNAZ, “Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında 
Faaliyet Tabanlı (FTM) Maliyetleme Yaklaşımı”, (çevrimiçi) http://www.makalem.com, 22.09.2008 
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Bunun koşulu ise; üretim maliyetlerini azaltacak yaklaşım ve yöntemlerin seçilmesi 

ve uygulanmasından geçmektedir. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yönetsel 

yaklaşımlar, üretim maliyetlerini izleme ve önleme ile önemli avantajlar 

sağlayabilecektir. Azalan maliyetlerle, işletmeler fiyat avantajı vasıtasıyla pazarda 

konumlarını daha güçlü hale getirmiş olacaklardır54. 

Maliyetlerden tasarruf etmek işletmelerin rekabet etmeleri açısından 

önemlidir. Nitekim pek çok işletme maliyetlerden tasarruf ederek pazarda rakiplerine 

karşı üstünlük elde etmeyi amaçlamaktadır ve bu onların en önemli rekabet gücü 

kriteri haline gelmiştir.   

Maliyetlerden tasarruf etmek bir çok biçimde gerçekleşebilir. Verimliliği 

arttırmak için uygulanan yeni teknolojiler, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, üretilen 

ürünün seri biçimde üretilmesi, kapasite kullanım oranlarındaki artışlar hep 

maliyetlerden tasarruf etmeye yardımcıdır.  

Elde edilecek tasarruflar yeni yatırımlara dönüşüm için kullanılabilir. Bu da 

mevcut müşterileri korumanın ötesinde yeni pazarlara girme şansını doğurabilir. 

Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, maliyetlerden tasarruflar etmek için işletmenin 

temel gereksinimlerinden vazgeçilmemesi olduğudur.   

 

1.2.2.1.3. Üretimde Esneklik 
 

  Esneklik, bir şeyin değişik yorumlara, farklı uyarlamalara, yeni 

düzenlemelere elverişliği olarak tanımlanabilir55.  

Günümüz dünyasında, talebin esnek yapıda olduğu söylenebilir. Değişen 

tüketici taleplerini karşılayabilmek için arzın da esnek yapıda olması bir ihtiyaç 

haline gelmiştir. Ancak esneklik, sadece arzın talep karşısındaki esnekliği olarak 

algılanmamalıdır. Bu, kavramın anlamının eksik olarak değerlendirilmesine yol 

                                                             
54A. KAYABAŞI, “İşletmelerin Rekabet Gününün Geliştirilmesinde Lojistik Faaliyetlerin 
Performansının Artırılması: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, İzmir, 2007, s.30  
55 “Dictionarraire Larousse”, Cilt:2, 1993, s.795 
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açabilir. İstihdamda esneklik, girdilerde esneklik, süreçlerde esneklik, lojistikte 

esneklik “üretimde esneklik” kavramının öğelerindendir56. 

•  Teknolojinin izlenmesiyle kullanılacak makinelerin süreçlere uyumu,  

• Makine ve ekipmanlarla talep arasında karşılıklı bir ilişki yaratarak 

süreçlerin yeniden düzenlenmesi  

•  Hammadde kullanımındaki değişiklikler  

•  İşgücü plânlaması  

• Piyasada değişen/değişecek eğilimleri sezebilmek ve karar verirken ona 

göre hareket etmek  

üretim süreçlerinde esnekliğin sağlanmasına yardımcı olan etkenlerdir.  

Üretim sistemlerinin esnekliği esnek üretimde önemli bir rol oynamaktadır. 

Tezgahta yapılacak üretime göre ayarlamalardaki hızı ve kolaylığı ifade eden tezgah 

esnekliği, işlem sırasında yapılacak değişikliklerle ilişkili olan rota esnekliği ve 

yönetimin karar verme hızı da üretimin amacına ulaşabilmesi için son derece 

önemlidir57. Özellikle KOBİ’ler esnek üretimleri sayesinde büyük işletmelerin seri 

üretimlerine karşı direnebilirler. Parça başı maliyetlerini seri üretim yapan büyük 

işletmeler kadar düşürmeleri oldukça zor olduğu için rekabet etmelerinin bir yolu da 

tüketicilerin özel isteklerine cevap verebilme yeteneklerdir. Bu da üretimde esnek 

olabilmeleriyle ilişkilidir.  

 

1.2.2.1.4. Kapasite Kullanım Oranları  
 

  İşletmelerin en büyük sorunlarından birisi de kapasitelerini istedikleri gibi 

kullanamamalarıdır. Bunun nedenlerinden başlıcaları eski teknoloji, yönetimin 

fonksiyonlarının yerine getirilmemesi ve zaman yönetiminin bilinmemesi olarak 

                                                             
56Emre ALKIN, “Üretimde Ne Kadar Esneğiz”, (çevrimiçi) 
http://www.ihracatdunyasi.com/haber/haber1240.html, 2008 
57 Muammer ZERENLER, “Kriz Dönemlerinde Üretim Süreci Esnekliğinin  İşletme Performansına 
Etkileri”, (çevrimiçi) http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=185, 2009  
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düşünülebilir. Kapasite kullanım oranlarının belirlenmesi kapasite raporlarıyla 

mümkündür.   

Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel 

kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, 

teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam 

bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite 

raporlarını bağlı bulundukları odalar düzenlemektedir58.  

İşletmelerin piyasada var olabilmeleri, tüketicilere daha yakın olmalarına ve 

onların özel isteklerine yapacakları tasarımlar ile cevap verebilmeleri ile ilişkilidir. 

Seri üretim yapmak yerine bu tarz özel istekleri yerine getirmek isteyen işletmelerin 

kapasitelerini verimli ve tam olarak kullanmaları rekabet edebilmeleri açısından 

oldukça önemlidir.  

 

1.2.2.1.5. Nitelikli İşgücü   
 

 Giderek artan rekabet ortamında yer alan endüstrilerde, toplam üretim 

maliyetleri içinde niteliksiz işgücü maliyeti azalmaktadır. Artık, işçiliğin toplam 

maliyetler içindeki, ücret düşüklüğünden kaynaklanan rekabet gücünü, bir avantaj 

olarak görmeye yetmemektedir. İşçilik ücretlerinin rekabet gücü içinde belirleyici bir 

faktör olmaktan çıktığı bu yeni yapılanma çerçevesinde nitelikli ve eğitimli işgücü ön 

plâna çıkmıştır59. Konusunda uzman kişilerin istihdam edilmeleri ile yerine getirilen 

faaliyetlerin kalitesi, hızı ve güvenilirliği yükselerek dolaylı veya doğrudan 

işletmenin rekabet gücüne etki ederek; örgütsel performansın geliştirilmesine büyük 

katkılar sağlar60. 

 

 

                                                             
58“Kapasite Raporu Tanımı”, TOBB KOBİ Müdürlüğü, (çevrimiçi) 
http://www.kobi.org.tr/kapasiteraporu.php, 2005 
59 Ö. DOĞAN, a.g.e., 2000 
60 A. KAYABAŞI, a.g.e., s.9 
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1.2.2.2. Araştırma ve Geliştirmeye İlişkin Rekabet 

Gücünün Kriterleri 

1.2.2.2.1. Yenilikçilik – Yaratıcılık   
 

  İşletmelerin rekabet güçlerinin arttırmaları konusundaki en önemli 

faktörlerden biri de yenilikleri takip etme hızlarıdır. Birbirleriyle sıkça karıştırılan ve 

birbirlerinden ayrı düşünülemeyen yenilik ve yaratıcılık kavramları işletmelerin 

rekabet güçlerinin arttırmada son derece önemli roller üstlenmektedirler.  

Yaratıcılık yeni fikirler üretilmesi olarak düşünülebilirken, yenilik bu yeni 

fikirlerin hayata geçirilmesidir. Yenilikle yakından ilgilenen yazarlardan biri olan 

Drucker yeniliği “bir örgütte birlikte çalışan farklı bilgi ve yetenekteki insanları 

verimli hale getirmek için onlara ilk defa olanak sağlayan yararlı bilgi” şeklinde 

tanımlamıştır61.    

Yenilik, girişimciliğin bir adımıdır ve işletmeye rekabet etme üstünlüğü 

sağlar. Süreçlerin farklılaştırılması, yeni hammadde kullanımı, yönetim anlayışındaki 

değişiklikler, makine parkurundaki makine ve teçhizatın yerinin değiştirilmesiyle iş 

kolaylaştırması yeniliğe örnektir. Ayrıca işletmelerin yaratıcılık yeteneklerinin 

arttırılmasının, nitelikli işgücü istihdamı ile de ilgili olduğu açıktır.   

İşletmelerde yenilik yapmayı engelleyen bazı etkenler vardır. Bunların 

ortadan kaldırılmasıyla rekabet gücünün arttırılabileceği düşünülebilir. Aşağıda bu 

etkenlerden bazıları verilmeye çalışılmıştır.  

• Uluslararası fuarların ve yayınların takip edilmemesi, sadece yerel rakiplerin 

taklidi  

• Şirket bünyelerinde çalışanların fikirlerine itibar edilmemesi  

• Eğitim sisteminin yaratıcılığı baltalaması  

• Mucit ve patent sahiplerinin teşvik edilmemesi ve telif haklarının 

korunmaması  

• Bir tülü taklitçilikten yaratıcılığa geçilememesi  
                                                             
61 Ufuk DURNA, Yenilik Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 5 
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• Yenilikleri başlatmada ve pazara girişte doğru zamanlama yapılabilmesine 

mani olan  ekonomik istikrarsızlık  

• Pazar araştırmalarının yetersizliğinin yatırım kararlarının risk ve belirsizliğini 

artırması  

• Temel rekabet avantajının esneklik ve yenilikçilik olduğunun unutulması  ve  

Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmemesi  

Yenilik için atılacak adımlar pazardaki rakiplerden farklı olma üstünlüğünü verir.  

 

1.2.2.2.2. Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) - 
Teknoloji  

 

  Sözlük anlamı “bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya 

alınması” demek olan teknoloji, geniş anlamda, araştırma, geliştirme, üretim, 

pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve 

verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin 

tümüdür. 

Rekabet gücünü belirleyen temel faktör Ar-Ge ve inovasyon kaynaklı yüksek 

ve sürdürülebilir verimlilik artışıdır. Teknolojik yenilikler, rekabet yapısında ve ürün 

ve süreçlerdeki değişimlerin yanı sıra piyasalarda da değişikliğe neden 

olabilmektedir. Rekabet gücü elde etmek; küresel düzeyde bir rekabet stratejisine 

sahip olmayı, kalifiye işgücüne yatırım yapmayı, yenilik faaliyetlerini devam 

ettirmeyi ve müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri rakiplere kıyasla daha 

hızlı bir şekilde piyasaya sürmeyi gerektirmektedir. 
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1.2.2.3. Pazarlama ve Satışa İlişkin Rekabet Gücünün 

Kriterleri 

1.2.2.3.1. Kalite ve Standartlara Uygunluk 
 

  Kalitenin literatürde çeşitli tanımları bulunmaktadır. En yalın haliyle 

tüketicinin istediği özelliklere uygunluktur62. 

Kalite; rekabet gücü ile hedeflenen, yurtiçi piyasada rekabeti azaltmaksızın 

uluslararası piyasaların talep ve tercihlerine uygun mal ve hizmeti rakiplere kıyasla 

en düşük maliyette sunmak ve dolayısıyla yaşam standartlarını artırmaktır. Hali 

hazırda yüksek bir işgücü maliyetine sahip olan ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve 

çevre ile ilgili giderleri yüksek olan ülkeler bu tip refah harcamalarını artan 

verimlilikle belgelemek zorundadırlar. Öte yandan teknolojik yenilikler ve sosyal 

damping (düşük işgücü ücreti uygulaması, olumsuz sağlık ve çevre koşullarında işçi 

çalıştırma vb.) uygulayan ülkelerin birim işgücü maliyetlerine azaltması gibi 

nedenlerle daima daha düşük maliyete ürünlerini uluslararası piyasalara süren ülke 

ve işletmeler çıkmaktadır. Bu durumda rekabet güçlerini reel anlamda korumak 

isteyen ülkelerin fiyat/maliyet rekabeti yerine zaman rekabeti (teslimde dakiklik ve 

ürünlerin dayanıklılık süresi) ve ürün esnekliği rekabeti (ürün çeşitliliği, müşteri 

memnuniyeti, vb.) de dahil olmak üzere kalite rekabeti yoluyla uluslararası 

piyasalarda rekabet etmeleri gerekmektedir. 

Üretilen ürün ya da hizmetin bir takım standartlara uyması ve bu standartlara 

uygunluk, kalite kavramının tüketiciler tarafından da hissedilebilmesini kolaylaştırır. 

Bu da işletmelerin piyasada rakipleriyle rekabet edebilmelerine yardımcı olur63. 

 

 

 

 
                                                             
62“Toplam Kalite Yönetimi’ne İlişkin Temel Bilgiler” (çevrimiçi) 
http://www.tusiad.org.tr/turkish/rapor/siad2kalite/html/sec3.html, 2005 
63 Ö. DOĞAN, “Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Dergisi, Cilt:2 Sayı:1, (çevrimiçi) http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php?idm, 22.09.08 
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1.2.2.3.2. Hız  
 

  21. yüzyılda “hız kavramı” işletmelerin pazarda kendilerine yer bulabilmeleri 

açısından önem kazanmıştır. 20. yüzyılda işletmelerin ürünlerini satabilmeleri için 

ürünlerinin maliyetlerinin düşük ve işlevsel olması, kaliteli olması, sattıkları ürünler 

için satış sonrası servisin iyi olması, müşterileriyle olan ilişkilerinin dinamik olması 

önemliyken artık içinde bulunduğumuz yüzyılda, yukarıda bahsedilen etkenler hız 

kavramıyla anlam kazanabilmektedir.   

Küreselleşmeyle birlikte işgücü ve sermaye dünya üzerinde artık eskiye 

oranla daha kolay hareket edebilmektedir. Bunun sonucunda aynı alanda faaliyet 

gösteren işletmeler artık yalnızca bulundukları yerdeki yerel işletmelerle değil, aynı 

zamanda dünya genelinde faaliyet gösterebilen küresel işletmelerle de rekabet etmek 

zorundadırlar. Bu da ürünlerini rakiplerine kıyasla hızlı bir biçimde üretmek, hızlı bir 

biçimde tüketicilere ulaştırmak zorunluluğunu doğurmuştur64.  

Yaşam şartlarının, dolayısıyla tüketici talep ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği 

günümüzde üretilen ürün ve hizmetlerde hızlı karar vermek önemlidir. Süreçlerdeki 

hız daha sonra önem kazanır. Ayrıca tedarikçisi oldukları büyük işletmelerin üretim 

hızlarına yetişebilmeleri onların rekabet üstünlüğü elde etmelerine olanak verir.  

 

1.2.2.3.3. İhracat Payı  
 

Ürettikleri ürünleri ihraç edebilmeleri işletmelerin rekabet gücü üstünlüğü 

sağladığının göstergesidir. İşletmeler yurtdışı fuarlara katılmaları, uluslararası ticaret 

örgütlerine üye olmaları, bulundukları sektördeki benzer işletmelerle işbirliği içine 

girmeleri ihracat paylarını ve dolayısıyla rekabet güçlerini arttırır.  

 

 

 

                                                             
64 Senem BESLER, “Rekabet Üstünlüğü Nasıl Elde Edilir”, A.Ü. İİBF Dergisi,  Cilt: 18, Sayı: 12, 
2002, s. 39 
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1.2.2.3.4. Pazar Payı 
 

Bir işletme ister iç pazara, isterse dış pazarlara girmeye karar verdiğinde, her 

iki pazarda da hedef alacağı pazar payını ve bu paya ulaşmak için izleyeceği 

stratejilerini belirlemek zorundadır. Pazar payı rekabette önemli unsur haline 

gelmiştir. Çoğu durumda, hedefledikleri pazarın önemli payına sahip olmuş 

işletmeler, rakiplerine göre rekabet avantajına sahiptirler65.  

İşletmelerin rekabet gücünü gösteren yukarıda değinilen faktörler yanında 

ifade edilebilecek diğer faktörler ise; Alt yapı ve pazara yakınlık, Devlet yardımları, 

Yatırım yapabilme gücü, Kapasite esnekliği, Güvenilirlik, İşletme imajı ve 

markalaşma, Satış sonrası hizmetler, Envanter yönetimi uygulamaları, Üretim 

zamanı, Teslimat hızı ve güvenilirliği, Finansman olanakları, Uygulanan yönetim 

yaklaşımı ve politikaları, Dış pazar bilgisi, Müşteri ve çalışan memnuniyetidir66. 

 

1.2.3. Rekabet Gücünün Belirleyicileri 
 

Rekabet gücünün temel belirleyicileri; üretim koşulları, talep koşulları, bağlı 

ve destek endüstriler ile piyasa yapısı ve işletme stratejileridir. Bu temel belirleyiciler 

aynı zamanda işletmelerin dışsal kaynaklarını oluşturmaktadır.  

Başlangıç aşamalarında temel belirleyicilerin tüm unsurlarının sağladığı 

üstünlüklere ve dolayısı ile yüksek rekabet gücüne sahip olmak mümkün olmayabilir. 

Üstünlüklerin çoğu, belirleyicilerin zaman içinde karşılıklı etkileşimi ile ortaya çıkar, 

gelişir veya azalır. Bu nedenle bir belirleyicide ortaya çıkan üstünlüğün niteliğinden 

çok diğer belirleyicileri uyarma etkisi önemli olmaktadır. 

 

 

 

                                                             
65 Ö. DOĞAN, a.g.e., s.15 
66 A. KAYABAŞI, a.g.e., s. 9 
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1.2.3.1. Rekabet Gücünün Temel Belirleyicileri 

1.2.3.1.1. Üretim Koşulları 
 

Üretim koşulları, bölgelerin üretim faktörleri açısından konumunu içermekte 

ve faktörlerin varlığına, niteliğine ve faktör geliştirme mekanizmalarına göre rekabet 

gücünü etkilemektedir. Üretim sürecinin girdileri olarak dikkate alınan ve rekabet 

gücü yaratmada etkili olan üretim faktörleri; işgücü kaynakları, fiziksel kaynaklar 

bilgi kaynakları, sermaye kaynakları ve altyapı yatırımları olmak üzere beş grupta 

toplanabilir67: 

İşgücü Kaynakları: İşgücü kaynakları, çalışan kişilerin sahip oldukları 

meslekî, eğitim ile ilgili ve sosyal özelliklerinin bir bütünüdür.  

Fiziksel Kaynaklar: Kullanılabilir arazi, verimli topraklar, madenler, 

ormanlar, hidroelektrik güç kaynakları, avlanma alanları ile uygun iklim koşulları, 

coğrafi büyüklük ve yerleşim alanı gibi fiziksel kaynakları içermektedir. 

Bilgi Kaynakları: Üniversiteler, devlet araştırma kurumları, özel araştırma 

kurumları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ticarî kuruluşlar gibi bilgi üretmeye 

yönelik kurum ve kuruluşlar ile bu tür kurumların ürettiği her tür bilimsel ve teknik 

bilgi, bilim ve iş dünyası ile ilgili literatür, piyasa araştırma raporları ve piyasa 

bilgilerinden oluşmaktadır. 

Sermaye Kaynakları: Her türlü sermaye yatırımlarını içerir. Yerli- yabancı 

veya doğrudan-dolaylı olarak ele alınabilecek sermaye kaynakları, tasarruf eğilimi ve 

finans sektörünün yapısına göre değişmektedir. Ancak sermaye piyasalarının 

küreselleşmesi ile bu kaynaklar, belli bir bölgeye üstünlük sağlama özelliğini diğer 

üretim faktörlerine göre daha hızlı kaybetmiştir. 

Altyapı Yatırımları: Belirli bir ekonomik alanda üretim koşullarının 

yaratılmasını ya da geliştirilmesini sağlayan her tür yatırımı kapsamaktadır. 

Bölgedeki yatırımların verimliliğini yükselten ve yaşam kalitesini etkileyen iletişim, 

                                                             
67 Necla AYAŞ, “Bölgesel Rekabet Gücünü Geliştirmeye Yönelik Alternatif Bir Yaklaşım: Yeni 
Endüstriyel Bölgeler Yaklaşımı (Denizli Örneği)”, Doktora Tezi,  Muğla, 2003, s.10 
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ulaşım, posta hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel hizmetlerle ilgili olarak yapılan 

temel altyapı yatırımlarından oluşmaktadır.  

 

1.2.3.1.2. Talep Koşulları 
 

Talep koşulları rekabet gücünün iyi bir tanımlayıcısıdır. Bu nedenle talep 

koşullarının rekabet gücü açısından önemini ortaya koymak için öncelikle talebin 

etkilendiği unsurların bilinmesi gerekir.  

Talep koşulları rekabet gücü üzerinde statik ve dinamik olmak üzere iki tür 

etki yaratır. Statik etkiler ölçek ekonomilerine bağlı olarak oluşurken, rekabet 

gücünü geliştiren ve işletmelerdeki gelişme ve yeniliğin hızını belirleyen dinamik 

etkilerdir. Statik ve dinamik etkilerin ortaya çıkması, talep koşullarının belirli 

özellikleriyle ilgilidir. Bu açıdan söz konusu özellikler; talebin yapısı ve bileşimi, 

talebin genişliği ve büyüme hızı ile talebin küreselleşmesi olarak ele alınmaktadır. 

İhtiyaçları yerli ve yabancı diğer işletmelerden önce tahmin etmek bölgedeki 

işletmelere potansiyel üstünlük sağlamaktadır. İşletmeler söz konusu talebi 

karşılamak için üretim teknikleri ve süreçleri geliştirme konusunda erken davranırlar. 

Geniş bir piyasaya sahip olmanın rekabet gücü üzerine etkileri ile ilgili çeşitli 

görüşler bulunmaktadır. Bazı iktisatçılar ölçek ekonomilerinin, rekabet gücü için bir 

başlangıç olacağını savunurken, bazıları da küresel sektörlerde rekabet gücü 

kazanmak için sınırlı talebin önemini vurgulamaktadır. Sınırlı talep durumunda 

işletmelerin yabancı piyasalara yönelmek zorunda kalacağı belirtilmektedir. Ancak 

talep hacminin rekabet gücü üzerindeki etkisi bu görüşlerden yalnızca birisiyle 

açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bu nedenle rekabet gücünü etkileme açısından 

her iki görüş de dikkate alınmaktadır. Büyük ilk kuruluş maliyetleri, pahalı teknoloji 

ve büyük ar-ge harcamaları gerektiren yatırımların yapılabilmesi için başlangıçta 

talebin belirli bir büyüklüğü aşması gerekir. Geniş talep hacmi, ölçek ekonomilerinin 

varlığı ve genişletilebilme olanağı ile ilgili olarak üstünlük sağlayabilir. 

Talep koşullarının rekabet gücü sağlaması bölgesel talep ile küresel talebin 

uyumlu olması durumunda mümkündür. Uluslararası taleple benzer özellikler 
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taşıyan, nitelikli ve geniş olduğu gibi aynı zamanda hızlı gelişen bir talep ile 

uluslararası piyasalarda rekabet etme olanağı bulunmaktadır. Küresel talep ile 

bölgesel talep uyumunun sağlanması şu durumlarda mümkün olmaktadır: 

• Televizyon, sinema gibi kitle iletişim araçlarının sosyo-kültürel etkileri, 

• Bölgeye gelen turist sayısının artmasıyla, onların ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik olarak işletmelerin yatırım yapması 

• Çalışmak, eğitim görmek, gezmek, eğlenmek amacıyla yurt dışına giden 

kişilerin yurda döndüklerinde alışmış oldukları tüketim kalıplarını devam 

ettirmek istemesi, 

Küresel talep ile bölgesel talep uyumunun rekabet gücünü geliştirmedeki 

önemi büyük olmakla birlikte, talebin nitelikli ve uzmanlaşmış olması daha 

önemlidir. Gelişmiş ve uzmanlaşmış talep koşulları, işletmelere gelişme yönünde 

baskı yaratarak teknoloji ve yeniliklerin uygulanmasını sağlamaktadır. 

Hirschman'a göre iç piyasanın sınırlılığı, gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda 

sektörün gelişmesine izin vermez. Bazı sektörler, belirli bölgelerde daha fazla 

gelişme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle başlangıçta, bölgede talep koşulları 

açısından sürükleyici güce sahip olan sektörün gelişmesine öncelik verildiğinde, 

ekonomi canlanmakta ve hızla gelişmektedir. 

 

1.2.3.1.3. Bağlı ve Destek Endüstriler 
 

Bağlı ve destek endüstrilerin durumu, rekabet gücünün geliştirilmesi ve uzun 

dönemde üstünlüğün sürdürülmesi açısından önemlidir. Tamamlayıcı sektörlerin 

varlığı ve güçlü bir sektörel ağın kurulması, işletmeye girdi temini ve yeniliklerin 

uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Hirschman'ın, yatırımların tamamlayıcılık etkileri konusundaki görüşleri, 

bağlı ve destek endüstrilerin rekabet gücü üzerinde yaratacağı etkinin teorik 

temellerini oluşturmaktadır. Hirschman'a göre yatırımların geliri ve dolayısıyla 

tasarrufları arttırma etkisi yanında doğrudan yatırımları arttırma etkisi de vardır. Bu 
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etki gelişme açısından dinamik yararlar sağlar. Belirli bir bölgede yatırım yapılması 

yeni yatırımlar için dışsal yararlar sağlayarak, bağlı ve destek endüstrilerin 

kurulmasını teşvik eder. 

Porter yaklaşımında coğrafi yoğunlaşmanın etkilerini de içerecek şekilde 

geliştirilen bağlı ve destek endüstriler; uzmanlaşılan sanayilerin kendisiyle ilişkili 

olan, mevcut altyapı olanaklarını kullanarak yarattığı yeni sektörleri içerirken, 

destekleyici sektörler, belirli bir sektörün üretim için ihtiyaç duyduğu girdileri 

sağlamaya yönelik sektörlerden oluşmaktadır. Rekabet gücüne sahip bağlı sektörler, 

daha değişik üstünlükler yaratmaya yönelik olarak yeni sanayilerin oluşumunu teşvik 

edebilir. Ayrıca bu tür sektörler bilgi akışı ve teknolojik değişimi hızlandırarak, yeni 

fırsatların algılanması ve değerlendirilmesi olasılığını artırmaktadır. 

İşletmeler öncelikle fiziki olarak kendilerine en yakın destekleyici sektörleri 

tercih edeceklerinden dolayı bir bölgedeki destekleyici sektörlerin varlığı, gelişmekte 

olan diğer sektörlere de üstünlük sağlayabilir. Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu 

girdileri temin etmede, kolaylık ve yakınlık yeterli değildir. Ayrıca girdilerin en 

verimli şekilde kullanılmaları hakkında bilgi sahibi olunması da gerekir. 

Gerek bağlı sektörlerin, gerekse destekleyen sektörlerin rekabet gücüne 

katkıları, bilgi akışı ve teknoloji alışverişi yoluyla olmaktadır. Başarılı bağlantılı 

sektörlerin bulunması, sektörlerin daha hızlı gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bağlı 

ve destek endüstrilerin rekabet gücünü etkilemesi, temel belirleyiciler sistemindeki 

diğer belirleyenler ile karşılıklı etkileşim içinde bulunması ile mümkün olmaktadır. 

 

1.2.3.1.4. Piyasa Yapısı ve Rekabet 
Stratejileri 

 

Piyasa yapısını belirleyen unsurlar; piyasadaki satıcıların birbirleri ile 

ilişkileri, alıcıların birbirleriyle ilişkileri, satıcılarla alıcılar arasındaki ilişkiler 

şeklinde sıralanmaktadır: Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sayı ve büyüklükleri 

de piyasa yapısının belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Sektör yapıları dağınık ve 

bütünleşik yapılar arasında değişik konumlarda yer alabilmektedir. Dağınık bir 
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sektörde belirli işletmelerin üstünlüğü olmaksızın çok sayıda işletme rekabeti 

sürdürmektedir. Tamamen bütünleşik bir yapıda ise tek bir işletme veya hakim 

konumda bir işletme bulunmaktadır. Genel olarak sektörler değişen ölçülerde bu iki 

konum arasında farklı yerlerde bulunabilir. 

Piyasalara giriş engelleri ve buna bağlı olarak işletme oluşumu piyasa 

yapısının belirlenmesinde bir diğer önemli unsurdur. Bölgede gelirler, ilgili sektöre 

giriş çıkış engelleri tarafından belirlenmektedir. Yüksek giriş engelleriyle korunan 

piyasalarda yüksek kârlar ve tekelci yapı işletmelerin yenilik ve değişimler 

karşısında daha duyarsız ve yavaş olmalarına neden olurken, düşük giriş engelleri 

işletme oluşumunu kolaylaştırarak yerel piyasayı canlandırmaktadır68. 

Hem üretim hem de talep koşullarının belirleyici olduğu piyasalarda lider 

işletmeler, piyasaya girişleri çeşitli engellerle zorlaştırma eğilimindedir. Bu şekilde 

kıt kaynaklardan daha fazla yarar sağlama amaçlanmaktadır. Söz konusu kıt 

kaynaklar üretim faktörleri gibi somut varlıklar olabileceği gibi marka, patent veya 

pazarlama becerileri gibi soyut varlıklar da olabilir. 

Benzersiz bir değer karması yaratabilmek için, bilinçli olarak 

rakiplerinkinden farklı faaliyetlerin seçimi olarak tanımlanan rekabet stratejisi; 

teknolojik ilerleme, küreselleşme, tüketici tercihlerindeki uzmanlaşma ve 

farklılaşmalara bağlı olarak değişmektedir.  

 

1.2.3.2. Rekabet Gücünün Dışsal Belirleyenleri 
 

Rekabet gücünün dört temel belirleyeni yanında, iki dışsal belirleyeni 

bulunmaktadır. Bunlar; devletin rekabet gücü üzerinde yarattığı etkiler ile çeşitli 

nedenlerle ortaya çıkan küresel gelişmelerdir. 

 

 

 
                                                             
68 Necla AYAŞ, a.g.e., s.11,21,22,23, 2003 
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1.2.3.2.1. Devletin Rekabet Gücüne Etkisi 
 

Devlet, ortaya çıkan yeni koşullar ve kriz ortamında gerekli tedbirleri alarak, 

işletmelerin rekabet güçlerini arttırabilecek bir faktördür. Rekabet gücünün 

geliştirilmesinde devletin rolünün önemli; ancak dolaylı olduğu vurgulanmaktadır. 

Devletin yapması gereken şey; doğrudan rekabet gücü yaratmak değil, rekabet 

gücünün temel belirleyenleri doğrultusunda bölgeyi desteklemektir. Devletin üretim 

koşulları ile ilgili işlevi, faktör geliştirme durumunda ortaya çıkmaktadır. Ulaşım, 

altyapı, eğitim, sağlık gibi yatırımların yapılması faktör geliştirme açısından 

önemlidir. Söz konusu yatırımlar ise büyük sermaye gerektirir. Bu nedenle bu 

yatırımların devlet yardımıyla veya kamu-özel sektör işbirliğiyle yapılması 

gerekmektedir. Faktör geliştirmeye yönelik faaliyetleri; gelişmiş ve uzman araştırma 

kurumlarının çalışmalarını teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, 

ar-ge çalışmalarını arttırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve altyapının belirli 

alanlara yönelik uzmanlık kazanmasını teşvik etmek olarak sıralanabilir. 

Talep koşullarının geliştirilmesinde devletin doğrudan veya dolaylı olmak 

üzere iki işlevinden söz edilebilir. İlki; devlet doğrudan piyasalara alıcı olarak 

girerek, talep koşullarına bağlı rekabet gücü oluşturabilir. İkinci işlevi ise talep 

koşullarını geliştirecek dolaylı etkiler yaratmaktır. Gelir ve ücret politikalarıyla, 

gelirlerin verimliliğe bağlı olarak yükseltilmesi, mal ve hizmet talebini arttırmanın 

yanında, talep edilen mal ve hizmetin kalitesini yükseltmektedir. Rekabet gücünün 

gelişmesinde ikinci işlevin önemi daha büyüktür.  

Devletin üretim koşullarını iyileştirmeye yönelik en önemli görevi, gelişmiş 

ve uzmanlaşmış üretim faktörü kullanan sektörler ile bu sektörlere bağlı ve destek 

sektörler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini teşvik etmektir. Güçlü ileri-geri 

bağlantıları olan rekabetçi sektörlerin belirlenerek teşvik edilmesi, bölgesel rekabet 

gücünün yatay gelişmesini sağlamaktadır. Devletin piyasa yapısı ve rekabet 

stratejileri ile rekabet gücü kazanma konusundaki işlevi tamamen dolaylı olmaktadır. 

Bu konudaki faaliyetlerine örnek olarak; rekabet koşullarının önündeki yasal ve 

yapısal engellerin kaldırılması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve işletmelerin 



 
52

kendilerine uygun rekabet stratejileri belirleyip uygulayabilecekleri istikrarlı 

ekonomik ortamın oluşturulması verilebilir. 

 

1.2.3.2.2. Küresel Gelişmelerin Rekabet 
Gücüne Etkisi 

 

Rekabetçi işletmelerin gelişmesinde küresel gelişmelerin önemli olduğu 

görülmektedir. İşletmelerin ülke koşullarında faaliyet göstermesini etkileyen ve 

kendi istekleri dışında meydana gelen söz konusu küresel gelişmelerle ilgili olarak 

aşağıdaki örnekler verilebilir: 

• Petrol gibi temel girdi piyasalarındaki dalgalanmalar, 

• Dünya çapındaki sermaye piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar ve 

döviz kurlarındaki değişimler, 

• Yabancı ülkelerin aldığı politik kararlar, 

• Mikro elektronik, biyo-teknoloji gibi temel teknolojilerde yenilenmeler. 

Küresel gelişmelere bağlı olarak yeni fırsatlar doğmakta, bunlar belli bir 

gelişme dinamiğine sahip işletmeler tarafından değerlendirilmektedir. Bu 

gelişmelerle bazı işletmelerin rekabet gücü artarken, bazılarının üstünlükleri sona 

ermektedir69. 

 

1.2.4. Rekabet Gücüne Etki Eden Faktörler 

 

Rekabet gücünü etkileyen faktörler arasında birçok faktör sayılabilir. 

Bunlardan başlıcaları; makro ekonomik yapı, döviz kurları ve kur politikaları, kişi 

başına düşen millî gelir, dış ticaret ve kompozisyonu, dış ticarette korumacılığın olup 

olmaması, üretim maliyetleri, iş gücü maliyeti, faiz oranları, vergiler, üretim 

faktörlerinin verimliliği ve kapasitesi,  altyapı, kalite,  devletin ekonomideki yeri, iç 

                                                             
69 Necla AYAŞ, a.g.e., s.26, 27, 2003 
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talep yapısı, ülkenin ekonomik özgürlük düzeyi, halkın eğitim seviyesi, demografik 

ve kültürel yapı vb. şeklinde sıralanabilir.  

 

1.2.4.1. Makro Ekonomik Faktörler 

 

Genel olarak bakıldığında bir ülkenin rekabet gücünü etkileyecek olan 

faktörler Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) ve büyüklüğü, yıllık büyüme oranı, fiyat 

istikrarı, gelir dağılımı ve adaletsizliğidir. 

Ülkenin sahip olduğu GSYİH'nın büyüklüğü ve dünyadaki yeri bize o ülke 

ekonomisi ve dolayısıyla rekabet gücü hakkında bilgi verecektir.  

Ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme farklı kavramlardır. Ekonomik 

büyüme millî gelirde bir dönemden diğer döneme olan değişimi ortaya koyarken, 

ekonomik kalkınma büyümeyi de içerisine alan çok daha büyük bir konsepti 

içermektedir. Ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünün artması ile ülkedeki 

yaşam standartlarının artması sağlanmış olacaktır. Yaşam standartlarındaki artış, 

ülkenin ekonomik kalkınma sürecini hızlandıracaktır. 

Uluslararası alanda rekabet gücünü etkileyen bir diğer makro değişken ise 

fiyatlar genel düzeyi, yani enflasyon seviyesi ve seyridir. Fiyat istikrarı sadece 

uluslararası rekabet gücü için değil aynı zamanda ülkenin temel ekonomik 

hedeflerinden bir tanesidir.  

Bir diğer gösterge gelir dağılımıdır. Bir sosyal sistemin başarısı, ekonominin 

gelir yaratma kapasitesi kadar, yaratılan gelirin nasıl bölüşüldüğüne de bağlıdır. 

Servetin sınırlı sayıdaki bireylerin ellerinde toplandığı ekonomilerde hem toplumsal 

barışı korumak zorlaşmakta hem de ekonominin büyüme istikrarı tehlikeye 

sokmaktadır. 

Yine makro boyutta rekabet gücünü etkileyen bir diğer unsur, kamu 

kesiminin ekonomik faaliyetler içersindeki yeri ve büyüklüğüdür. Devlet ekonomik 

faaliyetlerin içerisinde bizzat yer aldığı gibi işçi ücretleri, faiz oranları, döviz kurları, 
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enflasyon gibi rekabet gücünü etkileyen faktörleri de etkileyerek, dolaylı bir etkide 

yaratmaktadır. 

Kamunun olduğu yerde rekabet olmayacağı için devlete ait ekonomik 

işletmelerin olduğu ekonomilerde rekabetten bahsedilemez. Devlete ait işletmelerin 

aşırı kâr elde etme veya zarardan kaçınma gibi bir endişeleri olmamaktadır. Bu 

durum rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Yine rekabet gücünü etkileyecek olan bir başka makro değişken döviz kuru 

politikasıdır. Kur politikasının özellikle fiyat-maliyet rekabet gücü açısından önemi 

büyüktür. Ulusal paranın aşırı değerli olması rekabet gücünü azaltırken, yabancı 

paranın aşırı değer kazanması da rekabet gücünü arttırıcı bir etki yaratmaktadır.  

 

1.2.4.2. Mikro Ekonomik Faktörler 

 

a) Maliyetler: Belirli bir ürünün rekabetçi durumunu sürdürmesi, maliyetlerin 

düşürülmesine, kalitenin iyileştirilmesine ve ürünün geliştirilmesine bağlıdır. 

Maliyetler fiyat-maliyet rekabeti açısından uluslararası rekabeti doğrudan 

ilgilendirmektedir. Üretim maliyetleri sabit ve değişir maliyetlerden oluşmaktadır. 

Bunların içerisinde de işçi ücretleri, girdi, enerji, sermayeye ödenen bedel, vergiler 

vb. maliyet unsurları yer almaktadır. 

b) Verimlilik: Verimlilik kavramı, üretim sırasında kullandığımız insan gücü, 

hammadde, alet ve makineler, enerji, su, toprak, gübre gibi kaynaklarla üretim 

sonunda elde ettiğimiz ürün arasındaki ilişkiyi, yani girdi-çıktı oranını anlatır. Birim 

zamanda, örneğin bir günde, bir ayda ya da bir yılda, üretilen mal ya da hizmetin 

büyüklüğünü ölçüp onu üretmek için kullanılan kaynağın ya da kaynakların 

miktarına bölünürse, verimlilik oranı bulunur. Çeşitli hesaplamalar sonunda 

bulunacak verimlilik oranları ya da katsayıları, tek başlarına pek fazla anlam ifade 

etmez. Bu oranları karşılaştırmalı olarak değerlendirmek gerekir. Söz konusu 

karşılaştırmalar ise bir işletmenin çeşitli bölümleri, değişik işletmeler, sektörler yada 

ekonomiler arasında yapılabileceği gibi, tek bir ürün, işletme, sektör yada ekonomi 

düzeyinde veya değişik zaman dilimleri arasında da yapılabilir. 
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Verimlilik, bir ülkenin yaşam standartlarının belirlenmesi açısından diğer tüm 

faktörlerden çok daha büyük öneme sahiptir ve ekonomik performansın en iyi 

göstergesidir. Verimlilik aynı zamanda ulusların gelişmişlik düzeyini 

belirlemektedir.  

 

1.2.4.3. AR-GE Çalışmaları 

 

Bir ülkenin rekabet gücünü etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri de Ar-Ge 

çalışmalarıdır. Uzun dönemde fiziki sermaye gibi ekonomik büyümenin diğer 

belirleyicileri azalan verim kanununa tabi olduğu halde, Ar-Ge, teknoloji ve insan 

kaynakları söz konusu olduğunda sabit ve artan verim koşulları geçerli 

olabilmektedir. Buna bağlı olarak da, teknolojik gelişme ve onu besleyen Ar-Ge 

yatırımları, bilim adamı ve araştırmacı sayısı ve kalitesi, inovasyon kültürü giderek 

yeni bilgilere ve buluşlara daha bağımlı hale gelen günümüz ekonomilerinin rekabet 

gücünü artırarak, uzun dönemde sürdürülebilir büyüme sürecinin ana 

belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. 

Rekabet gücü ve Ar-Ge faaliyeti bir birini besleyen bir süreçtir. Piyasa 

rekabet koşulları iyileştirilmeden Ar-Ge ortamının da iyileşmeyeceği, dolayısıyla da 

AR-GE yatırımlarının artmayacağı, Ar-Ge yatırımları artmadan inovasyon ve rekabet 

gücünün gelişmeyeceği anlaşılmaktadır. 

 

1.2.4.4. Dış Ticarette Liberalizasyon 

 

Ülkenin ihracat potansiyeli, ihracatın ithalâtı karşılama oranı, döviz kaynağı 

yaratabilme kapasitesi ve tüm bunların yanında ülke ekonomisinin dışa açıklık 

düzeyi uluslararası rekabet düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Ülke 

kendi içine kaplı bir yapı içerisinde sadece iç ticaret yapacağından dolayı zaten 

kapalı ekonomilerde ülkenin uluslararası rekabet gücünden bahsetmek pek mümkün 

olmayacaktır. 
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Bir ülke ancak ihracat yapabildiği sürece ulusal zenginlini artırabilecektir. 

Ulusal zenginliği artırmanın yolu da dış ticarette özellikle de ihracatta yatmaktadır. 

İhracatı arttırabilmek için ise ülkenin uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip 

olması gerekmektedir. İthalât ülkenin dezavantajlı konumda üretmek zorunda kaldığı 

malların temini için gereklidir. O halde ülke, avantajlı üstünlüğe sahip olduğu malları 

yurt dışına satmalı ve dezavantajlı durumda ürettiği malları yurt dışından temin 

etmelidir. Bu gerekçeyle dış ticarette liberalizasyonun rekabet gücü açısından önemi 

ortaya çıkmaktadır. 

Uluslararası sınırların yok olduğu ve ilişkilerin zamanla daha iç içe girdiği 

yeni dünya düzeninde, bir taraftan özellikle Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik'te 

ortaya çıkan bölgesel ticarî entegrasyonların yükselişi, diğer taraftan serbest ticaret 

bölgeleri, gümrük birlikleri ve ortak pazarların ekonomik entegrasyonlar olarak 

yaygınlaşması karşılıklı çıkara dayalı bir "pazar paylaşımının", "pazar savaşımının" 

yerini aldığının en güçlü göstergeleridir. Gelişmenin bu denli baş döndürücü 

olmasının nedeni, dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dünya pazarından 

daha büyük paylar almaktır. Dünya pazarından daha büyük pay almanın yolu da 

uluslararasında rekabet edebilen ve bu rekabeti sürdürebilen işletmeler ve endüstri 

yapısına sahip olmaktan geçmektedir. Gerek aktif gerekse pasif rekabet edebilen 

işletmelerin varlığı bir ülkeyi uluslararası pazarda söz sahibi yapmaktadır ve bu 

ülkenin sesini uluslararası alanda duyurmasına sebep olmaktadır. 

Yapılan bir çok akademik çalışma ile uluslararası ticaret performansı ile 

rekabet gücü arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Ülkelerin belirli mal 

grupları veya sektörlerdeki ihracat payları azaldığında veya başka bir ifade ile ülkeye 

giren ithal malı miktarında artış olduğunda rekabet gücü azalmıştır. Ülkenin dış 

ticaret performansı doğrudan rekabet gücü ile ilgilidir. 

Dış ticaret liberalizasyonun rekabet gücünü etkileyen bir faktör olarak 

kullanabilmemiz için, ihracat ve ithalât rakamlarının değeri, bunların gayri safi millî 

hâsılaya oranları, ihracatın ithalâtı karşılama oranı, dünya ticaretinde ülke ihracat ve 

ithalâtının payları, sektörler itibarıyla sahip olduğu değerleri, ödemeler dengesi ve 
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dış ticaret açığı ve bu açığın gayri safi millî hâsılaya (GSMH) oranı gibi bir çok 

gösterge yol gösteren kaynaklardır70. 

 

1.2.5. Uluslararası Rekabet Gücü 

 

Uluslararası alanda rekabet edebilirlik veya diğer bir ifadeyle uluslararası 

rekabet gücü, kısaca şöyle tanımlanabilir; bir işletme veya ülkenin ya da sektörün 

dünya piyasalarındaki satış kabiliyetidir. Güçlü ekonomi yaratılabilmesinin temel 

koşulu rekabet gücünü arttırmaktan geçer. Rekabet gücü, bir ülkenin üretim 

yeteneğinin ve kapasitesinin düzenli bir şekilde artışını ifade eder. Bir başka ifadeyle, 

ulusal düzeyde rekabet gücü, bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin sürekli ve 

düzenli artışlar göstererek ekonomik refah düzeyini yükseltmesi ve bunun sonucu 

olarak ülke vatandaşlarının yaşam standartlarının iyileştirmesi anlamına gelmektedir. 

Ülkelerin rekabet gücü, işletmelerin toplam rekabet gücünün dışında bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin rekabet gücü ile ulusal düzeydeki rekabet 

gücü arasında birbirini tamamlayan bağlar olduğu ortadadır. Dünyadaki küreselleşme 

eğilimlerinin ortaya koyduğu genel şartlara uygun olarak, işletmelerin ürettikleri mal 

ve hizmetlerde rakiplerine karşı üstünlük kazanmaları, ülkelerin ise bu tür 

işletmelerin kurulması için gerekli ortamı sağlamada diğer ülkelere nazaran bazı özel 

şartlara sahip olmasıdır71. 

Ekonominin bir bilim olarak kabul edilmesinden günümüze kadar, rekabet 

ekonomistlerin sürekli olarak kafasını meşgul eden ve üzerinde çalışmalar yapılan bir 

konu olmuştur. Dış ticaret teorilerinin öncüsü "merkantalisler"den günümüze kadar 

uluslararası ticaret için sürekli olarak yeni teoriler üretilmiş ya da mevcut teorilere 

katkılar yapılmıştır. Ancak, bunlardan sayılı olanı kabul görmüş ve benimsenmiştir. 

Uluslararası ticareti açıklamaya çalışan teoriler, gerçekte uluslararası alanda ülkelerin 

yerinin nasıl tayin edileceğini açıklamaya çalışmışlardır. Diğer bir deyişle, 

                                                             
70Bülent ALTAY, “Avrupa Birliği'nde Rekabet Politikaları, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin İhracatta 
Rekabet Gücünün Ölçülmesi”, Doktora Tezi, Afyonkarahisar, 2006, s.51 
71 Bülent ALTAY, a.e., s.28 
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uluslararası ticarette rekabetçi üstünlüğün belirleyicilerini tayin etmeye ve bu konuya 

ışık tutmaya çalışmışlardır. 

Merkantilizmden günümüze kadar uzanan bu teorilere bakılacak olursa, 

uluslararası rekabetin belirleyicilerinin farklı görüş ve ekollerinde klâsik ve modern 

yaklaşımlar şeklinde bir ayırım yapmak gerekecektir. 

 

1.2.5.1. Uluslararası Rekabet Gücüne Modern 

Yaklaşımlar 

 

İktisat biliminin temelleri klâsik iktisatla atılmıştır. Klâsik dış ticaret teorileri 

olarak literatüre geçen yukarıda kısaca değinilen teoriler, uluslararası ticaretin hangi 

durumlarda ve nasıl yapılabileceğinin yanı sıra, hangi ülkenin neye göre, hangi malı 

üreterek rekabetçi bir üstünlüğe sahip olabileceğini açıklamaya çalışmışlardır. 

Ancak, hem nüfus hem teknoloji hem de ticarî ilişkiler açısından gelişen ve büyüyen 

dünya, gelişme ve büyümenin yanında küresel ilişkiler nedeni ile de giderek 

küçülmüştür ve küçülmektedir.  

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, yaşananlar daha öncede belirtildigi üzere 

dünyayı ekonomik, politik ve sosyo-kültürel olarak değiştirmiştir. Klâsik dış ticaret 

teorileri bu gelişmeler sonrası oluşan yeni dünya düzeni içindeki uluslararası ticareti 

ve uluslararası rekabet gücünü belirleyen faktörleri açıklamak için yetersiz 

kalmışlardır. Bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısında ve özellikle küresel eğilimlerin 

hız kazandığı ve teknolojik gelişmelerin yön verdigi 1970'ler ve sonrasında 

uluslararası rekabet gücü ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bunun sebebi, küresel 

ekonominin getirdigi zorunluluklardan birisi de uluslararası rekabet gücü olmuştur. 

Bu çalışmalar arasında öne çıkan ve önemli olanları, kısaca anlatılmaya 

çalışılmaktadır72. 

 

 
                                                             
72 Özlem ÇETİNKAYA, “Türkiye’nin Rekabetçi Üstünlüğüne Üretici Birliklerinin Katkısı: Tariş 
Örneği”, Doktora Tezi, Aydın, 2005, s.36 
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1.2.5.1.1. M. Porter’ın Rekabetçi Üstünlük Teorisi 

 

Günümüzde ulusal verimliğin kaynağını ileri teknoloji ile nitelikli işgücü 

oluşturmaktadır. Bol ve ucuz faktörlerin yarattığı karşılaştırmalı üstünlükler yerini 

teknolojik gelişme ve yeniliklere bırakmaktadır. Yeni üretimde sermaye, teknoloji ve 

bilgi temel üretim faktörleri olmaktadır. Bu düşünceden yola çıkan Porter ülkelerin 

uluslararası rekabetçi üstünlüklerini yeni bir teori içerisinde açıklamaya çalışmıştır. 

Rekabet konusunda Michall.E. Porter, bu konudaki ününü 1990 yılında 

yayınlanan "Ulusların Rekabet Üstünlüğü" (The Competitive Advantage of Nations) 

ile elde etmiştir. Porter bu çalışmayı rekabet gücü yüksek on ülkenin verilerine 

dayanarak, geniş bir araştırma grubu ile dört yıllık bir çalışma sonucu ortaya 

çıkarmıştır. Porter'ın amacı, ne bir teoriyi ispatlamaya ne de çürütmeye yöneliktir. 

Amaç; rekabet gücünü açıklama konusunda, geleneksel karşılaştırmalı üstünlükler 

teorisinin ötesinde bir açıklama sunabilmektir. Bir ülkenin sahip olduğu 

karşılaştırmalı üstünlük zaman içinde hızla değişmektedir. Böylece üstünlükler kalıcı 

değil, esnek bir içerik kazanmaktadır. Teoride, yalnızca doğal kaynak, sermaye veya 

işgücü avantajları tek tek değil, rekabet avantajı yaratan tüm faktörler birlikte dikkate 

alınmaktadır. Başka bir ifadeyle, yeni ürün, teknolojik farklılıklar, ölçek ekonomileri 

ve piyasa yapıları hep birlikte rekabet gücünü yaratan unsurlar olarak ele 

alınmaktadır. Bu yeni yaklaşımda, ürün tasarımı ve teknolojisi de, faktör avantajı ve 

ölçek ekonomileri kadar önemli unsurlar olarak ön plâna çıkmaktadır73. 

Porter’ın çözümlemeleri, uluslararası işletmeler ve bunun içinde rekabet 

ettikleri sektörler düzeyindedir. Ona göre, çokuluslu işletmeler, daha yüksek dereceli 

ve sürekli rekabetçi avantajlar peşinde koşmalı ve örneğin düşük ücretler gibi geçici 

kaynaklara güvenmemelidirler74.  

Porter'a göre, rekabet avantajlarını ülkeler değil, işletmeler yaratır. Bu 

nedenle işletmelerin rekabet stratejileri önemlidir. Bir ülkenin uluslararası düzeyde 

                                                             
73 C. ERKAN, Küreselleşme ve Avrupa Topluluğu Karşısında Türkiye'nin RekabetYeteneği, 
Takav Matbaacılık, İzmir,1993, s.64 
74  Aykut  KİBRİTÇİOĞLU,  "Uluslararası  Rekabet  Gücüne  Kavramsal  Bir  Yaklaşım",  MPM 
Verimlilik Dergisi, Sayı:3.,1996, s.67 
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rekabetçi olması, belli bir rekabet üstünlüğü yaratmasına, bu rekabet üstünlüğünün 

korunmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Bir ülkenin rekabet üstünlüğünün 

temelinde; ekonomisinin yapısal farklılıkları, değer yargılarında, kültüründe, 

kurumlarında ve tarihindeki farklılıklar gibi önemli etkenler bulunmaktadır75. 

Porter'a göre, bir ulusun uzun vadedeki hayat standardının ve kişi başına 

ulusal gelirinin esas belirleyicisi verimliliktir (productivity). Hiçbir ülke her üründe 

rekabetçi olamaz (dolayısıyla, her malda net ihracatçı). Bir ulusun beşeri ve diğer 

kaynakları havuzu esasen sınırlıdır. İdeal olan, bu kaynakların mümkün olan en 

verimli kullanımlarda geliştirilmesidir. Porter'a göre, ulusal zenginleşme, rekabetçi 

avantajın geliştirilmesine yüksek oranda bağlıdır. Başlangıçta bir ulus, gelişmesini 

sürdürebilmek için faktör koşullarını kullanmaya çalışır. Bir sonraki aşama, tasarrufu 

teşvik ederken yabancı teknolojiyi ve sermaye araçlarına yapılan yatırımı cazip hale 

getirmeye başlar. Emek ve kaynak yoğun endüstrilerin yerini daha fazla teknoloji ve 

sermaye yoğun endüstriler alır. Porter’a göre, düşey entegrasyon veya çokuluslu 

işletmelerin (ÇUS) küreselleşmesi denen olayın aslında sürdüğünü ve ÇUS’ların 

etkinlikleri ev sahibi ülkeyle koordinasyonu ve ev sahibi ülkeden dolaysız kontrolü 

gerektirdigi için, ÇUS’larla ilgili bütün kurumların gerçekte bir yerde düşey 

entegrasyona dayandığına inanmaktadır. Porter, uluslararası sektörlerle ilgili iki uç 

ayırım yapmaktadır: Çoklu-Yerli (multidomestic) ve Küresel Sektörler. Çoklu-Yerli 

Sektörler, Porter’ın tanımına göre, aynı anda pekçok ülkede bulunan ama her bir 

rekabetin diğer ülkelerinkinden bağımsız olduğu branşlardır. Buna örnek olarak, 

pekçok ülkedeki tüketici bankacılığı sektörü gösterilebilir. Eğer bir Çoklu-Yerli 

sektördeki ÇUS kendi know-how’unu ev sahibi ülkeden konuk olunan ülkeye 

beraberinde getiriyorsa, bu ilgili ülkenin rekabet avantajlarından yararlanabilmek için 

ona yeterlidir. Küresel sektörler ise, ÇUS’lerin bir ülkedeki rekabet durumunun diğer 

ülkedekine önemli ölçüde bağlı olduğu sektörlerdir. Bu nedenle, uluslararası 

endüstri, dünyadaki ilgili yerli endüstrilerin basit toplamı değil, içlerinde rakiplerin 

birbiriyle kelimenin tam anlamı ile dünya ölçeğinde rekabet ettikleri ve birbiri ile 

bağlantılı bir dizi yerli endüstriler bütünü olarak görülmelidir76. 

                                                             
75 Bülent ALTAY, a.e., s.37 
76 Aykut KIBRITÇIOĞLU, a.e., s. 69 



 
61

Porter, geliştirdigi teorisinde ulusal rekabet avantajlarını yaratabilmek için 

şunların olmasını öngörür;  

• Endüstride rekabet avantajı için gerekli yetenek ve kaynakların varlığı, 

• Fırsatlar ile kaynak ve yeteneklerin yöneldigi alanlara ilişkin yeterli bilgilerin 

varlığı, 

• Sermayedar, yönetici ve çalışanların rekabet amacına yönlendirilmesi, 

• İşletmeyi yatırım ve yeniliklere yönelten baskının varlığı. 

 

Porter (1990) bir ülkenin belirli endüstrilerde başarılı, diğerlerinde başarısız 

olmasının nedenlerini geliştirdigi "elmas" (diamond) modeli ile açıklamaya 

çalışmaktadır. Porter’a göre, başarı dış entegrasyonu başaramamış endüstrilerde 

değil, işletme kümelerinde (cluster) elde edilmektedir. İşletme kümeleri işletme ve 

çeşitli kamu ve özel sektör enstitülerinin tedarikçi ve diğer bağlantılarıyla birlikte 

faaliyet gösterdikleri endüstriyel bölgelerdir. Bu kümelerin geliştirilmesi, rekabetçi 

üstünlüklerin elde edilme hızını arttıracaktır. Porter modelinde, rekabet gücünü 

belirleyen faktörler sürekli olarak birbirini etkilemektedir. Bu sistem, birbirini 

karşılıklı olarak etkileyen unsurlardan oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Porter'a 

göre, geniş ve yaygın avantajların ortaya çıkması, sistem içerisinde karşılıklı 

etkileşimin nitelik ve yoğunluğuna bağlıdır. Rekabetçi üstünlükler genellikle, yenilik 

ve değişimlerin hızına bağlı olarak meydana gelmektedir. Porter oluşturduğu model 

içindeki faktörlerin birbiri ile etkileşimine "Karşılıklı Etkileşim Sistemi" adını 

vermiştir. Modelin anlatımı ise, aşağıdaki şekilde verilmektedir.  
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Şekil1.1 : Porter'ın Elmas Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Porter, M.,1990. Competitiveness Advantage of Nations. The Free Press: New 
York, ph.127 

 

 

Porter, ülkelerin rekabet güç ve yeteneğini belirlerken dört grup temel 

değişkenden yola çıkmaktadır. Bunları şu şekilde sıralanabilir;  

Faktör (Girdi) Koşulları; ülkenin belirli bir sanayide rekabet etmek için 

gerekli olan vasıflı emek ve alt yapı gibi üretim faktörlerinin düzeyi, 

Talep Koşulları; endüstrinin sunduğu mal veya hizmete olan talebin yapısı, 

İlgili ve Destekleyici Endüstrileri; uluslararası piyasalara yönelmiş işletmenin 

arkasında yer alan sanayinin yapısı ve potansiyeli, 

İşletme Stratejisi, Yapısı ve Rekabeti; ekonomideki rekabet ortamı ve bu 

ortamı belirleyen şartlar. 

Porter, rekabet gücünün belirleyicisi olarak ortaya koyduğu bu dört ana 

faktörün dışında ayrıca dışsal faktörler olarak iki ilâve değişkene daha değinmiştir 

Şans: işletmelerin dışında gelişen faktörlerdir. AR-GE departmanlarının 

kurulmasıyla yeni icatlar, temel teknolojilerdeki gelişmeler, savaşlar, bir takım dış 

siyasî gelişmeler, yabancıların taleplerinde meydana gelen büyük değişmeler vb. 

birer şanstır. Bunlar ülkelerin sanayi yapısını yeniden şekillendiren ve bir ülkedeki 

İŞLETME STRATESİ 
VE REKABET YAPISI 

GİRDİ 
KOŞULLARI  TALEP 

KOŞULLARI 

İLGİLİ VE 
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şirketlerin el değiştirmesine yol açan gelişmelerdir. Tüm bunlar rekabetçi üstünlüğün 

kazanılması veya kaybedilmesine yol açan faktörlerdir. 

Devlet Politikaları: devlet politikalarını şekillendiren o ülkedeki görev 

başındaki hükûmetlerdir. Hükûmetler almış oldukları politik kararlarla rekabet 

üstünlüğünün gelişmesine veya gerilemesine sebep olabilirler. Anti tröstlerle ilgili 

olarak yaptıkları yasalar dahi rekabeti etkileyen unsurlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hükûmetler sadece aldıkları kararlarla değil yaptıkları alımlarla da 

rekabet üstünlüğünü etkileyebilirler. Rekabet üstünlüğünü arttırdıkları gibi azaltıcı 

etki de yaratabilirler. Hükûmetler bazen ellerindeki kaynakları, bir politika aracı 

olarak teknolojiyi geliştirmek veya yeni icatlar için yatırım yapmak için kullanırlar ki 

bu durum rekabet üstünlüğünün değişmesine yol açmaktadır77. 

Porter modelinde rekabet gücünü etkileyen faktörler sürekli olarak bir birini 

etkilemektedir. Porter sistemi birbirini karşılıklı olarak etkileyen karmaşık bir 

yapıdadır. Porter'e göre rekabet avantajları genellikle yenilik ve değişimlerin hızına 

bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

1.2.5.1.2. Paul Krugman'ın Yaklaşımı 

 

Krugman, işletmeler gibi ülkelerin de rekabet edeceği inancına sahip değildir. 

Bu bakış açısı Krugman’ı küresel rekabet gücü kavramından uzaklaştırır. Ona göre, 

ülkelerin ekonomik kaderlerinin büyük çapta dünya piyasalarına bağlı olduğu doğru 

olmak zorunda olmadığı gibi, pratik ve ampirik açıdan da yanlıştır. Krugman, küresel 

rekabet gücüne ait yaklaşımını şekillendirirken temel hareket noktası, asıl olanın 

küresel rekabet gücü olmadığı, performansın anahtar ölçütünün verimlilik olduğudur. 

Ülkelerin küresel rekabet gücü ile değil, verimlilik bazında karşılaştırılması 

gerektiğini savunur. Krugman’a göre, ülkeler değil, işletmeler rekabet eder78. 

Krugman’a göre, verimlilik işletmeler arasındaki rekabet için önemli, fakat 

ülkeler arasındaki uluslararası rekabet gücü için önemsiz bir olgudur. Yine, 

                                                             
77 Bülent ALTAY, a.e., s. 38 
78 Özlem ÇETINKAYA, a.e., s. 60 
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Krugman’a göre, devletler bu nedenle üretkenlik artışına önem vererek hata 

etmektedirler. Örneğin, bir zamanlar ABD’nin imalât sektöründeki üretkenliğini 

artırmak için devlet destekli araştırmalar üzerinde odaklanılması görüşülmüştür. 

Ancak, hizmet sektörüne uluslararası rekabete konu olmadığı için daha az önem 

verilmiştir. Gerçekte ise, hizmet sektöründeki üretkenlikte meydana gelecek her artış, 

imalât sektöründe meydana gelecek olandan 3,5 kat daha fazla olduğundan bu çok 

ciddi bir hata olacaktır79. 

Krugman, belirli ürünlerin ve dünyadaki lider üretici işletmelerin sadece 

belirli ülkelerde bulunmasının ülke ve işletme rekabet gücünün ortak bir perspektif 

görülmesine yol açabileceğini belirtse de, işletmelerin batabilecegi ama ülkeler için 

böyle bir sorunun olamayacağı, dolayısıyla işletme ve ulus düzeyindeki rekabet gücü 

olgularının sadece kısmî bezerlikler içerdiğini belirtmektedir. Bir başka açıdan da, 

bir ülkenin üretiminin büyük bir bölümünün, kendi vatandaşlarının kullanımı için 

gerçekleştirilmesi, başta hayat standardı olmak üzere anahtar ekonomik göstergelerin 

ulusal faktörler tarafından belirleneceğini vurgular. Başka bir deyişle, asıl olan 

mutlak verimliliktir. İşletmeler arasındaki rekabette, birinin başarısı diğerinin 

başarısızlığına yol açarken, ülkeler dünya piyasalarında bir çok ürün kategorisinde 

rekabet ettikleri için bir ülkenin başarısı diğerinin kaybı anlamına gelmez. Bu 

nedenle, uluslararası ticaret sıfır toplamlı bir oyun değildir ve eskiden kalma 

korumacılık politikaları işlevsizdir80. 

 

1.2.5.1.3. Açıklanmış Karşılaştırmalı 

Üstünlükler (AKÜ) 

 

Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler (AKÜ) (Revealed Comparative 

Advantage-RCA) yaklaşımı, rekabet gücünü belirlemede en çok kullanılan 

yöntemlerden biridir. Bazı ekonomistlere göre, bir ülkenin mal ya da sektör 

                                                             
79 P. KRUGMAN, Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah, (çev.:Neşenur Domaniç), Literatür 

Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.188 
80 M. A. DULUPÇU, Küresel Rekabet Gücü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Nobel Yayın 
Dağıtım, Ankara, 2001, s.115 
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bazındaki ihracat yapısı, o ülkenin karşılaştırmalı üstünlüklerini yansıtmaktadır. Aynı 

şekilde, ithalât yapısı da karşılaştırmalı dezavantajlarını yansıtmaktadır. Bu 

yaklaşıma göre, eğer bir malın ticaret dengesi (ihracat -ithalât) pozitif ise, ülke o 

malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Tersi durumda yani ticaret dengesinin eksi 

olduğu durumda ise, ülkenin o malın ihracatında rekabet gücünden yoksun olduğu 

kabul edilmektedir81.  

Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisinde, iki ülkenin dış ticarette 

uzmanlasması için, bir ülkenin ürettiği malların fiyatlarının, mutlak olarak diğer 

ülkenin ürettiği malların fiyatlarından daha ucuz olması gerekmez. İki ülkenin 

ürettiği mallar arasında göreli fiyat farkı da uzmanlaşmayı sağlar. Heckscher- 

Ohlin’in faktör donatımı modelinde ise, ülkeler daha ucuz olan faktörü daha yoğun 

kullanarak uzmanlasmayı sağlamaktadır. Ancak, genel anlamda bakıldığında, her iki 

teoride de karşılaştırmalı üstünlüğü doğrudan ortaya koyan bir katsayı yoktur. AKÜ 

katsayıları, bu eksiklikten yola çıkılarak geliştirilmiştir.  

Kısacası, AKÜ katsayıları ile Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisi 

ve Heckscher-Ohlin’in faktör donatımı modeli matematiksel analiz yoluyla 

açıklanmaya çalışılmıştır. Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler katsayısı, bir 

ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü olan malları belirlemek için kullanılan 

ölçütlerdendir. Karşılaştırmalı üstünlüğü doğrudan ortaya koyan bir katsayı yoktur. 

Bunu en iyi ortaya koyan (ikinci değerdeki) katsayılar olarak AKÜ katsayıları 

türetilmiştir82.  

 

1.2.5.1.4. Çifte Elmas Yaklaşımı 

 

Uluslararası rekabet ve rekabet gücü konusunda çalışan birçok araştırmacı 

Porter tarafından geliştirilmiş olan elmas modelinin sadece ülke içerisindeki bir 

takım dengeleri incelemesi dolayısıyla uluslararası dengelere değinmediği 

gerekçesiyle eleştirilmiştir. Dunning tarafından yapılan çalışmada Poter'ın ülke 
                                                             
81  H.KUM,  "Rekabet  Gücünü  Belirleyen  Faktörler:  Yeni  Yaklaşımlar".  Erciyes  Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 14. ,1999, s.36 
82 Özlem ÇETINKAYA, a.e., s. 62 
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ekonomisi ve çok uluslu şirketler arasındaki ilişkiyi göz ardı ettiği ortaya 

konulmuştur. Dunning yapmış olduğu bu çalışma ile aynı zamanda, çok uluslu 

şirketlerin dünya üzerindeki hakimiyeti ve dolayısıyla rekabet gücüne etkileri konusu 

üzerinde durmuştur. Bu gerekçeyle de Porter Modelini yeniden ele almıştır. 

Böylelikle modele doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ve çok uluslu şirketlerin 

ülkelerde yürütmüş oldukları faaliyetlerin rekabet gücüne olan katkısı da ön plâna 

çıkartılmış olmaktadır83. 

 

1.2.5.1.5. R. Reich'in Bilgi Temelli Yaklaşımı 

 

Porter’ın yaklaşımının yetersizliklerinden hareketle Robert Reich tarafından 

geliştirilen model, Porter’ın örgütsel üstünlüklerine kaynaklık eden ulusal 

niteliklerin, küresel rekabet gücünü belirlemede ön plâna çıkarmasını eleştirmiştir. 

Nitekim, bu yaklaşımın savunduğu gibi küreselleşme, işletmelerin ulus temelli 

doğasını değiştirerek küresel boyuta taşımıştır. Reich’in modeline göre, iktisadî 

kalkınma günümüzde yeni bir üretim faktörüne dayanmaktadır. Bu yeni faktör 

“bilgi”dir84. 

Dünya ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gündeme gelen 

uluslararası Keynesçilik, altın çağ, 1970’li yılların ortasından itibaren krize girmiş, 

bunun neticesinde, merkez ülkelerdeki kriz yeni bir teknolojik devrimle 

sonuçlanmıştır. Esnek üretim teknolojilerinin üretim sürecine girmesi ile birlikte 

fordist üretim, giderek önemini kaybetmeye başlamıştır. Teknik ilerlemenin yarattığı 

verimlilik artışı ve bunun sonucunda elde edilen rekabet düzeyi “teknolojik tabanlı 

rekabet” olarak tanımlanmaktadır. Bu yeni süreçte, rekabet gücünü belirleyen temel 

faktör, ülkenin yeni teknoloji yaratabilme, geçmis yıllarda yurt içi fiyat yapısını 

değiştirerek elde edilen rekabet gücü, geçerliliğini büyük ölçüde yitirmeye 

başlamıştır. 

                                                             
83 Bülent ALTAY, a.e., s. 42 
84 M. A.DULUPÇU, a.e., s.107 
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Reich’e göre, gelecekte ulusal işletmeler ve hatta ulusal mallar olmayacaktır. 

Geleceğin ekonomileri yüksek hacim ekonomileri değil, yüksek değer ekonomileri 

olacaktır. Bu ekonomilerde pek az mamulün belirgin maliyeti olacaktır. Bugün bile 

bu yolda epey mesafe kat edilmiştir. Mamul miktarları bir çok değişik yerde verimli 

biçimde üretilebilecek, bir çok yerdeki müşteri isteklerine uyacak tarzda bir araya 

getirilebileceklerdir. Entelektüel ve finansal sermaye her yerden gelebilir ve anında 

devreye sokulabilir olacaktır85. Reich, gelecekte oluşacak olan küresel ağların 

arasında yüksek değer üreten ülkelerin kazançlı çıkacağını ve rekabetçi üstünlüğe 

sahip olacağını belirtirken, yüksek değer üretebilmenin en temel koşulunun da bilgi 

olduğunu vurgulamaktadır. Bilgi, işletme içindeki bireyler yani çalışanlar üzerinde 

somutlaşır, bütünleşir ki bu onların yöneticiler üzerinde güç kazanmalarına neden 

olur. Her ne kadar bilgi patent ve kullanma hakları ile anılsa da, aslında gerçek katma 

değer yaratan bilgi, işletmelerdeki informel bilgidir. Yüksek teknolojiye dayalı 

ekonomilerde patentlerin hızla eskimesi bu yaklaşımı haklı çıkarmaktadır86.  

 

1.2.5.1.6. Cho’nun Dokuz Faktör Modeli Yaklaşımı 

 

Ulusal rekabet gücünü açıklamaya çalışan teorilerden bir diğeri de Dokuz 

Faktör Modelidir. Bu model Cho tarafından geliştirilmiştir. Bu model rekabet gücünü 

üç yönden harekete geçirmektedir ki bunların başında fiziksel faktörler gelmektedir. 

Fiziksel faktörlerin içerisine iş çevresi, ilgili ve destek endüstriler, iç taleple doğal 

kaynaklar dahil edilmiştir. İkinci önemli faktör insan faktörü olarak yerini 

almaktadır. İnsan faktörü içerisinde ise; çalışanlar politika üretenler yani 

politikacılar, riskin varlığına rağmen yatırım yapan girişimci kitle ve işadamları yer 

almaktadır. Ulusal rekabet gücünü etkileyen üçüncü faktör ise dış etmenler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Cho tarafından geliştirilen model, Porter'ın Elmas Modeline büyük benzerlik 

göstermektedir. Cho'nun modelinde bulunan dört unsur Porter'ın modelindeki dört 

unsurla örtüşmektedir ki bunlar, doğal kaynaklar, ilgili ve destek endüstri, iç talep ve 
                                                             
85 M. ÖZEL, Küresel Rekabet. İz Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 61 
86 Özlem ÇETİNKAYA, a.e., s. 62 
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şans olarak ortaya çıksa da ayrıldıkları noktalar da vardır. Cho, insan faktörünü, 

Porter' ın modelindekinden farklı bir işlevle modeline yerleştirmiştir. Burada devlette 

modelin içerisine bürokrat ve politikacıların temsil ettiği bir unsur olarak dahil 

edilmiştir. Bunun yanında girişimci ve iş adamları modele farklı bir faktör olarak 

eklenmiştir. Cho, uluslararası rekabet gücünü geliştirmek açısından, fiziki faktör 

yanında asıl insan kaynağının oynadığı merkezi rol ile ileri gelişme aşamalarına 

geçilebileceğini ileri sürmektedir87. 

 

1.2.5.1.7. Kurumsal Yaklaşımlar 

 

Ülkelerin rekabet güçlerini ölçme konusunda iki adet kurumun varlığı 

bilinmektedir. "Dünya Ekonomik Forumu" ile "Uluslararası Yönetim Geliştirme 

Enstitüsü" ülkelerin rekabet gücünü ölçme konusunda çalışma yapan iki uluslararası 

kuruluştur. Bu kuruluşların rekabet gücü ölçümleri akademik olarak anlamlı 

bulunmakta ve akademik çalışmalarda referans olarak alınmaktadır. İki kuruluşta, 

çalısmalarında ele aldıkları kategoriler ile kurumsallasmış bir küresel rekabet gücü 

yaklaşımı oluşturmanın yanı sıra, analiz biçimlerini ve endekslerini sürekli 

iyileştirmektedirler. Küreselleşmenin yerel nitelik ile küresel fırsat uyumundan 

ortaya çıkan rekabet gücü bu çalışmalarda açıkça ifade edilmemektedir. Bu nedenle, 

bir yaklaşım sunması açısından önemli ancak, küresel rekabet gücünü standardize bir 

atmosfere sokmasından dolayı eksik olan çalışmalar şeklinde değerlendirilebilir88.  

Dünya Ekonomik Forumu: Bu çerçevede, Dünya Ekonomik Forumu adlı 

uluslararası kuruluş, her yıl Global Rekabet Raporu (Global Competitiveness Report) 

adlı bir rapor yayınlamaktadır. Bu raporda "global rekabet endeksi" adı verilen bir 

endeks yardımıyla ülkelerin uluslararası rekabet gücü açısından dünya ölçeğinde 

durumu değerlendirilmektedir. Bu kurumun raporunda; "rekabet gücü", bir ülkenin 

ekonomik refah ve yaşam standardını yükseltebilmesi için gerekli ekonomik güç 

olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, Dünya Ekonomik Forumu'nun "büyüme 

                                                             
87 Bülent ALTAY, a.e., s. 43 
88 M. A. DULUPÇU, a.e., s.103 
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rekabet gücü endeksi", adını verdiği indeks ise bir ülkenin gelecek 5-10 yıl 

içerisindeki büyüme potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır89. 

Küreselleşen dünyada rekabetçilik ile ilgili olarak Dünya Ekonomik 

Forumu’nun yayınlamış olduğu “Küresel Rekabetçilik Raporu” ülkelerin rekabet ile 

ilgili durumunu ortaya koymaktadır. Söz konusu rapor hazırlanırken ülkeler 

belirlenmiş 12 başlık altında değerlendirilmekte ve indeksteki yerini bulmaktadır. Bu 

12 başlık şu şekilde sıralabilir (World Economic Forum resmî Web Sitesi, 2009);  

• Kurumlar 

• Altyapı 

• Makroekonomik istikrar 

• Sağlık ve temel eğitim 

• Yüksek öğrenim 

• Mal piyasası etkinliği 

• İşgücü piyasasının etkinliği 

• Finansal piyasanın etkinliği 

• Teknolojik yeterlilik 

• Piyasa büyüklüğü 

• İş etkinliği 

• İnnovasyon 

Dünya Ekonomik Forumunun yayınlamış olduğu 2006-2007 yıllarına ait 

raporda yer alan verilere göre; Türkiye rekabet gücü açısından 122 ülke içinde 58. 

sırada yer almıştır. 2007-2008 verilerinde ise 131 ülke içerisinde 53 üncülüğe çıktığı, 

ancak 2008-2009 verilerine göre ise 134 ülke içerisinde 63 üncülüğe düştüğü 

görülmüştür (World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2008-2009).  

 

                                                             
89Bülent ALTAY, a.e., s.47 
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Tablo 5 : Global Competitiveness Index Rankings And 2007-2008 Comparisons 

Country/Economy GCI 2008-
2009 rank 

GCI 2008-
2009 score 

GCI 2008-2009 
rank (among 2007 

countries)* 

GCI 2007-2008 
rank 

United States 1 5,74 1 1 
Switzerland 2 5,61 2 2 
Denmark 3 5,58 3 3 
Sweden 4 5,53 4 4 
Singapore 5 5,53 5 7 
Finland 6 5,50 6 6 
Germany 7 5,46 7 5 
Netherlands 8 5,41 8 10 
Japan 9 5,38 9 8 
Canada 10 5,37 10 13 
Hong Kong SAR 11 5,33 11 12 
United Kingdom 12 5,30 12 9 
Korea, Rep. 13 5,28 13 11 
Austria 14 5,23 14 15 
Norway 15 5,22 15 16 
France 16 5,22 16 18 
Taiwan, China 17 5,22 17 14 
Australia 18 5,20 18 19 
Belgium 19 5,14 19 20 
Iceland 20 5,05 20 23 
Malaysia 21 5,04 21 21 
Ireland 22 4,99 22 22 
Israel 23 4,97 23 17 
New Zealand 24 4,93 24 24 
Luxembourg 25 4,85 25 25 
Qatar 26 4,83 26 31 
Saudi Arabia 27 4,72 27 35 
Chile 28 4,72 28 26 
Spain 29 4,72 29 29 
China 30 4,70 30 34 
United Arab Emirates 31 4,68 31 37 
Estonia 32 4,67 32 27 
Czech Republic 33 4,62 33 33 
Thailand 34 4,60 34 28 
Kuwait 35 4,58 35 30 
Tunisia 36 4,58 36 32 
Bahrain 37 4,57 37 43 
Oman 38 4,55 38 42 
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Brunei Darussalam 39 4,54 n/a n/a 
Cyprus 40 4,53 39 55 
Puerto Rico 41 4,51 40 36 
Slovenia 42 4,50 41 39 
Portugal 43 4,47 42 40 
Lithuania 44 4,45 43 38 
South Africa 45 4,41 44 44 
Slovak Republic 46 4,40 45 41 
Barbados 47 4,40 46 50 
Jordan 48 4,37 47 49 
Italy 49 4,35 48 46 
India 50 4,33 49 48 
Russian Federation 51 4,31 50 58 
Malta 52 4,31 51 56 
Poland 53 4,28 52 51 
Latvia 54 4,26 53 45 
Indonesia 55 4,25 54 54 
Botswana 56 4,25 55 76 
Mauritius 57 4,25 56 60 
Panama 58 4,24 57 59 
Costa Rica 59 4,23 58 63 
Mexico 60 4,23 59 52 
Croatia 61 4,22 60 57 
Hungary 62 4,22 61 47 
Turkey 63 4,15 62 53 
Brazil 64 4,13 63 72 
Montenegro 65 4,11 64 82 
Kazakhstan 66 4,11 65 61 
Greece 67 4,11 66 65 
Romania 68 4,10 67 74 
Azerbaijan 69 4,10 68 66 
Vietnam 70 4,10 69 68 
Philippines 71 4,09 70 71 
Ukraine 72 4,09 71 73 
Morocco 73 4,08 72 64 
Colombia 74 4,05 73 69 
Uruguay 75 4,04 74 75 
Bulgaria 76 4,03 75 79 
Sri Lanka 77 4,02 76 70 
Syria 78 3,99 77 80 
El Salvador 79 3,99 78 67 
Namibia 80 3,99 79 89 
Egypt 81 3,98 80 77 
Honduras 82 3,98 81 83 
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Peru 83 3,95 82 86 
Guatemala 84 3,94 83 87 
Serbia 85 3,90 84 91 
Jamaica 86 3,89 85 78 
Gambia, The 87 3,88 86 102 
Argentina 88 3,87 87 85 
Macedonia, FYR 89 3,87 88 94 
Georgia 90 3,86 89 90 
Libya 91 3,85 90 88 
Trinidad and Tobago 92 3,85 91 84 
Kenya 93 3,84 92 99 
Nigeria 94 3,81 93 95 
Moldova 95 3,75 94 97 
Senegal 96 3,73 95 100 
Armenia 97 3,73 96 93 
Dominican Republic 98 3,72 97 96 
Algeria 99 3,71 98 81 
Mongolia 100 3,65 99 101 
Pakistan 101 3,65 100 92 
Ghana 102 3,62 n/a n/a 
Suriname 103 3,58 101 113 
Ecuador 104 3,58 102 103 
Venezuela 105 3,56 103 98 
Benin 106 3,56 104 108 
Bosnia and 
Herzegovina 107 3,56 105 106 
Albania 108 3,55 106 109 
Cambodia 109 3,53 107 110 
Côte d'Ivoire 110 3,51 n/a n/a 
Bangladesh 111 3,51 108 107 
Zambia 112 3,49 109 122 
Tanzania 113 3,49 110 104 
Cameroon 114 3,48 111 116 
Guyana 115 3,47 112 126 
Tajikistan 116 3,46 113 117 
Mali 117 3,43 114 115 
Bolivia 118 3,42 115 105 
Malawi 119 3,42 n/a n/a 
Nicaragua 120 3,41 116 111 
Ethiopia 121 3,41 117 123 
Kyrgyz Republic 122 3,40 118 119 
Lesotho 123 3,40 119 124 
Paraguay 124 3,40 120 121 
Madagascar 125 3,38 121 118 
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Nepal 126 3,37 122 114 
Burkina Faso 127 3,36 123 112 
Uganda 128 3,35 124 120 
Timor-Leste 129 3,15 125 127 
Mozambique 130 3,15 126 128 
Mauritania 131 3,14 127 125 
Burundi 132 2,98 128 130 
Zimbabwe 133 2,88 129 129 
Chad 134 2,85 130 131 

*One country included last year is not shown due to lack of Survey data (Uzbekistan). This 
explains why the lowest rank in this column is 130, rather than 131. 

Kaynak: www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.xls 

 

Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün Yaklaşımı (Institute Of Management 

Development) : Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), her yıl düzenli olarak Dünya 

Rekabet Gücü Raporu yayınlamaktadır. Enstitü 2002 yılı için hazırladığı raporda, 49 

ayrı ülkede 300'den fazla ölçüt kullanarak rekabet gücü sıralaması oluşturmaktadır. 

IMD rekabet gücü analizini yaparken ölçütleri 4 ana ve 20 alt başlık olarak 

toplamaktadır. IMD'nin kullandığı ölçütlerin dağılımı aşağıdaki çizelgede 

verilmektedir.  

 
 
TABLO 6 : IMD'nin (Institute of Management Development) Rekabet Gücü Ölçümünde 
Kullandığı Ölçütlerin Ana ve Alt Başlıkları 

Ekonomik 
Performans 

Devletin Etkinliği İş Hayatının Etkinliği Altyapı 

Yurtiçi Üretim Kamu Maliyesi Verimlilik Temel Altyapı 
Uluslararası Ticaret Maliye Politikası İşgücü Piyasası Teknolojik Altyapı 
Uluslararası Yatırım Kurumsal Çerçeve Finans Yapısı Bilimsel Altyapı 

İstihdam İş Kanunu Yönetim Uygulamaları Çevre ve Sağlık 
Fiyatlar Küresellesmenin Etkisi Değer Yaratma Sistemi Egitim 

(Kaynak : www.imd.ch/, 2009). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER (KOBİ) VE REKABET 

ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI 

 

2.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) Hakkında Genel Bilgi 
 

KOBİ'ler, büyük işletmelerin çekirdeğini oluşturarak, ülke ekonomileri için 

hayati öneme sahip, ekonomilere dinamik bir yapı kazandıran ve o ekonominin 

ölçütü olarak kabul edilen işletmelerdir. Bir ekonomide rekabet ortamının gelişmesi 

ve ekonomik hayatın sağlıklı olarak işleyebilmesi için vazgeçilemez özellikte 

kurumlardır. Başarılı olarak nitelendirilen büyük işletmelerin geçmişlerine 

bakıldığında pek çoğunun sağlıklı büyümeyi başarabilmiş eski küçük işletmeler 

oldukları görülmektedir90. 

Ekonomik sistemdeki işletmelerin önemli bir bölümünü oluşturan 

KOBİ'lerde, bu işletmelerden elde edilen gelirle hayatlarını sürdüren işletme 

sahipleri ve ücretle çalışan işçilerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu 

nedenle KOBİ'ler, ekonomik oldukları kadar sosyal olarak da önem taşımaktadır. 

Sosyo-ekonomik anlamda meydana gelen değişiklikler ve sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte ulusal ekonomi politikalarının gittikçe 

birbirine yaklaşmasıyla, tüm dünyada para, sermaye ve mal hareketlerinin sınır 

tanımaz hale gelmiştir. Bu nedenle evrensel bir kimlik kazanan piyasa ekonomisinin 

temeli olan rekabetin yerleşmesi ve devam ettirilebilmesi için KOBI'lerin varlığı 

önem arz etmektedir. KOBİ'ler bir ekonominin, sosyo-ekonomik yapısı çerçevesinde 

sanayileşmesinin, sağlıklı kentleşmenin ve optimum dağılım ve ticaret 

uygulamalarının sürükleyici faktörü ve vazgeçilmez öğesi olarak kabul edilmektedir. 

Küreselleşen ekonomi ile birlikte ulusal pazarların yanı sıra, uluslararası pazarlara da 
                                                             
90 Emin ÇİVİ, “Yeni Ekonomik Düzende KOBİ’ler”, 1. Orta Anadolu Kongresi-Nevşehir 
“KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, KOSGEB Yayını, 2001, s.326  
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üretim yapar hale gelen KOBİ'ler, esnek yapıları dolayısıyla farklılaşan pazarlardaki 

farklı talepleri karşılayabilmekte, aynı zamanda yeni ve yaratıcı ekonomik faaliyet 

alanları oluşturabilmektedir. KOBİ'ler yeni üretim yöntem ve tekniklerine, yeni 

pazarlama stratejilerine uyum sağlayabildikleri takdirde sahip oldukları esneklik ve 

yenilik nitelikleriyle sanayileşme sürecinin itici gücünü oluşturabileceklerdir. 

KOBİ'lerin istihdam yaratmadaki rolü, bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıları ve 

ekonomideki önemi tüm dünya ekonomileri tarafından kabul edilmektedir91.  

Ekonomik bir birim olan KOBİ'lerin dışarıdan kontrol edilmeyen, bağımsız 

bir yönetim yapılarının olması, yeteneklerini kanıtlamak, hayallerini gerçekleştirmek 

veya devraldıkları işletmeyi daha ileri noktalara taşıyabilmek gibi amaçlarının 

varlığıyla girişim niteliği taşımaları ve ister işletme çatısı altında çalışanlarıyla isterse 

de müşterileriyle ilişkilerinde kişiselliğin ön plânda olması gibi bir takım ortak 

özellikleri ve avantajları bulunmaktadır92. 

Günümüz değişen ve gelişen yapısına paralel olarak oluşan yeni ekonomik 

sistem, işletmelerin sadece yerel pazarlar için değil, uluslararası pazar için de üretim 

yapmalarını gerekli kılmıştır. Bu gelişme beraberinde, işletmelerin başarılı 

olabilmesi için dünya ekonomisi ile uyumlu olmasını gerekli kılmıştır.  

Bunun yanı sıra, KOBİ’ler çoğu büyük işletmelerin yerine getiremediği bir 

takım işlevleri yerine getirerek başka bir ifade ile tamamlayıcılık rolleriyle 

ekonomide ön plâna çıkmışlardır. Büyük ölçekli işletmelerin yan sanayi ihtiyaçlarını 

karşılayarak ekonomiye fayda sağlamaktadırlar.  

Büyük işletmeler gibi yüksek maliyetli yatırımlara bağlı kalmak zorunda 

olmadıkları için KOBİ’ler, daha esnek üretim imkânlarına sahiptirler. Esneklik 

özellikleri ile de KOBİ’ler talep değişikliklerine kısa sürede uyum sağlamakta, tam 

rekabet şartlarına çabuk ulaşıp, bu sayede millî gelire, istihdama, verimliliğe ve 

girişimciliğin gelişmesine katkı sağlamaktadırlar.  

                                                             
91 Ö. YONAR, “KOB’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri”, http://www.usak.org.uk/junction.asp?, 
2007 
92 O. ALPUGAN, Küçük İşletmeler Kavramı Kuruluşu ve Yönetimi, 3. Baskı, Per Yayınları, 
İzmir, 1998, s.15 
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Ekonomide ortaya çıkan konjonkturel dalgalanmalara büyük işletmelere göre 

daha az duyarlı olan KOBİ’ler, bu dalgalanmalardaki olumsuz etkilenmeleri elimine 

edebilmekte ve geçici talep artışlarını karşılayarak ani fiyat artışlarını 

engellemektedirler. KOBİ’ler iktisadî krizleri büyük işletmelere göre daha kolay 

atlatabilme özellikleri ile sosyal ve ekonomik bunalımların derinleşmesini önleyen 

bir unsur olarak da kabul edilmektedirler. 

Ekonomik ve sosyal yapının temelini oluşturan KOBİ’ler büyük işletmelere 

göre daha dinamik bir yapı ve esnek karar alma mekanizmaları ile istihdam sağlama 

potansiyelini en iyi değerlendirebilecek işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Aynı 

zamanda KOBİ’ler; teknolojik yeniliklerin önemli bir kaynağını ve büyük 

işletmelerin çekirdeklerini oluşturmakta, ekonomiye kazandırdıkları dinamizm ile 

gelişmişlik ölçütü olmaktadırlar. Ayrıca, KOBİ’ler büyük işletmelere, mamul ve yarı 

mamul girdileri üreterek, üretim süreçlerinde de tamamlayıcı rol oynayan ve başka 

bir deyişle yan sanayi oluşturan ve ekonomide sinerji yaratan işletmelerdir. 

KOBİ’ler ülke ekonomisine bir taraftan yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve 

ödedikleri vergiler açısından katkıda bulunurken, diğer taraftan da coğrafi açıdan 

ülkenin bütün bölgelerine dağılmış olmaları nedeniyle bölgesel kalkınmada son 

derece önemli rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda, makroekonomik düzeyde, 

bölgelerarası gelişmişlik farklarının da bir düzenleyicisi olarak görülebilirler. KOBİ’lerin 

bölgelerarası dengeli gelişmeye ve büyümeye önemli katkıları bulunmaktadır. Ayrıca iç 

göçün önlenmesindeki etkisi nedeniyle sağlıksız kentleşmenin önüne geçilmesinde, 

tam rekabetin sağlanmasında, sosyal barışın korunmasında ve kalifiye eleman 

yetiştirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne 

olursa olsun, tüm ülkelerde KOBİ’ler gerek sayısal, gerek istihdam yaratma gücü 

açısından ekonomik ve toplumsal düzenin bel kemiğini oluşturmaktadır. Ülkelerin 

hemen hemen hepsinde toplam işletmelerin neredeyse tamamını KOBİ’ler 

oluşturmaktadır. Buna göre bütün ülkelerde KOBİ’lerin etkin bir işleve sahip olduğu 

görülmektedir. Günümüzde, dünya pazarlarının küreselleşmesiyle, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler, KOBİ’lerin sosyal ve ekonomik değişimlere uyum gösterme 

esnekliklerinin ve yeteneklerinin daha fazla farkına varmakta, bunun sonucunda 

rekabet güçlerini ve teknolojik düzeylerini artırıcı yönde teşvik tedbirleri 
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uygulamalarına ağırlık vermektedirler93. Kısaca dünyada “küçük güzeldir94” anlayışı 

hakim olmaktadır. Ancak bu anlayış “küçük güzeldir ancak kader olmamalıdır” 

şeklinde gelişerek, başarılı küçük işletmelerin önü büyüme süreci için açılmaya 

çalışılmakta ve küçük işletmeler bu yönde desteklenmektedir.  

KOBİ’lerle ilgili olarak, genel kabul görmüş bir tanım olmamakla birlikte 

mevcut tanımlar da ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre farklılık göstermektedir. 

Hatta belli bir ülkede bulunan kurumlar, kuruluşlar ve uzmanlar tarafından da farklı 

tanımlar yapılabilmektedir. Diğer yandan gelişmiş ülkelerde küçük işletme olarak 

nitelendirilen bir birim, gelişmekte olan ülkelerde orta büyüklükte ve hatta bazen 

büyük işletme olarak kabul edilmektedir. İşte bu noktada, ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerinin farklı olması sebebi ile uluslararası literatürde KOBİ tanımının farklılık 

göstermesi doğal karşılanmaktadır95. 

Bu çerçevede, benzer ekonomik ve idarî yapıdaki işletmelerin 

sınıflandırılması ve mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletme eşiklerinin iyi 

belirlenmesi, işletmeler arasında belirgin farklılıkları gösteren eşik değerlerin neler 

olduğunun, sınıflamada hangi tür enstrümanların (istihdam, sermaye, ciro vb.) 

kullanılması gerektiğinin iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Sınıflamanın sağlıklı 

yapılması, sorunların tespiti ve benzer sorunlar için üretilecek çözümlerin ortaya 

konması açısından oldukça önemli bir husustur. KOBİ tanımının doğru yapılması 

kamusal politikaların belirlenmesi ve uluslararası antlaşmalardan doğan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önemlidir96. 

 

2.1.1. Dünyada KOBİ Tanımlanmasında Kullanılan Ölçütler 

 

                                                             
93“Dış Ticaret Müsteşarlığı”; (çevrimiçi) 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyon, 2008 
94 M.T. MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBİ’ler, Turhan Kitabevi 
, 6.Basım, Ankara, 2007,  s.33,40 
95S. ERDOĞAN, “KOSGEB Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, Mart 2009- Özlem Gül 
ERTUĞRUL, Avrupa Birliği’nde Tam Üyelik Aşamasında Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin Mevcut Durumu, Karşılaşacakları Sorunlar ve KOBİ’lere Yönelik Devlet Yardımları”, 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Uzmanlık Tezi), Ankara, Mart 1999, s. 5 
96Ali VARIŞLI, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Devlet Yardımları ve Türkiye Uygulaması”, 
Uzmanlık Tezi ,Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Ocak 2005,  S. 32 
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Genel kabul gören bir tanım geliştirmek mümkün olmamakla birlikte, 

KOBİ’ler için her zaman bir tanım yapılmıştır. Tüm ülke yönetimleri, KOBİ’lerin 

ekonomide rekabetin yerleşmesi ve sürdürülmesi için vazgeçilmez temel ekonomik 

birimler olduğuna, ekonomiyi geliştirerek ve çökmekten koruyarak canlılık 

getirdiğine, değişme ve yenilikleri hemen uygulamaya koyma esnekliğine sahip 

oldukları için yenilikçi olduğuna ve sanayileşme sürecini hızlandırdığına, geniş 

toplum kesimlerinin yapıcı fikirlerinin ortaya çıkmasına ve dolayısıyla ekonomik 

gelişmenin hızlanmasına katkıda bulunduğuna, istihdam oluşturma kaynağı olmaları 

nedeniyle toplumsal düzenin temeli ve istikrarın garantisi olduğuna ve bölgesel 

kalkınmayı hızlandırarak küçük yerleşim yerlerinden metropollere göçü 

engellediğine inanmaktadırlar. 

KOBİ’lerin ekonomide üstlendiği bu fonksiyonlarda sağlanan uzlaşı, her 

zaman yapılan tanımlamalara tam olarak yansımamakta ve KOBİ’ler genellikle 

belirli unsurlar dikkate alınarak tanımlanmaktadır. Literatürde ve ayrıca bazı 

çalışmalarda KOBİ kavramı ayrıştırılmakta ve küçük ölçekli ile orta ölçekli işletme 

farklılığını ortaya koyan tanımlamalara da rastlanmaktadır. Bu kapsamda, küçük 

işletmeleri tanımlamada ve belirlemede kullanılan ölçütler, toplumların ekonomik ve 

sosyal yapılarına bağımlı olarak değişmekte ve küçük işletmeler genellikle 

kendilerine özgü üç ortak nitelik olan; “bağımsız olmak”, “girişimcilik yeteneği” ve 

“kişisel ilişkiler” üzerinden, “bağımsız bir kişi tarafından kurulup işletilebilen, 

faaliyette bulunduğu alanda pek etkili olamayan işletmeler” olarak tanımlanmaktadır. 

Orta büyüklükteki işletmeler ise, “uzmanlaşma, makineleşme ve işgücü sayısı 

bakımından küçük işletmelerden daha iyi durumda olan işletmelerdir”. Ancak 

yapılan bu ayrım sübjektif olma özelliğini taşımakta ve esasen tanımlama sorunun 

aşılmasına herhangi bir belirgin katkı sağlamamaktadır97. 

 Ülke ekonomisinde yadsınamayacak yere sahip olan KOBİ’ler, aynı zamanda 

uluslararası kuruluşlar ve birlikler için de büyük bir öneme sahiptir. Küreselleşmeyle 

birlikte sınırların kalktığı dünyada haksız rekabetin önüne geçilmesi için 

hükûmetlerin uygulayacağı politikaların uyumlaştırılması açısından KOBİ tanımında 
                                                             
97Aylin İdikut ÖZPENÇE, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Yönelik Devlet Yardımları: 
Türkiye ve Avrupa Birliği Uygulamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Maliye Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 2,3 
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birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Nitel ve nicel ölçütlerin baz alındığı bu 

tanımlamalar her ne kadar yakınlaştırılmaya çalışılsa da ülkelerin ekonomik 

yapılarıyla sınırlı kalmaktadır.  

  Bu nedenle araştırmacıların bilimsel çalışmalarında; devlet veya KOBİ'lere 

destek sağlamaya çalışan tüm kurumların da destek kriterlerini belirlemede, çeşitli 

politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında çeşitli KOBİ tanımları ve ölçütleri 

kullandığı görülmektedir. Kimi araştırmacılar tüm dünyada ve ülkemizde ortak bir 

KOBİ tanımı yapmanın gerekliliğine  inanırlarken, bazı araştırmacılar ise genel geçer 

bir KOBİ tanımın olmamasının bir zayıflık değil tersine, bir sağlık işareti olduğu 

görüşünü dile getirmektedir98. 

  Bu noktada KOBİ tanımını etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir99; 

− Zaman, 

− Ekonomik düzey, 

− Sanayileşme düzeyi, 

− Kullanılan teknoloji, 

− Pazarın büyüklüğü, 

− Faaliyette bulunulan iş kolu, 

− Kullanılan üretim tekniği, 

− Üretilen malın özellikleri, 

− Kişi, kuruluşlar ve araştırmalar. 

 KOBİ'lerle ilgili belirli bir tanımlama yapmanın güçlükleri arasında, bu 

işletmelerin el sanatları atölyelerinden, fabrikalara veya ticarethanelere kadar uzanan 

geniş bir çerçevede faaliyet göstermeleri, yani heterojen bir yapıda bulunmaları, 

ayrıca bağımsız, holding veya çok uluslu bir işletmenin yan kuruluşu şeklinde 

                                                             
98H. T. MÜFTÜOĞLU, “Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye Uygulaması”, DPT Yayını, 2691, 21-
Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler Sorunlar-Öneriler, 5. Baskı Turan 
Kitabevi, 100, Ankara, 2007 
99 C. ÇETIN, Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunun 
Özendirilmesi, Der Yayınları, İstanbul,1996, s.35 
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olabilmeleri, tanımlamada kullanılan kriterlerin ağırlığının zaman içinde 

değişebilmesi sayılmaktadır100. Küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük işletmelerin 

bir minyatürü değildir. Farklı özelliklere sahip bu işletmeleri büyük işletmelerden 

ayıran özelliklerin ortaya konulması gereklidir. Bu özellikler, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler grubunu büyük işletmelerden ayıran belirgin farklılıklar yansıtabilmesi, 

tanımlanmasına yardımcı olmalıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin belirlenmesi 

literatürde genellikle bir işletme büyüklüğü konusu olarak ele alınmaktadır. İşletme 

büyüklüğü ise bir işletmenin iktisadî faaliyet hacmi ve kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu faaliyet hacminin veya işletme büyüklüğünün ölçülmesi de 

belirli ölçütlere dayandırılmaktadır101. Genel olarak iki ölçüt grubu kullanılmakta 

olup bunlar nitel ve nicel ölçütlerdir. 

 

2.1.1.1. Nitel Ölçütler 

 

KOBİ tanımlamalarında kullanılan nitel kriterler, işletme sahiplerinin 

kendisinden veya işletmeden kaynaklanan özellikler tarafından şekillendirilmektedir. 

Bu nedenle işletmenin temel fonksiyonları içerisinde değerlendirilen yönetim, 

üretim, pazarlama, finans ve personel gibi fonksiyonlar, işletme sahibinin kişisel 

özelliklerinden ve vermiş olduğu kararlardan büyük oranda etkilenmektedir102. 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde KOBİ tanımlamalarında kullanılan nitel 

kriterleri, iki grupta toplamak, sınıflandırmanın anlaşılabilirliği yönünden yararlı 

olmaktadır. 

 İşletme sahibine ait nitel özellikler; 

− Bağımsız yönetim, (yönetici bağımsızdır, yönetici aynı zamanda işletme sahibi 

olduğu için, dışarıdan denetlenmesi söz konusu değildir.) 

− İşletme sahibinin belirli bir risk yüklenmesi, 

                                                             
100 C. ÇETIN, a.g.e., s. 35 
101 T. MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Turhan Kitapevi, Ankara, 
2007, s.45. 
102 M. ŞİMŞEK, Ekonominin Lokomotifi KOBİ’lerin Olmazsa Olmazları, Alfa Yayınevi, İstanbul, 
2002, s. 4-5 
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− İşletme, maliyet ve yönetim öğelerinin bütünleşmesi, 

− İşletme sahibi ile çalışan personel açısından yakın bir ilişkinin bulunması, 

− Yönetimde uzlaşmanın az olması, 

İşletmelerin kendisine ait nitel özellikleri; 

− Sermaye ve para piyasalarına katılamama, 

− İşletme sermayesinin tamamen veya büyük bir bölümünün işletme sahibine ait 

olması, 

− Pazar payının sınırlı olması ve pazarlarda daha az etkinlik, 

− Hedef pazarın genellikle yöresel olması. 

 

2.1.1.2. Nicel Ölçütler 

 

  Nitel ölçütlerin yanı sıra özellikle destek ve teşvik sağlanacak KOBİ'lerin 

belirlenmesinde nicel ölçütlere ihtiyaç duyulmaktadır. Nicel ölçütler belirlenirken, 

belirli bir amaca yönelik, ölçülebilir ve işletmenin potansiyel üretkenlik gücünü 

temsil edebiliyor olması, ayrıca fiyat dalgalanmalarından da etkilenmiyor olması 

gerekmektedir103. KOBİ tanımlarında sıklıkla karşılaşılan nicel ölçütler ise şöyle 

sıralanmaktadır: 

- İstihdam edilen personel sayısı, 

- İşgücünün toplam iş zamanı fonu (çalışma süresi), 

- Ücret toplamı ve işgücü maliyet toplamı, 

- Sabit varlıkların miktarı, 

- Sabit varlıkların değeri, 

- Makine sayısı, 

                                                             
103 T. MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Turhan Kitapevi, Ankara, 
2007, s.79. 
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- Makine parkı değeri, 

- Makinelerin iş zamanı fonu toplamı, 

- Yıllık amortisman tutarı, 

- Kullanılan alan ve hacim, 

- Kullanılan malzeme miktarı ve maliyeti, 

- Enerji maliyeti, 

- Bilanço büyüklüğü, 

- Özsermaye, 

- Sabit sermaye miktarı, 

- Çalışma (işletme) sermayesi, 

- Sipariş sayısı ve sipariş tutarı, 

- İşletme kapasitesi ve kapasite kullanım derecesi, 

- Vardiya sayısı, 

- Üretim derinliği, 

- Satış tutarı, 

- Kâr hacmi, 

- Ödenen vergi miktarı, 

- Net servet, 

- Piyasa payı, 

- İhracat/satış tutarı oranı v.d. 

  Bu nicel ölçütlerden en çok kullanılanı istihdam edilen personel sayısı ve 

sabit sermaye tutarı olmaktadır. Ancak bu ölçütler daha çok imalât sektöründe 

kullanılırken, turizm sektöründe yatak sayısı, eğlence ve yiyecek sektöründe yer 
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adedî, ticarî işletmelerde satış tutarı sıkılıkla kullanılan önemli ölçütler olmaktadır 
104. 

  Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi, KOBİ'leri tanımlamada hem nitel, 

hem de nicel ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yalnızca nicel 

özelliklerine veya nitel özelliklerine bakılarak tanım yapmak yeterli olmamaktadır. 

 

2.2. Ulusal ve Uluslararası KOBİ Tanımları 

2.2.1. Ulusal KOBİ Tanımları 

2.2.1.1. Çeşitli Kurum ve Kuruluşların KOBİ Tanımları 

 

Ülkemizde 2005 yılı Kasım ayına kadar farklı kuruluşlar tarafından farklı 

KOBİ tanımları kabul edilmiş olup, her kuruluş kendi KOBİ tanımına göre kendi 

politikalarını ve desteklerini yürütmüştür. 18 Kasım 2005 tarihinde Resmî Gazetede 

yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Ülkemiz de resmî KOBİ tanımına 

kavuşmuştur. 

Ülkemiz mevzuatı ve uygulamalar değerlendirildiğinde, farklı kurumların 

KOBİ tanımına ilişkin farklı kriterler kullandığı görülmektedir. Söz konusu tanımlar 

genelde faaliyet gösterilen sektör, çalışan sayısı, sabit yatırım tutarı ve KOBİ 

sermayesinin önemli bir kısmının büyük ölçekli işletmelere ait olmaması kriterlerine 

dayanmaktadır. OECD’nin 2004 yılında yayınlamış olduğu “Türkiye’de Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeler; Sorunlar ve Politikalar”105 konulu raporunda yer alan ve 

ülkemizde Kasım 2005 yılına kadar bazı kurumlarının kullanmış olduğu KOBİ 

tanımlarını gösteren tablo aşağıda yer almıştır:  

                                                             
104 A. ÇAKICI, “Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sorunları ve 
Beklentileri”, Mersin Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 9, 6 Mersin, 2002 
105 “OECD Resmi Web Sayfası”, (çevrimiçi)  http://www.oecd.org/dataoecd/5/11/31932173.pdf, 2009 
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Tablo 7 : Farklı Kurumlarca Kullanılan KOBİ Tanımları 

KURUM SEKTÖR  
TANIMI 

TANIM  
ÖLÇÜTÜ 

MİKRO 
ÖLÇEKLİ 
İŞLETME 

KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ  
İŞLETME 

ORTA 
ÖLÇEKLİ 
İŞLETME 

KOSGEB İmalât Sanayi Çalışan Sayısı  -  1-50 İşçi 51-150 İşçi 

HALKBANK İmalât Sanayi 

Çalışan Sayısı 
 
Sabit Yatırım 
Miktarı (EUR) 

 -- 
 

550 000 

 -- 
 

550 000 

 1-250 işçi
 

550 000 

HAZİNE 
MÜSTEŞARLIĞI 

İmalât Sanayi, 
Turizm,  
Tarım Sanayi, 
Madencilik, 
Eğitim, Sağlık,  
Yazılım 
Geliştirme 

Çalışan Sayısı 
 
Yatırım Miktarı, 
KOBİ'lere 
Yönelik Yatırım 
Miktarı (EUR) 

 
1-9 işçi 

 
550 000 

 
10-49 işçi 

 
550 000 

 
50-250 işçi

 
550 000 

DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI İmalât Sanayi 

Çalışan Sayısı 
 
Sabit Yatırım 
Miktarı (EUR) 

 -- 
 

-- 

 -- 
 

-- 

 1-200 işçi
 

1 830 000 

EXIMBANK İmalât Sanayi Çalışan Sayısı  --   --  1-200 işçi 

AVRUPA 
BİRLİĞİ  -  

Çalışan Sayısı 
 
Yıllık Ciro 
 
Yıllık Bilanço 

0-9 işçi 
 

<EUR 2 
milyon 

 
<EUR 2 
milyon 

10-49 işçi 
 

<EUR 10 
milyon 

 
<EUR 10 
milyon 

50-249 işçi
 

<EUR 50 
milyon 

 
<EUR 43 
milyon 

Not: EUR 1 = TRL 1 700 000 
Kaynak: OECD,Small And Medium-Sized Enterprises In Turkey : Issues And Policies, 2004, s.28 
 
 

2.2.1.1.1. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) 

 

3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunu’nun106 2. maddesinde KOBİ tanımına 

yer verilmiştir. Buna göre; “imalât sanayi sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran sanayi 

işletmeleri küçük sanayi işletmelerini, 51-150 arası işçi çalıştıran sanayi işletmeleri 

orta ölçekli sanayi işletmelerini oluşturmaktadır”. Söz konusu bu tanım 15 yıllık bir 

sürede yürürlükte kaldıktan sonra 18 Mayıs 2006 tarihi itibari ile KOSGEB’in 
                                                             
106 “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 
Hakkındaki Kanun”, Kanun No: 3624, Kabul Tarihi: 12.04.1990, 20.04.1990 Tarih ve 20498 Sayılı 
Resmî Gazete. 
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KOBİ’lerle ilgili tüm çalışmalarında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 

Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde işlem 

yapması zorunlu hale gelmiştir.  

 

2.2.1.1.2. Türkiye İstatistik Kurumu 
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), KOBİ tanımında çalışan kişi sayısını 

dikkate almaktadır. Buna göre; 1-9 kişi çalıştıran işletmeler mikro işletme, 10-49 kişi 

çalıştıran işletmeler küçük işletme, 50-250 kişi çalıştıran işletmeler orta büyüklükte 

işletme ve 250 kişiden fazla kişi çalıştıran işletmeler de büyük işletme olarak kabul 

edilmektedir107. 

 

2.2.1.1.3. Devlet Plânlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı 

 

Devlet Plânlama Teşkilatı (DPT)’nin yaptığı KOBİ tanımı, TÜİK’in yapmış 

olduğu tanımla hemen hemen aynıdır. 1-9 kişi çalıştıran işetmeler çok küçük ölçekli, 

10-49 kişi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli, 50-99 kişi çalıştıran işletmeler orta 

ölçekli, 100 ve daha fazla kişi çalıştıran işletmeler ise büyük ölçekli sanayi işetmesi 

olarak tanımlanmıştır. 

 

2.2.1.1.4. Hazine Müsteşarlığı 
 

Hazine Müsteşarlığı’nın KOBİ tanımı, “bağımsız nitelikli ve sermayesinin en 

fazla yüzde 25’i büyük işletmelere ait olan, imalât ve tarım sektöründe faaliyette 

bulunan işletmelerden; kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine, teçhizat 

ve tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 950 bin 

                                                             
107 “2002 Genel ve İşyerleri Sayımı”, DİE,  Sayı: B.02.01.DİE.0.10.00.906 – 164, Ankara, Ekim 
2003, s.3-4. 
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YTL’yi aşmayanların; 1-9 işçi çalıştıranlarını mikro ölçekli, 10-49 işçi çalıştıranları 

küçük ölçekli ve 50-250 işçi çalıştıran orta ölçekli işletmelerdir” şeklindedir108. 

 

2.2.1.1.5. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), iş yerinde en fazla 250 işçi istihdam eden, 

gerçek usulde defter tutan ve imalât sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmeleri 

KOBİ olarak nitelendirmekte ve işletmenin bilanço değerini de 2 milyon dolar olarak 

sınırlandırmaktadır109. 

 

2.2.1.1.6. Türkiye Halk Bankası 
 

Türkiye Halk Bankası, KOBİ tanımını işletmelere kullandırdığı krediler 

doğrultusunda yapmaktadır. Örneğin, KOBİ’lerin yatırım kredisi ihtiyaçlarının 

finansmanı amacıyla Halk Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklı Global 

Krediler için söz konusu bankanın tanımını benimsemiş ve “500 kişiden az işçi 

çalıştıran ve bilanço net sabit kıymet tutarı 75 milyon AVRO’nun altında olan, imalât 

sanayi başta olmak üzere, turizm, sağlık, eğitim, çevre koruma, altyapı, bilgi ve 

iletişim teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin projeleri finanse 

edilmektedir” diyerek dolaylı bir KOBİ tanımı yapmıştır. 

Kredi Garanti Fonu (KGF) için ise “çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler 

KOBİ olarak kabul edilmektedir. Yapılan bu tanımla, imalât sanayi yanında 

hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır110. 

Bunun yanında diğer krediler için de “işyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) 

çalıştıran, kanuni defter kayıtlarındaki “arsa ve bina hariç” sabit yatırım (makine, 

tesis ve cihazları, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları ile diğerleri toplamı) 

net tutarı 950 Bin YTL’ye kadar olan üretim ve onarım faaliyetlerinde bulunan 

                                                             
108“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”, Tebliğ No: 2001/1, 18.02.2001 Tarih ve 24322 Sayılı Resmî Gazete. 
109 Dış Ticaret Müsteşarlığı, (çevrimiçi) http://www.dtm.gov.tr, 23.04.2006. 
110 Türkiye Halk Bankası, (çevrimiçi) http://www.halkbank.com.tr, Erişim: 23.04.2006 
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işletmeler yararlanabilir” denilerek bir başka tanım yapılmıştır. Halk Bankası yapmış 

olduğu tüm bu tanımlarda vereceği kredinin mahiyetinden yola çıkmaktadır. Ayrıca 

Hazine Müsteşarlığı tanımını da benimsemektedir. 

 

2.2.1.1.7. Türkiye Vakıflar Bankası 
 

Türkiye Vakıflar Bankası’na göre, “imalât sanayinde ve değişik sektörlerde 

faaliyet gösteren, işyerinde en fazla 150 işçi istihdam eden, ürettiği malları dolaylı 

veya dolaysız olarak satan (iç piyasada ihracat kayıtlı) işletmeler KOBİ’leri 

oluşturmaktadır”111. 

 

2.2.1.1.8. Türk Eximbank 
 

Türk Eximbank tarafından “1-200 arasında işçi istihdam ettiğini Sosyal 

Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları ile belgeleyen, imalât sanayi alanında faaliyet 

gösteren, arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, son takvim yılı bilanço net 

değeri itibarıyla 2 milyon ABD doları karşılığı YTL’yi aşmayan işletmeler” KOBİ 

olarak nitelendirilmektedir112.  

 

2.2.1.2. Resmi KOBİ Tanımı 

 

Ülkemizde 2005 yılı Kasım ayına kadar farklı kuruluşlar tarafından farklı 

KOBİ tanımları kabul edilmiş olup, bunlara yukarıda yer verilmiştir. 18 Kasım 2005 

tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Ülkemiz de resmî 

KOBİ tanımına kavuşmuştur. 

3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun ek 1 inci maddesi gereği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın; uygulanmasına 

                                                             
111 Türkiye Vakıflar Bankası, (çevrimiçi)  http://www.vakifbank.com.tr, 21.04.2006 
112 Türk Eximbank, (çevrimiçi) http://www.eximbank.gov.tr/html_files/MENU-2.htm, 21.04.2006 



 
88

ilişkin esasları belirlemeye ve tebliğ çıkarmaya yetkilendirildiği “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelik”, 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş ve bu Yönetmelik ile özellikle çok sayıda KOBİ tanımının 

bulunmasının yarattığı karmaşa giderilmiş ve Yönetmeliğe göre 6 aylık süre içinde, 

KOBİ’lere yönelik destek faaliyetleri yürüten kamu kurumlarının tamamının yeni 

tanımı esas alan düzenlemeleri yapma zorunluluğu getirilmiştir. Yukarıda bahsi 

geçen yönetmeliğin 4’üncü maddesinde KOBİ tanımı için “Küçük ve orta 

büyüklükte işletme (KOBİ): İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 

yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını 

aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki 

işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik 

birimleri” ifade eder denilmiştir. 

 KOBİ’lerin fonlardan yararlanmak için yapacakları başvurularda 

dolduracakları beyannameler ve başvuru formları, AB uygulamalarına uyumlu olarak 

hazırlanmıştır. Yönetmelik ile, KOBİ tanımının AB ile uyumlaştırılması sağlanarak, 

farklı KOBİ tanımları nedeniyle, AB ile işbirliği ve destekler noktasında karşılaşılan 

sorunlara da çözüm getirilmiştir.  

 Yönetmeliğe göre küçük ve orta büyüklükteki işletmeler aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmaktadır: 

 

Tablo 8 : Türkiye’de KOBİ Tanımı  

KOBİ Yıllık Çalışan İstihdamı  Yıllık Net Satış Hâsılatı veya 
Mali Bilançosu  

Mikro İşletme  10 kişiden az ≤ 1 milyon YTL 
Küçük İşletme  50 kişiden az ≤ 5 milyon YTL   

Orta Büyüklükteki İşletme  250 kişiden az ≤ 25 milyon YTL   

 

Bunun dışında Yönetmelikte, KOBİ’ler diğer işletmeler ile ortaklık payları ve 

oy haklarının durumu açısından da Bağımsız İşletmeler, Ortak İşletmeler ve Bağlı 

İşletmeler şeklinde üçlü bir ayrıma yapılmıştır. Bu ayrıma göre; başka bir işletmenin 
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%25 veya daha fazlasına sahip olmayan veya, herhangi bir tüzel kişi veya kamu 

kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu 

işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip olmadığı veya hesaplarını konsolide 

olarak düzenlemeyen ve hesaplarını konsolide şekilde düzenleyen bir işletme 

hesaplarında yer almayan işletmeler “Bağımsız İşletme” olarak ifade edilmiştir. Tek 

başına ya da bağlı işletmeleri ile birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde başka bir 

işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25’inden fazla, % 50’sinden azına sahip 

olan veya başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde oy hakları ve 

sermayesinin % 25’inden fazla, % 50’sinden azına sahip olduğu işletmeler “Ortak 

işletme” olarak ifade edilmiştir. Başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin 

çoğunluğuna sahip olan veya başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim 

kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama ya da azletme yetkisine sahip olan veya başka 

bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya 

ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına 

kontrol etme hakkına sahip olan işletmeler “Bağlı İşletme” olarak ifade edilmiştir.  

Ayrıca Yönetmelik, KOBİ vasfı belirlenirken esas alınan kriterlerden 

herhangi birini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmelerin 

sınıf değiştireceği ya da KOBİ vasfını kaybedeceği hükmünü getirmiştir.  

KOBİ tanımında belirtilen kriterlerin dışına çıkmamak üzere destek ve 

teşviklerin verimli olarak uygulanmasını sağlamak üzere Yönetmeliğin 2. 

maddesinde “Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ilgilendiren mevzuatın 

uygulanmasında bu Yönetmelik hükümleri esas alınır. Ancak; KOBİ'lere yönelik 

destek sağlayan kuruluşlar, bu Yönetmelikte belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla, 

kendi sektör ve büyüklük önceliklerini belirleyebilirler. Devlet yardımları dışındaki 

uygulamalar için sadece çalışan sayıları dikkate alınabilir” ifadesi yer almaktadır.  
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2.2.2. Bazı Uluslararası Kuruluşlar ve Ülkelerdeki KOBİ 

Tanımları 

2.2.2.1. Bazı Uluslararası Kuruluşlardaki KOBİ 

Tanımları 

2.2.2.1.1. OECD’nin KOBİ Tanımı  

 

 Uluslararası kuruluşlar arasında önemli bir yere sahip OECD, üye ülke 

sayısıyla da dünyada büyük uluslararası kuruluşların başında gelmektedir. Bu 

kapsamda ekonomik ve sosyal açıdan ülkelerin kalkınması konusunda da çalışmalar 

yürütmektedir. Bu çalışmalar içerisinde kalkınmada anahtar rol üstlenen KOBİ’ler de 

yer almaktadır. OECD, yaptığı KOBİ tanımlamalarında çalışan kişi sayısını dikkate 

almaktadır. 

 

 

2.2.2.1.2. Dünya Bankası’nın KOBİ Tanımı 
 

Dünya Bankası’nın KOBİ’lerle ilgili kesin bir tanımı bulunmamaktadır. 

Ülkelerin ekonomik ve kurumsal yapılarına göre işletmeleri küçük, orta ve büyük 

olarak ayırmaktadır. Bu ayrımda ölçüt olarak çalışan kişi sayısını dikkate almaktadır. 

Üretim sektöründe 50 kişiye kadar çalışan sayısına sahip işletmeler küçük işletmeler 

olarak nitelendirilmektedir. 50 ila 250 kişi arasında çalışanı olan işletmeler de orta 

büyüklükte işletme olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında üretim sektöründe 100 

ile 500 arası çalışan sayısının ülkelerin resmî kaynaklarında sınır olarak kabul 

Çalışan Kişi Sayısı Ölçek 

1 – 4 Kişi Mikro Ölçekli 

5 – 19 Kişi Çok Küçük Ölçekli 
20 – 99 Kişi Küçük Ölçekli 
100 – 500 Kişi Orta Ölçekli 
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edilmesi önerilmektedir. Tarım ve hizmet sektörlerinde ise ülkelerin ekonomik ve 

kurumsal durumlarına göre bir tanım yapmalarını tavsiye etmektedir.113 

 
2.2.2.1.3. Avrupa Birliği’nin KOBİ Tanımı 

 

 Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler içerisinde 23 milyon KOBİ bulunmakta 

ve bu işletmeler 75 milyon kişiye iş olanağı yaratarak Avrupa Birliği’ndeki tüm 

işletmelerin yarattığı iş olanaklarının %99’unu oluşturmaktadır114. 

Avrupa Birliği’nde; gerek ulusal gerekse Birlik bazında karışıklığa mahal 

vermemek ve KOBİ tanımına ilişkin birlik sağlamak amacıyla 1996 yılından 

başlayarak bir takım çalışmalar yapılmış ve ilk kez 1997 yılında tavsiye niteliğinde 

tüm Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli çerçeve bir KOBİ tanımı oluşturulmuş olup, 

1998 yılından itibaren yürürlüğe konulmuştur. Bu tanımda; üçlü bir sınıflandırmaya 

gidilerek işletmeler; Mikro İşletmeler (Çok Küçük İşletmeler), Küçük İşletmeler ve 

Orta Ölçekli (Boy) İşletmeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya üçü 

nicel birisi daha çok nitel karakterli olmak üzere dört ölçüt (kriter) esas alınmıştır. 

Bunlar; işçi sayısı ölçütü, bilanço büyüklüğü ölçütü, yıllık ciro ölçütü ve bağımsızlık 

ölçütüdür. Bu ölçütlerin dikkat edileceği üzere ilk üçü nicel dördüncüsü ise nitel bir 

ölçüttür. Nitel ölçüt olan bağımsızlık ölçütüne göre de, bir işletmenin KOBİ olarak 

tanımlanması, şayet varsa söz konusu işletmedeki büyük bir işletmenin sermaye 

payının (hisse payının) yüzde 25’i aşmaması şartına bağlanmaktadır. Bir işletme 

nicel ölçütlere göre orta ölçekli, küçük hatta mikro işletme grubuna girse dahi; şayet 

bu işletmedeki büyük bir işletmenin hisse payı yüzde 25 sınırını aşıyorsa KOBİ 

kapsamı dışında tutulmaktadır115. 

2003 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu ekonomik gelişmeleri de dikkate 

alarak, söz konusu tanımı 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere revize 

etmiştir. Aşağıda tabloda 1996 yılında ilk defa yayımlanmış olan tanım ile 
                                                             
113Aylin İdikut ÖZPENÇE, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Yönelik Devlet 
Yardımları:Türkiye ve Avrupa Birliği Uygulamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 10 
114“European Comission, The New SME Definition User Guide”, (çevrimiçi) 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/ sme_definition/sme_user_guide.pdf  , Syf.5   
115 T. MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Turhan Kitapevi, Ankara,  
2007, s.124 



 
92

01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olup halen geçerli olan AB’ deki KOBİ tanımı 

bir arada verilmiştir. 

 

Tablo 9 : AB KOBİ Tanımlaması 

İşletme Kategorisi Çalışan Sayısı Yıllık Satış Cirosu Bilanço Değeri 

Orta Ölçekli  < 250 ≤ 50 Milyon Euro 
(1996’da 40 Milyon ECU)≤  

≤ 43 Milyon Euro 
(1996’da 27 Milyon ECU)≤  

Küçük Ölçekli < 50 ≤ 10 Milyon Euro 
(1996’da 7 Milyon ECU) 

≤ 10 Milyon Euro 
(1996’da 5 Milyon ECU) 

Mikro Ölçekli < 10 2 Milyon Euro 
(1996’da tanımlanmamıştır) 

2 Milyon Euro 
(1996’da tanımlanmamıştır) 

Kaynak : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996H0280:EN:HTML  
ve http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm, erişim 22.06.2009 

 

Avrupa Birliğinin söz konusu KOBİ tanımı bir şemsiye tanım olarak 

geliştirilmiş olup, AB üyesi ülkeler spesifik hedefler ve özel şartlar çerçevesinde bu 

sınırları aşmamak kaydıyla kendi sektör, bölge ve büyüklük ölçütlerini 

belirleyebilmektedirler. 

 

2.2.2.2. Bazı Ülkelerde KOBİ Tanımları 

2.2.2.2.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde KOBİ 
Tanımı  

 

ABD'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin resmî bir tanımı yoktur. ABD' de 

küçük işletmelere her türlü bilgi ve finansman desteği veren federal bir kuruluş olan 

Küçük İşletmeler Teşkilatı’nın (SBA- Small Business Administration) Amerikan 

ekonomisindeki çoğu endüstrinde uygulamakta olduğu ölçü standardını çalışan işçi 

sayısı ve satış tutarı oluşturmakta olup, aşağıdaki şekildedir116: 

- İmalât ve Madencilik endüstrisinde 500 işçiye kadar, 

- Tüm toptan satış ve ticaret endüstrisinde 100 işçiye kadar, 

- Perakende ve hizmet endüstrilerinde $6.5 milyon a kadar, 

                                                             
116 “Küçük İşletmeler Teşkilatı” (çevrimiçi) http://web.sba.gov/faqs/faqindex.cfm?areaID=15, 2009 
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- Genel ve ağır yapı endüstrilerinde $31 milyon a kadar, 

- Özel Müteahhitlik işlerinde $13 milyona kadar, 

- Tarım endüstrilerinde $0.75 milyona kadar 

olan işletmeler küçük ve orta ölçekli kabul edilmekte olup, kesin bir nicel ölçü 

kullanılmayarak yıllık satış gelirleri $0.75 milyondan $32.5 milyona kadar 

olabilirken işçi sayısı da 100’den 1500’e kadar genişleyebilmektedir.  

 

2.2.2.2.2. Çeşitli Avrupa Birliği Üyeleri 
 

Avrupa Birliği’nde ilk kez 1997 yılında gerek ulusal gerekse Birlik bazında 

karışıklığa mahal vermemek üzere, tüm Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli çerçeve 

bir KOBİ tanımı geliştirmiş olup, 1998 yılından itibaren yürürlüğe konulmuştur. Bu 

nedenle aşağıda verilmiş olan ülkelere ait KOBİ tanımları 1997 yılı öncesine aittir.  

 
Tablo 10 : Bazı AB Üyesi Ülkelerdeki KOBİ Tanımları 

 İşçi Sayısı  
(İmalât Sanayi) Satış Tutarı 

 Küçük  
Ölç. İşletme 

Orta  
Ölç. İşletme 

Küçük  
Ölç. İşletme 

Orta  
Ölç. İşletme 

FEDERAL 
ALMANYA 1-49 50-499 2 Milyon DM 2-25 Milyon DM 

BELÇİKA 50 15 Milyon BEF 15-50 Milyon BEF 
DANİMARKA 6-20 21-75 - - 
FRANSA 1-49 50-500 50 Milyon FRF 50-100 Milyon FRF 
HOLLANDA 1-9 10-100 7.5 Milyon NLG - 
İRLANDA 50 200.000 IEP* 
İNGİLTERE 1-200 - - 
İTALYA 1-500 3 Milyar ITL* 
*: Sabit kıymet tutarıdır. 

Kaynak: MÜFTÜOĞLU,T., Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara, Turhan Kitapevi, 
2007, Adlı kitaptan yazar tarafından derlenmiştir. 
 
 

2.2.2.2.3. Japonya 
 

Japonya’da KOBİ tanımlanırken, çalışan işçi sayısı ve sermaye miktarları 

dikkate alınmıştır. Ölçeğe göre daha ayrıntılı bir tanımda, imalât sanayi sektöründe 

5’den az işçi çalıştıran işletmeler mikro, 20’den az işçi çalıştıran işletmeler çok 
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küçük, 20 ile 299 işçi çalıştıran işletmeler ise KOBİ olarak kabul edilmektedir. 

İmalat sanayindeki KOBİ’lerin sermayesi, 100 milyon Yen’den fazla 

olmamaktadır.117 

 

Tablo 11 : Japonya’da KOBİ Tanımı 

SEKTÖR İŞÇİ SAYISI SERMAYE MİKTARI 
(Milyon Yen) 

İmalât Sanayi ve Maden. 300 Kişiye kadar 300 Milyon Yene kadar 

Toptancı Ticaret 100 Kişiye kadar 100 Milyon Yene kadar 

Perakende Ticaret 50 Kişiye kadar 50 Milyon Yene kadar 

Hizmetler 100 Kişiye kadar 50 Milyon Yene kadar 

         Kaynak: http://www.mof.go.jp/english/budget/brief/2001/brief12.htm 

 

2.2.2.2.4. Avusturalya 
 

Avustralya’da küçük işletmeler hangi sektörde olursa olsun çalışan kişi sayısı 

KOBİ tanımında baz alınmaktadır. Bu işletmelerde, işletmenin sahibinin bağımsız 

karar alabilme, sahibi tarafından kontrol edilme, işletme sermayesinin büyük bir 

kısmının büyük işletmelere ait olmama gibi karakteristik özellikleri bulunmaktadır. 

Aşağıda Avustralya’da ölçeğe ve çalışan sayısına göre işletme türlerini 

göstermektedir118. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
117 (çevrimiçi) http://www.mof.go.jp/english/budget/brief/2001/brief12.htm, 2008 
118 (çevrimiçi) 
http://www.smallbiz.nsw.gov.au/smallbusiness/Templates/Standard/TemplateForAll.aspx, 2009 
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Tablo 12 : Avustralya’da Çalışan Sayısına Göre KOBİ Tanımı 

Ölçek Çalışan Kişi Sayısı 

Mikro Ölçekli 5 kişiye kadar 

Küçük Ölçekli 20 kişiye kadar 

Orta Ölçekli 20-200 kişi arası 
Kaynak: Australian Bureau of Statistics an Agency of Australian government, 
http://www.smallbiz.nsw. gov.au/smallbusiness/Templates/Standard/TemplateForAll.aspx, 
 
 

2.2.2.2.5. Kanada 
 

Kanada’da KOBİ tanımında çalışan kişi sayısı dikkate alınmaktadır. Aşağıda 

küçük ve orta ölçek ayrımı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Küçük ölçekli işletmeler, 

100 kişiye kadar sınırlandırılmıştır. Böyle bir ayrıma gidilmesinin sebebi ise sektörel 

ayrımı daha iyi yapabilmektir. Özellikle hizmet sektöründe 5-20 kişi arasında işçi 

çalıştıran işletme sayısı çok olduğu için bu ayrıma gereksinim duyulmuştur119. 

 

Tablo 13 : Kanada’da Çalışan Sayısına Göre KOBİ Tanımı 

Ölçek Çalışan Kişi sayısı 

Mikro Ölçekli 5 kişiye kadar 

Küçük Ölçekli 5-20 kişi arası 

Orta Ölçekli 20-49 kişi arası 

Resmî Küçük Ölçekli (Orta Ölçekliye Yakın) 50-99 kişi arası 

Orta (Küçük Büyük Şirketler) 100-499 kişi arası 
               Kaynak: Defining Small Business, Strategic SME Group, October 20 2004, 
http://isotc.iso.org/livelink/ 
 
 

 

 

                                                             
119 “Defining Small Business”, Strategic SME Group, October 20 2004, (çevrimiçi) 
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/3805028/Defining_Small_Business_Oct_20_2004.doc?func=doc.
Fetch&nodeid=3805028, “Key Small Business Statistic Industry Canada”, January 2006, (çevrimiçi) 
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insbrp-rppe.nsf/vwapj/KSBS_Jan2006_Eng.pdf/$FILE/KSBS_ 
Jan2006_Eng.pdf,  
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2.2.2.2.6. Yeni Zelanda 
 

Yeni Zelanda’da işletmeler 19 ya da daha az sayıda, tam zamanlı işçi 

çalıştırıyor ise ve küçük ve orta ölçekli işletme kapsamına girmektedir. 1-5 arası tam 

zamanlı işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli kabul edilirken 6-19 arası tam zamanlı 

işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli olarak kabul edilmektedir120. 

 

2.2.2.2.7. Güney Kore 
 

Güney Kore’de sanayi üretimi önce fabrika ve fabrika dışı üretim şeklinde 

ikiye ayrılmaktadır. 5 işçiden daha çok sayıda personel çalıştıran üretim birimleri 

sanayi işletmesi (fabrika) tanımına girmektedir. Personel sayısı 5 in altında kalan 

üretim birimleri ise sanayi işletmesi (fabrika) kapsamı dışında bırakılmaktadır.  

İstihdam edilen işçi sayısı 300’ün altında kalan işletmeler küçük ve orta 

ölçekli 300’ün üstünde işçi çalıştıran işletmeler de büyük işletme kapsamına 

alınmaktadır121.  

 

2.2.2.2.8. Güneydoğu Asya Ülkeleri 
 

Burada Malezya, Filipinler  ve Tayland’daki küçük ve orta ölçekli işletme 

tanımları verilecektir122. 

Malezya’da istihdam edilen işçi sayısına göre sanayi işletmeleri; 5-49 arası 

işçi çalıştıranlar küçük ölçekli, 50-199 arası işçi çalıştıranlar orta ölçekli ve 200’den 

çok işçi çalıştıran işletmeler büyük ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır. 

Filipinlerde ise çalıştırılan işçi sayısı ve toplam sermaye (aktif toplamı) esas 

alınmaktadır. Buna göre;  

 
                                                             
120 (çevrimiçi) http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentPage____3150.aspx, 2009 
121 M.T. MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBİ’ler, Turhan Kitabevi 
, 6.Basım, Ankara, 2007, s.118-119  
122 M. T.  MÜFTÜOĞLU, a.g.e., s.119-121 
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Ölçek Çalışan İşçi Sayısı Bilanço Aktif Tutarı 
Ev ve el sanatları sanayi 1-5 100.000 Pesso’dan az 

Küçük Ölçekli Sanayi 
İşletmeleri 

a) 5-9 işçi 
b) 10-19 işçi 
c) 20-99 işçi 

100.000 – 1.000.000 Pesso 

Orta Ölçeli Sanayi İşletmeleri 100-199 işçi 1.000.000 – 4.000.000 Pesso 
Büyük İşletme 200 işçiden çok 4.000.000 Pesso’dan çok 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

Tayland’da ise 4-100 işçi arasında personel istihdam eden işletmeler ile  

toplam sermayesi 1 milyon dolara kadar olan işletmeler küçük ve orta ölçekli sanayi 

işletmeleri olarak tanımlanmaktadır. 

 
2.2.2.2.9. Orta ve Güney Amerika 
Ülkeleri 

 

Meksika, Brezilya, Şili ve Arjantin’de küçük işletme tanımları şu 
şekildedir123: 

Meksika; 

Ölçek İşçi Sayısı Yatırılan Sermaye Değeri 
Çok Küçük Sanayi 1-4 işçi  -  
Küçük Sanayi 5-49 işçi 440 bin Pesso’dan az 
Orta Sanayi 50-175 işçi 440 bin – 2 Milyon Pesso arası 

 

Brezilya; 
Ölçek İşçi Sayısı 
Çok Küçük İşletme 0-10 işçi 
Küçük İşletme 11-49 işçi 
Orta İşletme 50-99 işçi 

 

Şili; 
Ölçek İşçi Sayısı 
El ve Ev Sanatları 1-10 işçi 
Küçük İşletme* 11-50 işçi 

  *: Küçük işletmeye ilişkin üst sınır 1983 yılında 200 işçiye kadar genişletilmiştir. 

 

                                                             
123 M.T. MÜFTÜOĞLU, a.g.e, s.121-122 
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Arjantin’de 10’un altında işçi çalıştıran üretim birimleri küçük sanayi olarak 
kabul edilmektedir. Bazı finansman kurumlarında bu sınırın 15 işçiye kadar 
genişletildiği görülmektedir.  

 

2.2.2.2.10. Arap Ülkelerinde KOBİ 
Tanımları 

 

Arap ülkelerinde KOBİ’lere ilişkin tanımlamalar, gelişmişlik düzeyine göre 

farlılıklar arz etmektedir. Örneğin, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Suriye’de 

küçük sanayi işletmeleri için belirlenen ölçüt 1–49 işçi çalıştırmasıdır. Mısır’da ise 

10–100 arasında işçi çalıştıran ve makine parkı değeri 500.000 Mısır Poundu’nu 

aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmektedir124.  

 

2.3. KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisinde Yeri ve Üstünlükleri – 

Yetersizlikleri 

 

Bugün Türkiye'nin sanayileşme seviyesinin, Batılı gelişmiş ülkelerin 

gerisinde kalmasının en önemli sebeplerinden birisini Osmanlı Devleti'nin 

ekonomisinin tarıma dayalı bir yapıda olması, sanayi sektörünün nispi olarak ikinci 

plânda kalması ve içinde bulunulan şartlarda sanayileşme çabalarının başarıya 

ulaşamamış olması oluşturmaktadır. Aslında Batı'da sanayileşme devrimi 

başlamadan önce 15 -18 nci yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en 

gelişmiş ülkelerinden birisidir. Lonca örgütlenmesiyle çinicilik, dokumacılık, gemi 

yapımı alanlarında oldukça ileri bir durumdayken, İngiltere'de 18 nci yüzyıl 

ortalarında buharın makineye uygulanması sonucunda başlayan "sanayi 

devriminden" sonra farklar büyümeye başlamıştır. Sanayi devriminden sonra 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomisinde makine gücüne dayanan bir sanayi 

kurulamamış, geleneksel sisteme dayanan yerli sanayi de hızla gerilemiştir. 

                                                             
124 M.T. MÜFTÜOĞLU, a.g.e, s.122 
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Adam Smith'in liberal ekonomi kurallarının, Batı'nın baskısı sonucunda 

özelikle 1838 Osmanlı İngiliz Ticaret Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nde 

uygulanmaya çalışılması, Osmanlı döneminde sanayinin daha doğmadan ölmesine 

yol açmıştır. Nitekim bu durumu Ahmet Midhat Efendi, 1889 tarihinde aynen şöyle 

ifade etmiştir125: 

"Adam Smith'in serbest-i mübadele usulû bugünkü günde umum Avrupa 

mekteplerinde ekonominin suret-i ahiresi olmak üzere tedris olunur. Avrupa 

Hükûmetlerinin hiçbiri nezdinde tatbik için kabul olunmamıştır. Hürriyet-i mutlaka-i 

mübadeleyi bugünkü günde Avrupa'da kabul edebilecek ne bir devlet ne bir millet 

yoktur. Her gün gazetelerde gördüğümüz himaye-i sanayi, muhafaza-i ticaret, 

nahoşnudi-i amele vesaire mebahisi bunu müeyyiddir. Adam Smith'in ekonomisini 

mekteplerde tedris etmek kiliselerde "size en büyük fenalık edenleri ezdilü can 

seviniz! Bir yanağınıza tokat vuranlara diğer yanağınızı da çeviriniz!" diye verilen 

vazü nasihatlara benzer... Bizim mekatibi aliyemizde Adam Smith ekonomisinin 

güya bir kanun, bir düştürül amel suretinde telakki edilmesi teessüf-ü az'mi 

muciptir..." 

Bu olumsuz gelişmede, özellikle İngiliz ve Fransızlarla imzalanan ticarî 

anlaşmalar sonucunda bu ülkelere sağlanan ayrıcalıkların, koruyucu bir gümrük 

sisteminin uygulanmasına imkân tanımamasının da etkisi olmuştur. Sanayileşme 

imkân ve fırsatını kaçıran Osmanlılar, ülkenin, kısa sürede sanayileşerek zenginleşen 

Batı'nın bir "açık pazarı" olmasına engel olamamışlardır. Osmanlı aydınları arasında, 

ikinci Meşrutiyet'e (1908) kadar, ekonomik gelişme için sanayileşmenin gerekli 

olduğuna inanan iktisatçı ve devlet adamı da pek yoktur. Buna rağmen devletin ve 

ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1810 yılında devlet sermayesi ile 

Beykoz Tesisleri (askeri kundura, çizme, palaska, fişeklik imalâtı), 1835'de Feshane 

Tesisleri (çuha, fes, battaniye üretimi) gibi bazı küçük ölçekli sınaî tesisler 

kurulmuştur. 

                                                             
125 Ahmet MİDHAT, İktisat Metinleri, (haz.Ali UTKU ve Erdoğan ERBAY), Çizgi Kitabevi, Konya, 
2005 (Ahmet Midhat Efendi’nin hicri 1307 (miladi 1889) yılında İstanbulda yazmış olduğu Hallü’l-
Ukad (Düğümlerin çözümü)adlı Ekonomi Politik kitabının güncelleştirilmiş halidir) (çevrimiçi) 
http://www.flzteam.com/forum/tarih-amp-cografya/73399-osmanli-sanayisinin-tarihi-gelisimi.html 
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İkinci Meşrutiyet'in 1908'de ilân edilmesiyle, sanayileşme olmadan ülkenin 

kalkınamayacağını ileri süren fikir ve devlet adamlarının sayısı artmaya başlamıştır. 

Gelişen milliyetçilik akımları, ekonomi alanında da kendini hissettirmiş ve 

ekonominin korunması ve sanayiin teşvik edilmesinin gerekliliği üzerinde durulmaya 

başlanmıştır. Cumhuriyet öncesine denk gelen bu ortamda 14 Aralık 1913 tarihinde, 

iktidardaki İttihat ve Terakki Hükûmeti sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla 

Teşviki-i Sanayi Kanunu Muvakkatini (Geçici Sanayi Yasasını) yürürlüğe 

koymuştur. Bu yasa “beş beygir gücü enerji kullanarak ham ve yarı mamul 

maddelerin şeklini değiştiren, en az bin liralık araç ve gerece sahip olan ve yılda 750 

işgücü tutarında işçi çalıştıran işyerlerini kapsamıştır. 1914 yılında Yasanın tüzüğü 

çıkarılmıştır. Araya giren Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla bu düzenlemelerden 

yeterince yararlanılamamıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasında, Yasa değiştirilerek, 

yabancı kuruluşlar teşvik kapsamından çıkarılmış ve ayrıca Batılılara verilen 

kapitülasyonlar kısmen kaldırılarak gümrük oranları arttırılmıştır. Yasa, sanayi 

kuruluşlarını finanse edecek bir kredi kuruluşuna yer vermemesi ve millî sanayi 

kesimini dış rekabete karşı koruyacak önlemleri içermemesi açısından eleştirilmiştir. 

1917 de Yasanın yönetmeliği çıkarılarak kapsamlı bir mevzuat hazırlanmış, bu 

mevzuat, daha sonra Cumhuriyet Döneminde tadil edilerek yürürlükte tutulmuştur.  

17 Şubat 1923 yılında gerçekleştirilmiş olan ve hammaddesi yurt içinde 

yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması, el işçiliğinden ve küçük 

imalâttan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmesi, özel teşebbüslere kredi 

sağlayacak bir Devlet Bankası kurulması ve sanayinin teşviki ve millî bankaların 

kurulması şeklinde en önemlileri sıralanabilen ana kararların alınmış olduğu Birinci 

İzmir İktisat Kongresi’nde, temel amaçlarından birisi özel sektör kuruluşlarını 

iktisadî hayatta ve kalkınmada önemli hale getirmek olmuştur. Burada alınan 

kararların uygulamaya geçmesini sağlamak için de ilk kez 1927 yılında Teşvik-i 

Sanayi Kanunu ile "10 beygirlik muharrik gücün ve 5 işçinin altında olan" işletmeler, 

küçük işletme olarak kabul edilmiştir126. Zamanla değişen ülke koşullarına göre bu 

tanımlar revize edilmiştir. 

                                                             
126 M.T. MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBİ’ler, Turhan 
Kitabevi Basım Yayın, Ankara, 2002, s.124, 
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1913 ve 1915 yıllarında sanayinin durumu ve gelişimi konusundaki bilgiler 

Ticaret ve Ziraat Vekaletleri tarafından İstanbul, Bursa, Bandırma, İzmir, Uşak gibi 

Batı Anadolu’yu kapsayan illerde yapılan sanayi sayımlarına dayanmaktadır. En az 

10 işçi çalıştıran ve Teşviki Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım 

sonuçları, 1917 yılında yayınlanmıştır. Buna göre Osmanlı Sanayi, tüketim malları 

üretmekte, ara ve yatırım malları üreten sanayi dallarına sahip bulunmamaktadır. 

Sanayinin hammaddesi tarıma dayanmaktadır. Sanayi kuruluşları aşırı derecede Batı 

Anadolu'da yoğunlaşmıştır. Meselâ bunlardan %55'i İstanbul, %22'si İzmir'de 

toplanmıştır. Sayımlarda yer alan 264 kuruluştan %19'u (50 adet) devlete veya 

anonim şirketlere, %81'i ise (214 adet) gerçek kişilere aittir. Son grubun %20'si (42 

adet) Türk ve Müslümanlara geri kalan %80'i (172 kuruluş) ise Rum, Ermeni, 

Yahudi ve yabancı olarak gayrimüslimlere aittir. 

1915 sayımına göre Osmanlı Sanayiinde Türkler, sermayedar ve işçi olarak 

%15 oranında yer tutarken, Rumlar sırasıyla %50 ve %60, Ermeniler %20 ve %18 ve 

Yahudiler de %95 ve %10 oranında bir paya sahiptirler. Büyük sanayi tesisleri, kamu 

tarafından ordunun ve sanayiin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuşlardır. 

Sanayide, yabancı sermayenin payı düşük, çevirici güç yetersiz, teknoloji geridir. 

264 sanayi kuruluşunda toplam 20.977 beygir gücünde çevirici güç kullanılmıştır. Bu 

gücün %76'sı buhar makinelerinden, %13'ü petrol kullanan içten yanmalı 

motorlardan ve %6.5'ide elektrik motorlarından sağlanmıştır. Enerji daha çok kol 

gücüne dayanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi, 

1902'de Adana'da kurulmuş ve 1913 yılında İstanbul'da bir benzeri faaliyete 

geçmiştir. 1913-1915 sanayi sayımları sonuçlarına göre, bugünkü Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Osmanlı Devleti arazisinde kurulmuş sanayi 

tesisleri şunlardır: 

- Fabrikalar: 2 makarna, l bira, 6 konserve, 7 yünlü dokuma, 2 pamuk iplik ve 

dokuma, 1 iplik dokuma, 5 çeşitli dokuma, 8 sigara kâğıdı, 5 madeni eşya, l 

kimyasal ürün, 

- İmalâthaneler: l buz, 3 kireç. 3 tuğla, 7 kutu, 2 yağ, 2 sabun, 2 porselen, 
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- Diğerleri: 20 un değirmeni, l1 tabakhane, 7 marangoz ve doğrama atölyesi, 30 ham 

ipek atölyesi, 35 matbaa.  

1926-1939 döneminde sanayi sektöründe genişleme ve işgücü verimliliğinde 

artış görülmüş, sanayi üretiminin gerçek değeri yılda % 9 artarken, istihdam yılda % 

3 artmıştır. Bu dönemde iç ticaret hadleri sanayi malları lehinedir ve devlet dahil 

yerli sanayi işletmeleri için elverişli ortam vardır. Ancak 1929 yılında yaşanan büyük 

buhran Türkiye’yi de etkilemiş ve devletçilik politikasına dönülmüştür. Devletçilik 

politikasından 1934"te vazgeçilmiş, 1951 de Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 

1954’te Petrol Kanunu ile yabancı sermayeyi özendirici düzenlemeler yapılırken, 

iktidarın genel iktisat politikası ve Marshall Plânı ve yardımı çerçevesinde özel 

sektör için elverişli bir ortam yaratılmıştır. Devlet Plânlama Teşkilatı’nın kurulması 

suretiyle karma ekonomi anlayışı ile kalkınma plânlarının hazırlandığı dönemde ise 

sanayi teşviklerinin genel kalkınma plânları, bölgeler arası denge, montaj sanayinden 

imalât sanayine geçişi sağlayacak bütünlüklü özendirmelerin geliştirilmesine 

çalışılmıştır. 

1950 tarih ve 5590 sayılı kanunun127 3. maddesinde yılın fiili çalışma günleri 

ortalamasına göre, muharrik kuvvet kullananlarda 5 kişi, kullanmayanlarda ise 10 

kişi çalıştıran sanayicilerin oda kurabilecekleri belirtilmiştir. Böylece muharrik güç 

kullanan ve 5 kişiden az personel çalıştıran ve muharrik güç kullanmayıp 10 kişiden 

az personel çalıştıran işletmelerin küçük sanayi kapsamı içinde yer alacağı 

vurgulanmıştır. 

1956 tarihinde kabul edilen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda128 ise, 

esnaf, sanatkâr, tacir ve sanayici kavramlarının belirginleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Örneğin, 6762 sayılı kanunun 12. maddesinde fabrikacılık, “hammadde veya diğer 

malların makine yahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller 

vücuda getirilmesi” olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında 11. maddede “ticarethane 

veya fabrika yahut ticarî şekilde işletilen diğer müesseseler ticarî işletme sayılır” 

                                                             
127 “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Deniz Ticaret Odaları”, “Ticaret 
Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanun No: 
5590; Kabul Tarihi: 08.03.1950, 15.03.1950 Tarih ve 7457 Sayılı Resmî Gazete. 
128 “Türk Ticaret Kanunu”, Kanun No: 6762; Kabul Tarihi: 29.06.1956, 09.07.1956 Tarih ve 9353 
Sayılı Resmî Gazete. 
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denilerek fabrikacılığın ticarî bir faaliyet olduğu belirtilmiştir. 14. maddede bir ticarî 

işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi başına işleten kimsenin tacir kabul edildiği ve 17. 

maddede de esnafın tacir olarak kabul edilmediği, esnaf tarifinin içine küçük 

sanayicilerin girdiği vurgulanmıştır. 

1957 yılında kabul edilen 6968 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun129 1. 

maddesinde, “bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgâh, 

alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen 

veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri 

halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler “sanayi 

işletmesi” ve buralarda yapılan işler “sanayi işleri” sayılır” denmiştir. 

1961 yılında kabul edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun130 37. 

maddesinde de her türlü ticarî ve sanayi faaliyetlerden elde edilen kazançlar ticarî 

kazanç olarak sayılmış ve hangi faaliyetlerin ticarî kazanç olarak nitelendirileceği 

Kanunda açıkça belirtilmiştir. 1964 yılında kabul edilen 507 sayılı Esnaf ve Küçük 

Sanatkârlar Kanunu131 ile Türk Ticaret Kanunu’nun 17. maddesinde tacir olarak 

kabul edilmeyen esnafın meslekî teşkilatlanmaları sağlanmıştır132. 

1950 yılından itibaren çıkarılan tüm bu kanunlarda KOBİ tanımının 

yapılabilmesi için yasal dayanakların nasıl işlediği görülmektedir. İş ve faaliyet 

kollarının ayrımının yapılması üzerine yoğunlaşan bu kanunlar ile herhangi bir kişi 

veya kuruluş için ticarî işletme kabul edilip edilmeme, unvan ve vergilendirme gibi 

konulara açıklık getirilmektedir. 

 1970'li yılların başlarında yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altında bırakan 

ekonomik kriz, öncesinde yukarıda geniş bir şekilde bahsedilen sosyal, ekonomik, 

siyasî ve teknolojik değişimlerin işletmeleri çeşitli yönetsel ve finansal sorunlarla baş 

başa bırakmasından doğan sıkıntılar, işletmelerin rekabette başarı kazanmaları ve 

                                                             
129 “Sanayi Sicil Kanunu”, Kanun No: 6948; Kabul Tarihi: 17.04.1957, 24.04.1957 Tarih ve 9593 
Sayılı Resmî Gazete. 
130 “Gelir Vergisi Kanunu”, Kanun No: 193; Kabul Tarihi: 31.12.1960, 06.01.160 Tarih ve 10700 
Sayılı Resmî Gazete. 
131 “Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu”, Kanun No: 507; Kabul Tarihi: 17.07.1964, 1/3/4.8.1964 
Tarihleri ve 11769–11771 Sayılı Resmî Gazete. 
132 Tamer MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler Sorunlar-
Öneriler, Beşinci Baskı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar:10, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, s. 
124-126 
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ekonominin geleceği için işletme ölçeklerinin tekrar gözden geçirilmesini gerekli 

kılmıştır. Büyük ölçekli işletmeler, gerek iletişim ve üretim teknolojisinde ortaya 

çıkan yeni değişme ve gelişmelere, gerekse küreselleşme sürecinin kendine has 

rekabet koşullarına uyum sağlamakta zorlanmaları nedeniyle küçülerek büyüme 

yolunu tercih etmeye başlamışlardır. Ölçek ekonomilerinin zamanla önem 

kaybetmesiyle ve pazar sıkıntısının arttığı, talebin düştüğü, enerji ve hammadde 

darboğazlarının yaşandığı kriz zamanlarında küçük işletmeler, daha enerjik, esnek, 

çok yönlü ürün ve hizmet yapılarıyla endüstriyel yapının vazgeçilmez bir parçası 

konumuna yükselmişlerdir133. Ekonomik ve sosyal kalkınmada üstlendikleri rol, 

işsizliğin azaltılması ve istihdama katkıları, esnek üretim yapıları ve talep 

değişimlerine uyum kapasiteleri, ekonomik dalgalanmaları absorbe edebilme 

yetenekleri, girişimci ruhları, inovatif olmaları nedeniyle bu dönemden sonra küçük 

ve orta büyüklükteki işletmelerin önemi giderek artmış, kalkınmanın ve büyümenin 

lokomotifi olarak görülmeye başlanmıştır. 

  Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, KOBİ’ler sayı, istihdam ve katma değer 

olarak sosyal ve ekonomik açıdan sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş 

ülkelerde de önemli bir yere sahiptirler. Yani ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne 

olursa olsun, tüm ülkelerde KOBİ’ler gerek sayısal, gerekse de istihdam oluşturma 

gücü açısından ekonomik ve toplumsal düzenin bel kemiği olarak ifade edilebilir. 

Ülkelerin toplam istihdam içerisinde, KOBİ’lerin oranı önemli bir yer tutmaktadır. 

Çoğu ülkede %50’nin üzerinde olan istihdam oranı Japonya gibi hızlı gelişmekte 

olan bir ülkede %81,4 gibi yüksek bir paya sahiptir.  

                                                             
133 H.ÜLGEN, KOSGEB Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, Mart 2009; S.BAYRAK  ve 
M.AKDIŞ,  “2000  KOBİ’lerin Yönetsel Durumu ve Yeni Sanayileşen İllerde Analizi”, Türkiye 
Sosyal  Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, 74,  
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Tablo 14 : Dünyada ve Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomi İçindeki Yeri  

Ülke Adı 

Tüm 
İşletmeler 
İçindeki 
Payı (%) 

Tüm 
İstihdam 
İçindeki 
Payı (%) 

Toplam 
Yatırım 
İçindeki 
payı (%) 

Tüm 
Katma 
Değer 
İçindeki 
Yeri (%) 

İhracat 
İçindeki 
Payı (%) 

Kredilerden 
Alınan Pay 

(%) 

A.B.D. 97.2 50.4 38.0 36.2 32.0 42.7 
Almanya 99.8 64.0 44.0 49.0 31.1 35 
Japonya 99.4 81.4 40.0 52.0 38.0 50.0 
Fransa 99.9 49.4 45.0 54.0 23.0 48.0 
İngiltere 96.0 36.0 29.5 25.1 22.2 27.2 
Hindistan 98.6 63.2 27.8 50.0 40.0 15.3 
G.Kore 97.8 61.9 35.7 34.5 20.2 46.8 
TÜRKİYE* 99,89 59,83 38,0 26,5 35,0 28,3** 

  Kaynak: KÜÇÜKÇOLAK, R.A.,2006, “Basel-II uygulamalarının KOBİ’lere etkileri ve İMKB 
şirketlerinin bu açıdan değerlendirilmesi” GOÜ İİBF İşletme Bölümü, 5. Orta Anadolu İşletmecilik 
Kongresi S.223     

  * TÜİK 2002 , ** BDDK Aralık 2007 
 
 

2.3.1. KOBİ’lerin Istihdamdaki Yeri 

 

KOBİ’ler pek çok ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisi için de oldukça 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Bunda KOBİ’lerin hem toplam şirket sayısı, hem 

istihdam hem de katma  değer  içerisindeki  önemli  payları  etkili  olmaktadır.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003-2004-2005 yıllarına ait verileri itibarıyla 

250’den daha az sayıda çalışanı olan işletmeler toplam işletmelerin sayı olarak 

ortalama %99,89’unu oluşturmaktadır. Aynı verilere bakıldığında toplam istihdaın 

ortama %79.49’u KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki tabloda 

oranlarla ilgili olarak detaylı bilgi verilmiştir. 
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Tablo 15 : Büyüklük gruplarına göre bazı temel göstergeler, 2003-2004-2005 (Türkiye) 

Göstergeler Büyüklük  
Grubu 2003 % 2004 % 2005 % 

        
KOBİ 1 738 484 99,89%    2 000 770 99,90%    2 391 229 99,90%
BBİ* 1 869 0,11%     2 064 0,10%     2 349 0,10%Girişim 

sayısı 
Toplam 1 740 353 100,00%    2 002 834 100,00%    2 393 578 100,00%

        
KOBİ    5 249 903 78,66%    5 976 089 79,24%    7 202 663 80,57%
BBİ    1 424 065 21,34%    1 565 363 20,76%    1 737 231 19,43%Çalışan 

sayısı  
Toplam    6 673 968 100,00%    7 541 452 100,00%    8 939 894 100,00%

        

KOBİ   87 299 776 
533 60,91%   98 426 516 

205 56,57%   108 655 388 
035 58,48%

BBİ   56 018 831 
314 39,09%   75 578 147 

040 43,43%   77 142 579 
851 41,52%

Faktör  
maliyetiyle  
katma 
değer (TL) 

Toplam 143 318 607 
847 100,00%   174 004 663 

245 100,00%   185 797 967 
886 100,00%

   

KOBİ 503 411 190 
390 67,27%   725 799 908 

274 69,32%   827 206 528 
829 69,36%

BBİ 244 878 727 
842 32,73%   321 256 742 

193 30,68%   365 429 340 
976 30,64%Ciro  (TL) 

Toplam 748 289 918 
232 100,00% 1 047 056 650 

467 100,00% 1 192 635 869 
805 100,00%

   

KOBİ 438 303 825 
730 69,15%   655 233 629 

955 71,85%   749 840 562 
015 71,77%

BBİ 195 581 138 
823 30,85%   256 671 927 

424 28,15%   294 962 038 
156 28,23%

Toplam mal 
ve hizmet  
satın alışları 
(TL) 

Toplam 633 884 964 
553 100,00%   911 905 557 

379 100,00% 1 044 802 600 
171 100,00%

   

KOBİ 249 293 411 
253 57,10%   313 771 010 

785 56,30%   391 767 439 
871 59,53%

BBİ 187 262 235 
810 42,90%   243 549 206 

393 43,70%   266 313 864 
273 40,47%

Üretim 
Değeri  
(TL) 

Toplam 436 555 647 
063 100,00%   557 320 217 

178 100,00%   658 081 304 
144 100,00%

   

KOBİ   24 605 307 
748 61,34%   24 518 261 

103 57,58%   34 753 193 
789 61,99%

BBİ   15 506 670 
362 38,66%   18 065 520 

693 42,42%   21 305 976 
278 38,01%

Maddî 
mallara 
ilişkin brüt 
yatırım  
(TL) Toplam   40 111 978 

110 100,00%   42 583 781 
796 100,00%   56 059 170 

067 100,00%

Kaynak : TUİK 2003-2004-2005 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 
  *: BBİ: Büyük Boy İşletme 
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Yapısal İş İstatistikleri çalışması sonuçlarına göre 2003 yılında 1.740.353 

girişim, 2004 yılında 2.002.834 girişim ve 2005 yılında 2.393.578 faaliyet 

göstermiştir. 

2003 yılında faaliyet gösteren bu girişimlerden %49,15’i toptan ve perakende 

ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı; %13,58’si İmalât 

Sanayi; %13,56’sı Ulaştırma, depolama ve haberleşme; %9,27’si Oteller ve 

lokantalar; %5,39’u Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri; %4,41’i Diğer sosyal, 

toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri; %2,15’i İnşaat, %1,85’i Sağlık işleri ve 

sosyal hizmetler; %0,36’sı Eğitim; %0,18’i Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi 

ve dağıtımı; %0,10’u Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde faaliyet 

göstermişlerdir.  

2004 yılında faaliyet gösteren bu girişimlerden %48,33’ü toptan ve perakende 

ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı; %14,03’ü İmalât 

Sanayi; %13,68’i Ulaştırma, depolama ve haberleşme; %9,34’ü Oteller ve lokantalar; 

%5,49’u Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri; %4,47’si Diğer sosyal, toplumsal 

ve kişisel hizmet faaliyetleri; %2,19’u İnşaat, %1,85’i Sağlık işleri ve sosyal 

hizmetler; %0,36’sı Eğitim; %0,16’sı Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve 

dağıtımı; %0,10’u Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde faaliyet göstermişlerdir. 

2005 yılında faal olan girişimlerden %46,77’si Toptan ve perakende ticaret, motorlu 

taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı; %17,99’u Ulaştırma, depolama ve 

haberleşme; %12,64’ü İmalât sanayi sektörlerinde faaliyet göstermişlerdir.  

Toplam istihdam 2003 yılında 6.673.968 kişi, 2004 yılında 7.541.452 kişi 

ve 2005 yılında 8.939.894 kişi olmuştur. 

2003 yılındaki istihdamın % 32,64’ü İmalât sanayi; %31,79’u Toptan ve 

perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı; 

%9,98’i Ulaştırma, depolama ve haberleşme ve %7,11’i Oteller ve lokantalar 

sektöründe yer almaktadır. 

2004 yılındaki istihdamın % 31,86’sı İmalât sanayi; %32,72’si Toptan ve 

perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı; 
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%10,21’i Ulaştırma, depolama ve haberleşme ve %6,39’u Oteller ve lokantalar 

sektöründe yer almaktadır. 

2005 yılındaki istihdamın %32,79’u Toptan ve perakende ticaret; motorlu 

taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı; % 28,90’nı İmalât sanayi;  

%11,42’si Ulaştırma, depolama ve haberleşme sektöründe yer almaktadır. 

Faktör maliyetiyle katma değer 2003 yılında 143.318.607.847 Milyon TL 

iken 2004 yılında 174.004.663.245 Milyon TL ve 2005 yılında 185.797.967.886 

Milyon TL olmuştur. 

2003 yılında yaratılan toplam katma değerin %50,61’i sanayi ve inşaat; 

%49,39’u hizmetler sektöründe yaratılmıştır. Aynı oranlar 2004 yılında sırasıyla 

%50,71 ve %49,29’dur. 

2003 yılında sanayi ve inşaat sektöründe, İmalât sanayi %38,67 payla ilk 

sırada yer almaktadır. İmalât sanayini %5,55 ile Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su 

üretimi ve dağıtımı; %4,94 ile İnşaat ve %1,44 ile Madencilik ve taşocakçılığı 

sektörleri izlemektedir. 2004 yılında ise İmalât sanayi %38,32 payla yine ilk sırada 

yer almaktadır. İmalât sanayini %6,16 ile Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve 

dağıtımı; %4,62 ile İnşaat ve %1,61 ile Madencilik ve taşocakçılığı sektörleri 

izlemektedir 

2003 yılında hizmetler sektöründe ise yaratılan toplam katma değerin 

%28,11’i Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev 

eşyalarının onarımı; %12,33’ü Ulaştırma, depolama ve haberleşme; %4,79’u 

Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri; %1,93’ü Oteller ve lokantalar; %0,86’sı 

Eğitim; %0,74’ü Sağlık işleri ve sosyal hizmetler; %0,63’ü ise Diğer sosyal, 

toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri sektörlerinde gerçekleşmiştir. 2004 yılında 

hizmetler sektöründe yaratılan toplam katma değerin %27,34’ü Toptan ve perakende 

ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı; %12,49’u 

Ulaştırma, depolama ve haberleşme; %4,93’ü Gayrimenkul, kiralama ve iş 

faaliyetleri; %1,94’ü Oteller ve lokantalar; %1,01’i Sağlık işleri ve sosyal hizmetler; 

%0,92’si Eğitim; %0,66’sı ise Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri 

sektörlerinde gerçekleşmiştir. 
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2005 yılında yaratılan toplam katma değerin %44,94’ü sanayi ve inşaat (C-F); 

%55,06’sı hizmetler  (G-O) sektöründe yaratılmıştır.  

2005 yılında yaratılan faktör maliyetiyle katma değere göre imalât sanayi 

%32,42 payla ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla %30,41 ile toptan ve 

perakende ticaret, motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı ve 

%13,16 ile Ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörü izlemektedir.  
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Tablo 16 : İşyeri Büyüklüğüne göre bazı temel göstergeler, 2003-2004-2005 (Türkiye) 

Girişim sayısı NACE 
1.1 

Büyüklük  
Grubu 

İşyeri  
Büyüklüğü** 2003 % 2004 % 2005 % 

  TOPLAM    1 740 353 100%    2 002 834 100%    2 393 578 100% 
1-19    1 712 051    1 970 148    2 348 420 
20-49     17 607     20 992     31 211 
50-99     5 231     5 686     6 998 
100-249     3 595     3 944     4 600 

KOBİ 

Toplam    1 738 484 

99,89%

   2 000 770 

99,90% 

   2 391 229 

99,90%

250-499     1 130     1 232     1 425 
500-999      490      530      589 
1000-4999      230      282      313 
5000+      19      20      22 

T
ür

ki
ye

 

BBİ* 

Toplam     1 869 

0,11% 

    2 064 

0,10% 

2349 

0,10% 

         
Çalışan sayısı  NACE 

1.1 
Büyüklük  

Grubu 
İşyeri  

Büyüklüğü 2003 % 2004 % 2005 % 
  TOPLAM    6 673 968 100%    7 541 452 100%    8 939 894 100%

1-19    3 791 595    4 323 514    5 049 299 
20-49     546 531     658 936     973 836 
50-99     361 287     392 792     483 528 
100-249     550 490     600 847     696 000 

KOBİ 

Toplam    5 249 903 

78,66%

   5 976 089 

79,24% 

   7 202 663 

80,57%

250-499     389 138     427 464     491 967 
500-999     336 167     359 910     407 689 
1000-4999     432 186     512 017     566 479 
5000+     266 574     265 972     271 096 

T
ür

ki
ye

 

BBİ 

Toplam    1 424 065

21,34%

   1 565 363

20,76% 

   1 737 231 

19,43%

         
Faktör maliyetiyle katma değer (TL) NACE 

1.1 
Büyüklük  

Grubu 
İşyeri  

Büyüklüğü 2003 % 2004 % 2005 % 

  TOPLAM 
143 318 607 
847 100% 

174 004 663 
245 100% 

185 797 967 
886 100% 

1-19 
46 343 458 
311 

  51 788 745 
608 

  58 710 021 
923 

20-49 
13 954 281 
926 

  16 566 404 
026 

  20 789 582 
341 

50-99 
10 706 201 
693 

  11 425 382 
360 

  11 637 667 
189 

100-249 
16 295 834 
603 

  18 645 984 
211 

  17 518 116 
582 

KOBİ 

Toplam 
87 299 776 
533 

60,91%

  98 426 516 
205 

56,57% 

  108 655 388 
035 

58,48%

250-499 
12 857 917 
947 

  16 479 576 
438 

  15 885 485 
228 

500-999 
11 780 819 
958 

  14 528 549 
694 

  13 595 477 
678 

1000-4999 
19 048 387 
256 

  26 920 957 
954 

  29 348 325 
338 

5000+ 
12 331 706 
153 

  17 649 062 
954 

  18 313 291 
607 

T
ür

ki
ye

 

BBİ 

Toplam 
56 018 831 
314 

39,09%

  75 578 147 
040 

43,43% 

  77 142 579 
851 

41,52%

Kaynak : TUİK 2003-2004-2005 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 
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Tablo 17 : İşyeri Büyüklüğüne göre bazı temel göstergeler, 2003-2004-2005 (Türkiye) 

Ciro  (TL) NACE 
1.1 

Büyüklük  
Grubu 

İşyeri  
Büyüklüğü 2003 % 2004 % 2005 % 

          
  TOPLAM 748 289 918 232 100% 1 047056650467 100%  1192635 869 805 100% 

1-19 288 512 369 751 443 653 549 851   456 129 756 056 
20-49   80 841 332 149 114 223 278 467   170 721 158 607 
50-99   50 517 312 486   67 524 198 918   78 893 393 177 
100-249   83 540 176 004 100 398 881 038   121 462 220 989 

KOBİ 

Toplam 503 411 190 390 

67,27% 

725 799 908 274 

69,32% 

  827 206 528 829 

69,36% 

250-499   59 184 534 457   78 004 461 889   89 585 743 409 
500-999   60 275 051 690   75 823 082 792   82 581 710 974 
1000-4999   96 177 464 696 128 054 665 505   147 601 828 878 
5000+   29 241 676 999   39 374 532 007   45 660 057 715 

T
ür

ki
ye

 

BBİ 

Toplam 244 878 727 842 

32,73% 

321 256 742 193 

30,68% 

  365 429 340 976 

30,64% 

         
Toplam mal ve hizmet satın alışları (TL) NACE 

1.1 
Büyüklük  

Grubu 
İşyeri  

Büyüklüğü 2003 % 2004 % 2005 % 
          

  TOPLAM 633 884 964 553 100% 911 905 557 379 100% 1044 802 600 171 100% 
1-19 256 489 292 222 410 002 789 256   418 716 888 104 
20-49   69 980 545 580 101 604 528 263   154 673 798 682 
50-99   41 702 823 788   58 276 933 299   69 536 760 893 
100-249   70 131 164 140   85 349 379 137   106 913 114 336 

KOBİ 

Toplam 438 303 825 730 

69,15% 

655 233 629 955 

71,85% 

  749 840 562 015 

71,77% 

250-499   48 119 306 698   64 266 009 757   75 080 513 630 
500-999   50 697 128 448   63 967 097 913   70 223 599 724 
1000-4999   78 811 244 212 104 623 645 494   120 750 708 549 
5000+   17 953 459 465   23 815 174 260   28 907 216 253 

T
ür

ki
ye

 

BBİ 

Toplam 195 581 138 823 

30,85% 

256 671 927 424 

28,15% 

  294 962 038 156 

28,23% 

         
Üretim Değeri  (TL) NACE 

1.1 
Büyüklük  

Grubu 
İşyeri  

Büyüklüğü 2003 % 2004 % 2005 % 
          

  TOPLAM 436 555 647 063 100% 557 320 217 178 100%   658 081 304 144 100% 
1-19 108 217 443 962 138 979 906 026   177 106 748 446 
20-49   43 368 481 463   58 615 719 826   82 086 084 374 
50-99   34 156 743 374   40 876 254 031   48 602 646 461 
100-249   63 550 742 454   75 299 130 902   83 971 960 590 

KOBİ 

Toplam 249 293 411 253 

57,10% 

313 771 010 785 

56,30% 

  391 767 439 871 

59,53% 

250-499   44 796 642 955   56 244 055 843   60 758 115 979 
500-999   44 476 244 478   51 688 918 364   55 832 402 647 
1000-4999   70 713 680 100   99 604 264 319   109 230 810 857 
5000+   27 275 668 277   36 011 967 867   40 492 534 790 

T
ür

ki
ye

 

BBİ 

Toplam 187 262 235 810 

42,90% 

243 549 206 393 

43,70% 

  266 313 864 273 

40,47% 

Kaynak : TUİK 2003-2004-2005 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 



 
112

Tablo 18 : İşyeri Büyüklüğüne göre bazı temel göstergeler, 2003-2004-2005 (Türkiye) 

Maddî mallara ilişkin brüt yatırım  (TL) NACE 
1.1 

Büyüklük  
Grubu 

İşyeri  
Büyüklüğü 2003 % 2004 % 2005 % 

          
  TOPLAM 40 111 978 110 100% 42 583 781 796 100% 56 059 170 067 100% 

1-19 9 082 547 991 10 518 221 128 16 769 619 358 

20-49 3 876 536 585 4 806 157 871 7 135 035 295 

50-99 4 723 644 718 3 587 800 445 4 347 770 360 

100-249 6 922 578 454 5 606 081 659 6 500 768 776 

KOBİ 

Toplam 24 605 307 748 

61,34% 

24 518 261 103 

57,58% 

34 753 193 789 

61,99% 

250-499 3 698 177 684 4 342 800 466 5 357 398 606 

500-999 4 115 541 098 4 934 433 512 4 311 000 501 

1000-4999 5 130 376 039 5 694 749 475 8 442 910 886 

5000+ 2 562 575 541 3 093 537 240 3 194 666 285 

T
ür

ki
ye

 

BBİ 

Toplam 15 506 670362

38,66% 

18 065 520693

42,42% 

21 305 976 278 

38,01% 

  Kaynak : TUİK 2003-2004-2005 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 
  *: BBİ: Büyük Boy İşletme  
  **: 18.11.2005 tarihli Resmî KOBİ Tanımından önce TÜİK’in kullanmakta olduğu sınıflandırmaya 
        göre tablo oluşturulmuştur. 
 
 

2.3.2. KOBİ’lerin İhracattaki Yeri 

 

KOBİ’lerin ürettikleri ürünleri ihraç edebilmeleri işletmelerin uluslar arası 

piyasada rekabet gücü elde ettiğinin bir göstergesidir. İşletmelerin yurtdışı fuarlara 

katılmaları, uluslararası ticaret örgütlerine üye olmaları, bulundukları sektördeki 

benzer işletmelerle işbirliği içine girmeleri ihracat paylarını ve dolayısıyla rekabet 

güçlerini arttırır. 

Ülkenin Gümrük Birliği’ne girmesi ile birlikte, Türk işletmelerinin 

uluslararası pazarlara açılmasının adeta bir zorunluluk haline gelmesi, KOBİ 

sözcüğünün Türkiye’nin gündemine gelip yerleşmesine neden olmuştur. 

1996’da başlayan Gümrük Birliği süreci ile KOBİ’ler, uygulamadaki fonların 

ve gümrüklerin kalkmasından sonra yoğun bir dış rekabet ortamına girmiştir. 

Ülkemizdeki KOBİ’lerin mevcut sorunları ile AB işletmeleriyle rekabet edebilmeleri 

oldukça güçleşmiştir. Bu noktada, KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları her alanda, 

özellikle ihracatın finansmanı noktasında desteklenmeleri önem arz etmektedir. 
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Tablo 19 : Dünyada ve Türkiye’de KOBİ’lerin İhracat İçindeki Payları  

Ülke Adı 

Tüm 
İşletmeler 
İçindeki 
Payı (%) 

Tüm 
İstihdam 
İçindeki 
Payı (%) 

Toplam 
Yatırım 
İçindeki 
payı (%) 

Tüm 
Katma 
Değer 
İçindeki 
Yeri (%) 

İhracat 
İçindeki 
Payı (%) 

Kredilerden 
Alınan Pay 

(%) 

A.B.D. 97.2 50.4 38.0 36.2 32.0 42.7 
Almanya 99.8 64.0 44.0 49.0 31.1 35 
Japonya 99.4 81.4 40.0 52.0 38.0 50.0 
Fransa 99.9 49.4 45.0 54.0 23.0 48.0 
İngiltere 96.0 36.0 29.5 25.1 22.2 27.2 
Hindistan 98.6 63.2 27.8 50.0 40.0 15.3 
G.Kore 97.8 61.9 35.7 34.5 20.2 46.8 
TÜRKİYE* 99,89 59,83 38,0 26,5 35,0 28,3** 

  Kaynak: KÜÇÜKÇOLAK, R.A.,2006, “Basel-II uygulamalarının KOBİ’lere etkileri ve İMKB 
şirketlerinin bu açıdan değerlendirilmesi” GOÜ İİBF İşletme Bölümü, 5. Orta Anadolu İşletmecilik 
Kongresi S.223      

  * TÜİK 2002 , ** BDDK Aralık 2007 

 

KOBİ´lerin dış ticarete ve ihracata yönelik en büyük sorunları ; Finansman, 

Teknoloji kullanımı ve Dış pazarlardaki sert rekabet şeklinde sıralanabilir. KOBİ’ler 

küçük ölçekte olmaları nedeniyle düşük üretim hacmi, kredi kurumları karşısında 

diğer büyük işletmeler gibi güçlü duramaması ve sermaye darlığı nedeniyle teknoloji 

kullanımı konusunda geride kalması ve bu nedenle dış pazarlara belli bir kalite 

seviyesinin üstünde ürün sunmanın yüksek maliyeti gibi sorunlar yukarıda belirtilen 

üç sebebin varlığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır134. Bu nedenle, KOBİ’lere yönelik 

devlet teşvikleri planlanıp hazırlanırken bu unsurların göz önünde bulundurulması 

büyük önem arz etmektedir. 

 

2.3.3. KOBİ’lerin Üstünlükleri - Yetersizlikleri 

 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, globalleşmenin temel nedeni 

olarak varsayılırsa, burada bahsedilen geçiş tarım toplumundan sanayi toplumuna 

geçişte olduğu gibi yüzlerce yıl sürmeyeceği aşikâr bir şekilde görülebilir. Sanayi 

                                                             
134 (çevrimiçi) http://www.kobitek.com/makale.php?id=54 , 25.07.2010 
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toplumundan bilgi toplumuna geçişin başladığı ve hızlı bir şekilde devam ettiği 

malumdur. Söz konusu globalleşmenin başarısından bahsebilmek için gelişmişlik 

farklarının ortadan kalmış olduğunun görülmesi gerekmektedir, amaç bu olmalıdır 

(Müftüoğlu, T., 2007, s.2).  

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, bağımsız bir iş kurma ve genelde insanın 

emeğini satması yerine kendisinin girişimciliğe soyunması, dünyada son yıllarda 

büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle, bilgi toplumunun küçük ve orta ölçekli 

işletmesi ile sanayi toplumunun küçük ve orta ölçekli işletmesi birbirinden farklı 

olacaktır. Burada küçük ve orta ölçekli işletme sahibi, modası geçmiş teknolojileri 

kullanan, geleneksel çizgide üretim yapan, yeniliklere karşı ilgisiz, sadece yakın 

çevre pazarları ile ilgilenen, rekabetten kaçınan ve büyümekten korkan veya hayal 

peşinde koşan bir kişiliği değil; aksine, tüm yeniliklere açık, dünyayı kendisine pazar 

olarak seçen, etkin bir rekabet ortamını varlık nedeninin ve başarılı olmanın temel 

şartı kabul eden, büyümenin ana hedefi olduğu ve rasyonel risk üstlenmeye her 

zaman hazır çağdaş bir girişimci tipini simgelemektedir135. 

Ancak, sahibi yukarıda bahsedilen bir vizyon ve tipte olsa da küçük ve orta 

ölçkeli işletmelerin varlığını etkileyen direk ve dolaylı olaylara karşı zayıf oldukları 

taraflı olduğu gibi, bunların üstesinden gelmesini sağlayacak üstün yönleri de vardır. 

İşletmelerin güçlü ve zayıf olabileceği alanlar temel olarak; mülkiyet, girişmcilik, 

rekabet, sermaye mevcudiyeti, sermaye ihtiyaçları, yönetici yetenekleri, kârlılık, 

kapasite kullanım oranı, mevcut ürün karması, dikey bütünleşme, verimlilik, teknik 

ve teknolojik yeterlilik, buluşlar, pazardaki konum, insangücü, piyasa araştırması, 

pazarlama, fizibilite çalışmaları, tesisler, satıcı-müşteri ilişkileri olarak belirlenebilir. 

 

                                                             
135  T. MÜFTÜOĞLU, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara, Turhan Kitapevi, 
2007, s.2-3 
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2.3.3.1. KOBİ’lerin Üstünlükleri  

 

Sağlıklı bir yapıya sahip KOBİ’ler, her ekonominin önemli dinamik 

güçleridir.  Bu işletmelerin özellikle büyük işletmeler karşısındaki kuvvetli  yanlarını 

ve sonuçta ülke ekonomisi için yararları şöyle sıralanabilir136: 

Tüketiciye Esnek Yaklaşım: Büyük ölçekli işletmelere göre ekonomik 

koşullardaki değişikliklere olan tepki ve esneklik dereceleri daha yüksektir. 

Tüketiciye daha yakın çalışan KOBİ’ler, tüketicinin tercihlerini hemen algılayıp 

üretim sürecin de gerekli değişiklikleri hızla yaparak karşılamaya çalışırlar.  

Yeniliklere Açıklık: Müşteri sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara 

daha kolay, teknik ve çabuk cevap verebilmektedirler. 

Teknik Yeniliklerde Verimlilik: KOBİ’ler, aynı mali harcama ile büyük 

işletmelere oranla daha fazla teknik yeniliklerde bulunabilmektedir. Küçük ve orta 

ölçekli işletmeler teknik alandaki düşünce ve uygulamaları, ilk defa ortaya koyarak 

bunları daha da geliştirmek ve işlemek üzere büyük ölçekli işletmelere 

sunabilmektedir. 

Çalışanlarla Yakın İlişki: Büyük ölçekli işletmelere oranla orta ve küçük 

ölçekli işletmelerin sahip ve/veya yöneticileri, işyerinde çalışanıyla çift yönlü 

iletişim sağlayarak; birbirine karşılıklı güveni geliştirmekte, kararların genelde ortak 

alınması  ve ortak hareket edilmesi suretiyle motivasyonu artırmakta ve işletmedeki 

çalışanların aidiyet duygusunun artmasını sağlamaktadır. Bu şekilde kalite ve 

verimliliği yükseltmektedir. 

Bireysel Tasarrufların Teşviki: Büyük ölçekli işletmelere oranla, küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin kaynak temininde yabancı kaynak yerine öz sermayeye 

başvurmaları ve işlerini büyütmeleri için öz sermayelerini artırma durumunda 

kalmaları, bu işletmelerin üretim sonucu elde edilen net kârlarında tüketim yerine 

yatırım harcamalarına gitmelerine yol açmaktadır. 

                                                             
136Nazan YELKİKALAN, Halis KALMIŞ; “KOBİ’lerde Verimlilik Yönelimli Yeniden Yapilandirma 
Stratejileri”, 1. Orta Anadolu Kongresi-Nevşehir “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, 
KOSGEB Yayını, 2001, s.388 
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İstihdama Daha Yüksek Oranda Katkı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 

bir kişi istihdam etmek için gerekli olan yatırım harcaması, büyük işletmelere oranla 

daha az olduğundan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklemesi aynı zamanda 

ülkedeki istihdama olumlu bir etki anlamına gelmektedir. 

Tamamlayıcılık Rolü: Günümüz ekonomik hayatının temel gerçeklerinden 

biri de hiç kuşkusuz küçük, büyük farkı gözetmeden tüm işletmeler arasındaki 

bağımlılıktır. Çoğu ülkelerde birçok küçük ve orta ölçekli işletme büyük ölçekli 

işletmelerin yan sanayicisi yada taşeronu durumundadır. 

Rekabetçiliğin Gelişmesi: Mal ve hizmet piyasalarında küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin sayısının artması ve pazardan pay almaları, büyük ölçekli işletmelerin 

piyasa paylarının ve güçlerinin azalmasına ve burada da rekabetini yoğunlaşmasına 

yol açmaktadır. Rekabetin yoğunlaşmasıyla da kalite ve verimlilik yükselmekte, 

teknik yenilikler hızlanmakta, kaynaklar etkin kullanılmakta, özgürlükler 

artmaktadır. 

 

2.3.3.2. KOBİ'lerin Yetersizlikleri  

 

Belli başlıkları yukarıda sıralanan  küçük ve orta ölçekli işletmelerin kuvvetli 

yönlerine karşılık, kendi bünyelerinden kaynaklanan ya da bulunduğu çevre 

açısından yapısal nitelikte veya darboğaz olarak nitelendirilebilecek zayıf yönleri de 

bulunmaktadır137/138:  

Girişimcilik, Yöneticilik ve Mülkiyetin İşletme Sahibinde Bütünleşmesi: 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımları yapılırken bahsi geçen en önemli nitel 

özellik, bu işletmelerde girişimcilik, yöneticilik ve mülkiyetin aynı kişide 

toplanmasıdır ki bu kişi genellikle işletme sahibidir. İşletme sahibi olabilmek için 

gereken finansal imkânlara sahip olan kişinin aynı zamanda iyi bir girişimci ve 

yönetici olması zor bir olasılıktır. Bu nedenle bu üç önemli kavramın tek bir kişide 

toplanması işletme için önemli bi darboğazdır. 

                                                             
137 T. MÜFTÜOĞLU, a.g.e., s.191,205,209,210,212,213,220,245,246,272,303,307,329,331 
138 Nazan YELKİKALAN; Halis KALMIŞ, a.g.e., s.389 
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İşletme Sahiplerinin Teknik Kökenli Olması: Sanayi sektöründe faaliyet 

gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahiplerinin genellikle mühendis, 

teknisyen veya usta kökenli olması, işin üretim kısmında oldukça başarılı olmalarını 

sağlarken, piyasaya okuyabilme ve piyasaya göre düşünebilme ile finansman ve 

yönetim konularında aynı başarıyı gösterememektedirler. 

Yönetim ve Organizasyon: Sürekli değişen piyasa koşulları ve teknolojiler 

karşısında gerekli olan teknik ve meslekî bilgiye sahip ve/ veya yöneticilerin yeterli 

ölçüde sahip bulunmamaları yada yetişememeleri doğru karar vermelerini 

güçleştirmektedir. İşletme sahip ve/veya yöneticilerine piyasa verilerinin doğru, 

hızla, akıcı ve zamanında ulaşması çoğu zaman mümkün olmamakta, hatta bazı 

küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri iyi değerlendirildiği taktirde bilginin önemli 

bir girdi olabileceğini kavrayamamaktadırlar. 

Fizibilite Çalışmalarının Yetersizliği: Bir işletmede yatırım projesinin 

uygulanabilirliği ve kârlılığı konusundaki karar, düzgün şekilde hazırlanan fizibilite 

çalışmalarına dayanılarak verilir. Hedef müşteri gurubu, finansman, kuruluş yeri, 

teknoloji ve kapasite seçimi bu çalışmalara dayanılarak belirlenir. Küçük ve orta 

ölçekli işletmelerde bu anlamda bir fizibilite çalışması ya hiç yapılmamakta ya da 

çok eksik yapılmaktadır. Sonuçta henüz yatırım aşamasında ürün ve pazar seçimi, 

ölçek büyüklüğü, teknoloji ve kuruluş yeri seçimi konularında geriye dönülmesi çok 

zor stratejik hatalar yapılmaktadır. 

Finansman: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye yapısı aslında büyük 

işletmelerinkine oranla sağlıksız değildir. Ne var ki çoklukla kendi öz kaynakları 

teminat vermeye yetmediği ve bu bakımdan kaynak verenlere yeterli kaynak 

sağlamadığı için, gerek sermaye piyasasından gerekse bankalardan dış kaynak 

bulmaları oldukça sınırlı düzeyde olmaktadır. Ayrıca bu işletmelerin yatırım 

harcamalarına özellikle de, teknik gelişme harcamalarına sürekli olarak değil de belli 

aralıklarda bulunmaları karşısında, belli bir fona sahip olmamaları da etkinliklerini 

azaltmaktadır.  

Piyasa Araştırması: Fizibilite çalışmaları içerisinde yer alan, küçük ölçekten 

orta ve büyük ölçeğe geçişte kritik önem arz eden en önemli fizibilite aşaması olan 
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piyasa araştırması, gerek yeni kurulan işletmelerin gerekse mevcut üretim 

kapasitesini genişletmek üzere yatırım yapan işletmeler için çok önemli bir 

kavramdır. Henüz yatırıma girmeden hangi piyasalarda, hangi müşteri gruplarına, 

hangi ürünlerle ve hangi fiyattan yer alacaklarına dair stratejik kararlarını ayrıntılı ve 

sağlıklı bir piyasa araştırmasına dayandırılması gerekmektedir. KOBİ’lerin bu unsuru 

çeşitli nedenler göz önüne almamaları onları zayıflatmakta ve ilerleyen dönemlerde 

bir darboğaza sokmaktadır. 

Pazarlama: Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri genellikle teknik ve 

meslekî bilgi ve beceriye sahip oldukları kadar, ticarî ve pazarlama bilgisine sahip 

değildirler. Günümüzde pazarlama faaliyetinin; tüketici istek ve gereksinimlerini 

sürekli olarak araştırılıp yerine getirilmesi temeline yenilik olduğu ve bu temelin 

üretim, finansman, yönetim hatta muhasebe gibi diğer işletme fonksiyonlarını da 

yönlendirmesi gerektiğini kavrayamayan, birçok küçük ve orta ölçekli işletme 

piyasadan çekilmek zorunda kalmaktadır. Özellikle dışa açılmada büyük problem 

yaşayan KOBİ’ler ürettikleri ürünleri pazarlayamamakta büyük sorun 

yaşamaktadırlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri yurt dışı piyasalara girmesini 

sağlayacak dış ticaret elemanının bulunmamasıdır. 

Yenilikler: Küçük ve orta ölçekli işletmeler ürün ve pazar yeniliği 

konularında yetersiz kalmakta, bu konudaki imkânları değerlendirememektedirler. 

Bahsedilen yenilikler köklü olabileceği gibi marjinalde olabilen yeniliklerdir. Önemli 

olan yeniliğin teknik özelliğinden çok piyasa değeridir. Yeniliğin işletme açısından 

taşıdığı değer, yeniliğn piyasa değeri ile ölçülür. Piyasa değerinin arttırılması ise 

hedef müşteri grubunu iyi tanımak ve onların şikayet ve ihtiyaçları konusunda bilgi 

sahibi olmakla mümkündür. Yani araştırma ve geliştirme faaliyetleri önemli bir yer 

almakta ancak KOBİ’ler için bu Ar-Ge faaliyetleri önemli bir teknik ve mali yük 

getirmesi nedeniyle yenilikçilikte bir darboğaz oluşmaktadır. 

Yatırım Zamanlaması: İşletme, herhangi bir yatırım konusu seçtiğinde, 

yatırım, satış hâsılatının henüz düşük seviyelerde gerçekleştiği ürün hayat eğrisinin 

“giriş” döneminde veya en geç “gelişme” dönemi başlarında üretime geçilecek 

şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu şekildeki bir yatırım zamanlaması ile ürün hayat 

eğrisinin “gelişme” ve “olgunluk” dönemlerinde piyasadan en verimli şekilde 
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faydalanmak mümkündür. Ancak, ülkemizde KOBİ’ler yatırım konusunu seçerken o 

anda piyasada kârlı görünen, satış hâsılatı yüksek sektörleri tercih etmekte ve yatırım 

yapılan bu tür ürünler genelde ürün hayat eğrisinin olgunluk dönemine rastladığı için 

kârlı ve beklenildiği gibi bir yatırım gerçekleşmemektedir. 

Kurumsallaşma İle Aile İşletmeciliği Arasında Kalma: İngiliz iktisatçı 

Alfred Marshall, işletmelerin yaşam hikayesini şu şekilde ifade etmektedir: “Dede 

kurar, Baba büyütür, Oğul kurar, Torun sanat tarihi okur”139. Gerektiğinde 

kurumsallaştırılmayıp kişiye bağlı kalan işletmelere Marshall dört nesillik bir mür 

biçerken, ülkemizde bu süre genelde bir nesil devam etmektedir. 

İşletmenin büyüme sürecinde belirli bir aşamaya gelmesiyle, işletme sahibi 

yönetimdeki kişi olarak yetersiz kalmakta, profesyonel yönetici istihdamı zorunlu 

hale gelmektedir. Üst yönetimde uzmanlaşmaya gitme gereği, yönetimle personel 

arasında kişisel ilişkilerin yerini örgüt kurallarının almaya başlaması gibi işletme 

yapısında kurumsallaşmaya dair emareler ortaya çıktığında KOBİ gereğini yaparak 

aile işletmeciliği kavramından çıkmalıdır. 

Üretim Derinliği ve Ana Sanayi/Yan Sanayi İlişkisi: Üretim derinliği; bir 

sanayi işletmesinde üretim sürecini oluşturan üretim aşamalarının sayısı olarak 

tanımlanır. Ülkemizde sanayi işletmelerinde üretim derinliği genel olarak büyük 

tutulmaktadır. Bu durum sanayinin etkinliğini düşürmekte, büyük sanayi-yan sanayi 

bütünleşmesini de olumsuz etkilemektedir. Gereğinden büyük tutulan üretim 

derinliği üretim maliyetini yükseltmektirken, ana sanayi yan sanayiye yan sanayi de 

ana sanayiye iş verme ve iş alma noktasında yetersiz kalmaktadır. 

Vasıflı Eleman İhtiyacı: Vasıflı eleman ihtiyacı genelde tüm işletmeler için 

geçerli bir sorun olmakla birlikte, KOBİ’ler için daha büyük bir önem arz etmektedir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde belli başlı işletme fonksiyonları için, uzman 

personelin olmayışı, personel alımında işletme sahibinin vasıflı eleman istihdamı 

konusunda gider-kazanç analizi yapmadan yüksek ücret ödeyeceklerini düşünerek 

genellikle cimri davranması, işletme faaliyetlerinin yetersiz kalmasına neden 

olmaktadır. 
                                                             
139 T. MÜFTÜOĞLU, a.g.e., s.262 
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İşyerinde çalışanların genel olarak her işi yapması, bazen yeni ürün ve 

teknolojiler karşısında mevcut personelin bilgi seviyesinin yetersiz kalmasına yol 

açmakta ve bu açığın giderilmesi için personelin eğitimine ağırlık verilmesi, çoğu 

kez küçük ve orta ölçekli işletmelerin olanaklarını aşabilmektedir. Diğer yandan 

yüksek ücret ödemeye razı işletmeler ise eleman bulamamaktadır. Problem uygun işe 

uygun elemanın yetiştirildği bir eğitim ve öğretim sisteminin bulunmamasıdır. 

Sendika, sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları ile 

devlet işbirliği yaparak ihtiyaca göre vasıflı eleman yetiştirilmesi konusunda 

çalışmalar yapmak zorundadır. 

Çevre Analizi ve Erken Uyarı Sistemleri: Türk ekonomisi dışa açıldıkça 

ekonominin değişim süreci hızlanmakta, belirsizlikler ve buna bağlı olarak risk 

faktörü öne çıkmakta, çevredeki değişikliklerin işletme üzerindeki etkisi artmaktadır. 

Çevrede meydana gelen değişikliklerin zamanında fark edilmesi, öngörülmesi ve 

işletme için gerekli sonuçların çıkarılarak gerekli önlemlerin alınması, işletmenin 

başarısı açısından önemli olmaktadır. Bu KOBİ’ler için daha büyük bir önem arz 

etmektedir. Bu işletmeler değişimleri belirlemek, bunlara yön vermek veya 

değişimlere direnmek imkânına çok sahip değillerdir. Bu nedenle küçük işletmeler 

değişimlere uymak zorundadır. Bu değişiklikleri zamanında fark eden veya öngören 

işletmeler, olumsuz değişimlerin yarattığı krizleri daha kolay atlatabilmekte, olumlu 

değişikliklerin sağladığı imkânlardan daha iyi bir şekilde yararlanabilmektedirler. 

Çevre analizi yapılması ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, KOBİ’ler açısından 

büyük önem taşımaktadır. 

Bilgi Noksanlığı: Türkiye’deki KOBİ’ler açısından en öneli darboğaz ya da 

problem, alınan kararların nitelik ve nicelik olarak yeterli bilgiye 

dayandırılmamasıdır. Bu işletmelerde yönetimin bilgi ihtiyacının karşılanamaması 

sonucuna yol açmaktadır. Eksiklik bilgilenme sürecinin bilgi toplama aşaması 

yanında, bilgi işleme ve bilgi değerlendirme aşamalarını da kapsamaktadır. Bilginin 

bir üretim faktörü olarak kabul edildiği günümüzde işletmeler koynu yeterince 

algılayamamış görünmekte ve bilgi toplama, işleme ve değerlendirme için harcanan 

paraları gereksiz bir masraf olarak görmektedirler. 
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Üretim: Yabancı kaynak sağlanmasındaki güçlükler yanında öz 

sermayesinde arzulanan iş hacmine göre yetersiz kalması, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin müşteri kredisi ile yüksek fiyatla girdi temin etmelerine, dolayısıyla 

üretim maliyetlerinin yüksek olmasına yol açılmaktadır. 

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, yeterli ham ve yardımcı madde 

stoku yaparak istenilen üretim hacmini gerçekleştirip yüksek satış gelirine 

ulaşamayan küçük ve orta ölçekli işletmeler güçlerini giderek yitirebilmektedirler. 

Öte yandan içinde bulundukları finansal zorluklar nedeniyle de, modern 

makine parkına sahip olmamaları, kalifiye eleman ve alt yapı yetersizliği gibi 

nedenler üretimin kaliteli ve verimli yapılmasını engellemektedir. 

Muhasebe ve Hesap İşleri: Finansman, üretim, pazarlama gibi temel işletme 

fonksiyonlarının dengeli ve eksiksiz yerine getirilebilmesi bu işletmelerin sağlıklı 

muhasebe ve hesap işleri sistemine sahip olmalarına bağlıdır. Ancak küçük ve orta 

ölçekli işletmeler bu konuyu ihmal etmekte muhasebe sistemine, devlete karşı olan 

yükümlülüğün yerine getirilmesi gözü ile bakmaktadırlar. Muhasebe verilerinin 

incelenip ilgili işletme için değerlendirilmesi yapılmamakta, muhasebe ile ilgili vergi 

ve diğer mevzuatlar yeterince izlenmediğinden, hatalar yapılmakta, piyasa 

değişikliklere uyum sağlayamamaktadır.  

İşletmelerarası İşbirliği: Burada bahsedilen işbirliği ana sanayi (büyük 

işletmeler)-yan sanayi (tamamlayıcı roldeki KOBİ’ler) arasındaki işbirliği değil, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi aralarındaki işbirliğini ifade etmektedir. 

Birçok işletmecilik foksiyonlarında ortaya çıkan ölçek ekonomileri bu tür bir 

işbirliğini ekonomik açıdan gerekli kılmaktadır. Söz konusu işletmecilik 

fonksiyonları tedarikten araştırma ve geliştirmeye, stoklamadan depolamaya, bakım 

onarımdan reklama, pazarlamadan finansmana kadar uzanabilen birçok alanı 

kapsayabilmektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında yatay ve 

dikey işbirliğinin yeterince sağlanamadığı bir gerçektir. Bu durumsa işletmelerin 

hem maliyet yapısını olumsuz etkilemekte hem de sahip olduğu ekonomik 

potansiyelin tam olarak değerlendirilmesine imkân vermemektedir. Bu konu 

yukarıda bahsedilen üretim derinliğinin gereğinden büyük olması sorunu ile de 
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yakından ilgili olup, sorunun diğer önemli ayağını oluşturmaktadır. İşletmeler 

arasında yeterince işbölümüne gidilmemesi, işbirliği ihtiyacını da gündeme 

getirmemektedir. Bu durum, işletmeler arası dikey işbölümü kadar yatay işbölümü 

için de geçerlidir. Ortada dikey ve yatay işbirliği konusunda değerlendirilemeyen 

büyük bir potansiyel mevcuttur. Bu nedenle atıl tezgah kapasiteleri ortaya çıkmakta, 

gereksiz yere birbirleri ile rekabete girmeleri nedeniyle maliyetin altında fiyat 

uygulamalarına gidilmekte, bilinçsiz yatırımlar nedeniyle finansman sorunları 

yaşanmakta, işletmede söz sahibi olma kaygısı mevcut kaynakların verimsiz bir 

şekilde değerlendirilmesine ve nihayetinde birbirinde uzak durma anlayışı 

neticesinde KOBİ’ler için durum zararla sonuçlanmaktadır. 

 

2.4. KOBİ’lerde Rekabet Gücü 
 

Serbest piyasa ekonomilerinde, sistem ve denge rekabet esası üzerine 

kurulmuş olup, rekabetin sağlanması ve korunması önemlidir. Bunun için de kamu 

müdahalesi ve düzenlemelerine ihtiyaç olmaktadır. Dengenin ekonominin lokomotifi 

olan küçük işletmeler aleyhine bozulması ihtimali ve tehlikesine karşı, ekonomik ve 

sosyal politikalar çerçevesinde KOBİ politikaları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. 

Bu bağlamda en güncel örnek, tüm devlet yardımlarının yaklaşık %10’unun140 

KOBİ’lere kullandırıldığı AB’de, Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe konulan 

“AB için Küçük İşletmeler Yasası”141 olacaktır. Bu yasa, Lizbon Stratejisi ile 

başlayan sürecin olumlu bir sonucu olmakla birlikte, AB’nin konuya verdiği önemin 

göstergesidir. Yasa ile, KOBİ’lerin büyüyebilmeleri için uygun ortamın 

yaratılabilmesi amacıyla, üzerlerindeki bürokratik ve finansal yüklerin kaldırılması, 

AB’ye geleceğe dönük KOBİ vizyonu kazandırılması amaçlanmaktadır.142  

 

                                                             
140 “Kobi Stratejisi ve Eylem Plânı (2007-2009)”, DPT, 2009, s. 7 
141 Avrupa Komisyonu “AB için Küçük İşletmeler Yasası”nı (A Small Business Act for Europe-SBE) 
25 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuştur. (çevrimiçi) 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ AB/ Sanayi SektorDb/ab_kobi.pdf,  22.10.2008  
142 EU Commission Small Business Act fof Europe-SBE, Brüssels 
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Tablo 20 : 2005 Yılı AB-27 Ülkeleri İşletme Dağılımı(1) 

 Toplam KOBİ Mikro Küçük Orta Büyük 

İşletme Sayısı (Milyon) 19.65 19.60 18.04 1.35 0.21 0.04 
Toplamdaki Payı (%) 100.0 99.8 91.8 6.9 1.1 0.2 

İstihdam Edilen Kişi Sayısı 
(Milyon) 126.7 85.0 37.5 26.1 21.3 41.7 

Toplamdaki Payı (%) 100.0 67.1 29.6 20.6 16.8 32.9 

Katma Değer ( Milyar EUR) 5 360 3 090 1 120 1 011 954 2 270 

Toplamdaki Payı (%) 100.0 57.6 20.9 18.9 17.8 42.4 

Emek Verimliliği (İstihdam edilen 
kişi başına 1000 EUR) 

42.3 36.4 29.9 38.7 44.8 54.4 
Toplama Oranı (%) 100.0 86.1 70.7 91.5 105.9 128.6 
Kaynak: Eurostat (SBS size class),31/2008 
(1) Yuvarlanmış veriler; KOBİ'ler (1-249 kişi); mikro işletme (1-9 Kişi); küçük işletme (10-49 kişi); 
orta ölçekli (50-249 kişi); büyük işletme (250 ve üzeri kişi) 

 

23 – 24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da gerçekleşen Avrupa Konseyi 

toplantısında, “2010 yılına kadar AB ekonomisini, bilgi teknolojilerine dayalı 

dünyanın en rekabetçi ekonomisi yapmak” kararı paralelinde Lizbon Stratejisi adı 

verilen belge kabul edilmiştir. 

Rapor, Avrupa Birliğinde uygulanan politikaların başarısını, ABD, Japonya 

gibi diğer büyük ekonomilerle karşılaştırır. Sonuçta ortaya rakamlarla ifade edilen bir 

geride kalma durumu konmakta ve belge bir nevi öz eleştiri gibi algılanmaktadır. 

Lizbon Stratejisi’ne göre, 2010 yılında şu andan daha iyi bir noktada olunmak 

isteniyorsa ki asıl söylenmek istenen “ABD ve Japonya’nın ilerisinde olmak, en 

rekabetçi ekonomik güç olmak”tır, öncelikle şu tespitler kabul edilmelidir; 

- Avrupa Birliğinin ekonomik büyüme hızı genellikle ABD’nin gerisindedir. 

- Avrupa Birliğinde işsizlik kabul edilemeyecek ölçüde yüksektir ve bu durum 

yarattığı ekonomik kayıpların yanı sıra, çok sayıda kişinin kendisini 

toplumdan dışlanmış hissetmesine yol açan bir sosyal sorun da yaratmaktadır. 
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- Avrupa Birliği ekonomisi, başlıca rakipleri kadar dinamik ve istihdam 

yaratma yeteneğine sahip bir ekonomi değildir143. 

Lizbon Raporu, Avrupa Birliği ekonomisinin temel zaaflarını ve nedenlerini 

bu şekilde tespit etmiş ve ekonominin iki ana temel politika hedefi çerçevesinde 

biçimlendirilmesini önermiştir. Bu hedefler şöyledir144: 

- Ekonomik reformların temel amaçlarından birisi, ekonomiyi bir bilgi-temelli 

ekonomiye çevirmek olmalıdır. 

- Avrupa Sosyal Modeli, öncelikleri arasına insana yatırımı, özellikle eğitim 

yatırımlarını alacak şekilde yeniden tasarlanmalıdır. 

Bu iki ana politika hedefini gerçekleştirmek üzere de E-Avrupa, İç Pazar, 

Finansal Piyasalar, Girişimci Avrupa, Avrupa Araştırma Alanı ve Finansal Araçlar 

başlığı altında altı tane öncelikli alan tespit edilmiş ve ekonominin yeniden 

düzenlenmesinin bu altı alandaki başarıya bağlı olduğu belirtilmiştir.  

Mart 2005'te yapılan Bahar Zirvesi'nde, AB Komisyonu'nun önerisi benimsenerek 

güçlü ekonomik büyüme ve istihdam, AB'nin en önemli siyasî öncelikleri olarak 

kabul edilerek, AB düzeyinde yapılacak 100 eylemi içeren Topluluk Lizbon Eylem 

Plânı da AB Komisyonu tarafından Temmuz 2005'de benimsenmiştir.Yenileştirilmiş 

Lizbon Stratejisi'ndeki değişiklikler ise145:  

• Öncelikli hedef olarak istihdam ve büyümeye odaklanılması; 2010 yılına 

kadar %70 istihdam ve ARGE yatırımının GSYH'nin %3'ü oranına 

ulaştırılması;  

• AB Komisyonu ve üye ülkelerin ortak çalışması yaklaşımı;  

• Hedeflerin sahiplenilmesi için her ülkede yüksek düzeyde siyasî bir kişinin 

Bay/Bayan Lizbon adı altında Lizbon Koordinatörü olarak atanması;  

• Tüm politikalar için bütünleştirilmiş yol gösterici ilkeler rehberi 

oluşturulması;  

                                                             
143 Ümit ÇAKAR, “Lizbon Stratejisi”, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, KOSGEB, Haziran 2007, 

Ankara,s.7 
144 Alpan İNAN, “Avrupa Birliği Ekonomik Yaklaşımı: Lizbon Stratejisi ve Maastricht Kriterleri”, 
TBB, Bankacılar Dergisi, Sayı 52, Mart 2005, İstanbul, s.69 
145  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Resmi  Web  Sitesi,  (çevrimiçi) 
http://digm.meb.gov.tr/uaorgutler/AB/AB%20 ELGELER/WORD/Yenilenmis_lizbon_stratejileri.doc  
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• Üye ülkelerin yol gösterici ilkeler ve yeni hedefler doğrultusunda ulusal 

reform programlarını hazırlayarak, AB Komisyonu'na sunması;  

Yeni Lizbon Stratejisini uygulamasında kullanılacak iki araç:  

• AB düzeyinde, en etkin biçimde gerçekleştirilebilecek eylemler için Topluluk 

Lizbon Eylem Plânı;  

• Üye ülkelerce her ülkenin belirledikleri alanlardaki sorunların çözümlerine 

götüren Ulusal Reform Programları  

Ulusal reform programlarının hazırlanmasında kullanılan bütünleştirilmiş yol 

gösterici ilkeler rehberinde makro ekonomi, mikro ekonomi ve istihdam politikaları, 

temel eylem alanları olarak belirlenmiş ve KOBİ’lerle ilgili Girişim adı altında yer 

alan ikinci eylem alanı şöyle belirlenmiştir: 

İkinci Eylem Alanı: Girişim (KOBİ'ler başta olmak üzere girişimcilik 

potansiyelinin ortaya çıkarılması) 

AB'de girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. 

Bürokratik ve idarî işlemlerin aşılması için 2007 yılı sonuna kadar üye ülkelerin 

ulusal mevzuattan kaynaklanan idarî maliyetleri hesaplayacak bir yöntem 

benimsemeli ve uygulamaya koymalıdır. AB Komisyonu ise aynı uygulamayı AB 

mevzuatı için yapacaktır. Bu araştırma sonucunda Komisyon ulusal ve AB kaynaklı 

idarî maliyetleri belirleyerek, uygun bulunan alanlarda maliyetlerin azaltılması için 

öneriler getirecektir. Ayrıca Komisyon 2007 yılı sonunda idarî yükün azaltması 

amacıyla bazı küçük çaplı devlet yardımlarının bildirilmesi zorunluluğunu 

kaldıracaktır. Bu eylem kapsamında sunulan öneriler: 

2007 yılı sonuna kadar, 

• Tüm üye ülkelerde iş kurmak için gereken tüm idarî, bürokratik işlemlerin tek 

bir hizmet noktasından gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemelerin 

yapılması;  

o İdarî engelleri ölçebilecek bir sistem kurulması:  

• İşlemlerin mümkün olduğunca elektronik ortama kaydırılması ve iş kurmak 

için gereken sürenin yarıya indirilmesi;  

o Herhangi bir AB ülkesinde yeni bir şirket kurma işlemlerinin en fazla 

iki hafta içinde tamamlanması;  



 
126

o İş kurma maliyetlerinin asgari düzeyde tutulması; ilk elemanın işe 

alınması için gerekli işlemlerin tek bir idarî kurumda yapılması;  

• Girişimcilik dersinin üye ülkelerde eğitim programına dahil edilmesi;  

• Yasal olarak kuruldukları ülkenin vergi sisteminin geçerli olduğu pilot 

projelerle KOBİ'lerin sınır ötesi faaliyetlerini kolaylaştırması;  

o KOBİ'lerin mali desteğe ulaşımının kolaylaştırılması.  

• AB Komisyonu'nun tek bir KDV noktası, modern ve daha yalın bir gümrük 

sistemi oluşturulması için önerileri Konsey tarafında bir an önce 

benimsenmesi;  

  Ülkemizde de KOBİ’ler, ekonominin temelini oluşturmakta ve ekonomik 

politikalar ve gelişme eksenleri, bu işletmelerin, desteklenmesi yönünde 

kurgulanmaktadır. 1963’ten beri uygulanan beş yıllık kalkınma programlarında da  

“sanayiye dayalı büyüme” temel amaç olmuştur. 

KOBİ’lerimizin, AB rekabet ortamına uyum sağlayabilmesi için, özellikle 

Dokuzuncu Kalkınma Plânı döneminde, KOBİ’lere destek ve hizmet sağlayan kamu 

ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destek ve hizmet kapasiteleri 

ile aralarındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması, KOBİ politikalarının en geniş 

katılımla ve geleceğe dönük perspektifle sağlıklı biçimde oluşturulması, 

uygulanması, izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.146 

Bu çerçevede, KOBİ'lere ilişkin ulusal düzeyde oluşturulan politikaların 

uygulanmasını ve AB'ye uyum sürecinde KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılmasını 

sağlamak amacıyla bir "KOBİ Stratejisi ve Eylem Plânı-KSEP147" hazırlanmıştır. 

                                                             
146“Kobi Stratejisi ve Eylem Plânı (2007-2009)”, DPT, 2009, s. 8 
147 KSEP; Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’ndan oluşan KOBİ 
Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak, Yüksek Plânlama Kurulu’nun 10 Kasım 2003 tarih ve 
2003/57 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 2006’da kabul edilen son Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 
KOBİ’lerle ilgili iş ortamının iyileştirilmesi hususuna vurgunun devam etmesi ve başlayan AB 
müzakere süreci, plânda revizyon yapılmasını zorunlu kılmıştır. Yüksek Plânlama Kurulu’nun 04 
Mayıs 2005 tarih ve 2005/20 sayılı kararında, KSEP’in uygulamasından KOSGEB, genel 
yönlendirmenin ise STB Müsteşarı başkanlığında MB, MEB, STB, ÇOB, DPT, HM, DTM, 
KOSGEB, TÜBİTAK, TOBB, TESK ve Halk Bankası A.Ş. temsilcilerinden oluşan “Yönlendirme 
Komitesi” tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Teknik anlamda yapılan çalışmalar ise MB, 
STB, DPT, HM, DTM, KOSGEB, TÜBİTAK, TOBB, TESK ve ABGS temsilcilerinden oluşan “Ön 
Değerlendirme Komitesi” tarafından gerçekleştirilmektedir. 
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Türkiye’de KOBİ’lere yönelik temel stratejileri belirleyen ve bu kesime yönelik 

faaliyetlerde bulunan çeşitli kurum/kuruluşlarca oluşturulan çalışma grubunca; 

mevcut politika ve programların kapsamını, bu kapsam dahilinde belirlenen 

faaliyetleri detaylı bir şekilde ortaya koymak, belirlenen hedeflere ulaşmak için 

kamu/özel sektör kuruluşlarına düşen görevleri açık bir şekilde ifade etmek ve 

gerekli eylem ve projeler oluşturmak amacıyla, Kalkınma Plânları, Yıllık Program, 

Hükûmet Programı ve Acil Eylem Plânı ile uyum içerisinde hazırlanan ve AB üyelik 

sürecinde izleyeceğimiz Ulusal KOBİ Politikasına ilişkin bir belge niteliğinde olan 

KOBİ Stratejisi ve Eylem Plânı (KSEP) oldukça önemlidir. 

Ülkemizde toplam imalât sanayinin istihdam ve katma değer artış hızının 

negatif değerler aldığı dönemlerde, küçük ölçekli işletmeler ya pozitif değerler elde 

etmiş ya da daha düşük bir negatif değer almıştır. Örneğin, 1994 yılında toplam 

imalât sanayindeki büyük işletmelerin katma değer artış hızı %-7,2 iken, sektördeki 

KOBİ'lerin katma değer artış hızı %7,1 düzeyine ulaşmıştır. 148  

KOBİ'lerin Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomiler için önemi, 1990’lı 

yıllardan itibaren anlaşılmaya başlanmış ve buna paralel olarak 1990 yılında, 3624 

Sayılı Kanun ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) kurulmuştur. KOSGEB, KOBİ’lerin geliştirilmesi ve 

desteklenmesi yönünde belirlenecek stratejiler ve uygulamalar çerçevesinde önemli 

bir rol üstlenmiştir.   

KOBİ’lerin taşıdığı önemin vurgulanması amacıyla, 1996 yılı KOBİ yılı ilân 

edilmiştir. Bu vesileyle 16 Ekim 1996 tarihinde de KOBİ Teşvik Kararnamesi hayata 

geçirilmiştir149. 

Bu aşamada, bir sonraki bölümde incelenecek olan ve işletmeler arasında 

dikey ve/veya yatay bütünleşmeyi sağlayan “Kümelenme”nin, işletmelerin rekabet 

gücü ve verimlikliklerinde etkisi önem arz etmektedir. 

                                                             
148H.KARAÇAY, “KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Rolüne Genel Bir Bakış”, Dünya Gazetesi, 
(çevrimiçi) http://www.dunyagazetesi.com.tr/haberArsiv.asp?id=158492,  15 Eylül 2008 
149 K. ÖREN, “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) 
Sağladığı Devlet Teşvikleri ve Kullanım Alanlarının Karşılaştırılması Nevşehir İlinde Bir Uygulama”, 
C.Ü İ.İ.B.F Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s.105, (çevrimiçi) 
http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/190.pdf, 2003 
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2.5. Rekabet Üstünlüğü Kavramı: Tanımı, Temel ve Tamamlayıcı 
Bileşenleri 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında teknolojik gelişmenin hızı, üretim 

faktörlerinin ülkeler arasında benzerlik göstermesi ve küreselleşme, uluslararası 

ticarette “rekabetçi üstünlük (avantaj)” kavramını gündeme getirmiştir. Artık, 

uluslararası piyasalarda başarı ölçütlerinin belirlenmesinde “mutlak üstünlükler”, ya 

da “karşılaştırmalı üstünlükler” kavramları önemini yitirmiştir. 

 

2.5.1. Rekabetçi Üstünlüğün Tanımı 
 

Rekabet üstünlüğü, sektördeki diğer şirketlere göre örgütü pazarda daha 

uygun konuma getirebilecek stratejilerin formüle edilmesi ile ilgili olarak örgütsel 

yeteneklerini ifade etmektedir. Yeteneklerini kullanabilen işletmeler rekabet 

üstünlüğüne ulaşabilmektedirler. İşletmenin pazardaki konumu ile ilgili olarak sahip 

olduğu kazanımlar (sahip olunan tüketici değerleri) ve işletme bilgisinin yanı sıra 

fiziksel ve finansal olanakların tümü bir kuruluşun özyeterliliğini yakından 

ilgilendirmektedir. İşletmelerin kontrolünde olması gereken bu kavramlar, rekabetçi 

stratejilerin tasarımında ve uygulanmasında başarılı olunması halinde işletmeyi daha 

da güçlü bir konuma getirebilmektedirler. Küreselleşme ile birlikte işletmelerin 

dünyaya açılması, aynı işi yapan rakip işletmelerin artması, müşterilerin bilinçli hale 

gelmesi gibi faktörler pazarların yapısını değiştirmektedir. Bu bağlamda, işletmeler 

ürün veya hizmet pazarında rekabetçi üstünlük elde etmek için birtakım stratejiler 

geliştirmekte ve tüketiciler için katma değer yaratmaktadır. Rekabet ortamı, 

işletmeleri kendilerini yeniden yapılandırmak, örgütsel olarak yenilemek ve sermaye 

yapılarını güçlendirmek zorunda bırakmıştır. İşletmeler, rekabetçi avantaj için 

geleneksel yöntemlerin yanı sıra daha yenilikçi yöntemleri daha hızlı bir biçimde 

bulmak zorundadırlar150. 

                                                             
150 S. GÖNEN; Muhsin ÇELİK, “Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynakları 
Yönetiminin Stratejik Ortaklığı”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İşletme Bölümü  
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Rekabetçi üstünlük bir dönem üretim hacmi, düşük maliyet, esnek üretim ve 

toplam kalite iken, günümüzde ise bilgi, sürekli yenilik ve piyasaya en kısa sürede 

yeni ürün sunma olarak görülmektedir. Küreselleşen dünyada rekabetçi üstünlüğün 

temelinde geliştirme, yenilik yapma ve değişim yer almaktadır. Rekabetçi üstünlük, 

bir işletmenin piyasa konumunu korumasını ve sürdürebilmesini sağlayan stratejik 

yeteneklerin bir sonucudur. Ancak, bunun için rekabetçi üstünlüğü yaratan etken 

bileşimlerini anlamak ve analiz etmek gereklidir151. 

Uluslararası rekabet gücü, literatürde farklı şekillerde tanımlanmasına karşın, 

son yıllarda Porter’ın rekabetçi üstünlük kavramının benimsendigi gözlenmektedir. 

Porter, rekabetçi gücün ülkelerin mevcut kaynaklarını optimum kullanarak elde 

edilebileceğini, bunun için de her ülkenin uzmanlaşabileceği alanları seçerek 

kurulacak endüstri kümeleriyle de (cluster) sinerji etkisi yaratarak, kaynakların en 

etkin şekilde kullanılmasının sağlaması gerektigini ileri sürmektedir. 

Rekabetçi üstünlük kavramı bir işletmenin daha iyi müşteri değeri yaratarak 

rakipleri karşısında piyasada avantaj kazanması anlamına gelmektedir. Rekabetçi 

üstünlük kazanmanın bir çok yöntemi bulunmaktadır. Rakipler karşısında fiyat ve 

kalite avantajı elde etmek, rakiplerden önce müşteri değeri yaratacak yeni piyasa 

fırsatları elde etmek, müşteri istek ve ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilmek rekabetçi 

üstünlük kazanmanın yöntemlerindendir. 

Rekabetçi üstünlük kavramı genelde iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi, 

işletme yetenek ve kaynaklarının rakiplerine oranla nispi üstünlüğü olarak ifade 

edilebilir. Bir diğer yaygın anlamı, üstün tüketici faydası ya da düşük nispi 

maliyetlere bağlı olarak piyasadaki pozisyon üstünlüğü olarak tanımlanmaktadır. 

Porter’a göre, rekabetçi üstünlük bir işletmenin alıcılarına yarattığı değer ile 

bu değerin yaratılmasında oluşan maliyetler arasındaki farka bağlı olarak 

gelişmektedir. Değer, alıcıların ödemeyi kabul ettikleri bedel olup, yüksek değer 

                                                             
151  N.  PAPATYA, Sürdürülebilir Rekabette Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı: Kaynak 

Tabanlılık Görüşü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, s.21 
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rakiplerden daha düşük fiyatlar önermekten veya alıcılara daha yüksek bir fiyatı 

onaylatabilecek şekilde benzersiz yararlar sağlamaktan geçmektedir152. 

Porter, ulusların rekabet güç ve yeteneğini belirlerken dört grup temel 

değişkenden yola çıkmaktadır. Bunlar153: 

• Faktör Koşulları: Ülkenin belli bir sanayide rekabet etmek için gerekli 

nitelikli emek ve alt yapı gibi üretim faktörlerinin düzeyi, 

• Talep Şartları: Endüstrinin sunduğu mal ve hizmete olan talebin yapısı, 

• Bağlı ve Destek Endüstrileri: Uluslararası piyasalara yönelmiş işletmenin 

arkasında yer alan sanayinin yapısı ve potansiyeli, 

• İşletme Stratejisi, Yapısı ve Rekabet: Ekonomideki rekabet ortamı ve bu 

ortamı belirleyen şartlardır. 

Porter, uluslararası düzeyde yalnızca yenilikçi işletmelerin rekabet 

edebilecegini ve yalnızca Ar-Ge’ye ağırlık vererek, bu alanda önemli yatırımlar 

yapan ve küresel bir strateji benimseyen işletmelerin, rekabetçi üstünlüklerini 

sürdürebileceklerini iddia etmektedir. Bir ülkenin sahip olduğu faktör 

yoğunluklarının işletmelerin rekabetçi üstünlük sağlamaları bakımından etkisi 

büyüktür. Ancak, rekabetçi üstünlük sağlamada üretim faktörlerinin bol olmasının 

yanında bu faktörlerin nitelikleri ve üretim sürecinde etkin olarak kullanılmaları daha 

önemlidir154. Bir ülkenin özellikle, belirli bir sanayide uluslararası düzeyde rekabetçi 

konum elde edebilmesi ve bunun sürekliliğini sağlayabilmesi için nitelikli işgücü, 

bilimsel altyapı gibi hem gelişmiş hem de uzmanlaşmış üretim faktörlerine ihtiyaç 

duymaktadır. Uluslararası düzeyde rekabetçi üstünlük sağlama ve bunun sürekliligini 

sağlama oldukça zor bir iştir. Ancak, rekabetçi üstünlük sağlamanın temelini; 

geliştirme, yenilik yaratma ve değişme oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde 

rekabetçi üstünlük elde edebilmek ve bunu sürdürebilmek sürekli araştırma 

                                                             
152 “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, The Free Press, New 

York, 1985, s.5-6 
153 “Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, March- April , ss. 73-79., 1990, 

s.71 
154 Özlem ÇETINKAYA, a.e., s. 55 
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geliştirme yapmakla mümkün olmaktadır. Rekabetçi üstünlüğünü sürdürmek isteyen 

bir işletme yeni üstünlükler geliştirerek eski üstünlüklerini yok etmelidir155. 

 

2.5.2. Rekabet Üstünlüğünün Temel Bileşenleri 
 

Rekabetçi üstünlük düşüncesinde temel ilke başarılı olmak için işletme 

stratejilerinin iyi seçilmesi ve uygulanmasını kapsamaktadır. Rekabetçi üstünlüğün 

temel bileşenlerini üç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar: 

• Değer üretme, 

• Ciddi yaratıcılık, 

• Kavram araştırma ve geliştirme. 

Değer üretme: Bir işletmenin rekabetçi üstünlüğe sahip olabilmesi değer 

yaratmasına bağlıdır. Yani, işletmenin fırsatlardan etkili bir şekilde yararlanarak 

eldeki imkânları istenilen şekilde kullanması şeklinde düşünülebilir. Burada önemli 

olan üretilen değerin işlevsel ve benzersiz olmasıdır.  

Ciddi yaratıcılık: Pratik ve yapıcı olmaktır. Bir başka ifadeyle, deneyimlerin, 

bilinenlerin, ek değer elde etme konusunda en etkili şekilde kullanılması yoludur. 

Bunun için etkili güdüleme, sağlıklı tutum, ortak odak noktalar ve uygulanabilir 

yöntemler gerekir.  

Kavram araştırma geliştirme: Değerin yaratılması ve ciddi yaratıcılığı 

kolaylaştıran temel işlev olarak ne olması gerektiğinden önce, çok farklı düşünebilme 

ve kavramların tanımlanmasını kapsar. Rekabetteki gerçek başarı konum ve üstünlük 

anlayışı, farklı düşünüp kavramların üretilmesini gerektirir.  

 

                                                             
155  H.  ÇETİNTAŞ,  “Küreselleşme  Sürecinde  Türkiye'nin  Rekabet  Politikası  ve  Rekabet  Gücü”, 
(Yayınlanmamış  Doktora  Tezi),  İstanbul  Üniversitesi,  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü,  İstanbul, 
2000, s.226 
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2.5.3. Rekabetçi Üstünlüğün Tamamlayıcı Bileşenleri  
 

Genel anlamda işletmeler için uyulması gereken ilkeleri ortaya koyar. Bunlar 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Rekabetin somut bir yargısı ve en önemli sosyal ve teknik olayı olarak 

verimlilik, 

• Ölçek ekonomilerinden yararlanarak maliyet üstünlüğü elde etmek ve 

rekabette üstün konuma gelmek için stratejik işbirliği, 

• Bilgiyi üretme, izleme, depolama ve etkili kullanma aynı zamanda bilgi 

kaynaklarının denetimine yönelik bilgilendirme ve bilişim teknolojileri, 

• Karşılıklı bağımlılıklarını içeren sistem tarafından tanımlanan kurallar 

dizisine bağlı olarak birlikte ve uyumlu çalışmayı ya da kollektif düşünce 

hareketi niteleyen bütünleşme, 

• Yepyeni bir dünya, toplum, ekonomi, sistem ve işletme yaşamının yaratılması 

için yaygınlaşan iletişim ve iletişim ağları, 

• Büyüme ile artan üretim kârını maksimum kılmak için maliyetlerin en 

uygunlaştırılmasına bağlı olarak ölçek ekonomisinden yararlanma, 

• Kritik performans boyutu olarak kalite temelli üretim ve pazarlama, 

• Olumlu ve özel bir değişim olarak yenilik ve Ar – Ge çalışmaları, 

• Rekabette işlerin ve eylemlerin doğru ve istenilen nitelikte yapılması ve 

davranışın amaca ulaşma derecesi olarak etkinlik ve etkililik, 

• Çalışma yaşamının kalitesini arttırma, 

• Kaynakların rasyonel olarak kullanılması, 

• Tüm değerlerin birbirleri ile ilişkisine dayalı olarak bütünleştirilmiş değerler 

ve değerlendirme, 

• İşletmenin rakiplerinden daha iyi olmasına yönelik farklılık yaratma, 
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• İşletmenin çevresinin analizine bağlı fırsatların keşfedilmesinde ve 

değerlendirilmesinde tam zamanlılık, 

• Rekabetçi güç kazanma yolunda ana etkinlik olarak teknolojik belirleyicilik, 

• Küresel davranışı sorumluluğu olarak iyileşen çevresel bakış boyutu, 

• Geleceğe yönelik faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve rekabetçi üstünlüğün elde 

edilmesi için değişimin artan baskısını kullanma ve yeni eğilimleri izleme, 

• Yenilik yaratma, yönetme ve koşullara uyum sağlamak için girişim ve 

içgirişimcilik, 

• Daha akıllı çalışma ve etkinlik için yeni yönetim yaklaşımları, 

• Rekabetin getirdiği yeni becerilerin ve yeteneklerin kazanılmasını 

kolaylaştırmaya yönelik dış kaynak, ya da ortak kaynak kullanımı.  

Günümüzde uluslararası ticaret alanında başarı, artık ülke bazında değil 

işletmeler bazında ölçülmektedir. Bunun nedeni, uluslararası piyasada ülkelerin 

değil, işletmelerin rekabet etmeleridir. Porter’a göre, de rekabetçi üstünlüğü ülkeler 

değil işletmeler yaratır. Bu nedenle, rekabetçi üstünlük işletme bazında tanımlanmalı 

ve incelenmelidir156. 

 

 

                                                             
156  M.  ÇETİN,  “Avrupa  Birliği'ne  Entegrasyon  Sürecinde  KOBİ'ler  ve  Rekabet  Gücü”, 
(Yayınlanmamış  Doktora  Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi,  Sosyal Bilimler  Enstitüsü, 
Trabzon, 2000, s. 87 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KÜMELENME KAVRAMI VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ 

3.1. Kümelenme Kavramı: Kümelenme Yaklaşımının Gerekçeleri ve 
Tanımı  

 

Dünyaya son otuz yıldır damgasını vuran küresel rekabetin yarattığı ortamda, 

küçük ve orta ölçekli işletmeler rekabet güçlerini artırmak ve dünya pazarlarına 

açılabilmek için çeşitli arayışlara girmişlerdir. Küreselleşme işletmeler için hayatı 

zorlaştırırken, her şey daha zor kestirilebilir hale gelmektedir. Giderek karmaşık ve 

çalkantılı hale gelen ortamlarda işletmeler başarılı olmak için; genellikle uzak olan 

ve çok tartışılan büyümekte olan pazarlarda yeni ve daha iyi ürünler satmak, kalite ve 

teknolojilerde başı çekmek ve rekabetçi fiyatlarla üretim ve satış yapmak zorunda 

kalmaktadırlar. Yeni süreçlerin, ürünlerin, teşkilat ve yönetim sistemlerinin sürekli 

geliştirilmesi ile tanıtılması ve yeni pazarların başarılı şekilde oluşturulması şeklinde 

tanımlanabilecek olan yenilikçilik kavramı, sürdürülebilir rekabetin temeli haline 

gelmektedir. Bu ise yalnızca piyasaya dair yeterli teknik bilgiye, ürün bilgisine, 

öğrenme kabiliyetine ve sermayeye sahip çok esnek ve bilgiye dayalı işletmeler için 

mümkün olabilmektedir157.  

Bu bağlamda kümelenme hem ulusal hem de uluslararası rekabetçilik 

politikalarında başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde sektörel ve bölgesel 

kalkınma stratejilerinde yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. 1970’li yıllarda ortaya 

çıkan “Bölgesel Kalkınma” yaklaşımının önemli bir aracı olan kümelenme, ancak 

1990’lı yılların sonuna doğru girişimcilik, iş geliştirme, alt yapının ve yerel 

ortaklıkların geliştirilmesi gibi dinamik ve tüm bölgesel ekonomiyi kapsayan 

stratejik yaklaşımlar ile birlikte benimsenmeye başlamıştır. Bu stratejilerin 

farklılaşmasında gelir dağılımlarındaki dengesizlikler ile bölgeler arasında hızla artan 

eşitsizlikler gibi birçok faktör etken olmuştur. Bununla beraber küreselleşme süreci 

ile ekonomilerin homojen ve bütünleşik bir yapı sergilemesi bölgesel ekonomik 
                                                             
157 “Küme Yönetimi”, Uygulama Kılavuzu GTZ GmbH (Çeviri), KOSGEB, 2009, s.14 
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kalkınma yaklaşımlarında kümelenme gibi farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur158.  

 Bölgesel ekonomik kalkınma süreci 1970’li yıllardan başlayarak üç önemli 

aşamada gerçekleşmiştir. Bu aşamanın her kademesinde kalkınma uzmanları başarılı 

ya da başarısız programlardan yola çıkarak her aşamada farklı yaklaşımlar ortaya 

koymuşlardır. Tablo 3.1’de görüldüğü gibi kümelenme yaklaşımı 1990 yılından 

günümüze kadar uzanan süreç içerisinde bölgesel kalkınmanın bir aracı olarak tüm 

ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.  

 
TABLO 21 : Bölgesel Kalkınmanın Gelişim Süreci  

AŞAMALAR ODAK NOKTALARI ARAÇLAR 
Birinci 
Aşama 
(1960-1980) 

 Geçici üretim yatırımları, 
 Dış yatırımların özendirilmesi, 
 Yabancı sermaye yatırımlarının 

özendirilmesi, 
 Yüksek maliyetli altyapı 

yatırımları 

 Hibeler 
 Daha çok yerel üretim yatırımlarına 

yönelik sübvansiyonlu krediler, 
 Vergi indirimleri, 
 Sübvansiyonlu ağır altyapı yatırımları, 
 Pahalı endüstriyel istihdam teknikleri. 

İkinci Aşama 
(1980-1990) 

 Mevcut yerel işletmelerin 
geliştirilmesi, 

 Yerel yatırımların belirli 
sektörler dahilinde 
özendirilmesi. 

 

 Bireysel üreticilere yapılan direk 
ödemeler, 

 İş geliştirme konusunda danışmanlık 
hizmetleri 

 KOBİ’lere yönelik eğitim programları 
 Yeni iş kuracaklara sağlanan destekler, 
 Yüksek ve düşük maliyetli altyapı 

yatırımları. 
Üçüncü 
Aşama 
(1990-) 

 Düşük maliyetli altyapı 
yatırımları, 

 Kamu ve özel ortaklıkları, 
 Kamu yatırımlarına destek 

olması için özel sektörün teşvik 
edilmesi, 

 Yerel alanların rekabet 
üsütünlüğü sağlayabileceği 
alanları için yoğun yatırımların 
yapılması.  

 

 Yerel firmaların çoğalması 
 Rekabet edebilir yerel yatırım 

ortamlarının sağlanması, 
 İşbirliği ağlarının oluşturulmasının 

teşviki ve desteklenmesi, 
 İş kümelerinin geliştirilmesi için 

teşviklerin uygulanması, 
 Eğitimli iş gücünün yaratılması, 
 Yerel yatırımların kümeleme gelişimi ile 

desteklenmesi, 
 Kaliteli hayat standartlarının yaratılması.  

Kaynak: IDEA, Cluster Based Economic Development: A Key to Regional Competitiveness 
Economic Development Administration (EDA). Prepared by Information Design Associates (IDeA) 
with ICF Kaiser International, 2000 
  

Bölgesel kalkınmanın gelişim sürecinde kullanılan çok sayıda araç 

bulunmaktadır. Kümelenme gibi bu araçların kullanılmasında yerel yönetimlerin, 

                                                             
158N.Aluftekin, “Yerel Düzeyde Kalkınmada Tarımsal Ürün İşleyen KOBİ’lerin Rolü: Karaman İli 
Örneği”, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Ankara 
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özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve yerel toplulukların işbirliği içinde 

hareket ederek ekonomik kalkınma sürecini gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. 

Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişimin her alanda sağlanması için rekabet 

ortamının oluşturulması da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu noktada ise kümelenme 

yaklaşımı diğer bölgesel kalkınma araçlarından farklı olarak öne çıkmaktadır.  

Küreselleşmenin, işletmeleri çekirdek yeterliliklerine daha fazla konsantre 

olmaları ve hammaddeden nihai ürüne kadar olan bütün katma değer zincirinden 

yalnızca küçük bir bölümün sorumluluğunu almaya zorlamasının sebebi budur. Yeni 

küreselleşme daha fazla iş bölümü ve daha fazla karşılıklı ekonomik ilişkiye sebep 

olmaktadır159.  

Yaşanılan rekabetin boyutları küçük ve orta ölçekli işletmelerin tek başlarına 

başarılı olabilmelerini güçleştirdiği için, bu tür işletmelerin işbirlikleri, stratejik 

ortaklıkları, ağlarda (network) ve kümelerde yer almaları, sağlayacağı avantajlar 

nedeniyle önem kazanmıştır. 

Bir sanayide ya da tedarik zinciri etrafında stratejik işbirlikleri kuran çok 

sayıda işletmenin olduğu ve mühendisler, teknik bürolar, avukatlar, profesyonel 

muhasebeciler ve vergi danışmanları, yönetim danışmanları ve Ar-Ge kurumları, 

üniversiteler ve gelişmiş eğitim kurumları gibi uygun hizmet sağlayıcılarının olduğu 

bölgelerde ekonominin geliştiği rahatlıkla gözlemlenebilmektedir160. 

Ekonominin benzer veya birbirine bağımlı dallarında faaliyet gösteren 

işletmelerin yer aldığı kümeler, küçük ve orta ölçekli işletmelere avantalar 

sağlamaktadır. Kümelenmenin oluşması konusundaki teşvikleri şu şekilde 

özetlemektedir161;  

• Yeni ve tamamlayıcı teknolojiye ulaşabilmek, 

• Birlikte iş yapmanın sinerjisini yakalamak, 

• Riski dağıtmak, 

• Ortak araştırma geliştirme çalışmaları yapabilmek, 

• İşbirliği ile rekabeti azaltmak, 

                                                             
159 “KümeYönetimi”, Uygulama Kılavuzu, GTZ GmbH (çeviri), KOSGEB, 2009, s.14 
160 “KümeYönetimi”, Uygulama Kılavuzu, GTZ GmbH (çeviri), KOSGEB, 2009, s.7 
161 Roelandt, Gilding ve Sinderen (2000) 
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• Ortak bilgi ve varlıkların birlikte kullanımı ile karşılıklı fayda sağlamak, 

• Öğrenme sürecini hızlandırmak, 

• İşlem maliyetlerini düşürmek, 

• Pazara giriş engellerini oluşturmak ya da bu engellerin üstesinden gelmek. 

 

3.1.1. Kümelenme Yaklaşiminin Gerekçeleri 

 

Sanayilerin coğrafi yoğunlaşmasının bölgesel kalkınma modeli ile birlikte 

kümelenme yaklaşımına geçişinin gerekçesi, Weber ve Marshall’a kadar uzanan bir 

dizi yazar tarafından incelenmiştir. Bu incelemeler kendine has doğal kaynaklar ile 

birlikte üretimde ölçek ekonomilerinin, pazarlara yakınlığın, işçi havuzu 

oluşturmanın, yerel girdi ve teçhizat tedarikçilerinin, ortak altyapının, azaltılmış 

işlem maliyetlerine bağlı olarak kümelenmenin yarattığı olumlu sonuçlardan 

bahsetmektedir162. Bu faktörlerden doğal kaynaklar ve üretimde ölçek ekonomileri, 

kümelenme için en önemli gerekçelerden birisini oluşturmaktadır. Nitekim, Suudi 

Arabistan sahip olduğu petrol rezervlerinden dolayı petrol ve temel petro-kimyada 

güçlü doğal kümelere sahiptir. Yine, pazara yakınlık Prato ve Kyoto’da tekstil 

sanayinin, New Jersey’de ilaç sanayinin, Londra’da mezat ve sigorta sanayinin ve 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da moda sanayinin kurulmasına yardımcı olan faktör 

olmuştur. İşçi havuzu oluşturma, yerel girdi veya teçhizat tedarikçilerinin aynı bölge 

içerisinde varlığı daha yüksek düzeyde uzmanlaşmaya, verimliliğin artmasına ve 

dolayısıyla rekabet avantajı yaratmaya imkân veren bir güç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin Los Angeles bölgesindeki film sanayisiyle ilgili büyük işçi 

havuzları yapımcılara her film için ayrı bir iş gücünü bir araya getirme imkânı 

vermektedir. Yerel tedarikçilerin varlığı ise küme içinde bulunan işletmelere daha 

hızlı ve etkin tedarik girişi sağlayabilmektedir. Ortak altyapı ise tek bir işletmenin 

sağlayabileceğinden çok daha fazla destek sağlamaktadır. Örneğin, Nelson’daki 

(Yeni Zelanda) balıkçılık sanayisi, Hong Kong ve Singapur’daki kargo hizmet 

sanayileri, ABD körfezindeki kimya sanayisi, Hollanda’daki çiçek ve gıda sanayisi 

                                                             
162B. MERCAN; N. S. HALICI  ve N. BALTACI, “Küresel ve Bölgesel Rekabet Avantaji Saglayicisi 
Olarak Sanayi Odaklarinin (Clusters) Olusumu ve Gelisimi”, 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim 
Kongresi, Osman Gazi Üniversitesi, 25-26 Kasim 2004, Eskisehir, ss. 167-176. 
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ve birçok turizm merkezi ortak altyapıdan faydalanmaktadır. Kümelenme aynı 

zamanda işlem maliyetlerini de azaltabilmektedir. Tedarikçiler ve bu tedarikçilerden 

girdi sağlayan işletmeler fiziksel bakımdan yakın olduklarında görüşme ve girdilerin 

takibi daha az maliyetli olmaktadır. Yine işletmeler arasında aktarılan bilgi, kişisel 

temas ile aktarılıyorsa veya artan mesafe ile iletişim azalıyorsa, iletişim 

maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Buna ilaveten bazı yerel sanayiler, 

görüşme maliyetlerini azaltan standart kontrat ve işlem mekanizmaları ile ortak bir 

dil geliştirmektedirler. Bu sadece finans merkezlerinde değil, İtalya ve Japonya’daki 

tekstil kümeleri, Hong Kong ticari kümeleri ve Yeni Zelanda’daki ziraat kümelerinde 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

 Kümelenmenin gerekçeleri içerisinde tartışılan diğer bir görüş ise sosyolojiye 

dayalı bir yaklaşım olarak yerel ekonomik aktörlerin birbirlerine güveni bağlamında 

ortaya çıkmaktadır. Bu görüşte kültürel benzerlikler, toplumsal bağlılık, yerel 

şirketler arasında karşılıklı bağımlılık ve tanınmışlık kümelerin ortaya çıkmasında ve 

sürdürülebilir olmasında önemli etkenler olarak görülmektedir. Nitekim kümelenme 

örnekleri ve uygulamaları incelendiğinde yukarıda bahsedilen gerekçelerin mevcut 

olmadığı durumlarda devlet eliyle gruplaştırma çabalarının başarısızlığı getirdiğini 

göstermektedir163. 

 

3.1.2. Kümelenme Tanimi  

 

 Bölgesel kalkınma modelinde kümelenme yaklaşımının uygulanması 

işletmeler arasında iş birliğinin ve buna bağlı olarak kurumsal gelişmenin sağlanması 

ve teşvik edilmesi amacına yöneliktir. Kümelenme diğer bir deyiş ile aynı coğrafi 

alanda sektörel olarak yoğunlaşmış işletmelerin bir araya toplanmaları olarak 

tanımlanabilir. Bu sektörel yoğunluk tipik olarak birbirleri ile ilgili ve birbirlerini 

destekleyen işletmelerin güçlü altyapı varlığı ve teknolojik bilgi kaynakları olarak 

işlev gösteren üniversiteler ve araştırma merkezlerinin bu işletmelerı destekleme 

                                                             
163 Michael J. ENRIGHT, “Regional Cluster: What we Know and what we should know”, Paper 
Prepared fort the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and 
Interregional Competition, 12 - 13 November 2001 
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mekanizmaları ile ilgilidir164.  Diğer bir tanım ise kümelenmeyi birbirine katma değer 

ekleyen üretim zinciri ile bağlı, bir ürün ya da hizmetin üretilmesi konusunda 

doğrudan veya dolaylı olarak etkin olan ya da olma potansiyeli olan birbiriyle ilişkili 

ve karşılıklı bağımlı oyuncuların (üreticiler, tedarikçiler, müşteriler, bilgi üreten 

kurumlar, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, danışmanlık şirketleri, 

kamu kurum ve/veya kuruluşları, yerel yönetim kurum ve/veya kuruluşları, medya, 

finansal kurumlar) ortak bir coğrafyada yoğunlaşmaları şeklinde açıklamaktadır165.  

 Michael Porter’a göre ise kümelenme; “Aynı iş kolunda faaliyet gösteren, 

aralarında ilişkiler olan ama aynı zamanda rekabet de bulunan çok sayıdaki 

işletmenin, onlara mal satan tedarikçilerin ve hizmet satanların, ilgili kurumların 

(üniversiteler, meslek kuruluşları, iş koluyla ilgili standartları belirleyen ve kontrol 

eden kurumlar, v.b) aynı coğrafi bölgede yoğunlaşmaları”dır166. Diğer bir deyiş ile 

bir endüstriyel küme, bölgesel zenginliği yaratan, birbiriyle rekabet eden ya da 

birbirini tamamlayan ve birbirine bağımlı olan işletmelerin oluşturduğu bir bölgesel 

yoğunlaşmadır. Bu kümeler modern küresel ekonomilerin temel rekabet birimleri 

olan “değer zincirlerini” oluşturmakta, zaman içinde gelişmekte ve o bölgedeki temel 

ekonomik yapıları oluşturan şirketlerden ve yerel bazdaki ürün ve hizmet 

taleplerinden meydana gelmektedirler. İş kümeleri aynı zamanda yerel halkın 

dokusundan ortaya çıkmakta ve bölgenin ekonomik gelişiminin önderleri 

olmaktadırlar.167   

 Sektörel kümelerin geliştirilmesi konusunda Avusturya, Belçika, İspanya, 

Finlandiya, Yunanistan, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, İsveç, 

İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde ileri düzeyde politikalar uygulanmaktadır. Bu 

politikaların temelinde bölgesel endüstri kümelerini oluşturan şirketlerin kendi 

aralarındaki işbirliğini geliştirmek ve aynı zamanda bu şirketler ile bölgesel 

destekleyici kurum ve kuruluşlar (bölgedeki üniversiteler, bilgi/beceri geliştirici 

diğer kurumlar, AR-GE kurumları, bölgesel inkübatörler ve teknoloji ve bilim 
                                                             
164  BAPTISTA, “Productivity and the Density of Regional Clusters”, International Workshop 
Innovation Clusters and Interregional Competition November 12-13, Kıel Institute of World 
Economics Institute of Regional Research Organization for Economic,2001, s. 3‐8 
165 SCHMITZ, 1992; PORTER, 1998; BULU ve ERASLAN, 2004 
166 M. E. PORTER, Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business School 
Pres, 1998 
167 J. HUMPHREY, H. SCHMITZ, “The Triple C Approach to Local Industrial Policy”, World 
Development, Vol. 24(12), pp.1859-1877, 1996. 
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parkları gibi) arasındaki uyum ve işbirliğini en üst düzeye çıkarma hedefi vardır. Bu 

hedefler doğrultusunda, bölgesel başlangıç sermayesi finansmanı olanakları, 

bölgenin fiziksel ulaşımı, bilgi ve iletişim altyapısı, bölgesel vergi ve düzenleme 

koşulları ve bölgedeki yaşam kalitesi de gelişmektedir.168 

Kümelenmeler işletmelerin giderek küreselleşen rekabet şartları altında başarı 

sağlamalarına imkân vermektedir. İşletmeler birlikte kümelenerek ölçek ve kapsam 

ekonomilerine ulaşabilir, coğrafi yakınlık ve sıklıkla güvene dayalı olarak artırılmış 

karşılıklı etkileşimler sayesinde, iş görme maliyetlerini azaltabilirler. Sanayi 

yoğunlaşmaları, uzmanlaşmış işçi ve iş hizmetleri, özel sanayi ihtiyaçlarını karşılama 

hedefindeki kamu sektörü yatırımları olduğu kadar, kümelenmedeki işletmelerin 

taleplerini karşılamaya yönelik hız kazanmış mali piyasalar yoluyla da maliyetleri 

düşürerek ekonomilerin yerelleşmesi görünümüne doğru gidebilirler. Yeni 

teknolojilerin arzı, rekabet öğesi ile olduğu kadar kümelenme üyeleri arasında 

maliyeti paylaşma imkânı ile de desteklenmektedir. Genelde kümelenme ile birlikte 

gelen rekabet avantajı kümelenmeye katılan işletmelerle kendini sınırlamamakta, 

aynı zamanda bir kümelenmenin olduğu tüm bölgesel ekonomiye katkıda 

bulunmaktadır. 

Kümelenmeler birden fazla şekilde ve büyüklükte oluşan uluslararası bir 

fenomendir. Bir kümelenme küçük ya da büyük kuruluşları olduğu kadar farklı 

orandaki işletmeleri de içerebilmektedir. Kümelenmeler yalnızca aynı alanda iş 

yapan işletmelerden oluşabilir veya ikmal ve değer zincirlerinin tamamını içerebilir. 

Kümelenmeler katılımcıların sayısı ve örgütlenme derecesine göre büyük ölçüde 

çeşitlilik gösterirler. Örneğin; işbirliği, gelişen duruma göre hareket etme temelinde 

yürütülse de, kümelenmeler birbirlerine karşı rekabet eden işletmelerden oluşurlar. 

Bazı durumlarda, işletmeler arası ağ, sosyal kurumlar tarafından desteklenen 

işletmeler arasında güçlü yatay bağların oluşturulmasına yol açmakta, diğerlerinde 

ise, çok az karşılıklı etkileşime sahip yatay bağlantılar ortaya çıkabilmekte veya 

hiçbir örgütsel kümelenme altyapısı ortaya çıkmayabilmektedir. Bir kümelenmenin 

coğrafi olarak ne kadar uzağa genişleyebileceği ise bir tartışma konusudur. Bireysel 

                                                             
168 IDEA, “Cluster Based Economic Development: A Key to Regional Competitiveness Economic 
Development Administration” (EDA). Prepared by Information Design Associates (IDeA) with 
ICF Kaiser İnternational, 2000 
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kümelenme mantığına bağlı olarak, bir kümelenme sıkı bir şekilde yerel bir 

kapsamda kökleşmiş olabilir veya hakikaten sınırlar arası ve uluslararası bağlarla 

tüm ülkeye yayılabilir. Kümelenme, her bir kümelenmenin zaman ve mekân 

içerisinde tek bir gruplaşma olduğu yüksek teknoloji veya geleneksel sanayilerden 

tutun da, tarım veya hizmet sektörüne kadar sanayinin tüm dallarında meydana 

gelmektedir169. 

Sonuç olarak, kümelenme politikaları ve girişimleri yıllar boyunca 

yayılmıştır. Kümelenmelerin sadece kendiliğinden oluşup oluşmamaları, kümelenme 

oluşumunun teşvik edilip edilmediği, bunlardan birinde kamu kurumlarının rolünün 

olduğu varsayımı gibi konular sadece güncel olarak tartışılan sorulardan bir kaçını 

oluşturur. Kümelenmelerdeki  şekil, düzenleme, işletmeler arasındaki bağların doğası 

ve onları alttan destekleyen kurumların çeşitliliği; pasif stratejilerden inisiyatifi ele 

alan stratejilere doğru yayılan ulusal ve yerel kümelenme destekleme 

politikalarındaki çeşitliliğe yansıtılmıştır. Kümelenme politikaları ağ oluşturma 

ilişkileri yoluyla, işletmelerin hayatta kalma yeteneklerini kuvvetlendirme araçları 

veya kalkınmaya tahsis edilmiş kamu fonlarını daha etkin şekilde kullanma 

stratejileri olarak, bölgesel endüstrinin yeniden organize olmasını kolaylaştıran, yerel 

ekonomileri dinamik kılmaya yönelik yollar olarak farklı formlarda görülmektedirler. 

 

3.2. Kümelerin Yapısı, Oluşumu ve Yaşam Evreleri 

3.2.1 Kümelerin Yapısı  

 

Bölgesel kalkınmanın ve rekabet gücünü artırmanın önemli araçlarından 

birisi olan kümelerde kurulan bağlar; alıcı–satıcı ilişkisi, ortak pazarlama, eğitim ya 

da araştırma girişimleri, dernekleşme ve lobicilik şeklinde oluşabilmektedir. Bir 

küme içinde yer alan şirketler, aralarındaki etkileşimle ortak yetkinlikler yaratarak, 

katma değeri sektör ortalamasına göre daha yüksek ürünleri pazara 

sunabilmektedirler. 

                                                             
169  “İşletme Kümelenmeleri: Orta ve Doğu Avrupa’da İşletmelerin Desteklenmesi”, KOSGEB 
(OECD Yayınının Çevirisi), Ankara,  2006, s.14 
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 AB ülkelerinde 1990’lı yıllardan itibaren özellikle Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerinin artırılmasında etkin bir araç olarak 

kullanılabilecek farklı kümelenme yaklaşımları uygulanmaktadır. Bu süreçte 

gerekli yenilik, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ile “yükselen” 

sektörlerin yaratılması önem taşımaktadır. Diğer bir ifade ile nihai hedef 

sürdürülebilir ve rekabetçi sektörlerin oluşturulmasıdır. Kısaca kümeler işbirliği ve 

rekabetin karmaşık ilişkisi içindeki KOBİ’lerin birbirlerini daha iyi tanımaları ile 

dikey ve yatay entegrasyonun sağlanmasından oluşmaktadır.  

 Kümeleri sanayi sitelerinden ayıran iki önemli özellikten bahsetmek 

mümkündür. Birincisi yerel düzeyde gerçekleşen üretimin uluslararası piyasalara 

yönelimi ve rekabet gücüne erişmesi, ikincisi ise, innovasyon (yenilikçilik) ve 

yaratıcılık kapasitesidir. Bu bölgelerde üretimin ana nitelikleri; belirli sektörlerde 

uzmanlaşma, işletmeler arası dayanışma, kaliteye dayalı bir rekabet ortamı ve bu 

yolla ulaşılan ortak verimlilik artışıdır. Söz konusu kümelerde ortaya çıkan üretim 

örgütlenmesi çeşitli özel ürünlerin üretilmesine olanak verirken küçük pazar 

nişlerine170 ulaşılmasını sağlamaktadır. Öte yandan üretim örgütlenmesi, ortak 

öğrenme ve dayanışma yolu ile innovasyonu desteklemekte ve bu durum 

işletmelere olduğu kadar, o bölgenin bir bütün olarak gelişmesine imkan 

sağlamaktadır171. 

Daha önce belirtildiği gibi kümeler belirli bir alanda birbirleri ile bağlantılı 

işletmeler ve kurumların coğrafi yoğunluğudur. Kümeler rekabet için parça, makine 

ve hizmet gibi özel girdilerin tedarikçilerini ve özel altyapı hizmeti sunan bir takım 

bağlantılı sanayileri ve diğer birimleri kapsar. Kümeler aynı zamanda, müşterilere ve 

tamamlayıcı ürünleri üretenlere ve ustalık, teknoloji veya genel girdiler ile ilgili 

sanayilerdeki işletmelere doğru büyüme gösterirler. Ayrıca kümelere üniversiteler, 

standart koyucu kurumlar, beyin takımı, mesleki eğitim sunan işletmeler, araştırma 

                                                             
170 Niş Pazar:  gereksinimleri tam olarak karşılanamayan küçük bir müşteri grubunun istemlerini daha 
iyi karşılayabilmek için belirlenen çok dar kapsamlı, küçük bir pazar bölümü. 
171 P.CHRISTENSEN; N. MCINTYRE; L. PIKHOLZ, “Bridging Community and Economic 
Development, A Strategy for Using Industry Clusters to Link Neighbourhoods to the Regional 
Economy”, Shorebank Enterprise Group, 2002 
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kurumları ve sendikalar gibi özel öğretim, eğitim, bilgi, araştırma ve teknik destek 

sağlayan devlet kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar da dâhildir.   

Bu bağlamda, tipik küme örneği olarak yine California şarap kümesi örnek 

verilebilir. California şarap kümesi 680 ticari şaraphane, binlerce bağımsız üzüm 

üreticisi, aşı, sulama, fıçı, etiket ve hasat teçhizatı gibi girdi sağlayan tedarkçi 

işletmeler, halkla ilişkiler, tanıtım ve reklam işletmeleri gibi hem şarap yapımını hem 

de üzüm yetiştiriciliğini destekleyen geniş çaplı tamamlayıcı sanayiden oluşmuştur. 

Ayrıca Davis’deki California Üniversitesi’nin dünyaca ünlü bağcılık ve şarapçılık 

programı, Şarap Enstitüsü ile California senatosundaki özel şarap komiteleri gibi 

yerel kurumlarda bu kümeye dâhildir. Kümenin aynı zamanda ziraat, gıda ve restoran 

ve şarap turizmi ile ilgili diğer kümeler ile de bağlantıları vardır.  

İtalya Deri ve Ayakkabı Kümesi ise dünyada ayakkabı parçaları, makine, 

kalıp, tasarım hizmetleri ve tabaklanmış derinin özel tedarikçileri olarak Ferragamo 

ve Gucci gibi tanınmış ayakkabı şirketlerini içinde barındıran bir kümedir (Şekil 4). 

Şekil 2 : İtalyan Deri Modası Odağı 

 
Kaynak: Porter, Clusters and the Economics of Competition , Harvard Business School Pres, 1998, 
s.78-80 
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İtalyan deri ve ayakkabı kümesi farklı türlerdeki deri ürünleri ve deri 

ayakkabı üreten işletmelerin yer aldığı birbiriyle ilgili bir dizi sanayiden 

oluşmaktadır. Bu sanayiler, ortak pazarlama araçları kullanmakta ve benzer müşteri 

alanlarında benzer imajlarla rekabet etmektedir. İtalyan deri ve ayakkabı kümesinin 

olağan üstü gücü ise katılımcı İtalyan işletmelerinin kullandıkları çok sayıdaki 

bağlantılar ve sinerjiye bağlıdır172. 

Sonuç olarak bölgesel kalkınma aracı olarak sayısız kümelenme örnekleri, 

rekabetin ve ekonomik etkinliğin küreselleştiği günümüzde rekabet avantajının 

küreselleşmenin aksine bölgeselleştirilebildiğini kanıtlamıştır. Dolayısıyla, rekabet 

teorisinde pazarlara daha hızlı ulaşımın ve hızlı iletişimin rekabet avantajı yaratmada 

işletmelerin lokasyonlarının önemini azaltacağı inanışı kümelenme yaklaşımı ile 

ortadan kalkmıştır. Diğer bir deyiş ile küresel pazar içinde yer alan işletmelerin 

kurulan ağlar vasıtasıyla uzak mesafelerden ulaşılabilen her şeyi elde edebileceği ve 

lokasyonun bir rekabet avantajı olarak geçerliliğini yitirdiği inanışı başarılı 

kümelenme örneklerden sonra yeniden irdelenmelidir. Bu noktada Boston’da dünya 

çapında bir şirket kurma olasılığının diğer yerlere göre daha yüksek olması, aynı 

tekstil sektörü ile ilgili işletmeler için Kuzey ve Güney Carolina; yüksek 

performanslı otomobiller için Güney Almanya veya ayakkabı için Kuzey İtalya’nın 

akla gelmesi ya da Türkiye için ipek diyince Bursa ilinin akla gelmesi örnek olarak 

verilebilir. 

 

3.2.2. Kümelerin Oluşumu ve Yaşam Evreleri   

 

Kümeler farklı şartlar, faktörler ve çevresel etkenlerden oluşmakta ve canlı 

bir yapı olarak farklı safhalar geçirmektedir. Porter bu konuda üç safha 

tanımlamıştır: “doğum”, “evrim” ve “gerileme”173. Carbonara tarafından da benzer 

şekilde kümelerin üç ana safhada şekilleneceği ifade edilmiştir. Carbonara tarafından 

yapılan çalışmaya göre başlangıç safhası olarak “oluşum”, “gelişme” safhası ve 

                                                             
172 PORTER, “Clusters and the Economics of Competition”, Harvard Business School Pres, 1998, 
s.78-80 
173 PORTER, a.g.e, s.82 
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büyüme safhası olarak da “olgunlaşma” söz konusudur174. Ayrıca, Piore ve Charles 

kümenin erken safhalarının belli bir coğrafik alanda yerelleşmiş olan imalat 

sistemdeki uzmanların desteği ile şekillendiğini belirtmiştir. İşletmeler arasındaki 

ağlaşmış süreçlerin gelişimi, esnek uzmanlaşmış model ile uyumlu üretim 

faaliyetlerinin bütünleşmiş bir sistemi yürütebilme yeteneklerine bağlıdır175. 

Kümenin ortaya çıkması (Kümelenme) yani “doğum” evresi geleneksel 

yapıya ve doğal gelişime bağlı olarak olabildiği gibi, herhangi bir işletmenin izlemiş 

olduğu yolu diğer işletmelerin takip etmesi ile de olabilir. Kümelenmenin doğal 

gelişime bağlı olarak ortaya çıkması bölgesel yoğunlaşmanın olduğu ve elbise ya da 

yiyecek üretimi gibi pazara yakınlıktan veya piyasa şartlarından dolayı olabilir. 

Örneğin, Denizli’de yapılan pamuklu tekstil üretiminde olduğu gibi kumaş, elbise 

ardından müşteri ve onun yerel istekleri doğrultusunda üretim, düğme, etiket işgücü, 

okul, laboratuar, Ar-Ge ve daha birçok gereksinim için onları üretecek fabrika 

gereksinimi ve bunların bir araya gelmesi doğal kümeyi oluşturmuştur. Yine, 

Hollywood’un film endüstrisi ve (Çin yakınlarında nemli iklimi içeren) Batı 

Japonya’nın ipek endüstrisi, taş işçiliği endüstrisi Carrara’nın (İtalya) erkenden 

gelişiminde özel doğal koşullar önemli rol oynamıştır. Basel boya sanayi suyun elde 

edildiği Rhinde şehir yerleşiminden, Boston ve San Francisco körfezi civarında bio 

teknoloji endüstrisi ve elektronik kuruluşları da yerin özel konumundan 

yararlanmaktadır176. 

Öncü (pioner) olarak adlandırılan işletmenin diğer işletmeler tarafından takip 

edilmesi ise işletmelerin daha önceki faaliyetlerinden tamamen farklı olan bir şeyi 

deneme riskinden çok, mevcut faaliyetlerin sistematik bir şekilde ve rekabet avantajı 

kazandıracak şekilde takip edilmesi şeklinde olmaktadır. Kümelenmenin ilk aşaması 

işletmelerin birbirlerini gözlemlemesinden oluştuğu için bu aşamada başarısızlık söz 

konusu değildir. Bu sayede, yani işletmelerin birbirlerini gözlemlemesi ve bazı 

faaliyetleri takip etmesi aşamasından ortaya çıkan “yerel konsensüs” den 
                                                             
174 “Innovation Processes Within Geographical Clusters: A Cognitive Approach. Technovation”, 
No.1: 17-28, 2004 
175 Michael J. PIORE, F. Sabel CHARLES; The Second Industrial Divide: Possibilities for 
Prosperity, New York: Basic Books, s. 17, a984 
176 ENRIGHT; “Regional Cluster: What we Know and what we should know”, Paper Prepared fort 
the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional 
Competition: 12 - 13 November,2001, s. 6 
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bahsedilebilir. Bu aşamada kümeye dahil olan grup içerisinde başarılması gereken 

temel şey, pasif gruplaşma avantajından aktif gruplaşma avantajına doğru hareket 

etmektir. Pasif gruplaşma avantajları, uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet 

işletmelerinin ve uzman işgücünün bulunmasını gerektirir. Aktif avantajlar ise 

uzmanlaşmış tedarikçilerden dış kaynak temini (outsourcing) ve taşeronluk 

hizmetleri (subcontrcting) almak, bu bağlantıları en üst düzeye çıkarmak (upgrade), 

işletmeler arası yakın işbirliğinin yararları ile yoğun bilgi akışının önemini anlamak 

ve üniversite gibi özel destekleme kurumlarının katkılarını karşılıklı etkileşimle 

öğrenmek suretiyle, temel yetkinliklerin güçlendirilmesini kapsamaktadır177. 

Nitekim, ileri teknoloji kümelerinden olan Silikon vadisinde üniversite ile sanayinin 

birlikteliği vadide kümelenme nedenlerinin başında gelmektedir. Silikon Vadisi ve 

Stanford Üniversitesi arasındaki, 1950’lere uzanan yakın bağların nedeni olarak 

Silikon Vadisi’nin başlangıcının, büyük oranda Stanford Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Frederick Terman’a ait bir düşüncenin ürünü olduğuna 

inanılmaktadır. Terman, bölgede yer alan uzman kişilerin birikimden faydalanarak 

Stanford civarında ileri teknoloji merkezi tasarlamış ve bu sayede bölgesel 

ekonominin zenginleşmesine yardımcı olarak Stanford ve yerel endüstri arasındaki 

işbirlikçi ilişkileri geliştirecek bağlar kurmuştur. 1975 itibariyle, Silikon 

Vadisi’ndeki ileri teknoloji işletmeleri 100 binin üzerinde işçi istihdam etmişler ve 

Vadi ulusun elektronik icat ve üretim merkezi olarak lider konuma gelmiştir. 1996 

itibariyle, Silikon Vadisi’ndeki 100 kadar yeni Stanford işletmesi 65 milyar dolardan 

fazla ekonomik gelir sağlamıştır. Her ne kadar Silikon Vadisi işletmeleri ülke 

çapında birçok üniversite kampüsüne kamp kurmuş olsa da, California 

Üniversitesi’nin coğrafi yakınlığı, farklı işletmeleri kampüse çekmeyi ve ileri 

teknoloji işçi pazarındaki son gelişmelere yakın olmayı kolaylaştırmıştır178. 

Bölgesel olarak yoğunlaşmaya duyulan yoğun ilginin bir sebebi de kümede 

öncü olan işletmenin o bölgede faaliyet göstermesine bağlıdır. Çeşitli yazarlar birçok 

sanayide önde gelen şirketlerin aynı milletten, bölgeden ve hatta şehirden olduklarını 

                                                             
177 Jörg-Meyer STAMER, “Path Dependence in Regional Development”; Clusters in Santa Catarina, 
Brazil, World Development, Vol. 26, No.8 1998, s. 5-10 
178 David HUFFMAN, John M. QUIGLEY, “The Role of the University in Attracting High Tech 
Entrepreneurship: In A Silicon Valley Tale”, Annals of Regional Science , 36(3), 2002, s. 404-407 
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vurgulamışlardır. Bölgesel kümeler hemen hemen her gelişmiş ekonomide ve 

gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgesel kümeler geniş bir 

sanayi yelpazesinde bulunabilirler. Silikon Vadisi,  Route 128, M4 bölgesi, Tokyo ve 

Sophia Antipolis gibi iyi tanınmış ileri teknoloji bölgeleri ile Austın, Nort Sydney, 

Minneaoplis ve Hsinchu gibi daha az tanınan ileri teknoloji merkezleri bunlara örnek 

olarak verilebilir. Venedik cam sanayi, Pakistan’daki tıbbı araçlar sanayi, Cenevre 

lüks saat sanayisi ve Japonya bıçak sanayisi gibi yüksek düzeyde zanaatkârlık isteyen 

sanayilerde bulunmaktadır. Paris, Milano ve New York merkezli moda sanayisi, Los 

Angeles, Hollywood ve Londra gibi yaratıcı sanayiler, ABD, Fransa ve İngiltere’nin 

hava yolu sanayisi, Japonya, Almanya ve İsveç otomobil sanayisi ve Japonya, Kore 

ve ABD elektronik sanayisi gibi büyük ölçekli sanayileri yine örnek olarak 

verilebilir.  

Kümelenme oluşumu yani “doğum” evresi aynı zamanda alışılmadık, 

sofistike veya yoğun yerel taleplerden karşısında da oluşabilir. Örneğin, İsrail’in 

sulama teçhizatı ve diğer gelişmiş tarım teknolojileri kümesi, su kıtlığı, sıcak ve 

kurak şartlar ile bir ulusun kendi kendine yetmesi isteğini yansıtmaktadır. 

Finlandiya’daki çevre kümesi ise metal, ormancılık, kimyasal maddeler ve enerji gibi 

yerel işleme sanayilerinin neden olduğu çevre problemlerinin sonucunda ortaya 

çıkmıştır.  

Bir diğer küme oluşumu ise bölgede yer alan tedarikçi ve ilgili sanayilerin 

varlığı ile ortaya çıkabilmektedir. San Diego yakınlarındaki golf ekipmanı kümesinin 

temeli Güney California’daki havacılık kümesine dayanmaktadır. Bu küme döküm 

ve ileri malzemeler ile bu teknolojilerde gerekli bilgilere sahip mühendislerden 

oluşan bir tedarik havuzu meydana getirmiştir. Yeni kümelerin oluşumunda diğer 

kümelerin büyümesine sebep olan bir iki yenilikçi ve öncü işletme da etken 

olabilmektedir. Örneğin, Medtronic işletmesi, Minneapolis tıbbi gereç topluluğunu 

oluşturmaya yardımcı olmakla bu rolü oynamıştır. Benzer şekilde MCL ve America 

Online, Washington D.C. kentindeki telekomünikasyon topluluğunda büyüyen yeni 

şirketlerin merkezleri olmuşlardır.  

İkinci safha olan evrim safhası, kümenin gelişimini açıklamaktadır. 

Kümelerin oluşumundan itibaren özellikle yerel kurumların rekabeti güçlendirici 
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desteklerinin olması kümelerin büyümesinde önemli bir etkendir. Karşılıklı bir 

etkileşim olarak küme büyüdükçe devletin, resmi kurumların ve destek veren diğer 

kurum ve kuruluşların da etkisi büyümektedir. Büyüyen bir küme pazarlar için bir 

çok fırsatı da beraberinde getirir ve bu durum küme içerisine en iyileri çekmeye 

yardımcı olur.  Özellikle bölgeden ya da bölge dışından girişimciler bu büyümeyi 

fark ederek küme oluşumunun içine dahil olurlar. Bu süreç içerisinde uzmanlaşmış 

tedarikçiler ortaya çıkar, yerel kurumlar, özel eğitim kurumları ile araştırma ve 

geliştirme kuruluşları ile bilgi birikimi sağlanır. Aynı zamanda altyapılar geliştirir ve 

kümenin gücü ve ünü artar. Sonunda küme ilgili sanayileri içine almak suretiyle 

genişler. Kümenin bu gelişim süreci bir çok faktöre bağlı olmakla birlikte yapılan bir 

çok araştırma kümenin tam olarak gelişip gerçek rekabet üstünlüğü elde etmesi için 

en az bir 10 yılı gerektirdiğini ileri sürmektedir. Bu nedenle küme uzun vadeli 

ekonomik ve sosyal planlamaya ihtiyaç duymaktadır.  

Küme yaşam döngüsünün son safhası olan gerileme dönemi, rekabet 

avantajının kaybedilmesi ile açıklanabilir. Kümeler hem dışsal hem de içsel 

faktörlere bağlı olarak güçlü yapılarını ve rekabet avantajlarını kaybedebilirler. 

Yenilik kapasitesi, bilgi akışı, pazar fırsatları gibi birçok küme avantajlarını 

etkisizleştiren teknik kesintiler en önemli dışsal faktördür. Bir diğer dışsal faktör, 

müşteri ihtiyaçlarındaki değişim olduğundan, kümenin geleneksel ürününde ısrar 

etmesi durumunda tedarikçiler ile müşteri talepleri arasında uyumsuzluğa neden 

olacaktır. Dışsal faktörler kadar içsel faktörlerde kümenin rekabet avantajında 

etkilidirler. Küme esnek bir yapı sunmakta ve bu sınırsız kurallar kümenin 

verimliliğini yavaşlatmaktadır. Aynı küme yapısında faaliyet gösteren işletmeler 

arasındaki ortak eylemin bütünleşmeye dönüşmesi durumunda işletmeler yeni fikir 

yaratıcılığında etkinliği kaybedeceklerdir. Çünkü küresel ekonomide radikal değişim 

kaçınılmaz bir gerekliliktir. Teknik ve mesleki destek sağlayan kurumlar ve 

üniversitelerin kalitesindeki durgunluk, kümenin geleceğini etkileyen bir diğer içsel 

faktördür. İş yapma maliyetinin, gelişme kabiliyetini aşması durumunda kümeler 

gerileme safhasını kesinlikle hissetmeye başlayacaktır. 
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3.3. Kümelerin Siniflandirilmasi ve Boyutlari 

3.3.1. Kümelerin Sınıflandırılması   

 

Bölgesel kümelerin çeşitliliği ve tanımı konusunda bir çok farklı görüşten 

bahsedilebilir. Küme (Cluster-Kümeleşme-Endüstriyel Grup-topluluk) terimimin 

ifade etmiş olduğu anlam aynı coğrafi bölgede toplanmış işletmelerin güçlü bir 

şekilde ağ oluşturduğu topluluklardır. Ancak bu kümelerin bölgesel, teknolojik ve 

üretim farklılıklarının artmasından dolayı daha ayrıntılı bir tanımlamaya ihtiyaç 

olduğu görülmektedir. 

Kümeler, işletmeler arası ilişkiler, boyutları ve de kümede bulunan 

işletmelerin yapıları bakımından nitelenebildiği gibi öncelikle genel olarak her 

birinin farklı koşulara vurgu yaptığı dört temel küme şekli ayırt edici olabilir179. 

1. Dikey üretim zinciri, daha çok birbirilerine tedarikçi olan zincirin olduğu 

küme şeklidir. Dikey üretim zincirleri üretim süreci içindeki sınırların kümenin 

çekirdeğini oluşturduğu dar tanımlanmış sanayilerden oluşur.  

2. Birbirleri ile ilgili sektörler içerisinde bölgesel olarak ekonomik 

aktivitelerin yoğunlaşması biçiminde ortaya çıkan büyük ölçüde bölgesel bilim 

altyapısıyla bağlantılı olarak (araştırma laboratuarları, üniversiteler vs.) ilgili 

ekonomik sektörlerde alansal olarak yoğunlaşan ekonomik aktiviteler.  

3. Bir ekonomide ilgili sektörlerin bir yerde toplanmalarıdır. Daha yüksek bir 

kümelenme düzeyinde (ziraat toplulukları) yüksek düzeyde kümelenmiş sanayi 

grupları ( kimya topluluğu gibi) veya sektörlerin kümelenmesidir. Porter bu yönde 

yaptığı araştırmada 16* muhtemel küme tespit etmiştir. 

                                                             
179 Man JACOBS, a.g.m., s. 426; René L. FREY , “Grenzüberschreitende Kooperation zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit von Städtischen Regionen Am Beispiel der RegioTriRhena“, 53. Deutscher 
Geographentag Leipzig, 3. Oktober 2001, s.4; Sternberg,  a.g.e. s.  15 
* Bunlar: metal, orman ürünleri, petro- kimya, yarı iletkenler, çok yönlü işler, taşıma, güç sağlayıcılık, 
büro telekomünikasyon, savunma, yiyecek/ içecek, tekstil/ elbise, iskân, medikal, eğlence, otomotiv, 
tarım 
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4. Yenilik Kümeleri, araştırma ve geliştirme potansiyelinin çok yönlü 

ağlaştığı (networking) temel üzerinde yüksek yenilik dinamiklerinin olduğu 

kümelerdir. 

Diğer yandan bazı araştırmacılar ilişkileri daha da geliştirerek şöyle bir 

ayırım yapmışlarıdır180:  

1. Dikey kümeler; Alıcı ve aracıların ilişkilerinin birbirleri ile sürekli, 

sağlam ve yoğunlukları olan işletmelerin gruplarından, değer zincirlerinden 

oluşurlar. 

2. Yatay kümeler; ürünlerin tamamlayıcılık ya da ikame ilişkilileri 

sayesinde ağ dışsallıkları ile yakın sektörlerin tek bir sektörün işletmelerinin 

birbirlerine bağlanması ile oluşan işletme gruplarıdır. 

3. Kompleks kümeler; İşletme gruplarının aynı anda hem yatay hem de 

dikey birbirleri ile bağlantılı ilişkilerinden oluşurlar 

4. Kapsayıcı kümeler; kompleks kümelerin sanayi ve hizmetleri ile özel 

altyapı hem de önemli kamu ve toplumsal aktörleri kapsadığı ilişkilerden oluşur. 

Literatürde kümeler üzerine yapılan araştırmalar oldukça ayrıntılıdır ve 

yazarlar küme kavramına farklı anlamlar katmışlardır (Tablo 3.4). Tablo 

incelendiğinde her farklı görüşün getirmiş olduğu yeni bakış açısı küme kavramına 

yeni anlamlar katmaktadır.  

                                                             
180 Hochmuth KRUMBEIN, a.g.e, s. 31; Hans Joachim KUJATH,“İnstıtutionelle und 
İnterorganisationele Bedingungen der Bildung von Unternehmensclustern - Das Beispiel der West- 
und ostdeutschen Schienenfahrzeug İndustrie“, (çevrimiçi) http:/www.irs-net.de, 2009, s.1  
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Tablo 22 : Kümeler Üzerine Yapılan Çalışmaların Sınırları 

Yazarlar Konu 

Marshall, endüstriyel bölge, 
bölgesel yönelimler (hükümetle) 

Bölgesel unsurlar 

Alman Ekonomik Sorunlar 
Bakanlığı, Praat 

Tedarikçiler ve müteahhitler ağı, alt yapı bilgileri ile bağlantı 

Filiere yaklaşımı Dikey bağlar üzerine vurgu, metodolojik temel formülasyon 
denemesi, endüstriyel ve çevresel politikalar ile bağlantı 

Porter İlgili endüstri, tarım ve hizmet uzmanlıkları üzerine buluşturma 
yaklaşımı 
Kümeleri bulmak için standartlaştırılmış bir metot, bir son 
kullanıcı perspektifi vurgulama 
Uluslararası rekabette orta düzeyde bir yaklaşıma bağlantı 

Kusters ve Mine Farklı coğrafik kümelenme konularının tanımlanması 
TNO-STB Yoğunlaşmada çekirdek elementlerin araştırılması 
Nooteboom Aynı sektörler arasında bağlantı olacak teknolojik benzerlik 
Kaynak: Jacobs, D., Pieter D. M., “Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach”. 
Technology Analysis Strategic Management. Vol. 8. No. 4. 1996. 

 

Kümeler, etkinlik ve kendini gerçekleştirme düzeylerinde de farklılık 

göstermektedir. Kümelerin gelişme durumunu nitelendirmek için şu kategoriler 

kullanılabilir181. 

1. Çalışan (Güçlü) kümeler: Yerel bilgi, uzmanlık, personel ve kaynak 

yığınını, işletmelerin dış topluluklarla rekabette avantaj olarak kullandıkları yığılma 

ekonomisi yaratırlar. Yerel rakipler, tedarikçiler, müşteriler ve kurumlar arasındaki 

karşılıklı bağımlılıktan doğan bilgi olabilmektedir. Farklı sektörlerde dinamik bir 

rekabet yeteneğinin yanında içe ve dışa dönük küme yapısı vardır. 

2. Gizli (Kısmi) kümeler: Kümelenmenin kazançlarından faydalanmak için 

yeterli ama aynı bölgede bulunmadan dolayı gerçekte faydalanılabilecek gerekli 

etkileşim ve bilgi akışı düzeyini geliştirmemiş ilişkili sanayilerdeki önemli işletmeler 

kitlesidir. Kısmi olarak veri ve mal transferinin pozitif olmasına rağmen istenilen 

düzeyde değildir. Bunun sebebi başta yerel şirketlerin bilgi yetersizliği, şirket ve 

bireyler arası etkileşim yetersizliği, yeterli ortak gelecek vizyonu eksikliği ve ortak 

çıkarları bulmak onlardan faydalanmak için şirketlerde güven eksikliği olabilir. 

3. Potansiyel kümeler: Başarılı kümelerin gelişimi için gerekli öğelerin 

bazılarına sahiptirler, ancak bu öğeler yığılma etkisinden yararlanmak için 
                                                             
181 Hochmuth KRUMBEIN, a.g.e., s. 28;  ENRIGHT, a.g.e., 1998, s. 5  
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derinleştirilmeli ve genişletilmelidir. Gelişmiş ağ yapıları, girişimcilerin rekabet 

yeteneği ve odağın diğer parçaları ile büyütülebilir. 

4. Politik güdümlü kümeler: Devlet tarafından destek için seçilen ancak 

organik gelişme için önemli işletme ya da şartların eksik olduğu kümelerdir. 

5. “İyi niyetli düşünce” kümeleri: Sadece önemli bir kitle değil aynı 

zamanda organik gelişmeyi destekleyebilecek her hangi bir avantaj kaynağının da 

eksik olduğu politik güdümlü kümelerdir. Devlet programlarında bulunan birçok 

elektronik ve bio-teknoloji kümeleri bu kategoriye girmektedir. Aynı şekilde bunlara 

potansiyel kümelerde denilmektedir. 

Bu tür nitelendirmeler, küme destekleme politikalarının detaylarına 

yoğunlaşmayı belirlemede oldukça yararlıdır. Örneğin, çalışan kümeler için dış 

pazarlara erişimin kolaylaştırılması; gizli kümeler için işletme arası bağlantılar, 

kurumsallaşma ve bilgi üretimi gelişimine imkân veren kendini gerçekleştirme 

düzeyine ulaştırmak, potansiyel kümeler için çalışan bir küme olma yolunda yeterli 

kitleyi geliştirmek veya çekmek ve iyi niyetli düşünce kümeleri için ise daha fazla 

yaratıcı yaklaşımlar yaratmak rekabet avantajı yaratılabilmesi açısından önemlidir. 

 

3.3.2. Kümelerin Boyutları   

 

Boyutları açısından kümeleri sınıflandırmak mümkündür. Kümenin “coğrafi 

açısı”, ekonomik aktivitenin mekânsal yığılmasıdır. Coğrafi açı aynı zamanda 

kümenin karşılıklı bağımlı etkinlikler devam eden ilişkilerde yerleşmiş olan 

kurumlar, destek hizmetleri, tedarikçiler, müşteriler ve şirketlerin bölgesel 

yaygınlıklarıyla ilgilidir. Küme bölge veya milli sınırları aşabilir, bir bölge ya da 

ülke içinde yayılabilir, bir şekilde yerleşik olabilir ve hatta bir şehir içindeki alanda 

olabilir. Örneğin Hollanda kesme çiçek kümesi küçük bir alanda yer alırken182, 

ABD’de ilaç kümesi New Jersey ve Philadelphia yakınlarında Pennsylvania 

bölgesine kadar yayılmıştır. Almanya’daki kimya sanayisi kümesi ülke sınırlarını 

                                                             
182Dany JACOBS, “Wissensintensive Innovation: Das Potential des Cluster-Ansatzes”, (çevrimiçi) 
http://www.jrc.es/iptsreport/vol16/german, s. 1–6 
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aşarak İsviçre’ye kadar uzanmıştır183. Kısaca bir kümenin sınırları belirli bir alanda 

kalabildiği gibi sınırlar ötesi de olabilir184.  

Kümenin “yoğunluğu” küme içindeki işletmelerin sayısı ve ekonomik 

ağırlığıyla (ilgili sanayide pazar payları bakımından) ilgilidir. Yoğun kümelerin 

toplam satışları yüz milyonlarca ya da milyarlarca olabilir. Seyrek kümeler ise aynı 

ekonomik ağırlığa sahip değildirler, çünkü ya işletme sayıları daha azdır ya da daha 

az varlıklı işletmeleri vardır. 

Kümenin “eni”, küme içinde yatay olarak ilgili sanayilerin yelpazesi ile 

(yaygın teknolojiler, son kullanıcılar, dağıtım kanalları ve diğer dikey olmayan 

ilişkiler ile ilgili sanayiler) ilgilidir. Dar kümeler az sayıdaki sanayilerden ya da 

onların tedarik zincirlerinden oluşmaktadırlar. Geniş kümeler yakından ilgili 

sanayide bir ürün çeşitliliği sağlamaktadır.  

Küme “derinliği” küme içinde birbirleri ile bağlantılı sanayiler zincirini ifade 

etmektedir. Derin kümeler, sadece bir sanayisi ya da bir dizi ilgili sanayileri 

içermekte olan bölgeleri değil aynı zamanda hemen bütün tedarik zincirini de içinde 

barındıran kümelere, sığ kümeler ise temelde bölge dışındaki girdi bileşken, teçhizat, 

teknoloji ve destek hizmetlerine dayananlara denilmektedir.  

Bir kümenin “etkinlik temeli”, bölge ile birlikte gerçekleştirilen değer 

zincirindeki etkinliklerin doğası ve sayısını içermektedir. Zengin etkinlikli kümelerde 

ilgili sanayilerin değer zincirindeki önemli etkinliklerinin çoğu yerel olarak 

gerçekleşmektedir. Bu tür kümelerdeki işletmeler bölge içinde işletme işbirliği 

etkinlikleri, pazarlama stratejisi ve ürün ya da hizmet gelişiminden oluşan temel 

stratejiyi uygulama eğilimindedirler. Etkinliği yetersiz olan kümeler ise belirli bir 

sanayide veya ilgili sanayide bir ya da birkaç tane etkinliği içermektedirler. 

Coğrafi “satış uzantısı” bir kümenin nereye ulaşabildiğini göstermektedir. 

Uzantı uluslararası, bölgeler arası, ulusal ya da sadece yöresel olabilir.  

Bu boyutlar doğrultusunda kümeleri tanımlamak, politika ve strateji 

geliştirmede aktörlere bilgi veren ve kümelerin potansiyellerinin ve problemlerinin 

                                                             
183 PORTER, “Clusters and the Economics of Competition”, s. 78 
184 ENRIGHT,  a.g.m. s. 19; Man JACOBS, a.g.m., s. 426-427 
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anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Yöresel kümeler, yoğun kümeler, derin kümeler 

ve çok etkinlikli kümelerin rekabet avantajı kaynağı olmaktan ziyade yakın 

işletmeler arası iletişim ve etkileşimi besleme ihtimali daha büyüktür. Bu kümeler, 

ekonomik etkinliğin küreselleşmesinden yararlanan büyük yenilik toplulukları 

olmaya daha yatkındır. Dağınık, seyrek, sığ ve zayıf etkinlikli kümeler ise yerel 

ekonomik ve sosyal sitemlerle daha az bütünleşiktir ve kendini devam ettiren 

büyüme kaynakları olma ihtimali düşüktür. Bu kümelerin aynı zamanda büyük 

yenilik kümeleri olmaları da düşük bir ihtimaldir ve ekonominin küreselleşmesinden 

kısa vadede faydalanabilseler de zamanla artan rekabetin altında kalırlar. Çünkü 

kümeye üye işletmelerin temel rekabet avantajları başka yerde yaratılabilir. 

Tedarikçiler ya da ilgili işletmelerin ilgisinin çekilebileceği, geliştirilebileceği veya 

geniş işletme kurulabileceği şartları destekleme konusunda yoğunlaşma zordur. 

Bölgesel kümelerin boyutlarını belirlemede bir kararın olması zorunluluktur. 

Örneğin bir kümenin genişliği hakkındaki yargılar, kümelerin coğrafi açısı ile ilgili 

kararları etkileyecektir. Örneğin İtalya’da Prato (orta kalite yün kumaşlar), Biell 

(yüksek kalite yün kumaşlar), Milan (keten kumaşlar), Lomo (ipek) ve Carpi’nin 

(triko) dar yöresel kümeleri ya da bütün kuzey İtalya ya yayılmış olan geniş tekstil ve 

giyim kümeleri örnek olarak verilebilir. Enright tarafından 160 bölgesel küme 

üzerine yapılan araştırmada yukarıda ifade edilen boyutlar bakımından kümelerin 

temelde farklı oldukları görülmüştür. Araştırmaya dahil olan kümelerin %36’sı bir 

şehir ve çevresini kapsayan bir coğrafi alana, % 25’i alt ulusal bölgelerin çoğuna 

sahipken %14 ise bir şehir içinde küçük bir alana sahiptir. Kümelerin genişliği 

bakımından %37’si çoklu yatay şekilde ilişkili sanayileri, %31’i bir sanayi, %28’i ise 

yatay bir şekilde birkaç ilişkili sanayileri kapsamaktadır. İşletme etkinlikleri arasında 

kümelerin coğrafi sınırları içinde %86 ile pazarlama ve satış yönetimi önde gelmekte, 

ardından %80 ile lojistik yönetimi, %79 ile strateji oluşturma ve destek hizmetleri, 

%76 ile uygulamalı araştırma ve geliştirme ve %74 ile üst şirket yönetimi 

gelmektedir; bu da çalışmadaki kümelerin etkinlik bakımından nispeten zengin 

olduklarını göstermektedir. Yine araştırmaya göre satış araştırmaları bakımından 

kümelerin %55’i global satışlar, %23’ü uluslararası bölgesel satışlar ve %26’sı ulusal 

satışlar yapmaktadır. Rekabet konumu bakımından kümelerin %44’ü dünya liderleri, 
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%36’sı kendi ülkelerinin içinde lider olarak nitelenmiştir. %41’nin gelişim 

aşamasının olgun ve büyümekte olduğu, %26’sının olgun ve durağan olduğu, 

%14’ünün embriyo aşamasında ve büyümekte olduğu ve %13’ünün yükselmekte 

olduğu ifade edilmiştir. Kümelerin %38 i teknoloji üreticileri, %36sı teknoloji 

kullanıcıları ve %26’sı teknoloji uygulayıcıları olarak adlandırılmışlardır. Yenilikçi 

kapasiteleri bakımından kümelerin %39’u dünya lideri, %31’i ülkeleri içinde lider ve 

%21’i ülkelerarası bölgesel liderler olarak ifade edilmişlerdir. Kümelerin %49’unun 

yerel sahipliğinin olduğu, %24’ünün yerel ve yabancı karışık sahipliğinin olduğu ve 

%17’sinin kümede hakim olan yerel sahipliğinin olduğu görülmüştür185. 

 

3.4. Kümelenme Politikaları ve Stratejileri 

3.4.1. Kümelenme Politikaları   

 

Küreselleşme sürecinin “ticari sınırları” etkilemesi, kıtalararası ticaretin 

“teknolojik- emtia” yönlü olarak yaygınlaşması, “küresel işletmelerin” ortaya 

çıkması ve “tüketici haklarının” yasal çerçevesinin tüm ülkeler tarafından kabul 

edilmesi; üretici cephesinde yeni bir iktisadi örgütlenme tarzını hem mikro (işletme-

hanehalkı) hem de makro (ülkesel) ölçekte zorunlu kılmıştır. Bu süreci farklı 

dönemlerde başlayıp tamamlayan ülkeler olduğu gibi sürece yeni yeni başlayan 

ülkelerde mevcuttur. İktisadi örgütlenme tarzını değiştiren ülkeler, hem makro 

ekonomik yapılarını iyileştirmiş (satın alma gücü paritesi açısından) hem de rekabet 

gücü yüksek ve sektörel kümelenmesini sağlamış işletmeler ortaya çıkarmışlardır. 

Ancak iktisadi örgütlenme tarzını değiştirebilme kabiliyetini gösterememiş ülkeler, 

bocalamanın veya gecikmenin maliyetini “sosyo-ekonomik refah kaybıyla” 

ödemektedirler.  Başarılı olan ülkelerin uyguladığı yöntemlere bakıldığında en temel 

kamu politikası aracı olarak “rekabet gücünü” artıracak politikalar görülmektedir. 

Hem üretici hem de tüketici refahına katkı sağlayan “rekabet gücünü” artırıcı 

politikaların en önemlisi olarak da “kümelenme” görülmektedir. Maliyetleri 

                                                             
185 ENRIGHT, a.g.m.,1998, s. 5-6 
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minimize edici bu kamu politikası birçok ülke ekonomisinde önemli katkılar 

sağlamaktadır.   

İkinci Dünya Savaşından sonra yeniden yapılanma sürecinde sanayi 

politikalarına, Marshall planı, Keynesyen politikaları, 1980’li yıllarda izlenen agresif 

politikalar ile birlikte iletişim teknolojisi, bio-teknoloji, yeni hafif teknolojiler ve 

artarak büyüyen oranda çevre teknolojisi gibi yeni modern gelişimler yön vermiştir. 

1990’lı yıllardan günümüze ise sanayi kümesi yönelimli politikalar göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bir kamu politikası olarak kümelenme politikalarının 

oluşumunda öncelikle devletin refah yaratma sürecinde iş dünyasının bütün 

potansiyelini açığa çıkarabilecek mikro destekleri ve makro politikaları oluşturması 

öncelik taşımaktadır. Devletin uygulamaya koyduğu temel politikalar, ulusal yatırım, 

endüstri ve ticaret politikaları kümelenme politikalarının oluşturulmasından önce 

olması gereken temel politikalardır. Bununla beraber kümeye dahil olacak 

işletmelerin iş geliştirme, ürün geliştirme ve pazar geliştirme yönünde temel 

politikalarının olması zorunludur. Aynı zamanda karşılıklı olarak bu politikalar 

birbirleri ile mutlaka uyum içinde olmalıdır186. 

Genelde kümelerin ortaya çıkışında, desteklenmesinde ve kümelenmeye 

yönelik politikaların oluşturulmasında öne çıkan dört kurumsal yapıdan 

bahsedilebilir. Bunlardan ilki özellikle kümenin bulunduğu yerdeki finans 

kurumlarının desteğidir. Burada yerel bankacılık ön plana çıkmaktadır. Kümelerin 

yer aldığı bölgelerde yer alan yerel bankaların uyguladıkları kredi faizlerinin ulusal 

ticari banklara göre daha düşük olması,  işletmelerin bu yerel bankalardan daha kolay 

kredi alabilmesi, işletmelere karşılıklı güven çerçevesinde güvence istenmeden 

işletme kredileri sağlanması küçük işletmelerin önünü açabilmektedir. Bu tür yerel 

bankaların örnekleri İtalya ve Almanya’da bulunmaktadır. İkincisi bölgede yer alan 

eğitim kurumlarının varlığıdır. Bu kurumlar sadece işçiye değil aynı zamanda işletme 

sahiplerine yönelik olarak da eğitimler sağlamaktadır. Bu eğitim programlarının 

yerel gereksinimlere yönelik olarak planlanması da ayrı bir önem taşımaktadır. 

Üçüncüsü KOBİ’lerin gelişmesine yönelik hizmetlerdir. Üretim, teknoloji ve ihracat 

                                                             
186 KOTLER, v.d., “Ulusların Pazarlanması (Ulusal Refahı Oluşturmada Stratejik Bir Yaklaşım): 
Türkiye”, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2000, s.36 
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konusunda çeşitli destekler sunan bu kurumlara ilk kuruluş aşamasında yerel 

yönetimlerin katkısı olmakta daha sonra ise tümüyle faaliyetlerini kendi bünyesinde 

sürdürmektedir. Bu kurumsal yapıların temel işlevleri her aşamada işletmelerin 

gereksinim duyduğu bilgiyi sağlamaktır. Dördüncüsü kurumsal yapı ise sanayi 

hizmetleridir. Burada en önemli unsur sanayi için ucuz ve uygun niteliklerde satılan 

mallar, arsalar, binalar ya da alt-yapı hizmetleridir.  

Kümelenme politikaları oluşturulurken mevcut kümenin yapısına (sektörün 

bölgede olması ve geçmişi, işletmelerin büyüklüğü, mevcut ve harekete geçebilecek 

bölgesel güç v.s.) göre farklı politikalar geliştirilmelidir. Geliştirilecek olan bölgesel 

politikalarda öncelikle başka bölgelerin taklit edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde 

oluşturulan politika bölgenin gelenek, yapı ve problemleri ile tutarlı olmayacaktır. 

Bölgenin dışındaki örnekler değerli birer teşvik unsuru olsalar da bölgenin kendi özel 

durumu daha önemlidir. Bölgenin profilinde oluşan kümenin potansiyelinden 

yaralanmak için özel yapısal şartlara da ihtiyaç vardır. Ancak bunların hepsinin 

başlangıçta olmasına gerek yoktur. Yine kümelenme politikalarının oluşturulmasında 

işletmelerin işlevsel yapıları ve çevresel faktörler dikkate alınmalıdır187. 

Küme politikalarının çıkış noktası öncelikle makro ve mikro ekonomik 

politikaların gücüdür. Çünkü, makro ekonominin hâkim olduğu yukarıdan aşağıya ve 

mikro ekonominin hâkim olduğu aşağıdan yukarıya politikalar arasındaki 

uyumsuzluk özellikle kümelenme politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında 

zorluklara sebep olabilmektedir. Bu nedenle politika yapıcılarının arasında  

koalisyonun sağlanması gerekir. Aynı zamanda siyasi ve yerel oyuncular küme 

kavramını doğru anlamalı ve uygulamalıdırlar.    

Küme politikalarının oluşturulmasında farklı yaklaşımlardan bahsedilebilir. 

OECD ülkelerinde yürütülen bir araştırma küme politikasının dört ayrı modeli 

olduğunu ortaya koymuştur. “Ulusal üstünlük” modelinde politika ulusal düzeydeki 

kümeleri hedef almaktadır. “KOBİ Ağ” modelinde odak noktası yerel KOBİ 

ağlarıdır. “Bölgesel küme geliştirme” modelinde ise geniş tabanlı küme gruplarını 

                                                             
187Dieter REHFELD, Mag WOMPEL, “Profilierung im globalen Kontexte: Überlegungen zur 
Weiterenwicklung kommunaler und regionaler Wirtschaftspolitik”, (çevrimiçi) 
www.iatge.de/aktuell/veroeff/ie/rehfeld99b.pdf 
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desteklemek için çeşitli politika araçlarından yararlanılmaktadır. “Araştırma - Sanayi 

İlişkileri” modelinde politikanın odak noktası üniversite-sanayi işbirliğini 

geliştirmektir. Bu dört model birbiriyle uyumlu olmakla birlikte her birinin hedefleri 

ve öncelikleri farklıdır, ancak sonuçta ortak politikaları paylaşırlar. Bu politikalar üç 

grupta toplanabilir:    

1. Küme politikaları tek tek işletmeleri değil, tüm ağı desteklemeye 

yöneliktir. Bu ağlar sektör grupları yanında büyük işletmeleri, KOBİ’leri, araştırma 

enstitülerini ve kamu kurumlarını birbirine bağlayan sektör içi değer zincirleridir. 

Politikanın amacı her bir bileşkeni ayrı ayrı değil, ağın tümünü geliştirmektir. 

Dolayısıyla da kamunun katkısı küme içindeki belli işletmeleri sübvanse etmeyi 

değil, tüm kümenin gelişme koşullarını büyütmeyi hedef alır. Özel altyapı kurmak, 

ihracat pazarlaması/markalaşma programları geliştirmek, işletmeler arası ve işletme- 

üniversite arası işbirliğini teşvik gibi önlemler getirir.   

2. Küme politikası yalnızca seçilmiş kümeler ile ilgilidir. Bu yaklaşım, 

kaynakların bölgedeki o kaynaklardan en fazla yararlanabilecek sektörlerde 

toplanmasını sağlar. Yerel ekonominin bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktansa 

birkaç sektörün gelişmesini hedef alır. Amaç, bu sektörel değer zincirlerini bir bütün 

hale getirerek çarpan etkisi yaratmak ve bu sayede geliri, istihdamı, araştırma ve 

ürün performansını arttırıcı bir ekonomik büyümeyi bu bütünün çevresinde 

geliştirmektir. Küme politikaları kamu sektörü tarafından başlatılsa da özel sektörün 

de önemli rolü vardır. Küme elemanları başlangıçtaki strateji belirleme döneminde 

küme politikasının stratejik yönünü ve hedeflerini belirlemeye katkıda bulunurlar, 

küme projelerini finanse ederler ve küme politikalarının uygulanmasını sağlarlar.  

3. Küme politikalarının üçüncüsü, küme içi öğrenmeyi ve innovasyonu 

geliştirmeyi hedef almıştır. Bunun geleneksel politikalardan farkı, tüm bölgenin 

innovasyon gücünü geliştirmekten ziyade belli sektörlerinkini geliştirmeye yönelik 

olmasıdır. Zaten kümenin bir başka tanımı da ekonominin herhangi bir bölümüne 

nazaran bilgi akışının nitelik ve nicelik olarak çok daha yoğun olduğu ağlardır. 

Innovasyon için çok boyutlu destek küme politikasının özünü teşkil eder. Sektörlerin 

rekabet üstünlüğünü sürdürmeleri için bilgi ve innovasyon belli bir sektör/bölgede 

yayılmalı ve o sektörün rekabet gücünü artıracak ürünlere ve hizmetlere 
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dönüşmelidir. Innovasyon lineer (düz-doğrusal) bir süreç değil, işletme içi ve 

işletmeler arası çeşitli fonksiyonların (pazarlama, insan kaynakları, v.s) karmaşık bir 

ilişki ağıdır. 

Ulusal veya bölgesel düzeyde devletin görevi, küme işletmeleri arasındaki ağ 

bağlantılarını kolaylaştırmak, dinamik mukayeseli avantajı yaratmak ve etkin ulusal 

ve bölgesel politikaların uygulanmasında uygulayıcı bir kurum olarak görev 

almaktır. Devlet aynı zamanda teknolojik gelişimleri de uyguladığı politikalara 

taşımak durumundadır. Devlet tarafından uygulanan sanayi politikalarının belirli 

aşamalarının şematik olması bir politikadan diğerine geçişlerde keskin çizgiler 

olmasını engellemektedir. Bu nedenle ulusal boyutta süregelen bazı politikaların ve 

bu politikalara karşı oluşan reflekslerin belirli bir süre devam etmesi kaçınılmazdır. 

Bunun için eski sanayi politikalarının yeni küme politikaları içinde yer alması 

şaşırtıcı değildir. Nitekim, küme yaklaşımı son yıllarda yeni bir kavram olarak ortaya 

çıkmasına rağmen, bir çok ülkede önceden uygulanan sanayi politikaları farklı bir 

şekilde yorumlanarak  küme politikası olarak uygulanmaya koyulabilmektedir. 

Sonuç olarak, küme politikaları; sanayi politikası, bölgesel gelişim politikası 

ve bilim/teknoloji politikasının birleşme sınırında yer alır. Aynı zamanda küme 

politikaları uluslararası rekabet gücü olan hem yeni gelişen, yüksek teknoloji 

sektörlerine, hem de olgunlaşmış, inişe geçmiş sektörlere yöneliktir. 

 

3.4.2. Küme Geliştirme Stratejileri   

 

Kümelenmeye dayalı rekabet gücü yaklaşımının etkin olarak harekete 

geçirebilmesi için küme geliştirme stratejilerine gereksinim vardır. Bu stratejilerin 

belirlenmesinde de öncelikli olarak iki önkoşulun yerine getirilmesi gereklidir. 

Bunlardan birincisi, ulusal düzeyde kapasite inşasıdır. Kapasite inşasının özünü ise 

ülke içerisinde hangi kümelenmelerin var olduğu, bu kümelenmelerin dünyadaki 

konularının hangi boyutta olduğu sorularının cevabı oluşturmaktadır. Bu soruların 

cevabı objektif bir şekilde belirlendikten sonra öncelikle devletin yerel bir 

kümelenme ile rekabet gücünü artırabilmek için kümeye sağlayacağı desteği 
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tanımlaması, elindeki politika araçlarını buna yönelik olarak hareketlendirebilmesi 

gerekmektedir (Örneğin liman, yol, ihtisas organize sanayi bölgesi, meslek yüksek 

okulu, araştırma laboratuarı vb).  

İkinci olarak ise, yerel kümelenmelerin kendilerini güçlendirmek ve rekabet 

üstünlüğü sağlayabilmeleri için yerel gündemlerini belirleyebilir olmalarıdır. Yerel 

ortamda kümelenmenin kapsamı tanımlandıktan sonra, kümelenmedeki değer 

zincirinin zayıflıkları, bunların nerelerden kaynaklandığı, önündeki fırsatlar, fırsatları 

değerlendirmek için neler yapılabileceği ayrıntılı ve bilimsel biçimde ortaya 

çıkarılmalı, bu çalışmalar sonunda ise yapılacak işler ve öncelikli tedbirler listesi, 

kümelenmenin yol haritası ve vizyonu hazırlanmalıdır. Başarılı ülke örnekleri, işin 

büyük bir bölümünün özel sektör-kamu ortaklığında ve yerel düzeyde 

yapılabileceğini göstermektedir.  

Bu önkoşullar oluştuktan sonra yerel kümeyi güçlendirmeye yönelik bir 

sürecin başlamasıyla beraber yerel paydaşların diyaloglarını belirli gündemler 

üzerinden geliştirmeleri önem kazanmaktadır. Bu süreçte, gündemlerin içeriğinin 

doldurulabilmesi ve yerel önceliklerin en etkin biçimde saptanabilmesi için bir dizi 

teknik çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar içinde ilk aşamada arama 

konferansları ve GZTF (güçlü/zayıf yönler, tehditler/fırsatlar) analizleri 

olabilmektedir. Daha sonraki aşamalardaysa, değer zinciri analizleri gibi daha teknik 

ve daha somut politika önerilerinin geliştirilmesine katkı yapacak çalışmalar 

yapılmalıdır.  

Bu bağlamda, yerel paydaşların, bölgelerindeki kümelenmeleri 

güçlendirmeye yönelik girişimleri başlatırken dikkat etmeleri gereken önemli 

noktalar şunlardır; 

o Gerçekçi olunmalıdır; güçlendirilecek kümelenmeyi seçerken, yerel ve 

küresel pazarda rekabet edebilecek nitelikte işletmelerden ve tedarikçilerinden oluşan 

kritik bir kitle olmalıdır, 

o Kümelenmeyi özel kılacak, diğer bölgedeki benzer kümelenmelerden 

ayıracak bir avantaj olmalıdır (özel talep, özel beceriler, özel hammadde), 
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o Eğer bunlardan birinde eksiklik varsa, bölgeye yabancı yatırımcı veya 

büyük ölçekli ulusal bir işletmenin çekilmesi de, kümelenmenin güçlenmesi için çok 

önemli bir fırsat sunabilir. 

Kümelenmenin seçiminin ardından, diğer bir deyiş ile süreç başladıktan sonra dikkat 

edilmesi gereken hususlar ise;  

o Kümelenmeyi güçlendirme projesinin kapsamı ve hedefleri iyi 

belirlenmelidir; sürdürülebilir ve eylem odaklı bir strateji planı oluşturulmalıdır, 

o İlgili tüm paydaşlar ortak bir vizyonda birleşebilmelidir; kendi bölgelerinin 

diğer bölgelerden nasıl farklılaşacağını ve küresel ekonomide nasıl konumlanacağını 

tespit edebilmelidir, 

o Tüm bu strateji geliştirme ve uygulama sürecine özel sektör temsilcileri 

liderlik etmeli, nitelikli ve vizyon sahibi bir proje ekibi oluşturulmalıdır. 

o Aşamalı bir büyüme süreci hedeflenmeli, önce merkezdeki üreticiler 

kümelenme sürecine dahil edilmeli, daha sonra başarı sağlandıkça kapsam 

genişletilmeli, ilgili endüstrilerden illerden de üreticiler, paydaşlar eklenmelidir, 

o Proje kapsamındaki faaliyetlerin görünürlüğü sağlanmalı, ulusal ve 

uluslararası düzeyde halkla ilişkiler kampanyası yürütülmelidir188. 

 

3.4.2.1. Kümelerde Işletme Stratejileri 

 

Dikey kümeler ölçek ve etkinlik alanında rahat olsalar bile yatay bütünleşen 

işletmelerde başarı daha yüksektir. Görsel olarak canlanan her bir etkinliği izleyen 

bütünleşmenin düşey gelişiminin (yan sanayiye iş verme) yapısı coğrafik 

yoğunlaşmaya izin veren net bir sonuçtur. Kararlaştırılan fiyat ve işlemleri izleyerek 

işletmelerin karşılıklı fiyat dayanışmasını artırarak ve ekonomik tavırlarını organize 

ettiği bir gerçektir. Örneğin Bolonya bölgesi paketleme makinesi şirketleri İtalya’nın 

hem dışındaki hem de içindeki rakipleri ile yan sanayi işbirliği yapmaktadırlar. Yine 

                                                             
188 E. ÇAĞLAR, “Kümelenme ve Kümelenme Politikaları”, TOBB Ekonomik Forum Dergisi, Mart 
2008. 
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dikey olarak bütünleşmiş tekstil işletmesi yoktur. Yerel tekstil endüstrisinde binden 

çok işletme üretim işleminde tek bir safhada yoğunlaşmaktadırlar. Bir kumaş 

işletmeye gelmeden önce beş veya altı işletmenin üretim sürecinden geçmektedir. 

Solingen’de çatal-bıçak takımı üretimi işleminde bir tek aşamada yapılanların her 

biri küçük işletmelerin yüzlercesinde vardır. Birçok İtalyan makine endüstrisinde 

aradaki tüm sözleşme evreleri ile üretimleri toplayan ve planlayan işletmeler vardır. 

Böylesi inandırıcı deliller yatay çeşitliliği sağlamaktadırlar. Kümelerin 

bölgelerindeki kapalı gelişen bu düzenlemeler paylaşılabilen girdiler yaratmaktadır. 

Bu gelişme işletmelerin görsel faaliyet alanlarını azaltmaktadır. Diğer yandan bir 

kümenin çeşitliliği özelde var olan para kaynaklarına veya gelişebilen bölgede 

işletmeler arasındaki paylaşılabilen çözümsel etkinliklere bağlı olacaktır189.  

Bölgesel kümelerde bilgi, herhangi özel bir işletmenin elinde olmadan bölge 

içinde gerçekleşir. Küme içinde ortaya çıkan bilgi takas edilebilir. Küme dışında 

takas edilmeyen bilgi küme içindeki işletmelerin faaliyet alanlarının gelişmesine 

sebep olabilir. 

                                                             
189 ENRIGHT, a.g.m., s. 10 
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Tablo 23 : Kümelenme Boyutlar ve İşletme Stratejileri 

Kümelenme 
doğrultusu(boyutu) 

Kümelenmenin  strateji yönü Diğer Kümelere Dönük Stratejiler 

Coğrafi Bakış 
Kendi bölgesel ağında pozitif 
davranma 
İlgili AB programlarında yer alma 

Yabancı kümelerle işbirliği 

Yatay 

İşbirliği ve rekabet arasında bir 
denge yaratma 
Eğitim, çevre ve kalite 
politikalarında, uluslararasılaşmada 
ve pazar gelişiminde sektör 
girişimleri sağlama  

Yabancı rakipleri uluslar arası sektör 
girişimlerinden öğrenme 

Dikey 

Kullanıcı- üretici-tedarikçi 
etkileşiminin organize olması 
Çalışan değişimi 
Dizayn ve üretimde kolokasyon 

Gelişmiş müşteri ve tedarikçilerle 
yakın ilişkilerin kurulması 
Ürünler için diğer ülkelerdeki 
müşterilerle bağlantı kurulması 

Yanal  

Diğer kümelerin üye olduğu yeni 
birlikler kurmak 
Farklı kümelenmeler için ilham 
arayışı 

Fokal (odaksal) Bilgi altyapısının çevresi ile olan 
bağlantısını güçlendirmek 

Yabancı enstitülerle ilişkileri 
ilerletmek 

Teknolojik  
Rakipler arsında özel bağlantıların 
veya birliğin oluşturulması yönünde 
temel seçim 

 

Ağ kalitesi  

Partnerlerin bilgilerini güçlendirme 
Kümelenmenin uluslar arası boyutu 
için seçim 
Firmalar arasında yeni koordinasyon 
mekanizmaları oluşturma 

 

Kaynak: JACOBS, Dany, Ard Pieter De Man. “Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu 
Approach”. Technology Analysis Strategic Management. Vol. 8. No. 4. 1996. 

 

Yukarıdaki tabloda incelenecek olursa, bölgedeki kümelenmenin yapısına 

göre işletmeler stratejilerini farklılaştığı görülür. Örneğin coğrafi doğrultuda gelişen 

bir küme kendi bölgesel ağında pozitif davranırken, yatay küme işbirliği ve rekabet 

arasında bir denge yaratma çabasındadır.  

Birçok şirketin izole bir şekilden ziyade bir topluluk içinde büyümesi şaşırtıcı 

değildir. Örneğin yeni tedarikçiler, bir küme içinde çoğalabilirler çünkü sabit müşteri 

potansiyeli onların risklerini azaltır ve pazar fırsatlarını belirlemelerini kolaylaştırır. 

Dahası, gelişmiş kümeler normalde yaygın ya da çok benzer girdilere dayanan ilgili 

sanayileri kapsadıklarından tedarikçiler geniş imkânlar bulabilmektedirler.  

Kümeler aynı zamanda birçok sebepten dolayı yeni şirket oluşumuna neden 

olmaktadırlar. Örneğin, küme içindeki işletmelerde çalışan kişiler işletme kurmak 
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için ürün ve hizmetteki boşlukları daha kolay görebilirler. Bunun ötesinde pazara 

giriş engelleri diğer yerlerden daha düşüktür. Topluluğu zaten tanıyan yerel finansal 

kurumlar ve yatırımcılar, daha düşük bir risk primi isteyebilirler. Buna ilaveten, 

topluluk genellikle önemli bir yerel pazarı sunmaktadır ve girişimci yerleşmiş 

ilişkilerde faydalanabilir. Bütün bu faktörler giriş riskini ve de girişim başarısız 

olursa çıkış riskini azaltmaktadır. Topluluk içinde yeni bir şirketin kurulması, olumlu 

bir geri besleme halkasının bir parçasıdır. Geniş bir topluluk yukarıdaki tüm yararları 

artırır –bütün topluluk üyelerinin faydalandığı rekabet kaynaklarının kollektif 

havuzunu çoğaltır-. Net sonuç, topluluk içindeki şirketlerin diğer yerlerdeki rakiplere 

göre gelişim göstermeleridir190. 

 

3.4.3. Kümelerin Başarısızlık Nedenleri   

 

Küresel rekabet ortamındaki rekabet koşullarının sürekli değişimi ve uyum 

sürecinin sürekli olması gerekliliği bir gerçektir. Bu duruma ayak uyduramayan pek 

çok küme rekabet gücünü yitirmiş ya da kaybetmiştir191. Bu temel üzerinde 

kümelerin başarısızlık nedenleri beş başlık altında toplanabilir: 

1. Kümelerde üretim isteği eksikliği, 

2. Eski teknoloji ve teçhizat, 

3. Benzer kümelerdeki rekabet, 

4. Dayanışma etkinlikleri yeteneğinin kaybolması, 

5. Kemikleşme içinde iç dinamizm kaybı. 

Yeni şirketler ve sanayiler ortaya çıktıkça veya kayboldukça ve de yerel 

kurumlar gelişip değiştikçe topluluklar sürekli gelişir. Yüzyıllarca rekabet alanı 

olarak canlı kalabilirler; birçok başarılı topluluk en azından on yıllarca ayakta 

kalmıştır. Ancak iç ve dış güçler sebebiyle rekabet güçlerini kaybedebilirler. 

Teknolojik kopukluklar belki de dış tehditlerin en önemlisidir çünkü birçok avantajı 

                                                             
190 PORTER, “Clusters and the Economics of Competition”, s. 84 
191 ERAYDIN, “Yeni Sanayi Odakları”, s. 51 
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aynı zamanda dezavantaj haline getirebilirler. Bir topluluğun varlıklarının hepsi –

pazar bilgisi, işçilerin yetenekleri, bilimsel ve teknik uzmanlık ve tedarik temelleri- 

geçersiz hale gelebilir192. 

Bölgesel ihtiyaçlar ve başka yerlerdeki ihtiyaç arasında farklılığı oluşturan 

alıcı ihtiyaçlarında bir değişim başka bir dış tehdidi meydana getirmektedir. Örneğin 

çeşitli kümelerdeki ABD şirketleri, dünyanın birçok yerinde enerji verimliliğinin 

önemi artarken ABD’de enerji fiyatlarının düşük kalmasıyla sıkıntılar çekmişlerdir. 

Müşteri ihtiyaçlarını görmenin ve gelişim için baskının eksikliği ile ABD şirketleri 

yenilikte yavaşlamış ve Avrupa ve Japon rakiplerine karşı yenik düşmüşlerdir. 

Kümeler en az dış tehditlere karşı oldukları kadar katılığa karşı da hassastırlar. Aşırı 

güçlenme, karşılıklı anlayış, karteller ve diğer rekabet engelleri bölgesel düşmanlığı 

zayıflatır. Yönetmelik gereği katılık veya kısıtlayıcı sendika kurallarının yürürlüğe 

konması verimlilik gelişimini yavaşlatır. Okul ve üniversite gibi kurumların kalitesi 

düşer. Küme üyeleri arasında grup düşüncesi –Detroit’in 1970’lerde gaz yakan 

arabalara geçmesi buna bir örnektir- katılığın bir başka güçlü şekli olabilir. Bir 

toplulukta şirketler çok fazla içe dönük bakıyorsa bireysel şirketler yeni fikirleri 

benimseyemez, çok azı da radikal yenilik ihtiyacını hisseder. Bu tür katılıklar, devlet 

rekabete müdahale ettiğinde veya şirketler artık rekabet avantajı sağlamayan eski 

davranışlarını ve ilişkilerini devam ettirdiklerinde artma eğiliminde olmaktadırlar193. 

Üretim kemikleşmesi içindeki başarısızlık, coğrafi kümelerde sıkıntıya sebep 

olabilmektedir. Diğer yandan organizasyonel kemikleşmede dağılmaya sebep 

olabilmektedir. Bir başka başarısızlık nedeni ise kümede işbirliği ilişkilerinin 

kaybolması ve küme içinde bilgi akışının eksikliğidir. Örneğin Silikon Vadisinde 

işletmeler arasında davaların artması küme için tehlikeler yaratmaktadır. 

Kemikleşme içinde dinamizm kaybı en ilginç başarısızlık nedenidir. Bölgesel 

kümelerin daima büyümemesi ya da mevcut kümede sebat etmemek kümelerin 

dağılmalarına ortam hazırlamaktadır. Genelde kuruluşlar ve yerel işletmeler 

arasındaki bağlar ve karşılıklı dayanışma, kendi kendinin farkında olma, yerel 

alışılan çalışma süreleri, coğrafik olarak bilgi etkileşimi, merkezi olmayan kuruluşlar 

                                                             
192 ENRIGHT, a.g.m., s. 14 
193PORTER, a.g.m., s. 83 
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güçlerini yitirdiklerinde başarısızlık ortaya çıkmaktadır. Coğrafi kümelerin ihtiyacı 

olanlar çok esnek olabilen işletmelerdir194. 

 Yukarıda kısaca değinilen başarısızlık nedenlerini ortadan kaldırmak ya da 

oluşmaması için yapılması gerekli olanlar dikkatlice incelenmeli ve belirlenmelidir. 

Son zamanlarda yerel sanayi kümelerinin öğrenen bölge haline gelerek rekabet 

güçlerini koruyabilecekleri yönünde görüşler ileri sürülmektedir. Pek çok yerel 

sanayi kümesinin küresel piyasa değişikliklerinden olumsuz etkilenmesi, değişen 

çevre koşullarına adapte olamamaları rekabet güçlerini yitirmelerine sebep olmuştur. 

Değişen rekabet koşulları karşısında uyum sürecinin de sürekliliği gerekmektedir. 

Özellikle olumsuz etkilerin eski yerel dayanışmaları zorlaştırması sebebiyle geçmiş 

dönemlerdeki yüksek performansın sürdürülebilir gelişme açısından yeterli olmadığı 

ve bazı koşulların etkisiyle çöküşlerin yaşanmasının mümkün olduğu ileri sürülebilir. 

Küresel ekonomik ortamın bir parçası olabilmek için sanayi kümeleri ve kümelerinin 

sadece yerelleşmesi ve yerel özgünlüklerini kullanabilmeleri değil, aynı zamanda 

küresel ekonomiye eklemlenmeleri de gerekir. Bu çerçevede öğrenme ve 

kurumlaşma kapasiteleri öne çıkmaktadır195. 

 

3.5. Kümelerde Rekabet ve Verimlilik 

3.5.1. Kümelerde İşbirliği ve Rekabet  

 

Rekabet ve rekabet avantajı kavramları günümüzde oldukça sık kullanılan 

ancak tanımları ve kaynakları üzerinde henüz tam bir fikir birliğinin olmadığı, 

değişik ortamlarda farklı anlamların yüklendiği kavramlar olarak ortaya 

çıkmaktadır196. Çok genel ve en yalın anlamı ile yaşamın mücadelesi olarak 

                                                             
194 ENRIGHT, a.g.m., s. 15 
195 ERAYDIN, a.g.m, s. 51-53 
196 W. ALDERSON, Dynamic Marketing Behavior: A Functionalist Theory of Marketing, 
Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc., 1965 
- W.K. HALL, “Survival Strategies in a Hostile Environment”, Harvard Business Review, 58, 
September-October, 1980, 75-85. 
- B. HENDERSON, “The Anatomy of Competition”, Journal of Marketing, 1983, s.47, 7-11. 
- M.E. PORTER, “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, The 
Free Press, New York, 1985 
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tanımlanan rekabet kavramı, iki veya daha fazla kişi ve/veya tarafın birbirlerine 

üstün gelme çabaları şeklinde de ifade edilebilir. Ancak, rekabet halinde bulunan 

tarafların mücadele ettiği amaçlar bazen çok farklılık göstermektedir. Örneğin, bir 

spor müsabakasında insanlar ve/veya takımlar bir şampiyonluk veya madalya için 

mücadele verirken, işletmeler pazar paylarını artırmak ve kârlarını yükseltmek, 

ülkeler ulusal refah düzeyini iyileştirmek ve devamlı hale getirmek veya politik güç 

elde etmek için uğraş verirler. Rekabetçilik ise, en basit şekliyle, rekabet edebilme 

kabiliyeti olarak ifade edilebilir. Ekonomik yönden ele alındığında, rekabetçilik 

kavramı birçok değişkeni bünyesinde barındırmakta olup kaliteye, hıza, teknik 

üstünlüğe, hizmet ve ürün farklılaşmasına dayanmakta197 olup, makro, mezo ve 

mikro olmak üzere üç farklı boyutta ortaya çıkmaktadır198. 

Bu kategorilerde, makro ulusal, mezo bölgesel veya sektörel, mikro işletme 

(büyük veya KOBİ tarzı şirketler) bazında rekabeti temsil etmektedir. Ancak, makro, 

mezo ve mikro düzey rekabetçilik tamamen göreceli kavramlardır. Bazen makro 

düzeyde bir rekabetçilik, aslında mikro, ve/veya mezo anlamında da 

değerlendirilebilmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki, günümüzde artık dünya ticareti, 

makro, mezo veya mikro düzey oyuncuların belirli mal ve/veya hizmetleri üretmekte 

sahip oldukları rekabet avantajı ile şekillenmektedir. Yani, bir ülkenin rekabet 

avantajı dünya ekonomik dengelerini kolaylıkla değiştirebilmektedir. 

Kümelenme, gerek küçük gerekse büyük işletmeler ve bölgeler düzeyinde 

rekabetçi yapılar oluşturulmasını sağlayan ve çağdaş kavramları içeren bir yaklaşım 

olması noktasında yerel yönetimleri, kamu otoritelerini, özel kuruluşları, araştırma 

kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun diğer ilgili kesimlerinde yer alan 

oyuncuları bir araya getirmektedir. Böylece planlamalar ve uygulamalar, 

merkeziyetçilikten çıkıp yerel oyuncuların katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu 

                                                                                                                                                                             
- G.S. DAY, R. WENSLEY, “Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive 
Superiority”, Journal of Marketing, 1988, s.52, 1-20 
- C.K PRAHALD, G. HAMEL, “The Core Competence of Corporations”, Harvard Business 
Review, May-June, 1990, s.79-91. 
- E. EREN,  Stratejik Yönetim ve Isletme Politikasi, Beta Basim Yayim Dagitim A.S., Istanbul, 
2002 
- H. ÜLGEN, K. MIRZE, Isletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayincilik Ltd., Istanbul, 2004 
197 A. ÇINAR, “Rekabet ve Verimlilik Iliskisi”, Istanbul Ticaret Odasi Gazetesi, 13 Mayis 2005 
198H. Eraslan; M. BULU; İ. BAKAN, “Endüstriyel Kümeler ve İnovasyon”, (çevrimiçi) 

http://www.iconomy.org/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=2514 
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süreçte, rekabetçi gücü yüksek sektör ve/veya sektörlerin seçilip, eksik oyuncularının 

tamamlanıp, aralarındaki iletişimin sağlanması amaçlanmakta, nihai hedef olarak 

sektörün uluslararası rekabetçilik gücünün artırılmasına ve sürekli hale getirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kümelenme yaklaşımı ile kurulan iletişim, alıcı-

satıcı ilişkisi, ortak pazarlama, Ar-Ge, eğitim ve kullanım, dernekleşme vs. ile güçlü 

bir sinerji ortaya çıkaran oyuncular işlem maliyetlerini düşürmekte (transaction cost) 

ve yenilikçiliği (innovation) tetiklemektedirler. 

Kümelenmelerin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde rekabet 

gücünü artırıcı etkilere sahip olduğu kabul edilir. Son zamanlarda yapılan 

araştırmalar ve mevcut deliller, oldukça geniş bir gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ve 

sektör yelpazesinde, kümelenme anlayışının uygulanmaya başladığını 

göstermektedirler. 

Günümüzde kümelenmeler ülkelerinin rekabet gücünün artırılması konusunda 

ana gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bu çerçevede, dünyanın dört bir 

yanında kümelenmelerin oluşturulması, analizlerinin yapılması ve geliştirilmeleri 

konusunda birçok proje yürütülmektedir. Ülkelerin rekabet gücünü artırmanın yanı 

sıra, kümelenme çalışmalarının KOBİ’lerin de rekabet gücünü artırdığına ilişkin 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanmış birçok örnekler bulunmaktadır. 

Avrupa’da oluşturulan endüstriyel bölgeler sayesinde, kalite, tasarım, inovasyon hızı 

ve değişimlere yanıt verme hızı ile niş marketlerdeki müşterilere uygun mal ve 

hizmetler sunularak rekabet üstünlüğü sağlanılmıştır. Tekstil ve hazır giyim 

sektöründe İtalya’nın yakaladığı başarı bir örnek oluşturmuş; İtalya örneğinde de 

olduğu gibi sektörel kümelenmelerin oluşturulması ile kümelenmeler içerisinde yer 

alan işletmelerin üretim olanakları sürekli günün şartlarına yanıt verecek şekilde 

iyileştirilmiş, yeni teknolojilerden yararlanma olanakları artırılmış ve pazarda rekabet 

edebilme yetenekleri geliştirilmiştir. Rekabet üstünlüğü sağlamış endüstriyel 

bölgelerin hepsinin başarısındaki ortak nokta, müşteri gereksinimleri merkezli 

(müşteri odaklı – talep odaklı) olarak aynı değer zinciri üzerinde yer alan işletmeler 

arasında oluşturulmuş kümelenmelerin varlığıdır199. 

                                                             
199J. HUMPHREY; H. SCHMITZ, “Principles for promoting clusters & networks of SMEs. UNIDO”, 
Paper commissioned by the Small and Medium Enterprises Branch, 1995 
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Gelişmiş ülkelerdeki endüstriyel kümelenmelerin iki zıt büyüme yoluna sahip 

oldukları ifade edilmiştir. Bunlardan birisi gelişmiş yol– high road- diğeri ise düşük 

yoldur –low road-. Gelişmiş yol Avrupa’daki başarılı endüstriyel bölgelerin 

özelliklerini kapsamında barındırır ve inovasyon, yüksek kalite, fonksiyonel esneklik 

ve iyi çalışma koşulları ile özdeşleşmiştir. Düşük yol ise düşük fiyat, ucuz materyal, 

sayısal işçi esnekliği ve ucuz işgücü temelli rekabet üzerine kurgulanmıştır. Avrupa 

literatüründe her iki yol birbirinden bağımsız ve kendine özgü yollar olarak kabul 

görür ve düşmanca rekabet aracılığıyla düşük yolun, gelişmiş yola zarar verdiği 

kabul edilir. 

Schmitz, birçok gelişmekte olan ülkede bulunan büyük işgücü fazlalığının, 

inovasyon ve kalite geliştirme yöntemiyle rekabet üstünlüğü sağlama anlayışı yerine, 

düşük ücretler ile rekabetçiliği teşvik ettiğini söylemiştir. Buna rağmen, Nadvi ve 

Schmitz, Schmitz’in söylevinin gelişmekte olan ülkelerde yaşanan kümelenmeleri 

tam olarak yansıtamadığını ve gelişmekte olan ülkelerdeki kümelenmelerden bir 

kısmının düşük yol özelliğini gösterirken diğer bazılarının ise her iki yolun 

özelliklerine uyumlu bir yapıda geliştiklerini belirtmişlerdir. Bazen inovasyon ve 

ucuz işgücü aynı işletmeler içerisinde bir arada görülmektedirler. Bazen de yüksek 

ve düşük inovasyon işletmeleri yan yana aynı kümelenmede yer alabilmekte ancak 

farklı pazarlara hizmet sunmaktadırlar. 

Porter’a göre ise uluslararası rekabet alanında düzelme ve teşvik edilen 

yeniliklere sahip olan yerel işletmeler arasındaki rekabetin teşvikini yabancı 

işletmeler değil yerel rakipler yapmaktadır. Daha sık kapalı yakınlık odağındaki 

rakipler arasında yüksek rekabete yol açmaktadır. Çoğu kümede liderlik eden 

işletmelerin yönetici ve mal sahipleri aynı şehirdeki vatandaşlara öncülük etmektedir. 

Böylesi durumlarda işletmeler arasındaki rekabette yerel sosyal hiyerarşi içindeki 

konumlar için rekabet oluşturmaktadır. Bölgesel kümedeki işletmeler arasında bazı 

etkinliklerde dolaysız rakipler arasında işbirliği vardır. Böylesi lobileşme yabancı 

pazar araştırmasında, dışarıya satışın artışını sağlayan unsurlara ilaveten ticari 

atılımlara katılımı ve diğerleri olarak sıralanırken şirket özel pazar girişi, üretim, 

ücretler, yeni üretim gelişimi düzenlemelerinde işlemler rekabetçi bir yapıya 

dönüktür. Bölgede rekabet şekilleri ile işbirliği endüstri tarafından çeşitlenerek 
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değişecektir. Farklı bölgeler gerçek dayanışma ve rekabet için farklı potansiyellere 

ve kültürlere sahiptirler. Bunun için farklılıklara bağlı işbirliği, yasal rejimler, politik 

öngörüler ve tarihi durumları dikkate alınmalıdır. Nereden olursa olsun örnek alınan 

bir bölge veya ulusta artan işbirlikleri, rekabetçi bazı kuruluşların önerilmesi 

yetersizdir. Buna karşılık farklı koşullar altında arzu edilen rekabetçi işbirlikçi 

davranış tiplerini geliştirme anlayışına sahip olunmalıdır200. 

Bütün sanayiler gelişmiş teknoloji kullanabilir ve bilgi yoğunluğuna sahip 

olabilir. Ancak şirketlerin belirli bir yerde rekabet ettikleri karmaşıklık yerel iş 

çevresinin kalitesinden etkilenmektedir. Şirketler örneğin yüksek kaliteli nakliye 

altyapısı olmadan gelişmiş lojistik teknolojilerini kullanamazlar. Yine şirketler iyi 

eğitimli işçiler olmadan sofistike hizmet konusunda etkin bir şekilde rekabet 

edemezler. İşletmeler zahmetli bürokrasi altında ya da çatışmaları hızlı ve adil bir 

şekilde çözemeyen bir yasal sistem altında etkin bir şekilde çalışamazlar. Ancak 

gelişmiş ekonomilerde iş çevresinin daha karar yönlü öğeleri genellikle kümeye 

bağlıdır; bunlar ise rekabet için en önemli mikro ekonomik temelleri oluşturmaktadır. 

Kümeler rekabeti üç açıdan etkilemektedir201: 

1. Temeli o alanda olan şirketlerin verimliliğini artırarak, 

2. Gelecekte verimliliğin artmasını destekleyen yenilik yönünü ve hızını 

belirleyerek, 

3. Odağın kendisini genişleten ve güçlendiren yeni işlerin oluşmasını 

sağlayarak, 

bir küme, bir işletmeye daha geniş bir ölçeğe sahipmiş gibi ya da diğerleri ile resmi 

bir şekilde birleşmiş gibi - esnekliğinden fedakârlık yapmadan - fayda elde etmesine 

imkân verir. 

Porter uluslararası rekabet yeteneğinin merkezi elementi olarak gördüğü 

sanayi kümelerindeki işletmelerin gücünü oluşturan etmenleri elmas adını verdiği 

şekille açıklamaktadır. Bütün bir küme, gerçek bir işletme (girişim) biçimidir. Bir 

grubun bazı bileşenleri, sık sık çeşitli endüstrilere hizmet verecektir ve bunlar bazı 

                                                             
200 ENRIGHT, a.g.m., s. 11 
201 PORTER, a.g.m., s. 79 
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grupların üyeleri olabilirler. Sözgelimi, ekran teknolojisi işindeki şirketler bir 

elektronik grubunun, bir savunma sanayi grubunun ve bir eğlence grubunun parçası 

olabilir. Rekabetçi avantaj içindeki bir faktör olarak,  grup kavramının teorik temeli 

Porter tarafından ileri sürülmüştür. Porter, bir grubun gücünün birbiriyle etkileşim 

halinde olan dört ana grup halinde toplanabilen çeşitli faktörlere bağlı olduğunu iddia 

etmiştir. Bunlar:  

• İşletme stratejisi, yapısı ve rekabetçiliği, 

• Talep koşulları, 

• İlgili ve destekleyici endüstriler, 

• Faktör koşullarıdır. 

Faktör koşulları, işçi temini ve beceri bulunabilirliği, araştırma kuruluşlarının 

varlığı ve gücü, vergiler, hükümet teşvikleri, ücret düzeyleri, hayat pahalılığı vb. 

unsurlarla ilişkilidir. Tüm bu faktörlerin karşılıklı etkileşimi, her hangi bir bölgedeki 

iş başarısını ve ekonomik gelişmeyi hızlandırır veya engeller202. 

                                                             
202Allan S. CARRIE, “From integrated enterprises to regional clusters: the changing basis of 
competition”, Computers in Industrie, 42, 2000, s. 290 
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Şekil 3 : Michael E. Porter'in Elması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porter’in düşüncesinde özellikle verimli sektörler ülkede isteğe göre 

dağılmamalı aksine coğrafi olarak yoğunlaşmalıdırlar. Çünkü belli faktörlerin etkisi 

elmas adını verdiği bir yapı içinde coğrafi yakınlaşma sayesinde birbirlerini 

etkilemeleri ile ülkeyi kalkındıracaktır. Müteahhit (distrübüter), müşteri ve rekabetin 

bir noktada toplanması potansiyeli ve uzmanlaşmayı ilerletecektir. Burada küme 

içindeki en önemli itici gücü küme içinde ki rekabet temsil eder203. 

Son yıllarda artan sayıda yönetici işbirliğine vurgu yapılmakta, herkesin 

yararına olacak şekilde müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerini güçlendirmeye 

çalışmaktadır. Bazı durumlarda teknik standartları belirlemek ve hata giderici 

                                                             
203 Hochmuth KRUMBEIN, a.g.e.,  s.27 
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araştırma masraflarını paylaşmak üzere dolaysız rakiplerle bile işbirliğine 

gitmektedirler204. 

Kümelerde ise bu imkân daha fazla olmaktadır. Kümeler hem rekabet hem de 

işbirliğini destekler. Rakipler müşteri kazanmak ve tutmak için yoğun bir şekilde 

rekabet ederler. Güçlü rekabet olmadan bir küme başarısız olur. Yinede ilgili 

sanayiler ve yerel kurumlarda şirketleri de içine alan çoğu dikey olmak üzere işbirliği 

de vardır. Rekabet işbirliği ile birlikte yaşayabilir. Çünkü onlar farklı boyutlar ve 

farklı oyuncular arasında ortaya çıkmaktadır. Kümeler bir taraftan bir kol 

mesafesindeki pazarlar ve diğer taraftan hiyerarşik veya dikey bütünleşme arasında 

yeni bir tür alansal örgüt şeklini temsil etmektedir. Bu durumda küme, değer zincirini 

organize etmenin alternatif bir yoludur. Dağınık ve başıboş alıcı ve satıcılar 

arasındaki pazar işlemleri ile karşılaştırıldığında bir yerdeki şirket ve kurumların 

yakınlığı- ve aralarında ki tekrarlanan alış – veriş- daha iyi koordinasyon ve güveni 

desteklemektedir. Böylece kümeler ağ, birleşme ve ortaklık gibi resmi bağlantıları 

oluşturma ve korumanın yönetsel zorluklarını veya dikey bütünleşmenin katılığını 

empoze etmeden yakınlık ilişkilerinin doğasında olan problemleri azaltmaktadır. 

Bağımsız ve gayri resmi bağlantılı şirket ve kurumlardan oluşan bir küme etkinlik, 

verimlilik ve esneklik konusunda avantajlar sağlayan sağlam örgütsel bir şekli temsil 

etmektedir205. Ana sanayi ve yan sanayinin olup olmaması ve mekânsal yakınlık fikir 

ve yenilik üzerine bilgi değişimin kolaylaştırır ve değişimi sürekli ilerletir. Porter’a 

göre İtalyan endüstri bölgelerinin başarısında yatan neden uzmanlaşmanın yanında 

rekabettir. Karşılıklı güçlenme özellikle mekânsal yoğunlaşan kümeler ile rekabet 

eden işletmeler, bayiler ve destekleyici kurumlar arasında olur206. 

Rekabet avantajı yaratma kısa dönemli değil uzun dönemli olmak zorundadır. 

Bunun içinde bölgede faktör yönlendirici, yatırım yönlendirici ve yenilik yönlendirici 

kaynaklar dikkate alınmalıdır207. 

                                                             
204 MORE,  a.g.e., s. 22 
205 PORTER, a.g.m, s. 79 
206 Clusterförderung STAMER,… s. 4 
207Arbeitsfeld PRIVATWIRTSCAHFTSFÖRDERUNG, Exemplarische Darstellung von Ansätzen der 
lokalen Wirtschaft-Förderung in Lateinamerika, Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, Eschborn, 2001 s. 15 
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Bir yandan işletmeler kuvvetli rekabet baskısı altında bulunulurlarken diğer 

yandan zor beğenen müşterilerle yüzleşirler. Bunun sonucunda da destekleyici 

kurumlara (eğitim) yönelirler. Kümelerin rekabet gücünü belirleyen temel faktörler, 

avantajlı faktörler ve özel faktörlerdir. Temel faktörler doğal kaynaklar ve işgücünün 

kalitesidir ki “faktör yönlendirici” gelişim olarak gelişmekte olan ülkeler bu doğal 

rekabet avantajı üzerinde rekabet yetenekleri geliştirirler. Bu rekabet yeteneğinin 

oluşum sürecindeki çıkış aşamasında dünya pazarlarında kur değişikliklerine ve fiyat 

hareketlerine bağımlıdırlar. Avantaj sağlayıcı faktörler ise maddi ve maddi olmayan 

altyapılardır. Bunlar taşıma ve trafik sistemi, işlevsel eğitim sistemi, iletişim yapısı 

v.s. dir. Bunlar “yatırım yönlendirici” olarak ilk gelişim aşamasının üzerinde 

girişimci çevresinde yüksek yatırım için gereklidirler. Daha çok temel faktörler 

üzerinde oluşurlar. Örneğin eğer ara mamul için hammadde ihraç edilecekse en iyi 

taşıma sistemi olacaktır. Özel faktörler içinde ise “Yenilik yönlendirici” faktörlerle 

ortaya çıkar. Yüksek eğitim ve hazır iş gücü direk rekabet avantajı sağlamaz bir 

küme içerisinde, özelikle yüksek uzmanlık isteyen faktörler –yazılım işletmeleri, 

hassas optik olabilir- belli rekabet avantajları sağlarlar. Danimarka’daki iki 

hastanenin diyabet araştırmaları Danimarka’ya uluslararası İnsilun ihracatında bir 

başarı sağlamıştır. Keza Hollanda’daki uluslararası çiçek endüstrisi ihracat başarısı 

araştırmaların neticesinde olmuştur. Özel faktörler işletmeler için önemlidir. Dünya 

piyasalarında rekabetin pozisyonunu değiştirir. Temel faktörler ve avantajlı 

faktörlerin bulunduğu birçok ülke aralarında kuvvetli fiyat rekabetine girerler. 

Üçüncü aşama olan özel faktörler aşamasında fiyat rekabeti rekabet avantajı 

sağlamaz veya bu yönde bir yarış olmaz. Kaliteli ürün, sürekli ve hızlı ürün ve süreç 

yeniliği, benzersiz Ar-Ge kapasitesi, hızlı bilgi akışı, ve özel Know-how, Ar- Ge ye 

dahil edilir. Verimli işletmeler ile onların yenilik gücü ve diğer kurumlar arası 

kesintisiz ilişki üzerinde oluşan kümelerin yeteneğidir208. Eğer ülkedeki işletmeler 

dolayısıyla ülke bu aşamalardan başarı ile geçerse mevcut zenginliğin korunması ve 

yönetim çabalarının ön plana çıktığı diğer bir aşamaya geçilir. Yenilikler 

                                                             
208 Clusterförderung STAMER, …, s. 6 
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durgunlaştığı zaman ise rekabetçi avantajlar erozyona uğrar, bireysel motivasyon 

azalır209. 

Ayrıca işletmeler arası iç ilişkiler ve sosyal çevre karar verici rol oynar. 

Özellikle çevresel yumuşak faktörlerden işbirliği küme kavramı içinde önemli bir rol 

oynar. İşletmeler araştırma ve geliştirmede direk işbirliklerine karşıdırlar. Direk 

işbirliği rekabeti zayıflatır, teşviki engeller ve sonunda ilerlemeyi yavaşlatır. Buna 

karşılık araştırma ve geliştirme gibi alanlarda dolaylı işbirlikleri bağımsız 

organizasyonlar ya da sektörel birliklerin iş birliği sayesinde olan eğitim merkezleri, 

özel altyapılar faydalıdır. Müşteri ve distrübere kadar olan süreçteki dikey 

işbirliklerinin de faydalı olacağı aşikârdır. Tabi burada özel sektör ve kamu sektörü 

arasında ayrıca kamu sektörü aktörlerinin kendi ararlında çalışmalarında işbirliğini 

kabullenmeleri önemlidir. Diğer yumuşak faktörler ki bunlar kültürel kabuller, sosyal 

normlar bireysel ve grup ilişkileri ve aile yapıları önemlidir210. 

 

3.5.2. Kümelerde Verimlilik   

 

Küme içinde verimlilik Porter’ın Elmas şekli ile açıkladığı unsurların yardımı 

ile artmaktadır. Kümenin verimliliğine katkı yapan bir çok etmenden bahsedilebilir. 

Bunlar; 

1. İşçi ve Tedarikçilere Erişim: Çalışan kümelerde işletmeler mevcut bir 

uzmanlaşmaya ulaşmış ve deneyimli işçiler havuzuna ulaşabilir, böylece işe 

alımlardaki maliyetleri azaltabilir. Kümeler, iş fırsatları verdiği ve işçilerin yer 

değiştirme riskleri azaldığı için başka yerdeki uzman insanları daha kolay çeker, bu 

da bazı sanayiler için önemli bir avantajdır211. 

İşverenle çalışanlar arasındaki güven ortamını sağlayan sosyo – kültürel 

kimlik ve etkili yerel kuruluşlar gelişmeye katkı sağlayan unsurlardır. Bu bölgelerde 

                                                             
209 KOTLER, v.d.  a.g.e. s.88 
210 Hochmuth KRUMBEIN, a.g.e., s.,27 
211 PORTER, a.g.m., s. 81 
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üretimde yeniliklere kolayca uyum sağlayan ve birlikte çalışmaya hazır iş gücünün 

bulunabilirliği doğal olarak öne çıkmaktadır212.  

İyi geliştirilmiş bir küme, başka önemli girdiler elde etmek için etkili bir araç 

sağlamaktadır. Böyle bir küme derin ve uzmanlaşmış bir tedarik temeli sunmaktadır. 

Uzak mesafedeki tedarikçiler yerine yerel tedarikçilerden yaralanmak nakliye 

masraflarını azaltır. Envanter ihtiyacını azaltır, ithalat masrafını ve gecikmeleri 

ortadan kaldırır ve yöresel ün önemli olduğundan tedarikçilerin fiyatı şişirme ve 

sözden cayma riskini azaltır. Yakınlık iletişimi geliştirir tedarikçilere destek 

sağlamayı kolaylaştırır. O zaman yerel kaynak, özellikle de ilgili teknoloji, bilgi ve 

hizmet memnuniyetini kapsayan gelişmiş ve özelleşmiş girdiler için uzak mesafeli 

kaynaklardan daha iyi bir çözümdür. 

Uzak mesafedeki tedarikçilerle eski bağlantılar, uzak kaynak bulma 

dezavantajlarının bir kısmını azaltabilir. Ancak bütün resmi bağlantıların kendi 

karmaşıklıkları vardır ve yönetim problemleri bir şirketin esnekliğini etkileyebilir. 

Bir kümedeki işletmeler arasındaki yakınlık ve gayri resmi ilişkiler genellikle daha 

öncelikli bir ayarlamadır. Birçok durumda kümeler dikey bütünleşmeye daha iyi bir 

alternatif olmaktadır. İç birimlerle kıyaslandığında dış uzmanlar sadece üretimde 

değil aynı zamanda eğitim gibi hizmetlerde daha pahalı ve karşılık vericidirler. 

Yoğun bir şekilde bir zamanlar dikey bütünleşme norm olarak kabul edilmişse de 

hızlı değişen bir çevre dikey bütünleşmeyi verimsiz etkisiz ve katı hale getirebilir. 

Bazı girdiler en iyi şekilde uzak bir yerden temin edilse de topluluklar avantajlar 

sunmaktadır. Geniş, yoğun bir pazara girmeye çalışan tedarikçiler, daha saldırgan bir 

şekilde fiyatlama yapacaklardır (ve böyle yaparak pazarlama ve hizmette daha etkin 

olacaklarını bilmektedirler). Modern rekabet, girdilere ulaşmaya ya da bireysel 

girişimler yelpazesine değil verimliliğe bağlıdır. Verimlilik şirketlerin rekabet 

etkileri belirli alana değil nasıl rekabet ettiklerine dayanmaktadır. Sofistike 

yöntemler, gelişmiş teknoloji ve farklı ürün ve hizmet sundukları sürece şirketler her 

hangi bir sanayi alanında çok verimli olabilir. Bir kümenin parçası olmak şirketlere 

girdi kaynaklarını bulmada, bilgiye teknolojiye ve gerekli kurumlara ulaşmada, ilgili 

                                                             
212 ERAYDIN, “Yeni Sanayi Odakları: Yerel Kalkınmanın Yeniden Kavramlaştırılması”, ODTÜ 

Mimarlık Fakültesi Yay., Ankara, 2002, s. 24 



 
177

şirketlerle koordinasyonda, gelişmeyi ölçmede ve motive etmede daha verimli 

çalışma imkânı verir213. Ayrıca özellikle az gelişmiş ülkelerde girdi teminin de 

ilişkilerin örgütlememesinde yerel aracılarında önemi büyüktür214. 

2. Bilgiye Erişim: Yoğun pazar ve teknik ve rekabetçi bilgi bir topluluk 

içinde birikir ve her üye bunlara ulaşma hakkına sahiptir. Buna ilaveten kişisel 

ilişkiler ve topluluk bağları, güven sağlar ve bilgi akışını kolaylaştırır. Bu şartlar 

bilginin transferini mümkün kılar215. Kuzey İtalya’daki farklı sektörlerde gelişen 

bölgelerin her birinin farklı özellikleri olmasına rağmen en önemli ortak özellikleri 

bir enformasyon paylaşım merkezlerinin olmasıdır. Buralar genellikle özel işletilen 

ve sıklıkla yerel bankaların destek sağladığı bir tür meslek kuruluşu ya da hizmet 

tesisidir216. Böylece yeni bir model geliştirmede sektördeki işletmeler ve teknoloji 

yakından izlenir. Yeni ve özgün talepler işletmelerin birlikte hareket etmesi 

sayesinde kolay ve sürekli yerine getirilir217. 

3. Tamamlayıcılar: Topluluk, üyeleri arasındaki karmaşık parçaların bir 

araya gelmesinden çok daha büyük sonuç elde eder. Örneğin tipik bir turizm 

topluluğunda bir ziyaretçinin deneyim kalitesi sadece öncelikli çekiciliğe değil otel, 

restoran, alışveriş ve ulaşım imkânları gibi tamamlayıcı işletmelerin kalitesi ve 

etkinliğine bağlıdır. Topluluğun üyeleri karşılıklı olarak bağımlı olduklarından 

birinin iyi performansı diğerlerinin başarılarını da etkileyebilir218. Yani müşteri bir 

işletmenin ürününe diğer işletmenin ürünü ile birlikte iken tek başına olduğundan 

daha fazla değer veriyorsa ikinci işletme ilk işletmenin tamamlayıcısıdır. Tersi 

durumda ise ikinci işletme ilk işletmenin rakibidir219. Bu durumda ilk işletme ikinci 

işletme ile işbirliğine gitmek durumundadır. Diğer bir deyiş ile her iki işletmenin 

varlığı birbirlerinin var olması ile anlamlı olacaktır. İşletmelerin varlığını anlamlı 

kılan bir diğer etmen de rakiplerdir. Çünkü rakiplerin varlığı işletmeler için itici güç 

olacaktır.  

                                                             
213 PORTER, a.g.m, s. 81 
214 ERAYDIN, a.g.m, s. 24 
215 PORTER, a.g.m, s. 81 
216 Jr. PETZINGER, a.g.e. s. 90 
217 KAVRAKOĞLU, v.d.,  a.g.e., s. 178 
218 PORTER, a.g.m., s. 81 
219 Nalebuff BRANDENBURGER, a.g.e., s. 35 
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Bir arada bulunan işletmeler birbirlerini tamamlama özellikleri sayesinde  

zamanında üretimi başarılı bir şekilde uygulayabilirler. Siparişten sevkıyata süreçler 

hızlanır. Destek faaliyetlerini yakından temin ederler. Nakliye, stoklama gibi 

fonksiyonlar ekonomik şekilde gerçekleşir220. 

Tamamlayıcıların birçok şekli vardır. En bariz olanı turizm örneğinde 

açıklandığı gibi müşteri ihtiyacını giderme yolunda ürünlerin birbirlerini 

tamamlamalarıdır. Bir başka şekli kollektif verimliliği optimize etmek için şirketler 

arasında etkinliklerin koordine edilmesidir. Örneğin ahşap ürünlerinde hızar 

atölyelerinin etkinliği, yüksek kaliteli kerestelerin arzına ve de bütün keresteyi –

mobilyada (en iyi kalite), palet ve kutularda (daha düşük kalite) ve talaşta (en düşük 

kalite)- kullanabilmeye bağlıdır. Aynı zamanda bir küme genellikle belirli bir alanda 

bir yerin ününü artırır ve alıcıların orada bir satıcıya yönelmesini mümkün kılar. 

Örneğin Ankara Siteler doğal kümesi veya İtalya’nın moda ve tasarım ünü, deri 

ürünleri, ayakkabılar, giysi ve aksesuar alanında uğraşan şirketlere fayda sağlamıştır. 

Ünün ötesinde küme üyeleri, ticari fuarlar, ticari dergiler ve pazarlama 

delegasyonları gibi birçok ortak pazarlama mekanizmalarından faydalanmaktadırlar. 

Son olarak tamamlayıcılar bir topluluktan satın almayı müşteri için daha cazip hale 

getirebilir. Alıcıların ziyareti bir seferde birçok satıcıyla bağlantı kurması demektir. 

Satın alma riskleri de daha düşük olabilir çünkü bir mekân birçok alternatif 

tedarikçiyi bir araya getirebilir. Bu ise birçok kaynağa erişimi ve ihtiyaç arttığında 

başka satıcıları devreye sokmayı mümkün kılabilir221. 

4. Kurumlara ve Kamu Hizmetlerine Erişim: Özel altyapı ya da eğitim 

programları için devlet ya da kamu kurumları tarafından yapılan yatırımlar, bir 

işletmenin verimliliğini artırabilir. Örneğin, yerel eğitim programlarından eğitim 

almış işçiler işletmelerin eğitim maliyetlerini azaltır. Kümenin bilgi ve teknoloji 

havuzları ve diğer kamu malları, rekabetin doğal yan ürünleri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Özel sektörde verimliliği artırmakta olan kamu mallarını sadece devlet 

sağlamamaktadır. İşletmelerin yatırımları da – eğitim programları, altyapı, kalite 

merkezleri, test laboratuarları vs.- artan verimliliğe katkıda bulunmaktadır. Bu tür 

                                                             
220 KAVRAKOĞLU, v.d.,  a.g.e. s. 178 
221 PORTER, a.g.m., s. 81 
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özel yatırımlar, genellikle küme üyeleri ile birlikte yapılmaktadır. Çünkü küme 

katılımcıları kollektif yararların potansiyelini zaman içerisinde görmektedirler222. 

Bunun yanında küme içinde yer alan işletmelerle ilgili politikaların takibinde ve 

yönlendirilmesinde birlikte hareketler daha etkin sonuç verir223.  

 

3.6. Dünyada ve Türkiye’de Kümelenmeye  İlişkin Çalışmalar 

3.6.1. Dünyada Kümelenmeye Ilişkin Çalişmalar   

 

Kümelenme konusundaki yapılan çalışmalar incelendiğinde yaklaşık 50 

yıllık bir geçmişin olduğu söylenebilir.  Weber ve Marshall’dan itibaren başlayan 

bu süreç içerisinde kümelenme yaklaşımı için en önemli çalışmanın Porter 

tarafından yapıldığı bilinmektedir. Porter’ın kümelenme çalışması yayınlandıktan 

sonra birçok araştırmacı tarafından takip edilmiştir.  

 Micheal Porter’ın kümelenme ile ilgili birçok çalışmasından bahsetmek 

mümkündür. 1990 yılında yayınlanan ‘Ulusların Rekabet Üstünlüğü’ adlı 

çalışmasında küme elemanlarını açıklayan ‘Ulusal Üstünlük Karosu’ kavramını 

geliştirmiştir224. 1998 yılındaki çalışmasında ise kümelenmeleri ve yeni ekonomide 

rekabeti incelemiştir. Porter’e göre paradoksal olarak küresel bir ekonomide devam 

eden rekabetçi avantajlar artan şekilde uzaktaki rakiplerin ulaşamayacağı yerel 

faktörlere örneğin bilgi, ilişkiler ve motivasyona bağlı olarak oluşmaktadır225. 2003 

yılındaki çalışmasında ise Porter, bölgesel ekonomik performans hakkındaki temel 

unsurları incelenmiştir. Porter, ABD ekonomisinde 1990-2000 dönemi için 

kümelenmelerin rolünü ve bölgesel ekonomilerin bileşimini değerlendirmiştir. 

Porter’ın kümelenme çalışmalarından sonra örnek olay çalışması (case study) 

yöntemi kümelenme analizlerinde tüm dünyada geniş ölçekte kullanılmaya 

                                                             
222 PORTER, a.g.m. , s. 81 
223 KAVRAKOĞLU, v.d.,  a.g.e., s. 178 
224 M. E. PORTER, “Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, March- April 
1990, ss. 73-79 
225 M. E. PORTER, a.g.m., s. 77-90 
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başlanmıştır226.  

 Literatürde kümeleme ile ilgili yapılan ilk çalışmalar, New-York ve 

Londra’da bulunan finansal kümeler, Hollywood’da yer alan medya kümesi, Silicon 

Vadisindeki bilişim kümeleri, Güney Almanya ve Detroit’deki otomotiv kümeleri, 

Stockholm ve Finlandiya’da bulunan telekomünikasyon kümeleri ve kuzey 

İtalya’daki tekstil ve moda kümeleri gibi, uluslar arası önemi olan ve dünyada pazar 

konumlarında lider olan kümeleri ele almaktadır. 

 

TABLO 24 :  Yıllara Göre Kümelenme Çalışmaları 

Anahtar Kelime 

19
50

 

19
60

 

19
70

 

19
80

 

19
90

 

20
00

 

Kümelenme / Firmaların 
kümelenmesi (Cluster) 

- - - - 9 15 

Yığınlaşma (Agglomeration) 2 4 23 45 305 380 
Coğrafi yığınlaşma 
(Geographic Agglomeration) 

- - - - 4 7 

Mekânsal Yığınlaşmalar 
(Spatial Agglomeration) 

- - 1 3 17 23 

Coğrafi yoğunlaşmalar 
(Geographic concentration) 

- - 3 4 71 50 

Mekânsal Yoğunlaşmalar 
(Spatial concentration) 

- - - - 32 51 

Yerel firmalar ve endüstriler - - - - 5 7 
Büyüme Kutubu 1 1 3 4 12 5 
İnovasyon çevresi 1 2 2 5 126 95 
Endüstriyel yaklaşımlar 1 2 2 5 126 95 
Kaynak: Peter Maskell ve Leila Kebir, “What Qulifies as a Cluster Theory?, Cluster and Regional 

Development, Edited by Bjorn Asheim, Philip Cooke, Ron Martin, Routledge Taylor & 
Francis Group, USA, 2006, pp.32 

  

1970’li ve 1980’li yıllarda, Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya’da 

çeşitli bölgeler sektörel yapılandırma geçirmiş olmasına rağmen, birinci kuşak yeni 

sanayileşen ülkelerde sektörel yapılandırmanın önemli sorunları 1990’lı yılların 

ortalarından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak da kümelenme 

ile ilgili araştırmaların sayısı bu yıldan itibaren artış göstermiştir. Örneğin, Cho ve 

Hassink çalışmalarında yakın gelecekte daha fazla endüstriyel faaliyetin az 

                                                             
 226 M.E. PORTER, “The Economic Performance of Regions”, Regional Studies, Vol: 37, No: 6&7, 
August    October 2003, ss. 549-578). 
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maliyetli yakın ülkelere kayacak olması, bu ülkelerdeki eski sanayi bölgelerinin 

yapılandırma sorunlarını muhtemelen arttıracağını ve bu durum da, gelişmekte olan 

ülkeler için sektörel kümelemenin önemini ortaya çıkaracağını belirtmişlerdir227. 

 Van Dijk ve Sverrisson’a göre, kümeler her yerde bulunabilirler ve 

kendiliğinden oluşurlar. Kümeleme, olguların tesadüfî dağılmamış olduğunu ancak 

en yakınındaki gruplar içinde düzenlenme eğilimini belirten bir terimdir. Sektörel 

kümeleme sanayileşmenin başlangıcından itibaren gözlemlenen bir süreçtir228. 

Kümeleme olgusu, tarih boyunca dünyanın birçok yerinde gözlemlenmiştir229. 

Lancashire’daki pamuk fabrikaları ile Detroit’deki otomotiv üretiminden, 

Ahmadabad ve Mumbai’de yer alan tekstil fabrikaları ile Kolkata ve Arcot’da yer 

alan dericiliğe kadar bu kümeleri, sıradan bir gözlemci bile görsel olarak tespit 

edebilir.  

 Sölvell, Ketels ve Lindqvist tarafından 38 sektörün ele alındığı çalışmada ise 

AB’ne yeni üye olan 10 ülkede tekstili de içeren geleneksel kümelerin ABD’ndeki 

yoğunlaşma seviyelerinden çok daha aşağıda olduğu belirtilmektedir. Yazarlara 

göre, giyim ve tekstil kümeleri tüm bölgelerde bulunmaktadır; (10.000’ den fazla 

çalışana sahip) büyük giyim kümeleri Polonya’da yer almaktadır; diğer kümeler ise 

Litvanya’da ve Slovakya’dadır. Litvanya’da büyük bir tekstil kümesi yer 

almaktadır, AB’ye yeni üye olan 10 ülke arasında ikinci büyük tekstil kümesi 

Lodz’da (Polonya) ve üçüncüsü ise Çek Cumhuriyeti’nde ki Liberc’dedir230.  

 Keskin ve Dulupçu yaptıkları çalışmada kümelenme ile ilgili bir literatür 

araştırması yapmış ve özellikle 2000’li yıllardan sonra kümelenme üzerine yapılan 

araştırmaların kısa özetlerini sunmuşlardır231. Örneğin, Ron A. Boschma’nın, 

“Üçüncü İtalya” örneği sosyal sermaye ile bölgesel gelişme arasındaki ilişkiyi 

                                                             
227 CHO; HASSINK, “Limits to Locking-out through Restructuring: The Textile Industry in Daegu”, 
South Korea Regional Studies, vol. 43, issue 9, 2008, pp. 1183-1198 
228 Van DIJK; SVERRISSON, “Enterprise clusters in developing countries: mechanisms of transition 
and stagnation”, Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 15, No. 3, 2003, pp. 183-206 
229 Sanjoy CHAKRAVORTY; Jun KOO; Somik V LALL, "Do localization economies matter in 
cluster formation? Questioning the conventional wisdom with data from Indian metropolises," 
Environment and Planning A, Pion Ltd, London, vol. 37(2),  2005, pp. 331-353,  
230 “Industrial specialization and regional clusters in the ten new EU member states”, 
Competitiveness Review, 18:1/2,2008, s. 104-130 
231 “Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari 
Bilimler  Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, 2010, s.441-461. 
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incelemiştir. Sosyal sermayenin makro-bölgesel düzeyde ölçülmeye çalışıldığı bu 

araştırmada üçüncü İtalya bölgesinin geçirdiği gelişim aşamaları boyunca belirli 

sosyo-kültürel özellikler tek bir bölge olarak incelenmiştir. Birinci İtalya olarak 

adlandırılan Kuzey-Batı’daki endüstriyel merkez ile İkinci İtalya olarak 

adlandırılan gelişmemiş Güney İtalya karşılaştırılmış ve çalışma, sosyal sermaye ve 

ekonomik performans arasında pozitif ve statik bir ilişkinin olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca, sosyal sermaye ve ekonomik büyüme arasında iki taraflı bir 

ilişkinin var olduğu ve sosyal sermaye düzeyinin çok az ya da çok yüksek 

olmasının sosyal sermayenin ekonomik performans üzerindeki pozitif etkisinin 

tersine dönmesine neden olabileceği belirtilmiştir232.  

 Öğrenen bölge, kümelenme, bölgesel yenilik sistemi çalışmaları ile ünlü 

Cooke biyo-teknoloji sektörü kümelenmesini incelemiş, bu çalışmada sektörel 

inovasyon sistemlerinin yerel bölgesel seviyede çalıştığını gösteren bir yol 

tanımlamış, buna Cambridge’den, Massachusetts’den ve İngiltere Cambridge’den 

örnekler vermiştir.  

 Enright “The Globalization of Competition and the Localization of 

Competitive Advantage: Policies Toward Regional Clustering” adlı çalışmasında, 

dünya çapında “glokalleşme-Glocalization” (küreselleşme-yerelleşme) akımından 

etkilenen bölgelerde ve ülkelerde uygulanan kümelenme temelli stratejilerin 

benzerliklerini ve farklılıklarını tanımlamayı amaçlamıştır. Enright çalışmasından 

elde ettiği bulgulara göre; yerel ekonominin ve toplumun özgün doğasına uygun 

hale getirilmiş farklı programlar için bir temel oluşturmak yerine bölgesel 

kümelenmenin odağının farklı yerlerdeki aynı endüstrilerde aynı politikaların takip 

edilmesinin önemli bir tehlike yarattığının altını çizmiştir. Bu tehlikenin ortadan 

kalkması için de kümelenme gelişim programlarının yerel ekonomiye ve sosyal 

gerçekliğe uygun olması sağlanmalıdır. Bunun için yerel kümelenmeler tüm 

boyutları ile dikkatli bir şekilde tanımlanmalı, nitelendirilmeli ve ihtiyaçların tanımı 

                                                             
232  Ron A. BOSCHMA, “Knowledge Networks and Innovative Performance in an Industrial 
District: The Case of a Footwear District in the South of Italy”, Industry and Innovation, Vol. 14, 
No. 2, May, ss. 177-199 
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açık olmalıdır233. 

 Rosenfeld ise çalışmasında kümelenmelerin belirli aşamalardan geçtiğini ve 

bir yaşam döngüsüne sahip olduğunu belirtmiştir. Kümelenmelerin yaşam döngüsü 

aşamaları olarak; embriyonik aşama, büyüme aşaması, olgunluk aşaması ve düşüş 

aşamasını tanımlamıştır. Ayrıca kümelenmelerin az gelişmiş bölgelerde karşılaştığı 

engelleri incelemiş ve az gelişmiş bölgelerde kümelenmeleri desteklemek için 

bölgesel faaliyetler mönüsünü sunmuştur234. 

 Network teorisinin öncülerinden Boschma ve Terwal İtalya’da Barletta 

bölgesinde ayakkabı sektöründe endüstriyel bölgeleri incelemiştir. Bu çalışma yerel 

bilgi networkünün tamamen zayıf olduğunu ve yerel işletmeler arasında eşit 

olmayan bir biçimde dağıldığını kanıtlamıştır.  

 Görüldüğü gibi özellikle 1990’lı yıllardan sonra artan kümelenme 

çalışmaları özellikle 2000’li yıllardan sonra tüm bilimsel çevrelerce ilgi odağı 

olmuş ve bu konu ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Aynı zamanda kümelenme 

konusunun farklı disiplinlerde yer alan akademisyenlerin çalışma konuları ile de 

bağlantılı olması bu konu ile yapılan araştırmaların sayısının artmasına neden 

olmuştur. 

 

3.6.2. Türkiye’de Kümelenmeye Ilişkin Çalişmalar 

  

Dünya genelinde ilk örneklerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de 

rastlanan kümelenme temelli bölgesel ekonomik kalkınma uygulamaları Harvard 

Üniversitesi Rekabet Enstitüsü profesörlerinden Michael Porter ve ekibi tarafından 

başlatılmıştır. Türkiye ise Avrupa devletleri arasında bu tecrübe ve bilgiyi (know-

how) transfer eden ilk ülkeler arasında yer almaktadır235. Tüm dünyada uygulama 
                                                             
233 H.KESKİN; M.A DULUPÇU, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1, 2010, s.441-461 
234 ROSENFELD, “Creating Smart Systems A Guide To Cluster Strategies in Less Favoured Regions”, 
European Union-Regional Innovation Strategies, April 2002, ss.1-35. 
235 Türkiye’de kümelenmeye ilişkin çalışmalar başlığı altındaki bilgiler; kümelenme çalışmalarının 
öncülüğünü yapmış olan Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun (URAK) resmi web sitesi 
olan www.urak..org’den, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yürütmekte olduğu “Türkiye’de Kümelenme 
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alanı bulan kümelenmenin Türkiye’deki yansıması ise sınırlı değildir. Kümelenme 

yaklaşımının Türkiye’de uygulanmasına yönelik olarak ilk önemli faaliyet; 

kümelenme yaklaşımını geliştiren Michael Porter’ın ekibi liderliğinde 1999 yılında 

başlatılan Türkiye’nin Rekabet Avantajı (Competitive Advantage of Turkey – 

CAT) platformudur. Platforma olan desteğin hem kamu hem de özel sektörde 

giderek artmasıyla birlikte, platformun kurumsallaştırılması fikri ortaya çıkmış ve 

2004 yılında Ulusal Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) kurulmuştur. 

Bunlara ek olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı da “Türkiye’de Kümelenme 

Politikalarının Geliştirilmesi” adı altında bir proje yürütmüştür. Türkiye için 

kümelenme politikasının geliştirilmesi projesi, DTM’nin yararlanıcı kuruluş 

olduğu, AB tarafından finanse edilen bir proje olmuştur. Ulusal literatür de 

uygulama ve teorideki popülerleşmeye paralel genişlemiştir. 

 Türkiye’de coğrafyaya bağlı olarak doğal kaynaklara bağlılık sonucunda, 

kümeler dağınıktır; birkaç bölge dışında genel olarak her bölgede bazı sektörlerde 

uzmanlaşmış bir küme yer almaktadır; Türkiye genelinde, yaygın olan kümeler 

tekstil, mühendislik ve paketlenmiş yiyecek ve içecek kümeleridir. Bu kümelerin 

bazılarında biraz tarihten gelen biraz da kendiliğinden olarak ortaya çıkan benzer 

kümeleşme eğilimleri mevcuttur. Örneğin, eskiden ipekli dokuma merkezi olan 

Bursa’da ipeğe benzerliği nedeniyle floş, sentetik iplik ve kumaş; Denizli’de havlu, 

bornoz ve ev tekstili; Uşak’ta battaniye; Adana’da pamuklu dokuma; 

Kahramanmaraş’ta pamuk ipliği; Gaziantep’te küçük makine halıcılığı; İstanbul’da 

örme ve konfeksiyon kümeleri oluşmuştur.  

 Gerek ekonomik kriz gerekse 1999 depremi etkilerinin yaralarının sarılmaya 

başlandığı dönemlerde kümelenme çalışmalarına başlanmıştır. Bu bağlamda 

teşekkül edilen ilk inisiyatif olan Competitive Advantage of Turkey (CAT) grubu, 

özellikle Türkiye’nin uluslararası rekabetçilik gücünün artırılmasına yönelik 

çalışmalara öncülük etmiş, paralelinde, kümelenme pilot çalışmaları başlatmıştır. 

                                                                                                                                                                             
Politikasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında oluşturulan www.clusterturkey.com adlı web 
sayfasından, Ankara OSTİM OSB Müdürlüğünün kümelenme çalışmalarını yürüten küme 
koordinatörleri ile yapılan görüşmelerden ve KOSGEB’in kümelere ait yürütme kurullarına danışman 
üye olarak iştirak etmiş olduğu  toplantılardan sağlanmıştır. 
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Kümelenme çalışmalarını kendi inisiyatifinde gönüllü bir teşekkül olarak yürüten 

CAT grubu daha sonra Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) altında 

bir sivil toplum kuruluşlu hüviyeti kazanmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de URAK 

tarafından ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen kümelenme çalışmaları 

şunlardır; 

1. URAK Sultanahmet Bölgesi Turizm Sektörü Kümelenme Geliştirme 

Çalışması: Türkiye’nin Rekabet Avantajı (CAT) Projesi kapsamında Sultanahmet 

turizm kümelenme geliştirme projesi 2000 senesinde başlamış ve 2005 yılına kadar 

devam etmiştir. Proje rekabetçilik analizi, kümelenme analizi ve kümelenme 

geliştirme aşamaları olmak üzere üç ana kısmın bitirilmesi ile tamamlanmıştır. 

Kümelenme geliştirme çalışmaları yerel inisiyatif tarafından kurulan sistemle 

devam etmektedir. 

Sultanahmet turizm sektörünün rekabetçilik seviyesinin analizi için Prof. Dr. 

Porter tarafından geliştirilen Elmas (Diamond) Modeli kullanılmıştır. Analiz 

aşamasında bazı önemli bulgular ve değişkenler tespit edilmiş olup, kümelenme 

analizi aşamasında adı geçen faktörler gözönüne alınmıştır. Kümelenme analizi için 

anket tasarlanmış ve uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin özel yazılım programı ile 

değerlendirilerek ağ yöntemine göre kümelenme analizi yapılmıştır. Kümelenme 

analizi sonucu, merkez oyuncular, çevre oyuncular vs. gibi bulguların yanısıra, 

kümelenme geliştirmeye öncülük edecek oyunculara da ulaşılmıştır. Uygulanan  

anketler sonucunda liderlik özelliklerine sahip kümelenme oyuncularından bir 

Yerel Komitenin oluşturulmasıyla başlanmış; Yerel Komite toplantılarının yanısıra 

bu toplantılarda belirlenen projelere ait eylem planlarının gözden geçirilmesi 

amacıyla daha sıklıkla biraya gelen alt proje grupları oluşturulmuş ve kümelenme 

geliştirme teknikleri ile küme geliştirilmeye başlamıştır. Kümelenme bünyesindeki 

oyuncular arasında iletişimin geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün artırılması 

başlıklarında yürüyen projelerin yanısıra Sultanahmet’teki tarihi yerlerin onarımı, 

cadde ve yön işaretlerinin yenilenmesi ve kamusal alanların iyileştirilmesi gibi 

kümelenmenin fiziki yapısının geliştirilmesi konusunda da birçok proje Yerel 
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Komite tarafından hayata geçirilmiştir236. 

2. Bartın İli Kümelenme Geliştirme Çalışması: Bartın ilinde, küresel arenada 

rekabet potansiyeline sahip sektörlerin, yerel potansiyel harekete geçirilerek rekabet 

güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve buna bağlı yüksek 

yaşam standardı sağlanabilmesi için DPT liderliğinde, KOSGEB, Hazine 

Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası Rekabet Araştırmaları 

Kurumu (URAK) işbirliği ile 23 Aralık 2003 tarihinde Bartın Bölgesel Kalkınma 

Projesi başlatılmıştır. Bu proje Türkiye’de ilk kümelenme temelli bölgesel 

kalkınma projesi örneğidir. Projede 3 aşamalı bir yaklaşım benimsenmiş ve 

uygulamaya konulmuştur. İlk 2 aşaması URAK ve KOSGEB tarafından 

gerçekleştirilen ve diğer kurumlar tarafından desteklenen projenin 3. Aşamasının 

tasarımı yapılarak yerel oyunculara devredilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda, Bartın ili kapsamında (ilçeler ile birlikte), yat 

ve tekne, mobilya ve orman ürünleri, turizm ve organik tarım sektörlerinin rekabet  

potansiyeline sahip oldukları saptanmış ve kümelenme analizine tabi tutulmaları 

öngörülmüştür. Bartın Bölgesel Kalkınma Projesi kapsamında tespit edilen ve 

öngörülen sektörlerin kümelenme analizleri yapılmıştır.  

Proje kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, 

Hazine Müsteşarlığı ve  KOSGEB arasındaki işbirliği protokolü ve KOSGEB – 

URAK arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde Bartın ili kamu kurum ve 

kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, orta dereceli okullar, Bartın ili işadamı 

dernekleri, KOBİ’ler, odalar, dernekler ve kooperatifler ile işbirliği kurulmuş, 

kümelenme geliştirme aşaması tasarlanarak yerel oyunculara devredilmiştir. Proje 

kapsamında seçilen her sektör için bir Kümelenme Kurulu oluşturulmuştur237. 

3. URAK ve OSTİM OSB Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi Çalışması: 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve URAK işbirliği çerçevesinde bölgede 

bir dizi kümelenme çalışması başlatılmıştır. Bu bağlamda, bölge genelinde çok 

kapsamlı ve detaylı bir rekabetçilik analizi buna bağlı olarak da kümelenme analizi 

çalışması yapılmıştır. OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde kümelenme 
                                                             
236 URAK, (çevrimiçi) www.urak.org, KOSGEB 
237 URAK, (çevrimiçi) www.urak.org, KOSGEB 
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konusundaki somut adımlar 2007 yılında atılmaya başlanmıştır. 2007 yılının son 

çeyreğinde, URAK ile işbirliğine gidilerek kümelenme çalışmalarına altyapı 

oluşturacak olan OSTİM OSB’de Faaliyet Gösteren Sektörlerin Uluslararası 

Rekabet Düzeylerin Analizi çalışması yapılmıştır. OSTİM’in ekonomik gelişimini 

planlı ve sürdürülebilir hale getirmek amacı ile yapılan ve toplanan verilerin Elmas 

Modeli yardımı ile analiz edildiği bu çalışma, bölgede yer alan tüm sektörlerin 

uluslararası rekabet gücünü ortaya koymuştur. Bu çalışmanın sonucunda OSTİM 

OSB’de rekabet üstünlüğü taşıyan ve/veya taşıma potansiyeli bulunan sektörler 

somut olarak belirlenmiştir. 

Yapılan tüm araştırma, analiz ve sentezler sonucunda, OSTİM OSB’de 

yürütülecek kümelenme çalışmaları için en uygun sektörün sadece Savunma Sanayi 

Sektörü olması kararı verilmiştir238. 

4. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Savunma Sanayi Sektörü (SSS) 

Kümelenme Analizi: Kümelenme çalışmaları savunma sanayisinin ihtiyacı olan 

nitelikli ürünlerin imalatı için gerekli çalışma modellerini oluşturarak 

sektördeki yerli üretimin payını arttırmak amacıyla OSTİM OSB Müdürlüğü 

tarafından 2007 yılında başlatılmıştır. Küme Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve 

civarında savunma sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerden oluşmaktadır. Küme 

üyesi işletmelerde, cirosunun önemli bir bölümünün savunma sanayinden gelmesi 

ya da Aselsan, TAI, Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky vb işletmelerin onaylı alt 

tedarikçisi olması kriterleri aranmaktadır239. 

5. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi İş ve İnşaat Makaniları Kümelenmesi: 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ile Çankaya Üniversitesi arasında ilk olarak 16 

Mart 2007’de yapılan bir protokol ile başlayan Kümelenme çalışması, yapılan 

çalışmalar sonucunda, Kasım 2007 sonu itibariyle “İş ve İnşaat Makineleri” 

sektörünün kümelendirme çalışmaları için en uygun sektör olacağı sonucuna 

varılmıştır. Bu bağlamda, İş ve İnşaat Makineleri sektöründe faaliyet gösteren 

işletmenin kümelendirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Mart 2007 tarihinde 

başlayan Kümelenme çalışmaları sektör temsilcisi işletmeler tarafından da 

                                                             
238 URAK, (çevrimiçi) www.urak.org, KOSGEB 
239 OSTİM, (çevrimiçi) www.ostimsavunma.org  
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onaylanarak İş ve İnşaat Makinaları Kümesi ( İŞİM ) adıyla kurulmuştur240. 

6. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi: 

İşletmeler arasında iş ve güç birliğini artırmak amacıyla yenilikçi projeleri özenle 

takip etmekte olan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi İdaresi, Bölgesel Kalkınma 

Modellerine özel bir ilgi göstermektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda yürütülen 

projelerden birisi de Yenilenebilir Enerji Kümelenme Projesi’dir, 

YEK, Yenilenebilir enerji sektöründe Ostimli işletmelerin üretim payını arttırmak ve 

bu sektörde yenilikçi ürünlerle yeni pazarlar edinmek amacıyla 2007 yılında başlamış 

ve 2008 yılında hız kazanmıştır. Ostim Organize Sanayi Bölgesinin yenilenebilir 

enerji sektöründe gerçekleştirilen araştırmaların uygulama merkezi olması; 

Üniversite çalışmalarının yoğun olarak takip edilerek KOBİ’lere teknoloji transferi 

sağlanması, hedeflenmektedir. Proje ortakları, Ostimli işletmelere 

araştırmalarıyla öncülük eden Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Başkent Üniversitesi, 

Çankaya Üniversitesi’nin yanı sıra kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren 

uzmanlardan oluşmaktadır241. 

7. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Medikal Sanayi Kümelenmesi: OSTİM 

Organize Sanayi Bölgesi İdaresi’nin daha önce başlattığı savunma, iş inşaat 

makineleri ve yenilenebilir enerji alanlarındaki kümelenme çalışmalarından sonra 

medikal alanında da kümelenme çalışması başlatmıştır. Sağlık  sektörünün 

ihtiyaçlarının   karşılanmasında  yerli  üretimin  payını  artırmak   ve  medikal  sanayi 

KOBİ’lerini uluslar arası pazarda rekabet edebilir hale getirmek  hedefi ile kurulmuştur. 

Ostim ve yakın çevresinde 50’ye yakın medikal üreticinin olması ve ülkemizdeki toplam 

medikal  ürün  üreticilerinin  %10’unun  yakın  çevrede  yer  alması  ise  sektörel 

ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet gücünü çok daha artıracağı düşünülmektedir242. 

8. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ve GAP- GİDEM GAP 

Bölgesi Kümelenme Çalışmaları: Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (BMKP) ve GAP İdaresi işbirliği ile yürütülen AB- GAP 

Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında faaliyetlerine devam eden GAP- GİDEM 

                                                             
240 İŞİM, (çevrimiçi) www.isim.org.tr  
241 OSTİM, (çevrimiçi) www.ostimenerjik.com  
242 OSTİM, (çevrimiçi) www.ostim.medikal.com  
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projesi; rekabet gücü taşıyan sektörlerin geliştirilerek ulusal kümelenme 

politikasına temel teşkil etmesi ve nihai olarak sürdürülebilir ihracat artışını 

sağlayacak rekabetçi yapının geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla, 2 yıl süreli 

“Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” hazırlanmış, yerel 

ekonomik kalkınmaya dönük olarak bir dizi kümelenme çalışmaları yapılmıştır. Bu 

bağlamda, Şanlıurfa organik tarım, Diyarbakır mermercilik ve Adıyaman 

hazırgiyim sektörlerinin kümelenme analizleri yapılmıştır. Adıyaman hazırgiyim 

sektörünün kümelenme analizlerinden sonra kümelenme geliştirme çalışmalarına da 

başlanmıştır. Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında 6 

Milyon Euro kaynak tahsis edilerek finansmanı sağlanmış olan proje, Mart 2007-

Mart 2009 tarihleri arasında faaliyetlerini gerçekleştirmiştir243.  

9. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Türkiye’de Kümelenme Politikasının 

Geliştirilmesi Projesi: Türkiye'de Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi 

ile, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini arttırarak, 

sürdürülebilir sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek nitelikte, 

kapsamlı ve ileriye dönük bir ulusal kümelenme politikası oluşturulması 

hedeflenmiştir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş olan Proje çerçevesinde, 

bütünsel bir kümelenme politikası geliştirilmesi ve uygulanması için ulusal 

kapasitenin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yanısıra Türkiye'nin kümelenme 

haritasının oluşturulması ve stratejik öneme sahip kümelenmelerin geliştirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılmıştır. Türkiye'de Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 

Projesi'nin yararlanıcı kuruluşu T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 

olmuştur. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, T.C. Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), T.C. 

Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP 

İdaresi), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TÜSİAD- Sabancı 

Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Sanayi Odaları 

                                                             
243 DTP, (çevrimiçi) 
http://www.clusterturkey.com/TR/Genel/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF43
76734BED947CDE, 14.03.2010 
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Ticaret Odaları ve İhracatçı Birlikleri ise diğer paydaşlar olarak öne çıkmaktadır. 

İhracata dayalı kalkınma modelini ve sanayileşme stratejisini benimseyen 

ülkemizde, uluslararası rekabet gücümüzün artırılması için yüksek teknolojiye, Ar- 

Ge ve yenilikçilik kaynaklı verimliliğe dayanan, sermaye ve bilgi yoğun üretim 

yapısının geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kümelenme, başta 

KOBİ’lerimiz olmak üzere üretim süreçlerinin tüm unsurları arasında sinerji 

oluşturarak rekabet gücünün geliştirilmesine destek bir model olarak ele alınmış, ve 

GAP-GİDEM ve Moda ve Tekstil İş Kümesi projelerinde elde edilen başarıların 

verdiği güven ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yararlanıcısı olduğu ve Avrupa 

Birliği tarafından kaynak sağlanan Türkiye’de Kümelenme Politikasının 

Geliştirilmesi Projesi uygulamaya geçmiştir. Proje kapsamında, ulusal kümelenme 

politikası uygulaması için kapasite geliştirilmesi, ulusal kümelenme politikasının 

oluşturulması ve küme haritası ile analizi çalışmaları yürütülmüş ve proje Mart 

2007-Mart 2009 tarihleri arasında faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.  

10. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Türkiye’de 

Moda ve Tekstil İş Kümesi Oluşturulması Projesi: Türkiye’ye Avrupa Topluluğu 

fonlarından sağlanan katılım öncesi mali yardım çerçevesinde, 2003 yılında, tekstil 

ve hazırgiyim sektöründe Moda ve Tekstil İş Kümesi (MTK) Projesi başlatılmıştır. 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Türkiye’de Moda ve 

Tekstil İş Kümesi Oluşturulması Projesi kapsamında çalışmalar yürütmektedir 

2003-2004 Avrupa Birliği Türkiye mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen Moda ve 

Tekstil iş Kümesi (MTK) projesi 2 aşamalı planlanmıştır. Birinci aşama 

kurumsallaşmanın inşa edilmesi ve moda – tekstil sektörel küme yapılaşmasına 

verilecek teknik danışmanlıktan oluşmaktadır. Birinci aşamanın sonuçlarına göre 

ikinci aşama, Avrupa Birliği Türkiye finansal işbirliği programı 2004 - 2005 

tarafından finanse edilen yatırımın desteğinden oluşmuştur. Faydalanıcıları, İstanbul 

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından temsil edilen 

Türkiye’deki tekstil ve hazırgiyim sektöründe yer alan küçük ve orta ölçekli 

işletmelerdir244. 

MTK projesinin genel hedefi, Türkiye tekstil ve hazırgiyim sektöründeki 

                                                             
244 İTKİB, (çevrimiçi) http://www.itkibdestek.com , 14.03.2010 
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işletmelerin uluslararası rekabet gücünü arttırmaktır. Tekstil ve hazırgiyim 

sektöründeki KOBİ’lerin yararlanacağı kamu ve özel destek yapılarını 

güçlendirmenin yanısıra, Küme Koordinasyon Merkezi’nin ve sektörü destekleyecek 

diğer birimlerin kurulmasıyla, Türk tekstil ve hazırgiyim sektörünün kapasitesinin 

gelişmesini sağlamak da bu projenin hedefleri arasındadır. Sektörü desteklemek 

amacıyla proje kapsamında kurulan birimler şunlardır: Projenin belkemiği olan 

Küme Koordinasyon Merkezi, İTKİB DESTEK Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık 

Hizmetleri A.Ş. (İTKİB DESTEK) adıyla faaliyete geçmiş olup, proje 

bileşenlerinden moda enstitüsü, İstanbul Moda Akademisi (İMA); Ar-Ge Merkezi ve 

Danışmanlık Merkezi ise İstanbul Tekstil ve Hazırgiyim Araştırma ve Geliştirme 

Merkezi (İTA) ve İstanbul Tekstil ve Hazırgiyim Danışmanlık Merkezi (İDM) adları 

altında faaliyete geçmiştir.  

11. Konya Sanayi Odası Kümelenme Çalışmaları: Konya Sanayi Bölgelerinde 

Kümeleşme Potansiyeli ve Bir Pilot Uygulama konulu proje, AB TR-52 

kapsamında 30.11.2006 tarihinde başlatılmış ve tanımlanan süreye uygun olarak 

30.11.2007 tarihinde sona ermiştir. Hazırlanan bitiş raporunda projenin yürütülme 

sürecine katılmış olan işletmelerden %77,8’i sürdürülebilirlik için katkı 

sağlayacağını belirtmişlerdir. Bu bağlamda otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren 

12 işletme ile gönüllülük esasına bağlı olarak yola çıkılarak sürdürülebilirlik süreci 

başlamıştır245. Halen kümelenme ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup 

dernekleşme çalışmaları sürmektedir. 

12. Çeşitli Kümelenme Projeleri Çalışmaları: Kümelenme ile ilişkili çeşitli proje 

çalışmaları aşağıda sunulmuştur246; 

- Elazığ İli Valiliği ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kümelenme 

Temelli Stratejik Ekonomik Kalkınma Projesi; Elazığ Valiliği tarafından Elazığ 

Buluşuyor şemsiye programı kapsamında başlatılan Kümelenme Temelli Stratejik 

Ekonomik Kalkınma Projesi kapsamında il düzeyinde kümelenme çalışması 

başlatılmıştır. Proje kapsamında öncelikle Elazığ ili genelinde faaliyet gösteren tüm 

                                                             
245Konya Sanayi Odası; (çevrimiçi) http://www.konyacluster.com/projeninhikayesi.asp , 14.03.2010 
246  (çevrimiçi) http://www.iconomy.org/turkiye-de-kumelenme-projeleri-ve-uygulamalari , 
14.03.2010 
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sektörlerin (tarım, sanayi, hizmet) uluslararası rekabetçilik analizi yapılmış ve 

analiz sonucunda öngörülen mermer ve su ürünleri sektörlerinin öncelikli olarak 

kümelenme analiz çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Kümelenme 

Analizi çalışması Elazığ Valiliği ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 

önderliğinde tamamlanmış ve kümelenme geliştirme safhasına geçilmiştir. 

- Tekirdağ İli Valiliği, KOSGEB, Tekirdağ-Çorlu-Çerkezköy-Malkara Ticaret ve 

Sanayi Odaları Kümelenme Temelli Stratejik Ekonomik Kalkınma Projesi; 

Tekirdağ Valiliği, Tekridağ, Çorlu, Çerkezköy ve Malkara Ticaret ve Sanayi 

Odaları ve KOSGEB Tekirdağ İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilen Kümelenme Temelli Stratejik Ekonomik Kalkınma Projesi 

kapsamında bölge genelinde tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde bir çalışma 

başlatılmıştır. Çalışma, il merkezi ile birlikte Tekirdağ’ın önemli ilçelerinden 

sayılan Çorlu, Çerkezköy ve Malkara bölgelerini de içine alacak şekilde çok 

kapsamlı olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında öncelikle sektörlerin uluslararası 

rekabetçilik analizi elmas modeline göre değerlendirilmiş ve öncelikli sektörler 

tespit edilmiştir. Bu bağlamda öngörülen sektörlerin kümelenme analizi safhasına 

geçilmiştir. 

- AGFORIS- Tarım Gıda Sektöründe Kümelenme Projesi; Finansal Kaynağı: AB 

7. Çerçeve Programı tarafından gerçekleştirilen, toplam bütçesi 1.080.630 Avro, 

süresi 36 ay olan ve koordinatörlüğünü Mersin İl Özel İdaresi’nin yaptığı proje 

kapsamında, proje ortağı bölgelerin tarım ve gıda sektöründe teknolojik işbirliği 

yoluyla dünya pazarından daha çok pay alması hedeflenmektedir. Tarım-gıda 

kümelenmeleri arasındaki araştırma kapasitesini ve altyapılarını ortak diyalog 

platformu ve ortak eylem planı oluşturarak maksimize etmek; sürdürülebilir 

kalkınma, zenginlik ve ekonomik büyüme yoluyla bölgelerin küresel rekabetine 

katkı sağlamak ise diğer amaçlar arasında yer almaktadır. Projenin hedef kitlesini 

Mersin, İtalya’dan Emilia Romagna ve İspanya’dan Murcia Bölgelerindeki ve 

tarım-gıda sektörleri oluşturmaktadır. Bölgenin analizinin yapılması ve sektör 

haritasının çıkarılması, anketler düzenlenmesi. Ortak Aksiyon Planı taslağının 

hazırlanması, bilinçlendirme ve bilginin yaygınlaşması için aktivitelerin 

düzenlenmesi, bölgelerdeki bilgi ve tecrübe paylaşımının maksimum seviyeye 
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çekilmesi, araştırmacılar ve ticari topluluklar arasında karşılıklı işbirlikteliklerinin 

artırılması, teknolojinin gelişmesini destekleyecek çalışmaların yapılması, finansal 

olanakların harekete geçirilmesi, araştırma kurumları ve özel sektör arasındaki 

çapraz iş birlikteliklerinin geliştirilmesi ve bu sayede araştırmaların ticarileşmesinin 

sağlanması proje faaliyetlerinden bazılarıdır. Proje kapsamında Mersin, Avrupa'da 

gıda sektöründe hizmet veren tüm kamu, sivil toplum kuruluşu, özel sektör 

kuruluşlarını bir arada toplamak üzere kurulmuş olan Avrupa Gıda Kümeleri Ağına 

(www.networkfine.net) davet edilmiştir. Bu kapsamda Eylül 2008’de Brüksel’de 

gerçekleştirilen toplantıya katılım gerçekleştirilmiştir. 

13. AKIP Anadolu Kümeleri Işbirliği Platformu: Anadolu Kümeleri İşbirliği 
Platformu-AKİP, 3-4 Haziran 2010 tarihlerinde ODTÜ Kongre Merkezinde 
düzenlenen “Üniversite Sanayi İşbirliği 2010” Kongresi açılışında imzalanan 
protokolle kurulmuştur. Çeşitli illerdeki 14 kümenin bir araya gelmesiyle oluşturulan 
AKİP, 6 ayda bir toplanarak kümelenmelerde kaydedilen ilerlemeleri paylaşacak, 
işbirliği yapacaktır. AKİP üyeleri aşağıdaki gibidir: 

• Ebiltem-Inoviz Sağlık Kümelenmesi Girişimi, 

• Esbaş (Havacılık ve Uzay Kümelenmesi), 

• Denizli Kümelenmeleri,  

• Adıyaman Tekstil Kümelenmesi, 

• Eskişehir Seramik Kümelenmesi, 

• Bodrum Yat Kümesi, 

• Konya Otomotiv Yansanayi Kümesi, 

• Urak,  

• Ostim Savunma ve Havacılık Kümesi,  

• Ostim İş ve İnşaat Kümelenmesi, 

• Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi 

• Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi 

3.7. KÜMELENMENİN REKABETÇİ ÜSTÜNLÜĞE ETKİSİ: REKABETÇİ 

ÜSTÜNLÜK YAKLAŞIMLARI  
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Rekabet üstünlüğü kavramının tarihsel gelişim seyrine bakıldığında bu 

kavramın 1980'lere kadar strateji anlamında kullanıldığı görülmekte olup, rekabet 

üstünlüğü kavramına değinilmemiştir. M.E. Porter'ın bile 1979 yılında yayınladığı 

eserinde rekabet üstünlüğü ifadesi yerine strateji kavramını kullandığı görülmektedir. 

Rekabet üstünlüğü ile ilgili yazında meydana gelen gelişmelerle beraber zaman 

içinde "sürdürülebilir rekabet üstünlüğü" kavramı gelişim ve değişim sürecinden 

geçmiş ve Porter'ın da, "Rekabet Üstünlüğü" adlı eserinin 1998 yılında yapılan yeni 

baskısında rekabet üstünlüğü yerine "sürdürülebilir rekabet üstünlüğü" kavramını 

kullandığı görülmüştür247.  

Rekabetçi üstünlük kavramının gelişimini temel katılımlar ve ana yaklaşımlar 

çerçevesinde değerlendirildiginde; 

• İlk Yaklaşımlardan Porter’ın Katılımına kadar olan süre, 

• İşletme Odaklı Yaklaşım, 

• İşletme Odaklı Yaklaşım Sonrası: Yeni Yaklaşımlar 

olarak gruplandırılabilir248. 

 

3.7.1. İlk Yaklaşımlardan Porter’ın Katılımına Kadar Olan 
Süre 

 

Rekabetçi üstünlük kavramına ilk yaklaşımlar, daha çok işletmenin dış 

çevresine bağlı olarak iki eksenli ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 1937’de 

Alderson, rekabetçi üstünlük fikrini temel bir görüşte incelemiştir. Buna göre, 

rekabet uyumunun temel yönü, satıcıların çeşitli taleplerini karşılayan tedarikçilerin 

özelliklerindedir. Rekabetçi üstünlük kavramı, sistematik olarak 1960’lı yılların 

başında analiz edilmeye başlanmıştır. Rekabetçi üstünlüğün analizi ile ilgili Harvard 

Okulu’nun yaklaşımı işletme stratejisinin dış çevre etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. 
                                                             
247Korhan KARACAOĞLU, “Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli 
Bakış Açısı: Kayseri'de Faaliyet Gösteren İmalât Sanayi İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi”, Doktora 
Tezi, Ankara, 2006, s.18 
248 Özlem ÇETİNKAYA, a.e., s.55 
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Harvard Okulu’ndan Porter’a kadar dış çevre merkezcilik önemini sürdürmüştür. 

Buna göre; strateji, işletmeler ve sektör arasındaki tek yönlü etkileşimin sonucudur. 

M. E. Porter, 1980 ve 1985 yıllarında yayınladığı iki eserinde sanayideki rekabetçi 

güçlerin stratejilerini nasıl şekillendirdigi ve buna bağlı olarak rekabetçi üstünlüğü 

sağlayacak stratejilerin ne olduğu üzerinde durmuştur.  

 

3.7.2. İşletme Odaklı Yaklaşım 
 

1980’lerde yeni bir yaklaşım, rekabetçi üstünlük çalışmaları içinde 

geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, işletmenin kaynak tabanlılık görüşüdür (KTG – 

Resource–Based). İşletme odaklı bu yaklaşımda içsel kaynakların analizi 

yapılmaktadır. Analizin amacı, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesidir. 

Son zamanlarda yapılan pekçok çalışma öncelikle işletmenin içsel analizi üzerine 

odaklanmaktadır. İçsel analizde, ön plânda olan kaynaklar ile yetenekler arasındaki 

farklılığın işletme tarafından geliştirilmesi ve korunmasıdır. İşletmeler ihtiyacı olan 

kaynakları piyasada kazanabilirler. Yetenekler ise, işletmenin bilgi ve beceri 

yaratmasına yönelik kullandığı kaynakların bir sonucudur. Sonuç olarak, kaynak 

tabanlılık görüşüne göre, kaynaklar ve yetenekler işletmenin etkisi altında sürekli 

değişir.  

 

3.7.3. İşletme Odaklı Yaklaşımdan Sonrası: Yeni Yaklaşımlar 
   

Günümüzdeki yeni araştırmalar kaynak tabanlılık görüşünü esas alarak 

yapılan geliştirilmiş çalışmalardır. Bu araştırmalara son yıllardaki katılımlar 

şunlardır249: 

• Amit ve Schoemaker: Çoklu Perspektif Yaklaşımı. 

• Ghemawat : Rekabet Üstünlüğü ve Bağlantılı Yaklaşım. 

                                                             
249  N.  PAPATYA,  “Sürdürülebilir  Rekabetçi  Üstünlük  Sağlamada  Kaynak  Tabanlı  Stratejik 
Pazarlama  Yaklaşımı  Isparta  İli  Sanayi  Sektörü  İşletmelerinde  Uygulama”,  Dumlupınar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kütahya, 2002, s.32 
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• D’aveni Yüksek Rekabet Fikri: Kısa Dönemli Rekabet Üstünlüğü Yaklaşımı 

• Porter’ın En Son Çalışmaları 

Amit ve Schoemaker: Çoklu Perspektif Yaklaşımı: Amit ve Schoemaker çoklu 

perspektif yaklaşımını kabul ederek, rekabetçi üstünlük sağlamada eş zamanlı oluşan 

farklı kavramsal araçlar kullanmanın mümkün olabilecegini vurgulamışlardır. 

Özellikle, sektör üzerinde etkileri olan bazı bileşenlerin oynadığı rolü ve sonuç 

olarak işletmenin stratejik süreci üzerinde durmuşlardır. Onların odaklandığı 

bileşenler; 

• Belirsizlik, 

• Karmaşıklık, 

• Örgüt içi çatışmalardır. 

Ghemawat : Rekabet Üstünlüğü ve Bağlantılı Yaklaşım: Ghemawat, rekabetçi 

üstünlük analizinden bağlantı fikrinin analizine geçiş yaparken, değişime odaklanma 

gereksinimini vurgulamıştır. Kaynak yaratma süreci yerine Ghemawat bağlantı 

kavramının ya da yeni kaynaklar ve yeni yetenekler yaratmanın önemini 

savunmaktadır. Rekabetçi üstünlük yaratma yatırım kararları ile bağlantılıdır. 

Önerdiği analiz fayda – maliyet analizidir. Bu süreçte esneklik işletmenin rekabetçi 

üstünlüğü sürdürebilmesini sağlayan önemli bir yoldur. Ghemawat’ın analizi 

esneklik ve mekanizmanın süre durumuyla bağlantı kurması açısından faydalıdır. Bu 

mekanizmaların bazı işlevleri açıklandığı zaman eksiklikleri de ortaya çıkarmaktadır. 

D’aveni : Yüksek Rekabet ve Kısa Dönemli Rekabetçi Üstünlük Yaklaşımı: Bu 

görüşe göre, işletmeler hızlı stratejik değişimlerle piyasa ihtiyaçlarına karşılık 

vermek ve farklı davranış kurallarını takip etmek zorundadırlar. D’Aveni’ye göre, 

işletmenin temel amacı ve gerçek güçlülüğü özellikle, rekabetçi üstünlük 

kazanabilmeye yönelik ayırt edici yetenekler yaratmak değil, hep yeni ve farklı kısa 

dönemli rekabetçi üstünlüklerini gerçekleştirebilme yeteneğidir. 

Porter’ın Yeni Yaklaşımı: Son Çalışmaları: Porter’a göre, “bir sektörde rekabet 

eden her işletmenin açıkça tanımlanmış ya da tanımlanmamış bir rekabet stratejisi 

bulunur. Bu strateji her plânlama sürecinde açıkça geliştirilmiş ya da geliştirilmemiş 
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olsa bile; zamanla işletmenin işlevsel bölümlerinin etkinlikleri ile geliştirilmiş 

olabilir. Kendi haline bırakıldığında her bir işlevsel bölüm, kaçınılmaz bir şekilde 

profesyonel olarak, ya da işin başında olanların özendirilmesi ile kendilerine zorla 

kabul ettirilen yaklaşımları izleyecektir. Ne var ki bölüm bazındaki bu yaklaşımların 

toplamı, çok ender olarak en iyi stratejiye eşit olur”250. 

 

3.7.4. Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli Yaklaşım 
 

1960'lı yıllardan 1980'li yıllara kadar dış çevre, başarılı olmak için işletmeler 

tarafından seçilen stratejilerin en önemli belirleyicisi olarak düşünülmüştür. 

İşletmenin performansının belirlenmesinde sırasıyla ve öncelikli olarak; endüstrinin 

özellikleri, ölçek ekonomileri, piyasaya giriş engelleri, çeşitlendirme, ürün 

farklılaştırma ve endüstrideki işletmelerin yoğunlaşma derecesinin belirleyici 

olduğuna inanılmaktadır. 

Endüstri temelli yaklaşımı destekleyen Klâsik Endüstriyel Organizasyon 

İktisadı ile M.E. Porter tarafından geliştirilen endüstri / pazar temelli rekabet 

üstünlüğü anlayışı aşağıda incelenmiştir251. 

 

3.7.4.1. Klâsik Endüstriyel Organizasyon Iktisadi 
 

Endüstriyel organizasyon teorisine bakıldığında, standart mikro iktisat 

analizinden farklı olarak rekabetin tam rekabetten uzaklaştığı durumları analiz 

etmektedir. Zira geleneksel mikro iktisat teorisi; tüketiciler, üreticiler ve devlet 

arasındaki etkileşimi tam rekabet ve tekel şartlarında ele almaktadır. Ancak, gerçek 

hayatta karşılaşılan tekelci rekabet ve oligopol örnekleri geleneksel mikro iktisadın 

tam rekabet ve tekelci anlayışı ile birebir örtüşmemektedir. 

                                                             
250 M.PORTER, a.g.e., s. 6-7 
251 K. KARACAOĞLU, “Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış 
Açısı: Kayseri'de Faaliyet Gösteren İmalât Sanayi İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi”, Ankara, 2006, 
s. 20 
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Endüstriyel organizasyonda temel yaklaşım geleneksel yaklaşım olarak da 

bilinen "yapı-davranış-performans" (structure-conduct-performance-S-C-P) 

paradigmasıdır252. 

 

3.7.4.1.1. Yapı-Davranış-Performans 
Paradigması 

 

Yapı-davranış-performans paradigması iki temel varsayım üzerine inşa 

edilmiştir: 

1. Paradigmaya göre endüstri yapısı uzun dönemde değişmeyen veya istikrarlı 

bir yapıya sahiptir. Endüstri yapısı sürekli değişiklik gösterirse; endüstrinin yapısı, 

işletme davranışı ve performans arasındaki etkileşimi belirlemek güçleşecektir. Bu 

nedenle, piyasa yapısının uzun dönemde bile çok yavaş değiştiği ya da hiç 

değişmediği varsayılmıştır. 

2. Paradigma, eldeki veriler ve özellikle muhasebe verilerinden hareketle 

piyasa gücünün ölçümünün yapılabileceğini hareket noktası olarak kabul etmektedir. 

Bu yaklaşım tam rekabet piyasasının belirlediği performans düzeyine 

ulaşmayı engelleyen davranış ve yapıların tespit edilerek bunların cezalandırılması 

veya engellenmesi esasına dayanmaktadır. Bu yaklaşımın dayandığı ikinci önemli 

varsayım rekabetin kendi kendisini sürdürme dinamiğine sahip olmadığı 

varsayımıdır. Bu nedenle, yaklaşım rekabetin korunmasına yönelik düzenlemeleri 

devletin en önemli işlevleri arasında görmektedir. Yapı-Davranış-Performans 

paradigması, hükûmet düzenlemeleri yoluyla endüstrilerin rekabetçiliğinin 

değerlendirilebileceğini iddia ederken, ortalamanın üzerinde gerçekleşen ekonomik 

performansın kaynağının endüstrinin yapısal özelliklerinde aranması gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Bu paradigmadaki yapı kavramı endüstriyi, endüstrideki rekabetçi sayısını, 

ürünlerin homojenliğini ve endüstriye giriş-çıkış maliyetlerini içerir. Endüstri 

                                                             
252 K. KARACAOĞLU, a.e., s.22 
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yapısını belirleyen bu öğeleri "yoğunlaşma" ve "giriş engelleri" şeklinde iki başlık 

altında toplamak mümkündür. Endüstrideki işletme sayısı, büyüklüğü ve dağılımı 

yoğunlaşmayı dolayısıyla endüstri yapısını belirleyen en önemli öğedir, diğer önemli 

öğe olan giriş engelleri ise yoğunlaşmayı etkileyerek dolaylı yoldan endüstri 

yapısının belirlenmesinde rol oynamaktadır. 

Gerçek hayatta sıklıkla karşılaşılan; tekel, oligopol ve tekelci rekabet 

piyasalarında yoğunlaşma oranının tam rekabete kıyasla yüksek olması ve endüstriye 

girme potansiyeli bulunan işletmelerin girişini engelleyen öğelerin varlığı, bu türden 

piyasa yapılarında ortalamanın üzerinde getiri elde eden işletmelerin, fiyatlarını 

marjinal maliyetin üzerinde belirlemelerine sebep olmaktadır. Böylece yerleşik 

işletmeler piyasa gücü elde ederken, ekonomik etkinlik azalmaktadır. Sonuç olarak 

ulaşılan endüstri performansı istenenin altında kalmaktadır. 

 

3.7.4.1.2. M.E. Porter’ın Rekabet 

Üstünlüğü Oluşturmada Beş Güç Modeli 

 

Porter'a göre rekabet üstünlüğü sonucu oluşan endüstri kârlılığı, ürünün ne 

kadar sevildiğinin veya yüksek ya da düşük teknolojiyle üretilip üretilmediğinin bir 

işlevi değil, endüstri yapısının bir işlevidir. Endüstri yapısı, endüstrinin evrimi gereği 

zaman içinde değişebilse de görece sabittir. Endüstride yaşanacak yapısal bir değişim 

beş rekabet gücünün göreli etkinliğini değiştirebilir ve bu da endüstrinin kârlılığını 

olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden rekabet stratejisinde, doğru 

endüstrinin seçilmesi ve bu endüstrideki beş rekabet gücü öğesinin rakiplerden daha 

iyi analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki şekilde endüstri kârlılığını 

belirleyen beş rekabet gücü ögesine yer verilmiştir. 
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Şekil 4 : Beş Rekabet Gücü Öğesi 

 

Kaynak: K. KARACAOĞLU, Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli 
Bakış Açısı: Kayseri'de Faaliyet Gösteren İmalât Sanayi İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi , Ankara, 
2006, s.28 
 
 

Bir işletmenin endüstri yapısını etkilemeye yönelik çabaları endüstrinin 

çekiciliğini iyi veya kötü yönde değiştirebilir. Takip edilen pek çok strateji sayesinde 

rekabetin kurallarında da değişiklikler olabilmektedir. Öte yandan her endüstride beş 

güç ögesinin aynı şekilde etkili olacağına dair bir kural yoktur ve her endüstrinin 

kendine özgü yapısı vardır253. 

Porter, beş güç modeli aracılığıyla, bir endüstrideki rekabetin dinamiklerini ve 

analiz yöntemini belirlemiştir. Söz konusu beş güç analizi, aşağıdaki şekilde daha 

ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Rekabet üstünlüğü oluşturmada 

önemli etkiye sahip umsurlardan ilki endüstriye yeni girecek işletmeler ve bu 

işletmelerin oluşturdukları tehditlerdir. 

Endüstriye Yeni Girecek İşletmeler ve Oluşturdukları Tehditler: İşletmenin iş 

çevresinin çekiciliği, aynı iş alanına başka işletmelerin girebilmesini teşvik 

                                                             
253 M. PORTER, a.g.e., s.7 
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etmektedir. Yeni girenler, ya son zamanlarda bir endüstride faaliyet göstermeye 

başlamış olan ya da yakın gelecekte o endüstride faaliyete başlama tehtidinde 

bulunan işletmelerden oluşmaktadır. Yeni işletmelerin endüstriye girişi ile birlikte 

endüstrinin rekabet düzeyi artacak ve mevcut işletmelerin performansı düşecektir. 

Endüstriye girişler, normalin üzerinde performans ve getiri olduğu sürece devam 

edecek, bütün rekabetçi işletmeler eşit getiri ve performansa ulaştığında ise sona 

erecektir254.  

 

Şekil 5 : Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış Açısı 

 

Kaynak: K. KARACAOĞLU, M.E.Porter, Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve 
Kaynak Temelli Bakış Açısı: Kayseri'de Faaliyet Gösteren İmalât Sanayi İşletmeleri İçin Bir Model 
Önerisi , Ankara, 2006: 30 
 
 

Gelişme hızı ve kârlılık derecesinin yüksek, rekabet şiddetinin düşük olduğu 

büyüme evresindeki endüstriler, çekici olarak kabul edilirler.  

                                                             
254  J. B. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Prentice Hall, New Jersey., 
2001, s.79 
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Porter'ın beş güç modelinde yer alan öğeler; İkame ürün, Yeni girecek 

işletmeler, Tedarikçiler, Alıcılar ve Mevcut işletmeler arasındaki rekabettir255. 

İkame Ürün Tehdidi: Genel anlamda bir sektördeki tüm işletmeler, ikame 

ürünler üreten sektörlerle rekabet içindedir. İkame ürün veya hizmetler, hemen 

hemen aynı tüketici gereksinimlerini farklı şekillerde karşılamaktadırlar. İkame 

ürünler, endüstrideki işletmelerin kârlı bir şekilde belirleyebilecekleri fiyatlara bir üst 

sınır koyarak bir sektörün potansiyel getirilerini kısıtlar, yani ikame ürünlerin etkisi 

sektörün genel talep esnekliği olarak özetlenebilir256. Burada söz konusu olan, sektör 

şartlarının meydana getirdiği bir rekabet durumu olmayıp, piyasaya sektör dışından 

gelebilecek olası bir rekabet durumu ve bunun sonucunda işletmenin ürettiği ürüne 

alternatif bir ürünün piyasaya girme olasılığı vurgulanmaya çalışılmaktadır. Bir 

ürünün ikamesi varsa, tüketiciler en küçük fiyat hareketliliği durumunda talep, fiyat 

karşısında esnek olduğu için ikame ürünlere kayabilmektedirler.  

Öte yandan ikame malların potansiyel rakip olup olamayacağı; değişen 

tüketici eğilimlerine, ikame mallara geçmenin maliyetine ve ikame malların yarar-

fiyat-kalite üstünlüğüne sahip olması gibi koşullara bağlıdır257.  

Endüstriden veya ürün pazar şartlarından kaynaklanan bir başka tehdit öğesi 

ise tedarikçilerin pazarlık güçleridir. 

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü: Endüstri içi ilişkilerde işletmenin kararlarını 

etkileyecek faktörlerden bir diğeri işletmeye mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerin 

yüksek pazarlık gücüne sahip olup olmamalarıdır. Pazarlık gücü yüksek tedarikçiler, 

işletmeyle ilişkilerinde çoğu zaman kendi kararlarını kabul ettirebilecek, bu nedenle 

de işletme kendi stratejik karar ve davranışlarını seçme ve uygulama konusunda tam 

esnekliğe sahip olamayabilecektir. Tedarikçilerin pazarlık gücü az ise bu durumda 

işletme, tedarikçilerle olan ilişkilerinde taleplerini tedarikçilere kabul ettirebilecek ve 

dolayısıyla kendi stratejilerini özgür olarak uygulayabilecektir. 

                                                             
255 K. KARACAOĞLU, a.e., s.31 
256 M. PORTER, a.g.e., s. 28 
257  H.  ÜLGEN;  K.  MİRZE,  İşletmelerde  Stratejik Yönetim, Birinci  Basım,  Literatür  Yayınları, 
İstanbul, 2004, s.97 
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Özellikle hammadde, yarı mamul ve yedek parça gibi ürünler üreten küçük 

işletmeler, büyük imalâtçı işletmelerle ilişkilerinde onların birer yan sanayi şeklinde 

faaliyet gösterdiklerinden, ölçekleriyle de orantılı bir biçimde, pazarlık gücü 

bakımından çoğunlukla yetersiz kalmaktadırlar. Bu nedenle bu tür tedarikçiler, 

OPEC ve Uluslararası Kahve Örgütü örneklerinde olduğu gibi kartelleşmeye ve bu 

yolla pazarlık güçlerini arttırmaya çalışmaktadırlar. 

Bir endüstride tedarikçileri güçlü kılan koşullar şunlardır258,259: 

- Girdilerin Farklılaştırılması: Tedarikçi böyle bir durumda pazarda tek 

üreticidir. Bunun sonucunda ürünlerinde de farklılık yaratıyorsa böylesi bir durumda 

alternatif ürünlerin bulunmaması tedarikçilerin pazarlık güçlerini arttırır. 

- Tedarikçilerin Geçiş Maliyetlerinin Yüksekliği: İşletme, girdilerini yeni 

tedarikçilerden satın almak istemesine rağmen, yeni tedarikçiye geçmenin bir defaya 

mahsus değiştirme maliyeti yüksek ise bunu gerçekleştiremeyebilir. Bu durumda da 

mevcut tedarikçinin pazarlık gücü yükselecektir. 

- İkame Girdilerin Varlığı / Yokluğu: Faaliyet gösterilen endüstri dalında 

ikame ürün sağlayacak işletme yoksa tedarikçilerin pazarlık güçleri yüksektir. Aksi 

halde düşüktür. 

- Tedarikçilerin Yoğunlaşması: Endüstriye ürün sunan bir veya birkaç 

işletmenin baskın olduğu ve kendisinden daha az yoğunlaşmaya sahip alıcılar 

piyasasına satış yapan tedarikçiler; fiyat, kalite ve koşullar üzerinde kayda değer 

etkilere sahiptirler.  

- Tedarikçiler İçin Satış Hacminin Önemi: Tedarikçinin toplam satış cirosu 

içinde işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre olan satışlarının önemli bir yer 

tutmaması ya da çok düşük düzeylerde olması, tedarikçinin bu endüstriyi önemli 

görmemesine neden olmakta, bu durumda kendini pazarlık yapmak zorunda 

hissetmeyen tedarikçinin pazarlık gücünü yükseltmektedir. 

- İleriye Doğru Entegrasyon Tehdidi: Tedarikçinin ürünlerini sattığı 

işletmenin faaliyette bulunduğu endüstriye girme olasılığıdır. Güçlü bir tedarikçinin 

                                                             
258 H. ÜLGEN; K. MİRZE, a.e., s.98-99 
259 M. PORTER, a.g.e., s. 34-35 
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mal sattığı sektöre girebileceği düşüncesi, sektörde mal alan işletmeleri tedarikçi ile 

fazla uğraşmamak eğilimine sokar ki bu durum tedarikçinin gücünün yüksek 

olduğuna işarettir. Endüstrinin rekabetçi yapısının şekillenmesinde etkili rol oynayan 

ögelerden bir diğeri ise alıcıların pazarlık güçleridir. 

Alıcıların Pazarlık Gücü: Bir endüstrideki üreticiler ve onların alıcıları 

arasındaki ilişkilerin gücünü belirlemeye yönelik analizler, üreticiler ve onların 

tedarikçileri ile olan ilişkilerinin analizleri ile büyük ölçüde benzerlik 

göstermektedir. Alıcılar, sektörün kârlılığına mal olacak şekilde fiyatları aşağıya 

çekmeye çalışarak, satın aldıkları malların miktarını azaltarak, daha kaliteli mal ve 

hizmet için pazarlık etmek suretiyle pazarlık güçlerini kullanmaktadırlar. Bu nedenle 

bazen alıcıların isteklerinin büyük bir çoğunluğu işletmelerce yerine getirilmek 

zorunda kalınabilmektedir. 

Mevcut İşletmeler Arasındaki Rekabet: Bir endüstrideki işletmeler 

karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerine bağımlı oldukları için bir 

işletmenin herhangi bir faaliyeti diğerlerinin rekabetçi tarzda cevap vermelerine 

sebep olabilmektedir. Rekabetin yoğunluğu, bir işletmeye rakipleri tarafından 

meydan okunduğu veya pazar pozisyonunu geliştirme fırsatı tanındığı zaman 

artabilmektedir. Serbest piyasa ekonomisi şartlarının geçerli olduğu çoğu endüstride, 

mevcut işletmeler arasında yüksek düzeyde rekabet vardır. Bu rekabet genellikle; 

fiyat yoğun rekabet, ürün farklılaştırma ve ürün geliştirme şeklinde 

gerçekleşmektedir260. 

Uluslararası Çevreden Kaynaklanan Tehditler: Porter'ın beş güç 

modelinin sağladığı en önemli faydalardan biri, bu yaklaşımın strateji konusuyla 

ilgilenen yöneticileri rekabet kavramının tanımını genişletmeye zorlamış olmasıdır. 

Geleneksel olarak bir işletmenin rakipleri, belirli ürün veya hizmetler ile ilgili olarak 

aynı tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak için faaliyet gösteren işletmeler olarak 

tanımlanabilir. Bununla beraber rakipler, o işletmenin ekonomik performansını 

düşürmeye çalışan; örgüt, grup veya bireyler olarak da düşünülebilir. Beş güç 

yaklaşımı rekabetin kaynağının alabileceği şekilleri tanımlamak için gözönünde 

                                                             
260 K. KARACAOĞLU, a.g.e., s.49 
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bulundurulan bir araçtır. Bu yaklaşımın ögeleri endüstrinin çekiciliğini 

azaltabilmekte ve işletme için tehdit oluşturabilmektedir. 

Beş güç modeli, bir endüstride gerçekleşebilecek rekabetin türlerinin tanımını 

yaparken, bir yandan da ilgisini bu yaklaşımın nasıl uygulanabileceğine ve 

işletmelerin karşı karşıya kalabileceği tehditlerin yapısını anlamaya 

yoğunlaştırmaktadır. Uluslararası bağlamdan kaynaklanan tehditler Porter'ın beş güç 

modelinde belirtilmemekle beraber, rekabet ortamına olan etkisinden dolayı bu 

araştırmada dikkate alınmıştır. Bunu yapmanın nedenlerinden biri de işletmenin iç 

piyasası dışından gelebilecek tehditlerin kaynağını belirleyebilmektir. Farklı 

ülkelerden gelen işletmeler, yerli piyasada faaliyet gösteren işletmeler için bir 

endüstrideki tehdit düzeyinin belirlenmesi bakımından çok önemlidir. Beş güç 

yaklaşımı bakımından yabancı ülkelerden gelen işletmelerin tanımlanmasındaki 

başarısızlık, bir endüstrinin olduğundan daha çekici veya daha az çekici şeklinde 

algılanması gibi bir sonuca neden olabilmektedir. 

 

3.7.5. REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA KAYNAK TEMELLİ 
YAKLAŞIM 

 

Rekabet üstünlüğü konusunda endüstrinin sunduğu fırsat ve tehditlere dayalı 

endüstri temelli bakış açısına karşın, işletmeye özgü kaynak ve kabiliyetlerden 

hareketle üstünlük ve zayıflıklara dayalı ve endüstri temelli bakış açısını tamamlayıcı 

yeni bir rekabet üstünlüğü anlayışı olan kaynak temelli bakış açısı ortaya çıkmıştır. 

Bu bakış açısı ile içsel analiz, dışsal analiz ve rekabet çevresi bir bütün olarak 

değerlendirilmektedir261. 

 

 

 

                                                             
261 D. COLLINS; C. MONTGOMERY, "Competing On Resources: Strategy in The 1990s", Harvard 
Business Review, July‐August, 1995, ss.118‐128 
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3.7.6. Kaynak Temelli Bakış Açısı İle Endüstri Temelli Bakış 

Açısı Arasındaki Farklılıklar 

 

Kaynak temelli bakış açısının varsayımları stratejiye ilişkin endüstriyel 

organizasyon modelinin varsayımlarından farklılık gösterir. endüstriyel organizasyon 

modeline göre performans üstünlüğü veya kârlılık, çekici bir endüstrinin 

seçilmesinden ve o endüstrinin sahip olduğu yapısal özelliklerden ileri gelmektedir. 

Porter'ın beş güç modeli endüstri çekiciğinin değerlendirilmesi için analitik bir 

araçtır. Kaynak temelli bakış açısının tam aksine endüstriyel organizasyon modeli, 

kaynakların mobil olduğunu varsaymaktadır. Çekici bir endüstri tanımlanırken, 

gereken bütün kaynakların işletmeler tarafından kolayca elde edilebildiği kabul 

edilmektedir. 

Kaynak temelli bakış açısı, işletmelerin yalnızca dış çevreye değil, iç çevreye 

de odaklanılması gerektiğini, dolayısıyla rekabet çevresinin bir bütün olarak ele 

alınması gerektiğini ileri sürmektedir262. Nerede rekabet edilebileceğini seçmek 

önemlidir, fakat bunun için evrensel bir yasa yoktur ve hiçbir pazar diğer bir 

pazardan devamlı surette daha kârlı değildir. Bu dinamik bakış açısına göre başarının 

anahtarı kaynaklar ve uygun yeteneklerin doğru bileşimini sağlayabilmektir, çünkü 

bu paradigmaya göre işletmeler; bilgi, rutinler ve örgütsel yetenekler temelinde 

rekabet etmektedirler. Bu yaklaşımda, Grant'ın belirttiği gibi "bir birey için beceri 

neyse bir örgüt için de yetenek odur", işletmeler birbirinden farklıdır ve bu 

farklılıklar temelinde rekabet ederler anlayışı hakimdir263. Kaynak temelli bakış açısı 

rekabet çevresini endüstri temelli bakış açısında olduğu gibi statik değil de dinamik 

ve sürekli değişken kabul ettiğinden geleceğe odaklanmak ve bunu yaparken de 

yaratıcı/yenilikçi olmak durumundadır. Bu anlayışta etkinin yönü endüstri temelli 

rekabet anlayışında olduğu gibi pazardan örgüte doğru değil, örgütten pazara 

doğrudur. Aşağıdaki tabloda iki bakış açısı arasındaki temel farklılıklar 

gösterilmektedir; 

                                                             
262 D. COLLINS; C. MONTGOMERY, a.g.e., s.118 
263 R.BAKOĞLU, "Kaynak Bazlı Firma Teorisi Kapsamında Değişen Rekabet Avantajı Kavram ve 
Anlayışı", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C. 32, S. 1, 2003, ss. 65‐76 
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   Tablo 25 : Rekabet Üstünlüğü Anlayışına İlişkin Endüstri Temelli Bakış Açısı  
                     İle Kaynak Temelli Bakış Açısı Arasındaki Temel Farklılıklar 

 Endüstri 
Temelli Bakış Açısı 

Kaynak 
Temelli Bakış Açısı 

Analiz Birimi Endüstri İşletme 

Endüstrideki İşletmelere Bakış 
Açısı 

İşletmeler benzer özellikler 
gösterir İşletmeler birbirinden farklıdır 

Rekabet Üstünlüğünün Temeli Piyasa gücü ve endüstriye giriş 
engelleri 

Kaynaklar, temel yetenekler / 
örgütsel yetkinlikler 

İşletmelerin Çeşitlendirme 
Uygulamaları 

Endüstride ortaya çıkacak 
olağanüstü fırsatların 
değerlendirilmesine dayanır 

Temel yeteneklere dayanır 

Rekabet Yaklaşımında Odak 
Noktaları Pozisyon, baskınlık Yenilik 

Rekabet Anlayışındaki 
Öncelikleri 

Rekabet üstünlüğünün 
yakalanması 

Rekabet üstünlüğünün 
sürdürülmesi 

Rekabette Yenilik ve 
Yaratıcılık Anlayışları 

Kârlı bir sektörde doğru bir 
konumun belirlenmesi ve 
endüstrinin yapısının 
değiştirilmesi 

Endüstride rekabetin kurallarını 
değiştiren, değiştirme potansiyeli 
olan yeni rutinler beceriler ve 
örgütsel yetenekler geliştirme 
(kaynaklar ile uygun yeteneklerin 
doğru birleşimini yapma) 

Etkinin Yönü Dışarıdan içeriye İçeriden dışarıya 
Strateji Geliştirme Anlayışı Stratejik uyum Stratejik yayılma 
İşletme Stratejisinde Başlangıç 
Noktası Pazar / Endüstrinin Yapısı İşletmenin kaynakları ve içsel 

yapısı 
İşletme Stratejisinde Rekabet 
Silahı 

Pazarlık gücü ve hareketlilik 
engeli 

Daha üstün kaynaklar ve taklit 
engelleri 

İş Birimleri ve 
Koordinasyonları 

Yüksek derecede bağımsız 
(otonom), düşük düzeyde 
koordinasyon 

Oldukça bütünleşmiş (etkileşimli), 
yüksek düzeyde koordinasyon 

Çevreye Yönelik Varsayımlar Öngörülebilir, yavaş değişen Bilinmeyen, dinamik 

İşletmeye Yönelik Varsayımlar

İşletmeler çevrelerinde oluşan 
fırsatları yakalayan ya da 
yakalamak için gerekli kaynakları 
oluşturmaya çalışan aktörlerdir. 

İşletmeler birbirlerinden farklıdır 
(kaynak ve yetenekler heterojen 
olarak dağılmıştır) ve bu 
farklılıklar temelinde rekabet 
ederler. 

Kaynak: Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış Açısı: Kayseri'de 
Faaliyet Gösteren İmalât Sanayi İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, Korhan 
KARACAOĞLU, Ankara, 2006, s.63 

 

Kaynaklar, Kabiliyetler ve Temel Yetenekler: Kaynak temelli bakış açısının 

getirdiği temel yaklaşım, işletmeyi sadece ürün pazar faaliyetleri kapsamında değil 

de daha çok işletmeye özgü maddî ve maddî olmayan kaynaklar portföyü şeklinde 

görmekten ibarettir. İşletmeyi oluşturan kaynaklar, o işletmenin üstünlük ve 

zayıflığının kaynağı olarak görülmektedir. Daha biçimsel bir ifadeyle, bir işletmenin 

kaynakları, kendisine büyük oranda kalıcı bir biçimde bağlanmış maddî ve maddî 
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olmayan varlıklardır. Bu varlıklar, ürün veya bina gibi maddî varlıklar, çalışanların 

bilgi ve deneyimlerinden oluşan insan kaynakları, örgüt kültürü ve örgüt yapısı gibi 

ögelerden oluşan örgütsel kaynaklar ve borç ve özsermaye gibi ögelerden oluşan 

finansal kaynaklardan meydana gelmektedir264. 

Kaynak ve kabiliyetler arasında temel bir ayrım vardır. Kaynaklar (resources) 

üretim sürecine giren girdilerdir ve temel analiz birimini oluştururlar. İşletmenin 

kaynak kalemlerine; sermaye donanımı, çalışanların becerileri, patentler ve markalar 

gibi ögeler dahil edilebilmektedir. Kabiliyetler (capabilities) ise bazı görev ve 

faaliyetleri yerine getirmek için kaynakların biraraya gelebilme gücüdür. Kaynaklar, 

işletme tarafından ya sahip olunan ya da kontrol edilen varlıklar iken kabiliyetler, 

işletmelerin sahip oldukları kaynakların mal veya hizmete dönüştürülebilmesi için 

biraraya getirilme ve kullanılabilme yeteneğini ifade etmektedirler. Kaynaklar 

işletmenin kabiliyetlerine temel teşkil ederken, kabiliyetler de rekabet üstünlüğünün 

asıl sebebidirler. Bu nedenle, kabiliyetler rekabet üstünlüğü elde etmede birçok 

araştırmacı tarafından temel hareket noktası olarak kabul edilmektedir. 

Kaynak Sınıflaması: Genelde işletme kaynakları; etken ve etkili stratejilerin 

geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayan, ayrıca işletme tarafından kontrol edilen; 

bilgi, işletme özellikleri, örgütsel süreçler, yetenekler, kabiliyetler ve tüm 

varlıklardan oluşur. Söz konusu kaynaklar, genel olarak tek başına rekabet 

üstünlüğüne yol açmazken, gerçekte rekabet üstünlüğü nadir bulunan çeşitli 

kaynakların biraraya gelmesiyle oluşur. 

Çeşitli araştırmacılar işletmelerin kaynak portföyünü farklı kavramlarla 

açıklamaktadırlar. Wernerfelt söz konusu kaynaklardan; sabit varlıkları maddî 

kaynaklar, plân ve projeleri maddî olmayan kaynaklar ve kültürü de kabiliyetler 

şeklinde tanımlamıştır. Bahse konu kaynaklar, "maddî" ve "maddî olmayan" 

kaynaklar şeklinde de sınıflandırılmıştır. Prahalad ve Hamel tarafından "temel 

yetenekler" olarak adlandırılan kaynaklar Itami, Amit ve Schoemaker tarafından 

"görünmeyen varlıklar", Hofer ve Schendel tarafından da "ayırt edici yetenekler" 

şeklinde ifade edilmiştir. Bu kaynaklar Barney tarafından; finansal, fiziksel, örgütsel 

                                                             
264 J.B. BARNEY, a.g.e., s.85 
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ve insan kaynakları ana başlıklarına göre dörde ayrılmaktadır. İnsan kaynakları, 

Barney ve Grant'ın sınıflamasında olduğu gibi kimi kaynaklarda ayrı bir alt başlıkta 

değerlendirilirken, bazı kaynaklarda da Wernerfelt ve Hall tarafından yapılan 

sınıflandırmada olduğu gibi maddî olmayan kaynaklar başlığı altında 

değerlendirilmektedir. İnsan kaynakları bu araştırmada da maddî olmayan kaynaklar 

kapsamında ele alınmıştır. Aşağıdaki tabloda kaynakların; maddî, maddî olmayan ve 

insan kaynakları şeklinde Grant tarafından yapılan sınıflaması yer almaktadır265. 

                                                             
265 K. KARACAOĞLU, a.g.e., s.67 
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Tablo 26: İşletme Kaynaklarının Değerlendirilme ve Sınıflandırılması 

Kaynaklar İlgili Özellikler Temel Göstergeler 

Maddî Kaynaklar (Tangible Resources) 

Finansal 
Kaynaklar 

İşletmenin borçlanma kabiliyeti ve 
yatırımlarını gerçekleştirmek için içsel fon 
yaratma gücü. 

— Borç / Ozsermaye Oranı 
— Faaliyet Nakit Akışları/Serbest 

Nakit Akışları 

Fiziksel 
Kaynaklar 

Fiziksel kaynaklar, işletmenin üretim 
olanakları seti ve bunun maliyet pozisyonuna 
etkisinden oluşur. 
— Büyüklük / ölçek, yer / konum, teknik 

karmaşıklık   ve   fabrika   ve   teçhizatın 
esnekliği 

— Yer ya da konum olarak bina ve arazinin 
alternatif kullanımı 

— Hammadde rezervleri 

— Duran    varlıkların    piyasa 
değerleri 

— Sermaye donanımının kalitesi 
— Fabrikaların ölçeği 
— Sabit varlıkların esnekliği 

Maddî Olmayan Kaynaklar (Intangible Reosurces) 

Teknolojik 
Kaynaklar 

— Fikri Mülkiyet Hakları: Patent portföyü, 
telif ve ticarî sırlar vb. 

— Yenilikçi kaynaklar: Araştırma 
olanakları, teknik ve bilimsel konularda 
çalışanlar 

— Patentlerin önemi ve sayısı 
— Lisanslı patent ve teliflerden 
sağlanan gelirler 
— Ar-Ge çalışanlarının  toplam 

personel içindeki oranı 
— Araştırma olanağı sunulan yer ve 

sayısı. 

İtibar 
(Reputation) 

— Marka sahipliği yoluyla tüketiciler 
nezdinde kazanılan itibar 

— Tüketicilerle   kurulan   ilişkiler   sonucu 
işletmenin mal ve hizmetlerinin kalitesi ve 
güvenilirliğinin sağladığı itibar 

— İşletmenin; hammadde sağlayanlar, banka 
ve finans çevreleri, mevcut ve potansiyel 
çalışanların    da    dahil    olduğu    tüm 
tedarikçilerle,    hükûmet    ve    toplumla 
ilişkileri sonucu kazandığı itibar. 

— Marka tanınmışlığı 
— Marka değeri 
— Tekrar eden alımların yüzdesi 
— Ürün performansının kıyaslamalı 

olarak ölçülmesi (Tüketici 
derneklerinin sıralamaları vb.)  

— Kurumsal itibar araştırmaları 
Capital Dergisinin "Türkiye'nin En 
Beğenilen      Şirketleri" araştırması 
gibi 

İnsan Kaynakları (Human Resources) 

 

— Çalışanların; eğitim, staj ve deneyimleri 
konusunda işletme için gereksinim 
duyulan becerilerinin belirlenmesi 

— Çalışanların    adaptasyonuyla   işletmenin 
stratejik esnekliğine katkıları 

— Çalışanların sosyal ve işbirliği 
becerilerinin işletmenin    insan 
kaynaklarını    örgütsel kabiliyetlere 
dönüştürücü       şekilde belirlemesi 

— Çalışanların   bağlılık   ve   sadakatinin 
işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamak 
ve sürdürmek için tespit edilmesi 

— Çalışanların eğitim, teknik ve 
meslekî nitelikleri 

— İşletmenin endüstri karşısında 
çalışanlarına   sağladığı   göreli 
fayda 

— Endüstri ilişkilerinde yaşanan 
sorunlardan kaynaklanan kayıp gün 
yüzdesi 

— Devamsızlık oranı 
— İşgören devir oranı 

Kaynak: Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış Açısı: Kayseri'de 
Faaliyet Gösteren İmalât Sanayi İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, Korhan 
KARACAOĞLU, Ankara, 2006, s.67 
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Örgütsel Üstünlük ve Zayıflıkların Analizi: Yöneticilerin becerileri, kurumsal 

liderlik, maddî olmayan kaynaklar ile işletme performansı veya rekabet üstünlüğü 

ilişkisine dair araştırmalar son zamanlarda işletmelerin üstünlük ve zayıflıklarına 

dayalı analizlerde kullanılan bir yaklaşım olarak benimsenmektedir. "Kaynak 

Temelli Bakış Açısı" olarak da adlandırılan bu genel çatı, işletmeler tarafından 

kontrol edilen; kendine özgü, taklidi maliyetli kaynaklar üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Sahip olunan bu kaynaklar, işletmeye rekabet üstünlüğü kazandırabilmektedirler. 

Çok sayıda araştırmacı, gayretlerini kaynak temelli bakış açısını anlamaya, işletme 

performansı üzerindeki etkilerini araştırmaya ve bu anlayışın çevresel fırsat ve 

tehditlerle ilişkisini ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Örgütsel üstünlük ve 

zayıflıkları baz alan "Kaynak Temelli Bakış Açısının" tarihsel ve teorik gelişim 

sürecinde bir dizi geleneksel anlayışın önemli rol oynadığı görülmektedir. 

Örgütsel Üstünlük ve Zayıflıkların Analiz Edilmesinin Önemi: Günümüzde 

küresel düzeyde yaşanmaya başlanan şiddetli rekabet, özellikle bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin de etkisiyle rekabet ortamının dinamik bir boyut kazanması, 

işletmeler arasındaki ortaya çıkan performans farklılığının, bir başka deyişle, rekabet 

üstünlüğünün nedenini açıklamada endüstri şartlarını esas alan yaklaşımların etkisiz 

kalmasına neden olmuştur. 

Temel yeteneklerini kullanan işletmeler rakipleri tarafından taklit edilemeyen 

önemli bir rekabetçi üstünlük sağlamaktadırlar. İşletmeler için kaynak temelli bakış 

açısının hareket noktasının; maddî ve özellikle maddî olmayan kaynaklar olduğu, bu 

kaynakların yetkinliklere ve temel yeteneklere dönüştüğü, keşfedilen temel 

yetenekler sayesinde rekabet üstünlüğü elde edildiği ve bu rekabet üstünlüğünün 

sürdürülebilir kılınması sonucu stratejik rekabetçilik boyutuna ulaşıldığını iddia 

etmektedirler.  

Rekabet üstünlüğü oluşturmanın temel belirleyicilerini maddî olmayan 

kaynaklara, bir başka deyişle örgüte özgü stratejik kaynaklara dayandıran; Bilgi 

Temelli Teori (Knowledge Based Theory), Dinamik Kaynak Bazlı İşletme Teorisi, 

Temel Yetenek Tabanlı Strateji ve Yetenekler Teorisi şeklinde de ifade edilen 

Kaynak Temelli Bakış Açısı, rekabet üstünlüğü konusundaki Endüstri Temelli Bakış 

açısından sonra gelişen ve onu tamamlayıcı özelliğe sahip yeni bir paradigmadır. 
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İşletmeler için Kaynak Temelli Bakış Açısı, son yıllarda işletme düzeyinde 

rekabet üstünlüğünü açıklamak için popüler bir teori olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, 

Rekabet üstünlüğü oluşturmada kaynak temelli bakış açısı, yeni bir yaklaşım olması 

nedeniyle; tanımlamaları, varsayımları, teori olup olmadığı, sınırlılıkları ve 

araştırmacılarla, uygulamacılara sağlayabileceği olası yararlar konusunda 1989'dan 

bu yana çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Bu tartışma konuları şunlardır266; 

- İşletmelerin rekabet üstünlüğü elde etmelerinde ürün pazar pozisyonuna 

odaklanmanın yeterli olacağı şeklindeki değerlendirmelere itiraz 

edilmektedir, çünkü işletmeye ait itibar, güven, sadık müşteriler ve insan 

kaynakları gibi varlıkların faktör piyasalarında ticarete konu olamayacağını 

ve bunların işletme içinde zamanla oluşacağını belirtmektedirler.  

- Kaynak temelli bakış açısının bir teorik yapıdan uzak olduğuna ve 

uygulamaya dönük bazı sınırlılıklarının bulunduğuna dikkat çekilmektedir. 

Kaynak temelli bakış açısının rekabet üstünlüğünü tanımladığını, ancak teori 

düzeyinde genellemelere ulaşabilmek için araştırma yapmaya olanak 

sağlamadığını vurgulamaktadırlar. 

- Strateji araştırmalarında kullanılan kaynakların; ne zaman, nerede ve nasıl 

yararlı olabileceğine dikkat edilmeden referans olarak kullanıldıklarına işaret 

edilmektedir. "Nasıl" sorusu bu araştırmalarda 'kara kutunun' 

çözümlenmesinde hareket noktasını oluşturmaktadır. İşte kaynak temelli 

bakış açısı "nasıl" sorusuna yanıt oluşturacak araçları sunmada 

zorlanmaktadır. 

- Kaynakların tanımlanmasında, sınıflamasında ve değerlerinin 

açıklanmasında yaşanan güçlüklere ilişkindir. Özellikle maddî olmayan 

kaynak ve kabiliyetlerin ölçülememesi güçlüğü artırmaktadır. 

Sonuç olarak, bu bakış açısının kullanıcılara yararlı olabilmesi için 

tanımlanma sorununun giderilmesi, nasıl sorusuna yanıt aranması, durağan değil 

dinamik bir özellik göstermesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

                                                             
266 K. KARACAOĞLU, a.g.e., s.93 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KÜMELENMENIN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKISI ÜZERINE 

TÜRKIYE’DE BIR UYGULAMA 

 

4.1. Uygulamanın Amacı 

 

Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan KOBİ’ler, günümüzde değişen 

dünya koşuları çerçevesinde, rekabet gücünü artırma ve rekabet edebilirliği 

sürdürebilme noktasında, ülke içi ile gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelere karşı, 

giderek zorlaşan rekabet koşullarına ayak uydurabilmek konusunda çeşitli sorunlar 

yaşamaktadırlar. Bu nedenle, rekabet kavramı ile ilgili literatürün incelenerek rekabet 

üstünlüğü sağlamada gelişmiş bir çok ülkede örnekleri bulunan ve rekabet üstünlüğü 

yanında ülkede bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli katkılarda bulunan 

Kümelenme (Clustering) Modellerinin, Türkiye’deki KOBİ’lerin rekabet üstünlüğü 

sağlamadaki etkinliğinin ampirik çalışma ile teşhis edilmesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye ekonomisi için bu konuda yapılmış bir ampirik çalışmanın olmayışı ve 

Kümelenme Modellerinin rekabet üstünlüğüne etkilerinin ampirik düzeyde 

incelenmemiş olması, bu çalışmanın yapılması ihtiyacını doğurmaktadır.   

 

4.2. Uygulamanın Kapsamı 

 

Bugün hızla değişen teknoloji ve piyasaların küreselleşmesi, rekabet 

koşullarını etkilemekte ve KOBİ’ler için yeni imkânlar tanımaktadır.  

Gelişmiş ülke ekonomilerinin çok önceden aşina olduğu ve bir çoğunun 

çözmüş olduğu; uluslararası rekabet yeteneğinden yoksun olan geleneksel sanayi 

sorunu, tarıma bağlı bölgesel eşitsizlikler, doğrudan yabancı yatırımın yarattığı 

bölgesel eşitsizlikler, uluslararası yatırımcılar ile küçük işletmeler arasındaki 
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ilişkilerdeki güç asimetrileri ve yetersiz doğrudan yabancı sermaye yatırımı gibi 

sorunlar gelişmekte olan ülkelerde oldukça artmıştır.  

Bu nedenle; ülkede, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı mümkün kılmak ve 

dengeli bölgesel kalkınmayı desteklemek için yerel girişimciliği özendirmek hayati 

bir önem taşımaktadır. Bu göz önüne alındığında, destekleyici organizasyonlar ile 

birlikte ilgili iş kollarında uzmanlaşan yatay ve dikey bağlantılı işletmelerin yerel 

yoğunlaşmaları olarak tanımlanabilecek “Kümelenme”; bir dizi dışsal ekonomi ile 

ilgili faydalara bağlı olarak, dezavantajlı yöre ve bölgelerde faaliyette bulunan 

KOBİ’lere rekabet avantajı sağlamakta, istihdamı önemli şekilde etkilemekte, 

bölgede sosyo-ekonomik değişiklikler yaratmakta ve yerel ekonomik kalkınmayı 

desteklemektedir. 

Bu nedenle, rekabet üstünlüğü ve kalkınmanın sağlanmasında Kümelenme 

Modellerinin gelişmekte olan ve küreselleşme sürecindeki ülkemiz açısından 

incelenmesi önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda; Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet 

göstermekte olan, herhangi bir kümeye dahil ve dahil olmayan küçük ve orta ölçekli 

işletmelerden elde edilecek olan belirli bir örneklem üzerinde çalışma 

gerçekleştirilecektir. 

 

4.3. Uygulamanın Yöntemi 

 

Rekabet üstünlüğü kavramının irdelenmesi amacıyla, rekabet kavramının 

literatür araştırması gerçekleştirilmiş olup, Türkiye’de Kümelenme Modellerinin 

uygulanması durumunda sonucun hangi yönde olacağının belirlenmesi maksadı ile, 

Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan Savunma ve 

Havacılık Kümesi, Yenilenebilir Enerji Kümesi, İnşaat ve İş Makineleri Kümesi ile 

Medikal Sektörü Kümesi olmak üzere 4 adet küme içerisinden 54, küme dışında 

faaliyetlerine devam eden 101 işletme olmak üzere toplam 155 işletmeye anket 

düzenlenmiştir. Anket verileri SPSS Programında tablolara işlenmiştir. Söz konusu 

verilere Sıralı Havuzlanmış Probit (Ordered Pooled Probit) ve Rassal Etki Panel 
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Sıralı Probit Modeli (Random Effect Panel Ordered Probit) Analizi yapılarak; 

Kümelenmenin rekabet gücüne etkisi analiz edilecektir. 

Çalışmanın bu bölümünde, ampirik incelemelere başlamadan önce, bu 

ampirik incelemelerin dayandırıldığı ekonometrik modelin ve tahmin yönteminin 

kısaca açıklanması gerekmektedir. Çalışmada kullanılan ekonometrik model ile 

kümelenmenin rekabet gücüne etkisi analiz edilecektir.  

Regresyon, anakütle yerine örnekten yola çıkıldığında, açıklayıcı 

değişkenlerden yararlanarak bağımlı değişkenin tahmin edilmesi ve bu süreçte 

yapılan hataların ölçülmesidir. Korelasyon çözümlemesi ise bu değişkenler 

arasındaki ilişkinin yön ve derecesinin saptanmasıdır. Regresyon modellerinde ele 

alınan değişkenlerin başlıca özelliklerinden biri, ölçülebilir (kantitatif) olmaları, bu 

nedenle süreklilik özelliğini içermeleridir. Ancak çok sık rastlanmasa da regresyon 

modellerinde nitel (kalitatif) değişkenleri de inceleme zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır267. Bu bağlamda, kullanılan regresyon modeli tahmin yöntemi, benzeri 

çalışmalarda kullanılan regresyon tahmin yöntemlerinden farklılık arzetmektedir. Bu 

farklılığın nedenlerinden biri, literatürdeki bir çok çalışmada göz ardı edilen, 

ekonometrik modelin bağımlı değişkeninin “kesikli bağımlı değişken” (Bağımlı 

değişkenin yalnızca belirli tam sayı değerler almasına “kesikli bağımlı değişken” adı 

verilmektedir) olmasıdır. Bu çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılan “ciro” 

değişkeni, 1 ile 8 tam sayıları arasında derecelendirilmiş değerler alan kesikli bir 

değişken ve “ürmal-üretim maliyeti” değişkeni 1 ve 2 olmak üzere derecelendirilmiş 

değerler alan kesikli bir değişken niteliğinde olduğu için, regresyon modelinin 

tahmin edilmesinde SEK- Sıradan En Küçük Kareler (OLS-Ordinary Least Square) 

tahmin yöntemi uygun değildir.  

Diğer çalışmalardan farklı olmasının bir başka nedeni ise, modelde, yalnızca 

işletme farklılıklarını ortaya koyan ‘yatay-kesit veri’ kullanımının yerine, farklı 

işletmelere ait bilginin zaman içindeki değişimini de ortaya koyan ‘panel veri’ 

kullanımının temel alınmasıdır. Bu tür çalışmalarda, sayısal bilginin, hem yatay-kesit 

boyutundan hem de zaman boyutundan yararlanılarak, işletmeler arası farklılıkların 

                                                             
267  M. Emin İNAL; Derviş TOPUZ; Okyay UÇAN; Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile 
Parametre Tahmini, Sosyoekonomi, Temmuz-Aralık, 2006/2, s.3 
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dinamik etkilerinin (örneğin küme oluşumlarının zaman içerisinde kümeye dahil 

olmuş işletmelere etkisi incelenebilir duruma gelmektedir) içerilmesinin yanında, 

tahminlerde kullanılan gözlem sayısının artması nedeniyle ekonometrik sonuçların 

tutarlılığının artırılmasına da katkı sağlanmaktadır. Bu bağlamda, kümelenmenin 

rekabet gücünü belirleyen faktörler arasındaki göreceli ilişkiyi açıklamak amacıyla 

kurulan ekonometrik model, rassal etkiler (random effects) panel veri tahmin 

yaklaşımı ile ‘kesikli bağımlı değişkenli olasılık modelleri’ sınıflamasına giren sıralı 

probit tahmin yaklaşımının bir bileşimi olan Rassal Etki Panel Sıralı Probit (Random 

Effect Ordered Probit) Modeli olarak adlandırılabilir268. 

Uygulanacak olan analiz yöntemi ile ilgili açıklayıcı bilgi “Panel Veri 

Kavramı” başlığı altında aşağıda detaylı olarak verilmiştir. 

 

4.3.1. Panel Veri Analiz Yöntemleri 

 

Panel veri analizi, en genel anlamda zaman boyutuna sahip yatay-kesit 

serilerini kullanarak ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesine ilişkin yöntem olarak 

tanımlanabilmektedir. Bu analizde zaman serileri ile yatay-kesit serileri bir araya 

getirilerek hem zaman hem de kesit boyutuna sahip veri seti oluşturulmaktadır269. 

Yalnızca zaman serisi ya da yalnızca yatay kesit verileriyle çalışmanın yeterli 

olmadığı durumlarda, panel veri her iki veri türü ile beraber çalışma olanağını 

vermektedir. Panel veri ile tahmin edilen modellerde kullanılan “birim” sözcüğü kişi, 

işletme, hane halkı, sektör, bölge veya ülkeyi temsil edebilmektedir. Bu açıdan panel 

veri kavramı, belirli bir zaman periyodu boyunca yatay kesit gözlemlerinin 

birleştirilmesini anlamına gelmektedir. Panel veri için, hem yatay kesit hem de 

                                                             
268  Tosun M. UMUR, “Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz İ.İ.B.F. 
Dergisi (5) 2003, s.132 
269 Ayşe DEMİRHAN, “Bankaların Sektörel Paylarındaki Değişimin Nitel Bağımlı Değiskenli Panel    
Veri Modeliyle Analizi”, Yönetim, Yıl:20 Sayı: 64, Ekim 2009, s.80 
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zamana göre değişim gösteren ve bu nedenle çok fazla sayıda birimi ve birden çok 

gözlem dönemini aynı anda içeren veri türü de denebilmektedir270. 

 

4.3.1.1. Panel Veri Analizinin Avantajları ve 
Dezavantajları 

 

Zaman serisi analizinin oluşturacağı dezavantajları (Çoklu Doğrusal Bağlantı 

Sorunu- Multicollinearity-gibi) yatay-kesit analizi yöntemi ile birleştirerek azaltan 

panel veri analizinin belli başlı avantajları ve dezavantajları aşağıdaki gibi 

sıralanabilmektedir271: 

Avantajları; 

- Panel veri ile yapılan analizler neticesinde elde edilen tahminlerin; daha fazla 

bilgi sağlaması ve daha etkin olması,  

- Panel veri analizlerinin yatay-kesit ve zaman serisi gözlemlerini birleştirerek 

daha fazla gözlem sayısına sahip olması ve bu şekilde daha güvenilir 

tahminlerin yapılmasına olanak sağlaması,  

- Gözlem sayısının artmasına bağlı olarak serbestlik derecesini büyütmesi,  

- Zaman serisine ait veri ile yapılan uygulamalarda Çoklu Doğrusal Bağlantı 

(Multicollinearity) sorunu ile karşılaşılmasına karşın, panel veri kullanımı ile 

değişkenlerin aldığı değerlerin iki boyuta bağlı olarak değişmesi nedeniyle 

açıklayıcı değişkenler arasında daha az Çoklu Doğrusal Bağlantı problemine 

neden olması,  

- Sadece yatay-kesit ya da zaman serisi analizleri ile ortaya konamayacak 

etkilerin elde edilmesini sağlaması,  

- Heterojenliğin kontrol edilebilmesine ve modele katılabilmesine olanak 

sağlaması,  

                                                             
270 B. H. BALTAGİ, “Econometric Analysis of Panel Data”, Third Edition, John Wiley&Sons Inc, 
England, 2005, s.1 
271 Ayşe DEMİRHAN, a.g.e, s.80 
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- Kısa zaman serisi ve/veya yetersiz yatay-kesit gözleminin var olduğu 

durumlarda da ekonometrik analizlerin yapılmasına imkan vermesi,  

- Panel verinin zaman boyutu da olduğundan dinamik bir modelin kurulmasına 

olanak sağlaması,  

- İhmal edilmiş değişkenlerden kaynaklanan problemlerin ve tahmin 

sapmalarının azaltılmasına imkan tanıması, 

- Sadece yatay-kesit verisi ya da sadece zaman serisi verisinden daha karmaşık 

davranışsal modellerin oluşturulmasına ve test edilmesine olanak sağlaması, 

- Birimlere ilişkin davranışların daha iyi tahminine imkan vermesidir. 

Dezavantajlar ise; 

- Belirli dönemlerde ankete katılan birimlere ulaşılamaması ve/veya ulaşılan 

birimlerden yanıt alınamaması,  

- Eksik cevap alınması, cevapların hatırlanamaması vb. nedenlerle panel veri 

analizlerinde verilerin elde edilmesi ve düzenlenmesi aşamasında bazı 

sorunlarla karşılaşılması,  

- Her birim için zaman serisi boyutunun kısa olabilmesi,  

- Veri seti geniş olduğu için panel verilerde ölçüm hatalarının oldukça fazla 

olması, 

- Yatay-kesit ve zaman serisi gözlemleri arasında meydana gelen parametre 

farklılıklarının (heterogenity) göz önüne alınmadığı durumlarda birtakım 

sapmaların ortaya çıkması ve bu durumun parametrelerin tutarsız ve anlamlı 

olmayan tahminlerine sebep olması,  

- Seçicilik sapması problemlerinin oluşması  

olarak sıralanmaktadır. 

 

4.3.1.2. Panel Veri Modelleri 
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Y bağımlı değişkeni, bir zaman diliminden diğerine ve birimden birime farklı 

değerler alabilen bir değişken ise; 

,i tY  : 1,...,i N= , 1,...,t T=  

olarak bu değişken birimler için i, zaman periyodu için t olmak üzere iki alt indisle 

gösterilmektedir. Burada N yatay-kesit birimini, T ise zaman periyodunu ifade 

etmektedir. 

Panel veri modellerinde doğrusal bir model; 

K

i,t 1,i,t k,i,t k,i,t i,t 
k=2

Y = + x +uα β∑  (1) 

                 

şeklinde tanımlanmaktadır. (1) no.lu modelde yer alan Yit bağımlı değişkeni, αit sabit 

terimi, xkit i.nci birimin t zamanında k.ncı açıklayıcı değişken değerini, βit eğim 

katsayısını göstermektedir. uit ise; E(uit )=0 ve E(u2
it )=σ2 u koşullarını sağlayan 

rassal hata terimidir. Bu modelde αit sabit terimi ve βi açıklayıcı değişken 

katsayısının her ikisi de, hem zamana hem de yatay-kesitlere (işletme veya sektör) 

göre değişimi yansıtmaktadır. Bu nedenle, panel veri ile analiz gerçekleştirildiğinde 

bir değişkenin hem yatay-kesit birimleri arasındaki farklılaşması hem de zaman 

içinde gösterdiği farklılaşma modelde vurgulanmış olmaktadır272. 

 

4.3.1.2.1. Sabit ve Rassal Etki Panel Veri 
Modelleri 

 

Panel veri modellerinde, birimlere ve/veya birimlere ve zamana göre 

verilerde ortaya çıkan farklılıklar, modelin hem modelin sabiti (α) hem de eğim 

katsayılarında (β) değişmelere neden olabilmektedir. Bu nedenle, birimlere veya 

birimlere ve zamana göre gözlemlerde meydana gelen değişikliklerin modele dahil 

edilme biçimine göre farklı modeller oluşturulabilmektedir. Bu modeller, Sabit Etki 

Modelleri (Fixed-Effects Model) ve Rassal Etki Modelleri (Random Effects Model) 

                                                             
272 Ayşe DEMİRHAN, a.g.e, s.81 
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olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Günümüzde özellikle birimler arasındaki 

farklılıklar önemli olduğunda yalnızca birimlere veya birimlere ve zamana göre 

değişiklik gösteren modeller kullanılmaktadır. Birimlere bağlı olarak sabitin değiştiği 

durumlarda model273; 

, 1 , , ,
2

K

i t i k k i t i t
k

Y x uα μ β
=

= + + +∑  (2) 

   i=1……,N   t=1……,T 

şekline dönüşmekte ve söz konusu her bir birimin farklı bir katsayıya sahip olduğu 

gözlenmektedir. (2) nolu modelde;  

1 , 1i iα α μ= +  (3) 

olmak üzere i.nci birimin sabitini göstermekte ve ᾱ1 ortalama sabiti, µi ise i.nci birim 

için bu ortalama değerden farkları ifade etmektedir. (2) nolu modelin dışında diğer 

bir model de, eğim katsayılarının (β) tüm zaman dilimlerinde ve kesit birimlerinde 

sabit olduğu ve birimlere ve zamana göre meydana gelen farklılıkların sadece sabitte 

(α) değişmeye neden olduğu model ise; 

                           

, 1 , , ,
2

K

i t t i k k i t i t
k

Y x uα λ μ β
=

= + + + +∑  (4) 

 
            i=1……,N   t=1……,T 

olarak yazılmaktadır. Bu modelde de αi,t = ᾱ1+ λt +µi, sabit terimi göstermektedir. 

 

4.3.1.2.1.1. Sabit Etki Panel Veri Modelleri 
 

Sabit Etki Panel veri modelleri, değişikliklerin sadece modelin sabitinde 

meydana geldiğini gösteren modellerdir. Birimlere veya birimlere ve zamana göre 

meydana gelen değişiklikler modelin sabitinde farklılıklara neden olmaktadır. Buna 

                                                             
273 Ayşe DEMİRHAN, a.g.e, s.81 



 
221

göre panel veri analizlerinde sadece sabit katsayının değiştiği varsayımı altında 

“Kovaryans Modeli” ya da “Kukla Değişkenli Model” olarak adlandırılan model 

kullanılmaktadır. Sabit Etki panel veri modellerinin tahmini, En Küçük Kareler 

Gölge Değişken Tahmincisi (LSDV) ve Grup-içi Tahmin Edicisi (Within-groups 

Estimator) ile gerçekleştirilmektedir274.  

 

4.3.1.2.1.2. Rassal Etki Panel Veri 
Modelleri 

 

Rassal (Tesadüfi) Etkili Modeller ile yatay-kesit birimlerinde veya birimlerde 

ve zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler ele alınarak incelenmektedir. Rassal 

Etki Panel Veri Modellerinde, birimlere ya da birimlere ve zamana göre oluşan 

değişiklikler, modele rassal hata teriminin bir bileşeni şeklinde katılmaktadır. Bu 

şekilde Sabit Etki Modellerde rastlanılan serbestlik derecesi kaybı da ortadan 

kaldırılmış olmaktadır. Rassal Etki Modelle, Sabit Etki Modelin birbirinden ayrıldığı 

noktada hata teriminin αi bileşeniyle ilgili varsayımlarıdır. Rassal Etki Modelde 

αi’nin açıklayıcı değişkenler kümesinden bağımsız (kovaryansları sıfıra eşit) olduğu 

varsayılırken Sabit Etki Modelde ise αi ve açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon 

olduğu kabul edilmektedir. Sabit Etki (Fixed Effects Model) Modelde örneklemdeki 

verilerle, buna karşılık Rassal Etki (Random Effects Model) Modelinde ise, büyük 

bir anakütleden rassal olarak bir örneklem çekilmesi ile ilgilenilmektedir. Bu yüzden 

hangisinin kullanılacağına dair önsel bir test olan Hausmann Testi yapmadan Rassal 

Etki Modeli kullanılmıştır. Rassal Etki Panel Veri Modelleri birime veya birime ve 

zamana göre oluşan farklılıkların rassal hata terimine yalnızca modelin sabitini 

etkileyecek biçimde katılmasıyla “Hata Bileşenleri Modeli” adını almaktadır. Rassal 

Etki Modeli; Varyans Bileşenleri Modeli (Variance Components Model) ve Hata 

Bileşenleri Modeli (Error-Components Model) olarak incelenebilmektedir275. 

 

 

                                                             
274 Ayşe DEMİRHAN, a.g.e, s.83 
275 Recep TARI, Ekonometri, Umuttepe Yayınları, İzmit,2010, s.486 
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4.3.1.3. Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri 
Modelleri  

 

Regresyon modellerinde kullanılacak açıklayıcı değişkenler, nicel değişken 

veya kukla değişkenler biçiminde modele dahil edilebileceği gibi nitel değişkenler 

şeklinde de modele girebilmektedir. Nitel değişken, modelde bağımlı veya açıklayıcı 

değişken olarak kullanılabilmektedir. Panel veri modellerinde de bağımlı değişkeni 

nitel olan modellere “Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri” adı 

verilmektedir276.  

, ,i t i i t iY X uα β= + +  

şeklinde tanımlanan bir modeldeki bağımlı değişken iki seçenekli ise bu durumda, t 

zamanında i.nci birim için istenilen olayın gerçekleşmesi durumunda Yit =1 değerini, 

gerçekleşmemesi durumunda ise Yit =0 değerini alacaktır. Bu durumda Yit’nin 

beklenen değeri; 

1 ise    Pit = P(Yit  = 1) 
                            Yi,t = 

    0  ise   1- Pit = P(Yit = 0) 

olmak üzere, 

, , , ,( ) 1. 0.(1 )i t i t i t i tE Y P P P= + − =  (5) 

şeklinde gösterilmektedir. Bununla birlikte (5) nolu ifade bazı açıklayıcı 

değişkenlerin fonksiyonu olarak modellendiğinde ise; 

, , , , ,Pr 1 / ( )i t i t i t i t i tP Y E Y X F Xβ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (6) 

şeklinde tanımlanacaktır. 

İki seçenekli modeller arasında doğrusal olasılık modeli ile lojit ve probit 

modelleri sayılabilmektedir. Panel veri modellerinde nitel bağımlı değişkenin 

                                                             
276 Ayşe DEMİRHAN, a.g.e, s.86 
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gerçekleşme olasılığının belirlenmesinde doğrusal olasılık modeli yerine lojit ve 

probit modellerinin kullanılması çok daha uygun olmaktadır. Bunun en önemli 

nedeni, doğrusal olasılık modellerinde bağımlı değişkenin aldığı olasılık değerlerinin 

0-1 arasında sınırlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, doğrusal olasılık 

modellerinin eş varyanslı olmalarına karşın, bağımlı değişkenin varyansının 

ortalamaya bağlı olması da diğer bir nedeni oluşturmaktadır277. 

 

4.3.1.3.1. Rassal Etki Panel Sıralı 
Probit Modeli 

 
Panel veri için tasarlanmış sıralı bir kesikli bağımlı değişken modeli şöyle  

formüle edilebilir278: 

 
* '
, , ,i t i t i t iy x uβ ε= + +  , 0i ty =  ;  *

, 0i ty ≤  ise 
         1=   ;  *

, 10 i ty μ< ≤ ise 
         2=  ;  *

1 , 2i tyμ μ< ≤ ise 
 M  
         J= ;  *

1 ,j i tyμ − < ise 

 

Yukarıdaki formülasyonda, modelde kullanılan yatay-kesit birimlerinin sayısı 

i=1,….,N ile ifade edilirken, zaman aralığının uzunluğu t=1,….,T ile ifade 

edilmektedir. Kesikli bağımlı değişkene sahip doğrusal olasılık modellerinde, y*it , 

gözlemlenemeyen bağımlı değişken değerlerini gösterirken, xit, açıklayıcı 

değişkenleri göstermektedir. Ayrıca, uit, standart normal dağılıma sahip olan hata 

terimlerini ifade ederken, εi standart normal dağılıma sahip yatay-kesit birimlerine 

özgü hata terimlerini göstermektedir. μi’ler ise model içinde tahmin edilen ve y*it’nin 

alacağı değerlerin alt ve üst sınırlarını oluşturan ‘eşik’ değerleridir. Modelin 

“maksimum olabilirlik” (maximum likelihood) yöntemi ile tahmin edilmesi sonucu 

bulunan ve bu eşik değerleri arasında yer alan y*it değerleri, gözlemlenen yit 

                                                             
277 Ayşe DEMİRHAN, a.g.e, s.86 
278 W.H. GREEN, Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2003, s.736 
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değerlerine karşılık gelen 0 ile J arasındaki değerlerin tahmin edilmesini 

sağlamaktadır279. Y*it ’nin hangi eşik değerleri arasına düşeceği ise, β′xit ve μi’lerin 

belirlediği olasılıklar ile belirlenmektedir280: 

Olasılık  ( 0) ( ' )y xφ β= = −  

Olasılık  1( 1) ( ' ) ( ' )y x xφ μ β φ β= = − − −  

Olasılık  2 1( 2) ( ' ) ( ' )y x xφ μ β φ μ β= = − − −  

M  

Olasılık  1( ) 1 ( ' )jy J xφ μ β−= = − −  

 

Kümelenmenin rekabet gücüne etkisini ölçmek amacıyla kullanılan Rassal 

Etki Sıralı Probit Modelinin katsayı ve olasılıklarının tahmin sonuçları izleyen 

bölümde sunulmaktadır. 

 

4.4. Veriler: Kaynak ve Tanımlar 

 

Veriler, Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermekte 

olan yaklaşık 5.000 işletme içerisinden, değişik sektörlerde yer alan 155 işletmeye 

uygulanan anket yöntemi ile 2005 – 2009 yıllarına ait olmak üzere elde edilmiştir. 

155 işletmeden 54 adedi OSTİM OSB’de bulunan dört faklı kümeye dahil 

olarak faaliyet gösterirken, geri kalan 101 adet işletme çeşitli sektörlerde yer almakta 

olup, bir kümeye dahil olmayarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşletmeler tesadüfi 

örneklem yöntemiyle seçilmiş olup, bu yüzden rassal etki modeli kullanılmaktadır. 

Bu açıdan çalışmada kullanılan Model’de sabit etki modelinin mi yoksa rassal etki 

                                                             
279 Umur TOSUN, “Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 
(5) 2003, s.133 
280 W.H. GREEN, Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2003, s.737 
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modelinin mi kullanılması gerektiği Hausmann Testi ile önsel olarak test 

edilmemektedir. 

İşletmelere; yüzyüze görüşme, telefonda ve mail ile iletilip doldurularak geri 

gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilen anket teknikleri bir arada kullanılmış olup, 

ankette yer alan sorular kapalı uçlu, ölçekli (derecelendirilmiş) ve sıralı seçenekli 

şeklinde hazırlanmıştır. Anketle toplanan veriler SPSS programı yardımı ile 

toplulaştırılmış ve excel tablosuna aktarılan verilerin aynı zamanda frekans tabloları 

oluşturulmuştur. Analizler STATA 10.0 programı kullanarak gerçekleştirilmiştir. 

Modelde kullanılan değişkenler; 

Kısaltma Kısaltmanın Anlamı Anketteki sorusu 

I işçi sayısı 11. soru 
ciro ciro 5 yıllık 14. soru 
arge arge harcaması 5 yıllık 15. soru 
sati son 5 yıllık satış durumları 21. soru 
urces son 5 yıllık ürün çeşitliliği durumu 21. soru 
urmik son 5 yıllık üretim miktarı durumu 21. soru 
urfiy son 5 yıllık ürün fiyatındaki durum 21. soru 
borc son 5 yıllık toplam borç miktarı durumu 21. soru 
urmal son yıllık ürün maliyetleri durumu 21. soru 
yeniu son 5 yılda yeni ürün-hizmet sundunuz mu? 23. soru 
newus son 5 yılda üretim süreçlerini iyileştirdiniz mi? 26. soru 

Aşağıda modelin nasıl çalıştırıldığı ve değerlendirmeler yer almaktadır. 
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TABLO 27 : Model Açiklamalari

Çalışm
a Model 1 Model 2 

Kümele
nme 
Rekabet 
Gücü 
İlişkisi 

Panel Sıralı Probit Modeli 
Bağımlı Değişken “Ciro” 

(oprob) 

Rassal Etki Panel Sıralı Probit 
Modeli 

Bağımlı Değişken “Ciro” 
(reoprob) 

Panel Sıralı Probit Modeli  
Bağımlı Değişken “Maliyet” 

(oprob) 

Rassal Etki Panel Sıralı Probit 
Modeli  

Bağımlı Değişken “Maliyet” 
(reoprob) 

Bağımsı
z 
Değişke
nler 

urmal, yildum, l, arge, sati, urces, 
urmik, borc, yeniu, newus, urfiy 

urmal, yildum, l, arge, sati, urces, 
urmik, borc, yeniu, newus, urfiy 

ciro, yildum, l, arge, sati, urces, 
urmik, borc, yeniu, newus, urfiy 

ciro, yildum, l, arge, sati, urces, 
urmik, borc, yeniu, newus, urfiy 

Yöntem 

1) 2005-2009 yılları arası 54 Küme 
işletmesi alınacaktır. Hedef; kukla 
(dummy) değişken olarak modele 
sokulan kümenin oluşması 
değişkenin (yildum değişkeninin) 
anlamlı ve pozitif çıkmasıdır. 
Böylece kümelenmenin rekabet 
gücünü arttırdığı gösterilmiş 
olacaktır. 
 
Hipotez Testi: Pozitif Etki; 
H0 : β1 = 0 
Ha : β1 ≠ 0  
 
2) 2005-2009 yılları arasında Küme 
dışı 101  işletme alınacaktır. Hedef; 
kukla (dummy) değişken olarak 
modele sokulan kümenin oluşması 
değişkenin (yildum değişkeninin) 
anlamlı ve negatif çıkmasıdır. 
Böylece kümelenmenin rekabet  
gücünü arttırdığı gösterilecektir. 
 
Hipotez Testi: Negatif Etki; 
H0 : β1 = 0 
Ha : β1 ≠ 0 

1) 2005-2009 yılları arası 54 
Küme işletmesi alınacaktır. 
Hedef; kukla (dummy) değişken 
olarak modele sokulan kümenin 
oluşması değişkenin (yildum 
değişkeninin) anlamlı ve pozitif 
çıkmasıdır. Böylece 
kümelenmenin rekabet gücünü 
arttırdığı gösterilmiş olacaktır. 
 
Hipotez Testi: Pozitif Etki; 
H0 : β1 = 0 
Ha : β1 ≠ 0  
 
2) 2005-2009 yılları arasında 
Küme dışı 101  işletme 
alınacaktır. Hedef; kukla 
(dummy) değişken olarak modele 
sokulan kümenin oluşması 
değişkenin (yildum değişkeninin) 
anlamlı ve negatif çıkmasıdır. 
Böylece kümelenmenin rekabet  
gücünü arttırdığı gösterilecektir. 
 
Hipotez Testi: Negatif Etki; 
H0 : β1 = 0 
Ha : β1 ≠ 0 

1) 2005-2009 yılları arası 54 
Küme işletmesi alınmıştır. Hedef; 
kukla (dummy) değişken olarak 
modele sokulan kümenin 
oluşması değişkenin (yildum 
değişkeninin) anlamlı ve negatif 
çıkmasıdır. Böylece 
kümelenmenin rekabet gücü 
arttırdığı gösterilmiş olacaktır. 
 
Hipotez Testi: Negatif Etki; 
H0 : β1 = 0 
Ha : β1 ≠ 0 
 
2) 2005-2009 yılları arasında 
Küme dışı 101  işletme 
alınacaktır. Hedef; kukla 
(dummy) değişken olarak modele 
sokulan kümenin oluşması 
değişkenin (yildum değişkeninin) 
anlamlı ve pozitif çıkmasıdır. 
Böylece kümelenmenin rekabet 
gücünü arttırdığı gösterilecektir. 
 
Hipotez Testi: Pozitif Etki; 
H0 : β1 = 0 
Ha : β1 ≠ 0 

1) 2005-2009 yılları arası 54 Küme 
işletmesi alınmıştır. Hedef; kukla 
(dummy) değişken olarak modele 
sokulan kümenin oluşması 
değişkenin (yildum değişkeninin) 
anlamlı ve negatif çıkmasıdır. 
Böylece kümelenmenin rekabet 
gücü arttırdığı gösterilmiş olacaktır. 
 
Hipotez Testi: Negatif Etki; 
H0 : β1 = 0 
Ha : β1 ≠ 0 
 
2) 2005-2009 yılları arasında Küme 
dışı 101  işletme alınacaktır. Hedef; 
kukla (dummy) değişken olarak 
modele sokulan kümenin oluşması 
değişkenin (yildum değişkeninin) 
anlamlı ve pozitif çıkmasıdır. 
Böylece kümelenmenin rekabet 
gücünü arttırdığı gösterilecektir. 
 
Hipotez Testi: Pozitif Etki; 
H0 : β1 = 0 
Ha : β1 ≠ 0 
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4.4.1. Model 1 “Sıralı Havuzlanmış Probit Modeli” ve “Rassal 
Etki Panel Sıralı Probit Modeli” - Bağımlı Değişken “Ciro” 

 

4.4.1.1. Model 1 Regresyon 1 : Kümeye Dahil 54 
İşletmenin Analizi 

 

Burada öncelikle 2005-2009 yılları arası 54 Küme işletmesi alınmıştır. 2007 

yılında başlayan kümelenme çalışmaları nedeniyle hedef; kukla (dummy) değişken 

olarak modele sokulan kümenin oluşması değişkenin (yildum değişkeninin) anlamlı 

ve pozitif çıkmasıdır. Böylece kümelenmenin rekabet gücünü arttırdığı gösterilmiş 

olacaktır. Yildum’un istatistiki olarak anlamlı çıkması, kümelenme ile 2007 yılından 

sonra ciroyu etkileyen faktörlerden dolayı ciroyu gösteren doğrunun kesim 

parametresi kadar yukarı çıktığını göstermektedir. Aşağıda grafiksel olarak 54 küme 

işletmesi için ciroyu gösteren doğrunun kesim parametresi kadar yukarı kaydığı 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda yapılan Rassal Etki Panel Sıralı Probit Modeli çalışması sonucunda, 

cironun bağımlı değişken olduğu tahminler verilmiştir. Yukarıda da bahsedildiği 

üzere kümenin olduğu ve kümenin olmadığı yıllar, yıl kukla değişkeni kullanılarak 

modele sokulmuştur. “yildum” kukla değişkeni kümenin varolduğu yıllarda kümeye 

dahil olan işletmelerin kümede bulunmalarından dolayı cirolarının arttığını gösteren 

veya göstermeyen değişken olarak modele eklenmiştir. Bu değişkenin pozitif ve 

Ciro
Ciro2,i,t= F(BDi,t) 

Ciro1,i,t= F(BDi,t) 

Bağımlı Değişkenler 

(2007-2009) 
(2005-2007)

Şekil 6 : 54 küme işletmesi için beklenen tahmin sonucu 
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istatistiksel olarak anlamlı çıkması küme oluşumunun ciroyu etkileyen 

değişkenlerdeki pozitif etkileyerek ciroyu artırmak suretiyle rekabet gücünü 

arttırdığını göstermektedir. Yapılan tahminden görüldüğü üzere, yıl kukla değişkeni 

(yildum değişkeni) katsayısının pozitif ve anlamlı olduğu görülmektedir. Bu gösterge 

aşağıda yapılacak diğer çalışmalarla da teyit edilmeye çalışılacaktır. 

 

      

, 0 1 , 2 i,t 3 i,t 4 i,t 5 i,t

6 i,t 7 i,t 8 i,t 9 i,t 10 i,t ,

arge + sati + urces +  urmik +  

              borc +  urmal +  yeniu +  newus +  urfiy

i t i t

i t

Ciro yildum

u

β β β β β β

β β β β β

= + +

+
 

 

Hipotez Testi kümeye dahil 54 işletme için; 

 

H0 : β1 > 0 ve β1 ≠ 0 pozitif ve  

H0 : β1 = 0 

Ha : β1 ≠ 0 
 
olarak kurulmuştur. 
 



 
229 

Tablo 28 : MODEL 1 İÇİN SIRALI HAVUZLANMIŞ PROBİT VE RASSAL ETKİ SIRALI PROBİT MODELİ TAHMİN 
                       SONUÇLARI  (Kümeye dahil işletmeler ve dahil olmayan işletmeler birlikte) 

Bağımlı değişken 
CİRO 

Sıralı Havuzlanmış Probit  
Kümeye Dahil İşletmeler 

(oprob) 

Sıralı Havuzlanmış Probit 
Kümeye Dahil Olmayan 

İşletmeler (oprob) 

Random Effect Sıralı Probit 
Kümeye Dahil İşletmeler 

(reoprob) 

Random Effect Sıralı Probit 
Kümeye Dahil Olmayan 
İşletmeler (reoprob) 

yildum 0.484 
 (3.56) 

-0.014 
(-0.15) 

0.704 
(4.60) 

0.023 
(0.23) 

l 0.937 
(6.93) 

0.960 
(9.95) 

1.241 
(4.42) 

1.405 
(5.17) 

arge 0.384 
(8.78) 

0.307 
(10.80) 

0.734 
(9.17) 

0.546 
(11.52) 

sati 0.157 
(1.27) 

-0.016 
(-0.20) 

0.231 
(0.65) 

-0.203 
(-0.92) 

urfiy -0.130 
(-1.37) 

0.010 
(0.15) 

-0.125 
(-0.52) 

-0.026 
(-0.13) 

Urmal -0.011 
(-0.11) 

0.106 
(1.40) 

-0.096 
(-0.49) 

0.178 
(0.98) 

urces 0.008 
(0.04) 

0.400 
(2.97) 

0.205 
(0.48) 

0.638 
(1.90) 

urmik 0.018 
(0.11) 

-0.116 
(-1.09) 

0.209 
(0.30) 

0.122 
(0.39) 

borc 0.109 
(1.17) 

-0.053 
(-0.77) 

0.169 
(0.82) 

-0.036 
(-0.22) 

yeniu 0.282 
(1.49) 

0.110 
(0.87) 

0.256 
(0.48) 

0.177 
(0.59) 

newus 0.129 
(0.73) 

0.009 
(0.08) 

0.560 
(1.26) 

-0.168 
(-0.49) 

EŞİK DEĞERLERİ 

/cut1** 0.547 
- 

0.507 
- 

1.428 
(0.88) 

0.828 
(1.00) 

/cut2 1.189 
- 

0.997 
- 

2.459 
(1.57) 

1.557 
(1.90) 

, 0 1 , 2 i,t 3 i,t 4 i,t 5 i,t 6 i,t 7 i,t 8 i,t 9 i,t 10 i,t 11 i,t ,+ arge + sati + urces +  urmik +  borc +  urmal +  yeniu +  newus +  urfiyi t i t i tCiro yildum l uβ β β β β β β β β β β β= + + +  1 
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/cut3 1.786 
- 

1.564 
- 

3.388 
(2.15) 

2.406 
(2.95) 

/cut4 2.489 
- 

2.043 
- 

4.515 
(2.86) 

3.191 
(3.91) 

/cut5 3.403 
- 

2.631 
- 

5.936 
(3.79) 

4.168 
(5.07) 

/cut6 5.297 
- 

4.052 
- 

8.760 
(5.57) 

6.153 
(7.32) 

/cut7 6.061 
- 

4.453 
- 

9.905 
(6.31) 

6.694 
(7.92) 

rho - - 0.621 
(5.19) 

0.575 
(11.84) 

Yalancı R2 0.18 0.12 - - 
Kısıtlı log olabilirlik (KLO) 275.46 676.92 235.12 609.26 
Kısıtsız log olabilirlik (KzLO) 352.94 -793.33 - 309.85 -703.09 

LR=-2[(KLO)-(KzLO)] 154.96 
(0.000) 

232.83 
(0.000) 

149.46 
(0.000) 

187.66 
(0.000) 

Hemen yukarıdaki dört satırda sunulan yalancı R2, kısıtlı ve kısıtsız log-olabilirlik (log-likelihood) değerleri ile LR= -2[(KLO)-(KzLO)] şeklinde hesaplanan sınama istatistiği, 
regresyon denkleminin istatistiksel genel anlamlılığının kabul edileblirliğine işaret ederek regresyon denkleminin açıklayıcılığını destekleyici bir sonuç vermektedir. 
RHO’nun Yorumu: rassal etkilerin standart sapmasının istatistiksel anlamlılığı, sıralı havuzlanmış probit modelinin rassal etkiler varsayımı altında modellenmesinin doğruluğunu 
destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. 

*: Katsayıların altındaki alt alta parantez içerisindeki veriler z istatistğini göstermektedir. 
**: cut’lar için parantez içerisinde standart hataları verilmiştir.
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Ciroyu belirleyen diğer değişkenler de modele sokularak, yapılan analizin 

anlamlılığı artırılmaya çalışılmıştır. Bu amaç için “arge, l, sati, urces, urmik, borc, 

urmal, yeniu, newus, urfiy” değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucu 

iktisadi beklentilerin dışında anlamsız bir bulguya rastlanılmamıştır. Yukarıdaki 

tabloda da görüleceği üzere, beklenildiği gibi l ve arge harcamalarındaki artışların 

ciroyu pozitif yönde etkilediği ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Aynı şekilde son beş yıl içerisindeki satışlar da ciro üzerinde arge ile benzer şekilde 

etki yapmıştır. Son olarak ürfiy değişkeni istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. 

İktisadi beklenti ürün fiyatları arttığı zaman cironun düşüreceğidir. Bu da 

beklentilerin dışında bir sonuç değildir. 

Üretim maliyeti ve borç beklenildiği üzere ciro üzerinde negatif etki 

yapmakta iken yeniu (yeni ürün/hizmet) ve newus (üretim sürecinde yenilik) ise ciro 

üzerinde pozitif etki yapmaktadır. Fakat istatistiksel olarak anlamlı çıkmamışlardır.  

Ürün çeşitliliği ve üretim miktarı değişkenleri iktisadi beklentilerin dışında 

negatif çıkmıştır. Ama istatistiksel olarak anlamsız olmaları iktisadi bir yorum 

açısından sorun yaratmamaktadır. 

 

4.4.1.2. Model 1 Regresyon 2 : Kümeye Dahil Olmayan 
101 İşletmenin Analizi 

 

Yukarıda grafiği, istatistiksel sonuçları ve açıklaması verilen 54 işletmenin 

aksine, 101 küme dışı işletme için yapılan sıralı probit ve rassal etki panel probit 

çalışmalarında ilkinde beklenildiği üzere kümenin var olduğu ve olmadığını gösteren 

“yildum” kukla değişkeni negatif çıkmıştır. Bu tahmin aşağıdaki Şekil 7 ile 

açıklanmaktadır. Görüldüğü üzere küme oluşumundan sonra küme dışı işletmelerin 

cirolarını gösteren doğru kesim parametresi (katsayısı) kadar aşağı doğru kaymıştır. 

Bu bulgu yukarıdaki tahmin tablosundan da görüleceği üzere rassal etki panel probit 

modeli ile katsayı, kurulan hipotez testi sonucu doğrultusunda negatif çıkmakla 

birlikte tahmin katsayısı istatistiki olarak anlamlı değildir. Bu iki tahmin ışığı altında, 

küme dışı işletmeler üzerinde etkisi net olmayan bir kümelenmenin negatif etkisi 
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görülmektedir. Burada araştırılan konu kümenin, kümeye dahil olan işletmeler 

üzerinde etkisi olduğundan, 54 işletmeye yapılan analizlerin yorumu önem 

kazanmaktadır. Bu analizin kesin ve açık sonucu ise kümelenmeye dahil olan 

işletmelerin cirolarının artırdığı yönündedir. Bu sonuç, sıralı probit ve rassal etki 

panel probit çalışmalarında da net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotez Testi kümeye dahil olmayan 101 işletme için; 

 

H0 : β1 > 0 ve β1 ≠ 0 negatif ve  

H0 : β1 = 0 

Ha : β1 ≠ 0 
 
olarak kurulmuştur. 

Ciro1,i,t= F(BDi,t) 

Ciro2,i,t= F(BDi,t) 

Ciro

Bağımlı Değişkenler

(2005-2007)

(2007-2009)

Şekil 7: 101 Küme Dışı İşletme İçin Beklenen Tahmin Sonucu 
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        Tablo 29 : Oprob mfx olasılık sonuçları- Kümeye Dahil 54 İşletme 
 outcome(1) outcome(2) outcome(3) outcome(4) outcome(5) outcome(6) outcome(7) outcome(8) 

yildum* -0,002 
(-1,180) 

-0,010 
(-1,920) 

-0,030 
(-2,600) 

-0,069 
(-3,180) 

-0,079 
(-3,270) 

0,147 
(3,360) 

0,034 
(2,950) 

0,009 
(1,890) 

l -0,004 
(-1,220) 

-0,017 
(-2,320) 

-0,053 
(-3,640) 

-0,130 
(-4,790) 

-0,164 
(-4,580) 

0,280 
(5,560) 

0,070 
(3,980) 

0,018 
(2,100) 

arge -0,001 
(-1,220) 

-0,007 
(-2,300) 

-0,022 
(-3,670) 

-0,053 
(-5,430) 

-0,067 
(-5,250) 

0,115 
(6,570) 

0,028 
(3,920) 

0,007 
(2,290) 

sati -0,001 
(-0,900) 

-0,003 
(-1,120) 

-0,009 
(-1,210) 

-0,022 
(-1,240) 

-0,027 
(-1,240) 

0,047 
(1,260) 

0,012 
(1,210) 

0,003 
(1,090) 

urfiy 0,001 
(0,910) 

0,002 
(1,160) 

0,007 
(1,290) 

0,018 
(1,360) 

0,023 
(1,340) 

-0,039 
(-1,350) 

-0,010 
(-1,320) 

-0,002 
(-1,230) 

urmal 0,000 
(0,110) 

0,000 
(0,110) 

0,001 
(0,110) 

0,002 
(0,110) 

0,002 
(0,110) 

-0,004 
(-0,110) 

-0,001 
(-0,110) 

0,000 
(-0,110) 

urces -0,000 
(-0,040) 

-0,000 
(-0,040) 

-0,000 
(-0,040) 

-0,001 
(-0,040) 

-0,002 
(-0,040) 

0,003 
(0,040) 

0,001 
(0,040) 

0,000 
(0,040) 

urmik 0,000 
(-0,110) 

0,000 
(-0,110) 

-0,001 
(-0,110) 

-0,003 
(-0,110) 

-0,003 
(-0,110) 

0,005 
(0,110) 

0,001 
(0,110) 

0,000 
() 

borc -0,000 
(-0,850) 

-0,002 
(-1,050) 

-0,006 
(-1,120) 

-0,015 
(-1,140) 

-0,019 
(-1,150) 

0,033 
(1,160) 

0,008 
(1,120) 

0,002 
() 

yeniu -0,001 
(-0,980) 

-0,005 
(-1,290) 

-0,016 
(-1,400) 

-0,039 
(-1,440) 

-0,049 
(-1,460) 

0,085 
(1,480) 

0,021 
(1,400) 

0,005 
() 

newus -0,000 
(-0,620) 

-0,002 
(-0,700) 

-0,007 
(-0,720) 

-0,018 
(-0,720) 

-0,023 
(-0,720) 

0,039 
(0,720) 

0,010 
(0,720) 

0,002 
() 
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           Tablo 30 : Oprob mfx olasılık sonuçları- Kümeye Dahil Olmayan 101 İşletme 
 outcome(1) outcome(2) outcome(3) outcome(4) outcome(5) outcome(6) outcome(7) outcome(8) 

yildum* 0,000 
(0,150) 

0,001 
 (0,150) 

0,002 
(0,150) 

0,002 
(0,150) 

0,001 
(0,150) 

-0,003 
(-0,150) 

-0,001 
(-0,150) 

-0,001 
(-0,150) 

l -0,029 
(-3,660) 

-0,050 
(-4,610) 

-0,105 
(-6,110) 

-0,109 
(-5,900) 

-0,087 
 (-5,300) 

0,209 
(6,780) 

0,076 
(5,550) 

0,094 
(5,900) 

arge -0,009 
(-3,530) 

-0,016 
(-4,550) 

-0,034 
(-6,370) 

-0,035 
(-6,430) 

-0,028 
(-5,480) 

0,067 
(7,370) 

0,024 
(5,190) 

0,030 
 (6,300) 

sati 0,001 
(0,200) 

0,001 
(0,200) 

0,002 
(0,200) 

0,002 
 (0,200) 

0,002 
(0,200) 

-0,004 
(-0,200) 

-0,001 
 (-0,200) 

-0,002 
(-0,200) 

urfiy 0,000 
 (-0,150) 

-0,001 
(-0,150) 

-0,001 
(-0,150) 

-0,001 
(-0,150) 

-0,001 
(-0,150) 

0,002 
(0,150) 

0,001 
(0,150) 

0,001 
(0,150) 

urmal -0,003 
(-1,320) 

-0,005 
(-1,350) 

-0,012 
(-1,380) 

-0,012 
(-1,370) 

-0,010 
 (-1,370) 

0,023 
(1,390) 

0,008 
(1,370) 

0,010 
(1,380) 

urces -0,012 
(-2,380) 

-0,021 
(-2,580) 

-0,044 
(-2,770) 

-0,045 
(-2,750) 

-0,036 
(-2,700) 

0,087 
(2,840) 

0,032 
(2,700) 

0,039 
(2,770) 

urmik 0,004 
(1,040) 

0,006 
(1,060) 

0,013 
(1,080) 

0,013 
(1,080) 

0,011 
(1,070) 

-0,025 
(-1,080) 

-0,009 
(-1,080) 

-0,011 
(-1,080) 

borc 0,002 
(0,750) 

0,003 
(0,760) 

0,006 
(0,760) 

0,006 
(0,760) 

0,005 
(0,760) 

-0,012 
(-0,770) 

-0,004 
(-0,760) 

-0,005 
(-0,760) 

yeniu -0,003 
(-0,850) 

-0,006 
(-0,860) 

-0,012 
(-0,870) 

-0,013 
(-0,870) 

-0,010 
(-0,860) 

0,024 
(0,870) 

0,009 
(0,870) 

0,011 
(0,870) 

newus 0,000 
(-0,080) 

-0,001 
(-0,080) 

-0,001 
(-0,080) 

-0,001 
(-0,080) 

-0,001 
(-0,080) 

0,002 
(0,080) 

0,001 
(0,080) 

0,001 
(0,080) 
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Modelde açıklayıcı değişkenlerin kümeye dahil işletmelerin cirosu üzerindeki 

göreceli etkisi Tablo 29 ve Tablo 30’da verilen marjinal olasılıklardaki değişimin 

yönü ve büyüklüğü ile açıklanabilir. Buna göre; kümelenme kukla değişkeninde 

meydana gelen marjinal artışlara karşılık, ciro değişkeninin maksimum 6 düzeyi olan 

yüksek ciroya doğru artma olasılığının arttığı görülmektedir. Bunun haricinde yine 

aynı şekilde işçi sayısı (l) ve araştırma ve geliştirme harcamaları (arge) 

değişkenlerinde meydana gelen marjinal artışlara karşılık, ciro değişkeninin 

maksimum 6 düzeyine doğru artma olasılığının arttığı görülmüştür. Sıralı 

havuzlanmış probit ve rassal etki sıralı panel probit çalışmasında da bahsedildiği 

üzere; iktisadi olarak anlamlı pozitif işaretlere sahipken istatistiki olarak anlamsız 

bulunan ürün çeşitliliği, ürün miktarı, borç, yeni ürün ve yeni üretim süreci 

değişkenleri, yukarıdaki değişkenlerde olduğu gibi marjinal artışlarına karşılık ciro 

değişkeninin maksimum 6 düzeyine doğru artma olasılığının arttığı görülmektedir. 

Bunlardan farklı olarak negatif katsayıya sahip ürün fiyatı ve ürün maliyeti 

değişkenleri minimum 5 düzeyine doğru azalma olasılığının arttığı görülmektedir. 
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      Tablo 31 : Reoprob Sonrası Marjinal Etkiler Tablosu 
Marginal effects after reoprob  
(Reoprob mfx compute, dydx) 
Kümeye Dahil İşletmeler 

Marginal effects after reoprob  
(Reoprob mfx compute, dydx) 
Kümeye Dahil Olmayan İşletmeler 

Değişken dy/dx Değişken dy/dx 

yildum* 0,704 
(4,600) yildum* 0,024 

(0,230) 

l 1,241 
(4,420) l 1,405 

(5,170) 

arge 0,734 
(9,170) arge 0,547 

(11,520) 

sati 0,231 
(0,650) sati -0,203 

(-0,920) 

urfiy -0,125 
(-0,520) urfiy -0,026 

(-0,130) 

urmal -0,096 
(-0,490) urmal 0,179 

(0,980) 

urces 0,205 
(0,480) urces 0,639 

(1,900) 

urmik 0,210 
(0,300) urmik 0,123 

(0,390) 

borc 0,169 
(0,820) borc -0,036 

(-0,220) 

yeniu 0,257 
(0,480) yeniu 0,178 

(0,590) 

newus 0,560 
(1,260) newus -0,168 

(-0,490) 

 

Yıldum kukla değişkenindeki bir birim artış ciro değişkeninin olasılığını 

%70 artırmaktadır. Aynı şekilde “l” ve “arge” değişkenlerindeki bir birimlik artış 

cironun olasılığını sırasıyla %125 ve %73 artırmaktadır. 

Diğer yandan “sati”, “urfiy”, “urmal”, “urces”, “urmik”, “borc”, “yeniu” ve 

“newus” değişkenlerindeki bir birimlik artışlar cironun olasılığını sırasıyla %23, 

%12,5, %9, %20, %21, %16,9, %25,7 ve %56 azaltmaktadır. 
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4.4.2. Model 2 “Sıralı Havuzlanmış Probıt Modelı”   ve “Rassal 
Etki Panel Sıralı Probıt Modeli” - Bağımlı Değişken “Üretim 
Maliyeti” 

 

4.4.2.1. Model 2 Regresyon 1 : Kümeye Dahil 54 
İşletmenin Analizi 

 

2005-2009 yılları arası 54 adet kümeye dahil işletme alınmıştır. 2007 yılında 

başlayan kümelenme çalışmaları nedeniyle hedef; kukla (dummy) değişken olarak 

modele sokulan kümenin oluşması değişkenin (yildum değişkeninin) anlamlı ve 

negatif çıkmasıdır. Böylece kümelenmenin rekabet gücünü arttırdığı gösterilmiş 

olacaktır. Yildum’un istatistiksel olarak anlamlı çıkması, kümelenme ile 2007 

yılından sonra maliyeti etkileyen faktörlerden dolayı maliyeti gösteren doğrunun 

kesim parametresi kadar aşağı indiğini göstermektedir. Aşağıda grafiksel olarak 54 

küme işletmesi için kesim parametresinin aşağı kaydığı görülmektedir. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yapılan Rassal Etki Panel Sıralı Probit Modeli çalışması sonucunda, 

maliyetin bağımlı değişken olduğu tahminler verilmiştir. Yukarıda da bahsedildiği 

üzere kümenin olduğu ve kümenin olmadığı yıllar, yıl kukla değişkeni (yildum 

değişkeni) kullanılarak modele sokulmuştur. Bu kukla değişken kümenin varolduğu 

yıllarda kümeye dahil olan işletmelerin kümede bulunmalarından dolayı 

maliyetlerinin azaldığını gösteren veya göstermeyen değişken olarak modele 

Maliyet 
Maliyet 1,i,t= F(BDi,t) 

Maliyet1,i,t= F(BDi,t) 

Bağımlı Değişkenler 

(2005-2007) 

(2007-2009) 

Şekil 8 : 54 küme işletmesi için beklenen tahmin sonucu 
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eklenmiştir. Bu değişkenin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması küme 

oluşumunun rekabet gücünü maliyet anlamında azalttığını göstermektedir. Yapılan 

tahminden görüldüğü üzere, yıl kukla değişkeni katsayısının negatif ama beklenildiği 

üzere anlamlı değil anlamsız olduğu görülmektedir. Maliyeti belirleyen diğer 

değişkenlerde modele sokularak yapılan analizin anlamlılığı artırılmaya çalışılmıştır. 

Bu amaç için “arge, l, sati, urces, urmik, borc urmal yeniu newus urfiy” değişkenleri 

kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucu iktisadi beklentilerin dışında anlamsız bir 

bulguya rastlanılmamıştır. Beklenildiği üzere l ve ar-ge çalışmalarında oluşan artışlar 

maliyeti negatif etkilemekte ve istatistiksel olarak anlamsız görülmektedir. Aynı 

şekilde son beş yıl içerisindeki satış rakamları da maliyet üzerinde arge ile benzer 

şekilde etki yapmıştır ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bunun yanı sıra “ürces”, 

“ürmik” ve “borç” değişkenleri de iktisadi beklentilere uygun işaretle tahmin edilmiş 

ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuşlardır.  

İktisadi beklenti ürün fiyatları arttığı zaman maliyeti artıracağıdır. Üretim 

fiyatları, newus (üretim sürecinde yenilik) ve borç beklenildiği üzere maliyet 

üzerinde pozitif etki yapmakta ve yeniu (yeni ürün/hizmet) ise maliyet üzerinde 

negatif etki yapmaktadır. Fakat istatistiksel olarak anlamlı çıkmamışlardır.  

 

            
, 0 1 , 2 i,t 3 i,t 4 i,t 5 i,t

6 i,t 7 i,t 8 i,t 9 i,t 10 i,t ,

arge + sati + urces +  urmik +

                borc +  ciro +  yeniu +  newus +  urfiy

i t i t

i t

urmal yildum

u

β β β β β β

β β β β β

= + +

+
 

 

Hipotez Testi kümeye dahil 54 işletme için; 

 

H0 : β1 > 0 ve β1 ≠ 0 negatif ve  

H0 : β1 = 0 

Ha : β1 ≠ 0 
 
olarak kurulmuştur. 
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Tablo 32 : MODEL 2 İÇİN SIRALI HAVUZLANMIŞ PROBİT VE RASSAL ETKİ SIRALI PROBİT MODELİ TAHMİN  
                   SONUÇLARI*  (Kümeye dahil işletmeler ve dahil olmayan işletmeler birlikte) 

Bağımlı değişken 
URMAL 

Sıralı Havuzlanmış Probit  
Kümeye Dahil İşletmeler (oprob) 

Sıralı Havuzlanmış Probit 
Kümeye Dahil Olmayan İşletmeler (oprob) 

yildum -0,012 
(-0,07)** 

-0,006 
(-0,05) 

l -0,119 
(-0,650) 

-0,558 
(-4,120) 

arge -0,036 
(-1,000) 

-0,061 
(-1,640) 

sati -1,152 
(-4,330) 

-0,197 
(-1,530) 

urfiy 0,029 
(0,220) 

0,685 
(6,790) 

ciro 0,031 
(0,390) 

0,070 
(1,520) 

urces 0,738 
(2,600) 

-0,363 
(-1,530) 

urmik 0,690 
(2,360) 

-0,847 
(-3,630) 

borc 0,306 
(2,680) 

0,462 
(4,860) 

yeniu -0,256 
(-0,950) 

-0,035 
(-0,190) 

newus 0,286 
(1,280) 

0,009 
(0,060) 

/cut1 1,124 
(0,885) 

0,332 
(0,510) 

/cut2 1,983 
(0,889) 

1,231 
 (0,512) 

Yalancı R2 0.13 0.21 
Kısıtlı log olabilirlik (KLO) 152.94 225.67 
Kısıtsız log olabilirlik (KzLO) -180.10 -307.51 

LR=-2[(KLO)-(KzLO)] 54.32 
(0.000) 

163.68 
(0.000) 

*  : Çoklu doğrusallık problemi olduğundan dolayı rassal etki sıralı probit modeli tahmin sonuçları elde edilememiş ve bu nedenle tabloda yer verilmemiştir. 
**: Katsayıların altındaki parantez içerisindeki veriler z istatistğini göstermektedir

, 0 1 , 2 i,t 3 i,t 4 i,t 5 i,t 6 i,t 7 i,t 8 i,t 9 i,t 10 i,t 11 i,t ,arge + sati + urces +  urmik +  borc +  ciro +  yeniu +  newus +  urfiyi t i t i turmal yildum l uβ β β β β β β β β β β β= + + + +  (2) 
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4.4.2.2. Model 2 Regresyon 2 : Kümeye Dahil Olmayan 
101 İşletmenin Analizi 

 

Yukarıda grafiği ve açıklaması verilen 54 işletmenin aksine 101 küme dışı 

işletme için yapılan sıralı probit çalışmasında ilkinde beklenildiği üzere kümenin var 

olduğu ve olmadığını gösteren yildum kukla değişkeni negatif çıkmıştır. Bu iki 

tahmin ışığı altında küme dışı işletmeler üzerinde etkisi net olmayan bir 

kümelenmenin etkisi görülmektedir. Burada bizim araştırdığımız konu kümenin 

kümeye dahil olan işletmeler üzerinde etkisi olduğundan 54 işletmeye yaptığımız 

analizlerin yorumu önem kazanmaktadır. Bu analizin kesin ve açık sonucu ise 

kümelenmenin, kümeye dahil işletmelerin maliyetlerini düşürdüğü yönündedir. Bu 

sonuç, sıralı havuzlanmış probit çalışmasında da net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

Yukarıdaki tahmin tablosundan da görülebileceği üzere, bağımlı değişkenin üretim 

maliyeti olduğu çalışmada, çoklu doğrusallık problemi olduğundan dolayı rassal etki 

sıralı ordered probit sonuçları elde edilememiştir281. 

Marjinal olasılık yorumları, yukarıda verilen genel anlatımdaki gibi 

yapılabilir. Bu yorumların kümlenme açısından yapılan yorumlara ekstra bir bilgi 

katmadığından detaylandırılmamıştır. 

 

      

                                                             
281 Bu yüzden eğim değişkenlerine de yapılan analiz uygulanmamıştır. 
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     Tablo 33 : Oprob mfx olasılık sonuçları- 54 Küme İşletmesi 
Değişken Maliyet Artıyor Maliyet Azalıyor Maliyet Değişmiyor 

yildum* 
0,003 

 (0,070) 
-0,002 

(-0,070) 
-0,001 

(-0,070) 

l 
0,034 

(0,650) 
-0,022 

(-0,650) 
-0,012 

(-0,650) 

arge 
0,010 

(0,680) 
-0,007 

(-0,680) 
-0,004 

(-0,670) 

sati 
0,332 

(5,160) 
-0,217 

(-4,140) 
-0,114 

(-4,350) 

urfiy 
-0,009 

(-0,220) 
0,006 

(0,220) 
0,003 

(0,220) 

ciro 
-0,009 

 (-0,390) 
0,006 

(0,390) 
0,003 

(0,390) 

urces 
-0,212 

(-2,670) 
0,139 

(2,530) 
0,073 

(2,470) 

urmik 
-0,199 

(-2,520) 
0,130 

(2,340) 
0,069 

(2,460) 

borc 
-0,088 

(-2,680) 
0,058 

(2,550) 
0,030 

(2,460) 

yeniu 
0,074 

(0,950) 
-0,048 

(-0,940) 
-0,025 

(-0,930) 

newus 
-0,082 

(-1,310) 
0,054 

(1,290) 
0,028 

 (1,280) 

 

Kümlenme kukla değişkeninde meydana gelen marjinal artışlara karşılık, 

üretim maliyeti değişkeninin minimum 1 (maliyet artıyor) düzeyine doğru artma 

olasılığının arttığı görülmektedir. 

Üretim maliyetini arttıran etkenlerin herhangi bir kümeye dahil olmayan 101 

işletmede daha fazla olduğu görülmetedir. 
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Tablo 34 : Oprob mfx olasılık sonuçları- 101 Küme Dışı İşletme 
Değişken Maliyet Artıyor Maliyet Azalıyor Maliyet Değişmiyor 

yildum* 0,002 
(0,050) 

-0,001 
(-0,050) 

-0,001 
(-0,050) 

l 0,152 
(3,950) 

-0,106 
(-3,810) 

-0,046 
(-3,380) 

arge 0,017 
(1,640) 

-0,012 
(-1,630) 

-0,005 
 (-1,600) 

sati 0,054 
(1,530) 

-0,037 
(-1,520) 

-0,016 
(-1,490) 

urfiy -0,186 
 (-6,880) 

0,130 
(6,020) 

0,057 
(4,980) 

ciro -0,019 
(-1,520) 

0,013 
(1,510) 

0,006 
(1,480) 

urces 0,099 
(1,550) 

-0,069 
(-1,530) 

-0,030 
(-1,520) 

urmik 0,231 
(4,010) 

-0,161 
(-3,700) 

-0,070 
(-3,720) 

borc -0,126 
 (-4,710) 

0,088 
(4,480) 

0,038 
(3,820) 

yeniu 0,010 
(0,190) 

-0,007 
(-0,190) 

-0,003 
(-0,190) 

newus -0,003 
(-0,060) 

0,002 
(0,060) 

0,001 
(0,060) 

 

 

4.5. Uygulamanın Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

 Yapılan sıralı havuzlanmış (pooled) probit ve rassal etki sıralı panel probit 

çalışmalarında rekabet gücünün belirleyicisi olacak iki önemli değişken olarak ciro 

ve üretim maliyeti incelenmiştir.  

 Bu iki değişken, daha öncede belirtildiği üzere zamanın dinamik etkisini de 

içinde bulunduracak şekilde havuzlanmış ve panel veri çalışmaları ile genişletilmiş 

bulunulmaktadır. Bu amaç için bağımlı değişkenler ciro ve üretim maliyeti, bunları 

belirleyen önemli değişkenler de kapsanacak şekilde bahsi geçen modeller ile tahmin 

edilmişlerdir. Elde edilen tahminler doğrultusunda incelenmeye tabi tutulan dört 

hipotez testinin sonuçları elde edilmiştir. Bu hipotez testleri ışığı altında 

kümelenmenin rekabet gücünü 54 adet kümeye dahil işletme için ciro ve üretim 

maliyeti faktörleri üzerinden arttırdığını fakat sadece cironun istatistiksel olarak 

anlamlı bir etki içerdiği belirlenmiştir. Herhangi bir kümeye dahil olmayan tesadüfi 

seçilmiş işletmeler içinse hipotezlerde beklenildiği üzere 54 adet kümeye dahil 
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işletmelerin sonuçlarının tersi etkiler beklenilmiştir. Hipotez testi sonucu beklenen 

ters etkiler gözlenilmiştir fakat istatistiki olarak anlamlı çıkmamışlardır.  

Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi olarak düşünüldüğünde ve 5000 

işletme göz önüne alındığında, bunların içerisinden seçilen 155 adet tesadüfi 

işletmenin en azından işaretsel anlamda istenilen istatistiki sonucu vermesi ve bunun 

yanı sıra ciro değişkeni için herhangi bir kümeye dahil 54 adet işletmeyle ilgili 

yapılan analizler; Kümelenmenin Rekabet Gücünü Arttırdığı Yönünde Önemli 

Bulgulara Ulaşılmasını Sağlamıştır. 
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     SONUÇ 
 

Yapılan çalışmanın ilk bölümünde rekabet teorisi ile ilgili literatür 

incelenmiş, ikinci bölümde KOBİ’ler hakkında bilgi verilmiş olup üçüncü bölümde 

Kümelenme kavramı detaylı bir şekilde irdelenmiştir. KOBİ’lerin rekabet gücünü 

elde etme ve sürdürebilmelerinde, ülkemizde son dönemlerin önemli bir kavramı 

haline gelen Kümelenme (Clustering) Modelinin etkisinin ne olacağını ortaya 

koymak maksadı ile son olarak dördüncü bölümde ampirik bir çalışma yapılmıştır. 

Söz konusu ampirik çalışmada, Ankara OSTİM OSB’de faliyette bulunan küçük ve 

orta büyüklükteki işletmelerin rekabet güçleri ile ilgili olarak; rekabet gücünün 

sürdürülebilmesinde OSTİM OSB’de bulunmakta olan kümelerden birisine dahil 

olan bir KOBİ’nin, rekabet gücünü elde etme ve bu gücü sürdürebilme noktasında, 

aynı sanayi bölgesinde faaliyette bulunan ve herhangi bir kümeye dahil olmayan 

KOBİ’ye göre daha avantajlı olacağı varsayılarak, varsayım sonuçları ispatlanmaya 

çalışılmıştır.  

Bu amaçla, 54’ü OSTİM OSB’de bulunan kümelerden herhangi birisine dahil 

olmak üzere 155 KOBİ’ye ait veriler üzerinde gerçekleştirilen ve bu alanla ilgili 

ülkemizde sayılı çalışmalardan bir tanesi olan “Rassal Etki Panel Sıralı Probit 

Modeli” olarak bilinen ekonometrik model çalışması yapılmıştır. Bu modelde; 

rekabet gücünün yüksek olduğunu ve sürdürülebildiğini gösteren iki önemli 

değişkenlerden birisi işletmenin cirosu olurken diğeri üretim maliyeti olmuştur. Ciro 

değişkeni ve üretim maliyeti değişkeni ayrı ayrı bağımlı değişken olarak modele 

sokularak sonuçlar irdelenmiştir. Cironun bağımlı değişken olduğu tahminlerde; 

kümelenmenin varolduğu yıllarda kümeye dahil olan işletmelerin kümede 

bulunmalarından dolayı ciroyu etkileyen değişkenlerin pozitif etkilenerek ciroyu 

artırmak suretiyle rekabet gücünü arttığı görülürken, herhangi bir kümeye dahil 

olmayan KOBİ’lere ait sonuçlarda cironun azaldığı görülmüş olup, bu işletmerin 

rekabet güçleri azalmıştır. Üretim maliyetinin bağımlı değişken olduğu tahminlerde; 

kümelenmenin varolduğu yıllarda kümeye dahil olan işletmelerin kümede 

bulunmalarından dolayı maliyetlerinin azaldığı yönünde bulgular elde edilerken 

istatistiksel açıdan tam olarak anlamlı sonuçlar ortaya çıkarılamamıştır. Bu 
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sonuçların iktisadi teori açısından anlamlı çıkmalarından dolayı, istatistiksel anlamda 

beklenilmeyen sonuçların çıkması çalışmanın iddiasını zayıflatmamaktadır.  

Sonuç olarak, yapılan çalışma sonucunda, son yıllarda dünyada yayılmaya 

başlayan ve 1980’li yıllarda ülkemizde çalışmaların başladığı kümelenme olgusu, 

rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilmesi açısından beklenilen etkiyi sağladığı 

görülmektedir. Kümelenme ile ilgili olarak, çeşitli devlet kurumlarının çalışmalar 

yaptığı herkesin malumu olup, öncelikle bu çalışmalar tek bir çatı altında toplanarak, 

enerji, kaynak ve zaman kaybının önüne geçilmelidir. Devlet eli ile kümelenme 

çalışmaları başlatılmakla birlikte, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir 

unsur, coğrafi ve bölgesel açıdan doğal kümelenme alanlarının kurumsallaşma ve 

organizasyonel kimlik kazanma açısından desteklenerek yeni kümelerin 

oluşturulmasıdır. Bunun için gerek kamu kuruluşları öncülüğünde gerekse mevcut ve 

çeşitli meslek kuruluşları ve üniversitelerin teşvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi 

suretiyle, Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılacak sektörel analizler neticesinde, 

analiz sonuçlarına uygun kümelenme faaliyetleri belirlenmeli, oluşturulduğu 

bölgede, istihdam, gelir ve refah artışını sağlayacak kümelenme çalışmaları artarak 

devam etmelidir. 
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EKLER 

EK-1 :  UYGULAMADA KULLANILAN ANKET 
 

 OSTİM Sanayi Bölgesi 
KOBİ Rekabet Gücü Anketi 

NISAN’10 

SAYIN FIRMA YETKILISI; 

• Bu soru seti sonucu elde edilecek bilgiler tamamen 
bilimsel amaçlı kullanılacaktır. 

• Kişisel ve işletme bilgileri, sadece belirtilen amaç 
doğrultusunda kullanılacaktır. Sizin izniniz olmadan başka 
bir kişi veya kurumla paylaşılmayacaktır. 

• Yapılacak bu araştırma ile gelecekte bölge sanayinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

• Araştırmaya ayırdığınız zaman için şimdiden teşekkür 
ederim. 

Saygılarımla, 

 

 

İŞ: +90 (312) 592 84 34 
İŞ FAKS: +90 (312) 354 54 85  

CEP: +90 (533) 631 17 51 
E-Posta: deniz.timurcin@kosgeb.gov.tr 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

1. Adres       

2. Telefon No       

3. Faks No       

4. Web Adresi  www.      

5. E-Posta Adresi                                          @      

FİRMA BİLGİLERİ 

6. Firmanın Adı       

7. Görüşme Yapılan Kişinin 

Adı ve Soyadı:       

Unvanı           :       

8. Kuruluş Yılınız       

9. Hukuki Statü  Anonim,  Limitet,  Kolektif,  Şahıs,  Diğer:       

10. Firmanızın İçinde Bulunduğu 
Sektör 

 Ambalaj-Kâğıt-Baskı ve Kırtasiye 

 Çeşitli Ticari Faaliyetler  

 Elektrik ve Elektronik 

 Gıda ve Endüstriyel Mutfak 

 Hizmet 

 İş Makineleri 

 Kent Mobilyaları ve Peyzaj 

 Kimyasallar-Boya-Temizlik ve Güvenlik 

 Makine ve Makine Ekipmanları 

 Metal ve Metal İşleme 

 Otomotiv 

 Plastik ve Kauçuk 

 Sağlık 

 Teknik Malzeme-Tezgah ve Ekipman  

 Teknoloji ve Bilişim  

 Tekstil ve Deri  

 Yapı ve İnşaat  

 Diğer:       
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13. İşbirliği/Faaliyette bulunduğunuz firma/kurum/kuruluşların türünü ve faaliyet yerlerini işaretleyiniz. 
 

Firmaların Yeri 

Firmaların Türü  OSTİM İçi Ankara 
(OSTİM Hariç) 

Yurtiçi 
(İstanbul, 
İzmir vb.) 

Yurtdışı 

Küme İçindeki diğer firmalar         

Tedarikçiler         

Müşteriler         

Rakipler         

Danışmanlık Firmaları         

Araştırma Kurum/Kuruluşları (Ar‐Ge)         

Üniversiteler ve diğer yüksek öğrenim  
enstitüleri         

Devlete bağlı araştırma enstitüleri, 
devlet, özel ya da kar  amacı gütmeyen 
Ar‐Ge merkezleri (KOSGEB, İGEME, … 
vs.) 

       

  

İŞGÜCÜ BİLGİLERİ 

11. Firmanızda istihdam edilen toplam çalışan sayısını belirtiniz.  
 

  1-9         10-49       50-149        150-249      250 ve üzeri 

12. Son 5 (beş) yıl içerisinde firmanızın (Üniversite, tedarikçi, müşteri, KOSGEB v.b.) başka 
firma/kurum/kuruluşlar ile  gerçekleştirmiş olduğu (yazılı veya sözlü) işlem/işbirliği/ticari faaliyetler var mı? 

 Evet  

 Hayır--------Lütfen 0.Soruya Geçiniz. 
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14. Lütfen firmanızın cirosunu yıllara göre  (TL) belirtiniz 

2005 

 
50 

Bin’den 
Az 

 
50 Bin – 
100 Bin 

 
100 Bin – 
250 Bin 

 
250 Bin – 
500 Bin 

 
500 Bin – 1 
Milyon 

 
1 Milyon –  
5 Milyon 

 
5 Milyon’dan 

Fazla 

2006 

 

50 Bin’den 
Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon –  

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2007 

 

50 Bin’den 
Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2008 

 

50 Bin’den 
Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2009 

 

50 Bin’den 
Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

 

15. Lütfen firmanızın AR-GE harcamalarının toplam tutarını yıllara göre (TL) belirtiniz.  

2005   
Yok 

 
50 

Bin’den 
Az 

 
50 Bin – 
100 Bin 

 
100 Bin – 
250 Bin 

 
250 Bin – 
500 Bin 

 
500 Bin – 1 
Milyon 

 
1 Milyon’dan 

Fazla 

2006 

 

Yok 

 

50 Bin’den 
Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon’dan 
Fazla 

2007 

 

Yok 

 

50 Bin’den 
Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon’dan 
Fazla 

2008 

 

Yok 

 

50 Bin’den 
Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1Milyon’dan 
Fazla 

2009 

 

Yok 

 

50 Bin’den 
Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon’dan 
Fazla 
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16. İhracat yapıyor musunuz? 

 Evet  

 Hayır------ Lütfen 19. soruya geçiniz. 

17. Hangi marka ile ihracat yapıyorsunuz?   

 Kendi Markam İle 

 Müşterinin İstediği Marka İle 

 Her İkisi de 

18. Lütfen firmanızın ihracat tutarını yıllara göre (TL) belirtiniz. 
 

2005 

 
50 

Bin’de
n Az 

 
50 Bin – 
100 Bin 

 
100 Bin – 
250 Bin 

 
250 Bin – 
500 Bin 

 
500 Bin –  
1 Milyon 

 
1 Milyon –  
5 Milyon 

 
5 Milyon’dan 

Fazla 

2006 

 

50 
Bin’de
n Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin –  

1 Milyon 

 

1 Milyon –  

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2007 

 

50 
Bin’de
n Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin –  

1 Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2008 

 

50 
Bin’de
n Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin –  

1 Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2009 

 

50 
Bin’de
n Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin –  

1 Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

 

19. İthalat yapıyor musunuz? 

 Evet  

 Hayır------ Lütfen 21. soruya geçiniz. 
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20. Lütfen firmanızın ithalat tutarını yıllara göre (TL) belirtiniz. 
 

2005 

 
50 

Bin’den 
Az 

 
50 Bin – 
100 Bin 

 
100 Bin – 
250 Bin 

 
250 Bin – 
500 Bin 

 
500 Bin – 1 
Milyon 

 
1 Milyon –  
5 Milyon 

 
5 Milyon’dan 

Fazla 

2006 

 

50 
Bin’den 

Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon –  

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2007 

 

50 
Bin’den 

Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2008 

 

50 
Bin’den 

Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

2009 

 

50 
Bin’den 

Az 

 

50 Bin – 

100 Bin 

 

100 Bin – 
250 Bin 

 

250 Bin – 
500 Bin 

 

500 Bin – 1 
Milyon 

 

1 Milyon – 

5 Milyon 

 

5 Milyon’dan 
Fazla 

 

21. Firmanızın son beş yılını, aşağıdaki seçeneklere göre değerlendiriniz. 
Seçenekler Artıyor Durağan Azalıyor 

Satışlar    

Müşteri memnuniyeti    

Ürün çeşitliliği    

Müşteri sayısı    

Üretim miktarı    

İhracat    

Ürün fiyatları    

Hammadde fiyatları    

Hammadde stokları    

Ürün stokları    

Ürün iadeleri    

Üretim verimliliği    

Toplam borç miktarı    

Satış yapılan ülke sayısı    

Kapasite kullanım oranı    

Ürün maliyetleri    

Rekabet gücü    

Kârlılık    

Ödenen vergiler    
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22. Lütfen işletmenizin satış oranlarını yıllara göre belirtiniz. 
 

Yıl  Yerel  Yurtiçi  Yurtdışı  Toplam 

2005  %             %             %             100 

2006  %             %             %             100 

2007  %             %             %             100 

2008  %             %             %             100 

2009  %             %             %             100 
 

 

23. 2005-2009 yılları arasında faaliyet gösterdiğiniz sektöre yeni bir ürün ya da hizmet sundunuz mu? 

 Evet  

 Hayır------ Lütfen 26. soruya geçiniz. 

24. Kaç adet yeni ürün ya da hizmet sundunuz?  

 1-3         3-5        5-7         7-10        10’dan Fazla 

25. Bu ürün(ler) ya da hizmet(ler) kim tarafından geliştirildi?   

 Kendi Firmamız Bünyesinde 

 Diğer Kurum/Kuruluş/Firma(lar) İle İşbirliği İle 

 Diğer Kurum/Kuruluş/Firma(lar) tarafından 

26. 2005-2009 yılları arasında firmanızın mevcut üretim süreçlerinde bir iyileştirme yaptınız mı? 

 Evet 

 Hayır------ Lütfen 29. soruya geçiniz. 

27. Kaç adet üretim süreci iyileştirdiniz?  

 1-3         4-6        7-10      10’dan Fazla 

28. Bu süreçler kim tarafından iyileştirdi ve geliştirildi?   

 Kendi Firmamız Bünyesinde 

 Diğer Kurum/Kuruluş/Firma(lar) İle İşbirliği İle 

 Diğer Kurum/Kuruluş/Firma(lar) tarafından 

29. Firmanızın sahip olduğu kalite standartları nelerdir? 

TSE                            CE                           HACCP                ISO9001        ISO14001        

ISO22000                   ISO/EIC 17025,      Diğer:       
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30. Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım veya Patentiniz var mı? 

 Evet         Hayır 

31. Firmanızın en önemli rakipleri hangi bölgede yer almaktadır? 

 OSTİM Sanayi Bölgesi        Ankara (OSTİM Hariç)        Yurtiçi (Ankara Dışı)         Yurtdışı 

32. Rakiplere göre durumunuzu, aşağıdaki seçeneklere göre değerlendiriniz. 
 

Seçenekler Yeterli Kısmen Yeterli Yetersiz 

Rakiplerinize göre makine teçhizat bakımından konumunuz    

Rakiplerinize göre işgücü niteliği bakımından konumunuz    

Rakiplerinize göre üretim ölçeği bakımından konumunuz    

Rakiplerinize göre teknoloji kullanım becerisi  

(e-ticaret, internet, cad-cam vb.) bakımından konumunuz 
   

Rakiplerinize göre fikri mülkiyet hakları (marka, patent 
koruma vb.) bakımından konumunuz 

   

     

 
Formu dikkatlice doldurduğunuz için  

teşekkür ederim. 
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EK-2 : FREKANS TABLOLARI 
kuruluş yılı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1959 1 ,6 ,6 ,6 

1961 1 ,6 ,6 1,3 

1973 1 ,6 ,6 1,9 

1974 1 ,6 ,6 2,6 

1975 1 ,6 ,6 3,2 

1976 3 1,9 1,9 5,2 

1978 6 3,9 3,9 9,0 

1979 2 1,3 1,3 10,3 

1981 1 ,6 ,6 11,0 

1982 1 ,6 ,6 11,6 

1983 3 1,9 1,9 13,5 

1984 2 1,3 1,3 14,8 

1985 3 1,9 1,9 16,8 

1986 2 1,3 1,3 18,1 

1987 2 1,3 1,3 19,4 

1988 1 ,6 ,6 20,0 

1990 7 4,5 4,5 24,5 

1991 6 3,9 3,9 28,4 

1992 6 3,9 3,9 32,3 

1993 7 4,5 4,5 36,8 

1994 5 3,2 3,2 40,0 

1995 2 1,3 1,3 41,3 

1996 14 9,0 9,0 50,3 

1997 9 5,8 5,8 56,1 

1998 5 3,2 3,2 59,4 

1999 5 3,2 3,2 62,6 

2000 5 3,2 3,2 65,8 

2001 9 5,8 5,8 71,6 

2002 7 4,5 4,5 76,1 

2003 7 4,5 4,5 80,6 

2004 5 3,2 3,2 83,9 

2005 5 3,2 3,2 87,1 

2006 5 3,2 3,2 90,3 

2007 9 5,8 5,8 96,1 

2008 5 3,2 3,2 99,4 

2009 1 ,6 ,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
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huku statusu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

anonim 8 5,2 5,2 5,2 

limited 129 83,2 83,2 88,4 

kollektif 3 1,9 1,9 90,3 

şahıs 14 9,0 9,0 99,4 

diğer 1 ,6 ,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

sektör 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

metal ve metal işleme 30 19,4 19,4 19,4 

otomotiv 7 4,5 4,5 23,9 

plastik ve kauçuk 10 6,5 6,5 30,3 

sağlık 11 7,1 7,1 37,4 

teknik malzeme tezgah ekipman 3 1,9 1,9 39,4 

teknoloji ve bilişim 3 1,9 1,9 41,3 

tekstil ve deri 2 1,3 1,3 42,6 

yapı ve inşaat 8 5,2 5,2 47,7 

diğer 4 2,6 2,6 50,3 

ticari faaliyet 1 ,6 ,6 51,0 

elektrik elektronik 17 11,0 11,0 61,9 

gıda ve endt mutfak 6 3,9 3,9 65,8 

hizmet 3 1,9 1,9 67,7 

iş makinaları 16 10,3 10,3 78,1 

kent mobilyaları peyzaj 3 1,9 1,9 80,0 

kimyasallar 5 3,2 3,2 83,2 

makina ve makina ekipmanları 26 16,8 16,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

işçi sayısı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1-9 59 38,1 38,1 38,1 

10-49 89 57,4 57,4 95,5 

50-149 7 4,5 4,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

işbirliği var mı? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid evet 125 80,6 80,6 80,6 
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hayır 30 19,4 19,4 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

kümeiçindeişbirliği OSTİM İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 42 27,1 27,1 27,1 

hayır 113 72,9 72,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

kümeiçindeişbirliği Ankara 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 16 10,3 10,3 10,3 

hayır 139 89,7 89,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

kümeiçindeişbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 13 8,4 8,4 8,4 

hayır 142 91,6 91,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

kümeiçindeişbirliği Yurt Dışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 8 5,2 5,2 5,2 

hayır 147 94,8 94,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

tedarikçilerile işbirliği OSTİM İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 62 40,0 40,0 40,0 

hayır 93 60,0 60,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 
 

tedarikçilerile işbirliği Ankara 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 41 26,5 26,5 26,5 

hayır 114 73,5 73,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
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tedarikçilerile işbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 51 32,9 32,9 32,9 

hayır 104 67,1 67,1 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

tedarikçilerile işbirliği Yurt Dışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 36 23,2 23,2 23,2 

hayır 119 76,8 76,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

müsteriler ile işbirliği OSTİM İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 44 28,4 28,4 28,4 

hayır 111 71,6 71,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

müsteriler ile işbirliği Ankara 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 56 36,1 36,1 36,1 

hayır 99 63,9 63,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

müsteriler ile işbirliği Yurt içi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 64 41,3 41,3 41,3 

hayır 91 58,7 58,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

müsteriler ile işbirliği Yurt Dışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 54 34,8 34,8 34,8 

hayır 101 65,2 65,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

rakipler ile işbirliği OSTİM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 30 19,4 19,4 19,4 Valid 

hayır 125 80,6 80,6 100,0 
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rakipler ile işbirliği OSTİM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 30 19,4 19,4 19,4 

hayır 125 80,6 80,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

rakipler ile işbirliği Ankara 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 24 15,5 15,5 15,5 

hayır 131 84,5 84,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

rakipler ile işbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 30 19,4 19,4 19,4 

hayır 125 80,6 80,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

rakipler ile işbirliği Yurt Dışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 23 14,8 14,8 14,8 

hayır 132 85,2 85,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

danışmanlık firmalaı ile işbirliği OSTİM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 22 14,2 14,2 14,2 

hayır 133 85,8 85,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

danışmanlık firmalaı ile işbirliği Ankara 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 28 18,1 18,1 18,1 

hayır 127 81,9 81,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

danışmanlık firmalaı ile işbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 10 6,5 6,5 6,5 Valid 

hayır 145 93,5 93,5 100,0 



 

  274

danışmanlık firmalaı ile işbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 10 6,5 6,5 6,5 

hayır 145 93,5 93,5 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

danışmanlık firmalaı ile işbirliği Yurt Dışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 3 1,9 1,9 1,9 

hayır 152 98,1 98,1 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

araştırma kuruluşları ile işbirliği OSTİM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 13 8,4 8,4 8,4 

hayır 142 91,6 91,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

araştırma kuruluşları ile işbirliği Ankara 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 17 11,0 11,0 11,0 

hayır 138 89,0 89,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

araştırma kuruluşları ile işbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 8 5,2 5,2 5,2 

hayır 147 94,8 94,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

araştırma kuruluşları ile işbirliği Yurt Dışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 5 3,2 3,2 3,2 

hayır 150 96,8 96,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

üniversiteler ile işbirliği OSTİM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 8 5,2 5,2 5,2 Valid 

hayır 147 94,8 94,8 100,0 
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üniversiteler ile işbirliği OSTİM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 8 5,2 5,2 5,2 

hayır 147 94,8 94,8 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

üniversiteler ile işbirliği Ankara 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 31 20,0 20,0 20,0 

hayır 124 80,0 80,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

üniversiteler ile işbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 15 9,7 9,7 9,7 

hayır 140 90,3 90,3 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

üniversiteler ile işbirliği Yurt Dışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 2 1,3 1,3 1,3 

hayır 153 98,7 98,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

kamu kuruluşları ile işbirliği OSTİM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 98 63,2 63,2 63,2 

hayır 57 36,8 36,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

kamu kuruluşları ile işbirliği Ankara 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 33 21,3 21,3 21,3 

hayır 122 78,7 78,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

kamu kuruluşları ile işbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 8 5,2 5,2 5,2 Valid 

hayır 147 94,8 94,8 100,0 
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kamu kuruluşları ile işbirliği Yurt İçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 8 5,2 5,2 5,2 

hayır 147 94,8 94,8 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

kamu kuruluşları ile işbirliği Yurt Dışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 1 ,6 ,6 ,6 

hayır 154 99,4 99,4 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2005 yılı cirosu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 6 3,9 3,9 3,9 

50 bin - 100 bin 12 7,7 7,7 11,6 

100 bin - 250 bin 9 5,8 5,8 17,4 

250 bin - 500 bin 18 11,6 11,6 29,0 

500 bin - 1 milyon 40 25,8 25,8 54,8 

1 milyon - 5 milyon 42 27,1 27,1 81,9 

5 milyondan fazla 4 2,6 2,6 84,5 

bu tarihte şirket yok 24 15,5 15,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2006 yılı cirosu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 4 2,6 2,6 2,6 

50 bin - 100 bin 7 4,5 4,5 7,1 

100 bin - 250 bin 15 9,7 9,7 16,8 

250 bin - 500 bin 15 9,7 9,7 26,5 

500 bin - 1 milyon 36 23,2 23,2 49,7 

1 milyon - 5 milyon 52 33,5 33,5 83,2 

5 milyondan fazla 6 3,9 3,9 87,1 

bu tarihte şirket yok 20 12,9 12,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2007 yılı cirosu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 5 3,2 3,2 3,2 

50 bin - 100 bin 6 3,9 3,9 7,1 

Valid 

100 bin - 250 bin 11 7,1 7,1 14,2 
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250 bin - 500 bin 14 9,0 9,0 23,2 

500 bin - 1 milyon 22 14,2 14,2 37,4 

1 milyon - 5 milyon 74 47,7 47,7 85,2 

5 milyondan fazla 10 6,5 6,5 91,6 

bu tarihte şirket yok 13 8,4 8,4 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2008 yılı cirosu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 4 2,6 2,6 2,6 

50 bin - 100 bin 2 1,3 1,3 3,9 

100 bin - 250 bin 11 7,1 7,1 11,0 

250 bin - 500 bin 25 16,1 16,1 27,1 

500 bin - 1 milyon 25 16,1 16,1 43,2 

1 milyon - 5 milyon 69 44,5 44,5 87,7 

5 milyondan fazla 16 10,3 10,3 98,1 

bu tarihte şirket yok 3 1,9 1,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2009 yılı cirosu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 3 1,9 1,9 1,9 

50 bin - 100 bin 3 1,9 1,9 3,9 

100 bin - 250 bin 13 8,4 8,4 12,3 

250 bin - 500 bin 17 11,0 11,0 23,2 

500 bin - 1 milyon 27 17,4 17,4 40,6 

1 milyon - 5 milyon 72 46,5 46,5 87,1 

5 milyondan fazla 17 11,0 11,0 98,1 

bu tarihte şirket yok 3 1,9 1,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2005 ar-ge harcaması 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yok 76 49,0 49,0 49,0 

50 binden az 43 27,7 27,7 76,8 

50 bin - 100 bin 11 7,1 7,1 83,9 

100 bin - 250 bin 3 1,9 1,9 85,8 

250 bin - 500 bin 3 1,9 1,9 87,7 

bu tarihte şirket yok 19 12,3 12,3 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
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2006 ar-ge harcaması 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yok 70 45,2 45,2 45,2 

50 binden az 47 30,3 30,3 75,5 

50 bin - 100 bin 12 7,7 7,7 83,2 

100 bin - 250 bin 5 3,2 3,2 86,5 

250 bin - 500 bin 2 1,3 1,3 87,7 

500 bin - 1 milyon 1 ,6 ,6 88,4 

bu tarihte şirket yok 18 11,6 11,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2007 ar-ge harcaması 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yok 64 41,3 41,3 41,3 

50 binden az 50 32,3 32,3 73,5 

50 bin - 100 bin 18 11,6 11,6 85,2 

100 bin - 250 bin 6 3,9 3,9 89,0 

250 bin - 500 bin 2 1,3 1,3 90,3 

500 bin - 1 milyon 2 1,3 1,3 91,6 

bu tarihte şirket yok 13 8,4 8,4 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2008 ar-ge harcaması 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yok 57 36,8 36,8 36,8 

50 binden az 60 38,7 38,7 75,5 

50 bin - 100 bin 15 9,7 9,7 85,2 

100 bin - 250 bin 12 7,7 7,7 92,9 

250 bin - 500 bin 3 1,9 1,9 94,8 

500 bin - 1 milyon 2 1,3 1,3 96,1 

1 milyon - 5 milyon 1 ,6 ,6 96,8 

bu tarihte şirket yok 5 3,2 3,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2009 ar-ge harcaması 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yok 55 35,5 35,5 35,5 

50 binden az 53 34,2 34,2 69,7 

50 bin - 100 bin 23 14,8 14,8 84,5 

100 bin - 250 bin 9 5,8 5,8 90,3 

Valid 

250 bin - 500 bin 7 4,5 4,5 94,8 
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500 bin - 1 milyon 1 ,6 ,6 95,5 

1 milyon - 5 milyon 2 1,3 1,3 96,8 

bu tarihte şirket yok 5 3,2 3,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

ihracat var mı? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 99 63,9 63,9 63,9 

hayır 56 36,1 36,1 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

hangi marka ile ihracat yapıyorsunuz? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

kendi markam ile 58 37,4 37,4 37,4 

müşterinin markası ile 13 8,4 8,4 45,8 

her ikisi ile 28 18,1 18,1 63,9 

yok 56 36,1 36,1 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2005 ihracat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 34 21,9 21,9 21,9 

50 bin - 100 bin 8 5,2 5,2 27,1 

100 bin - 250 bin 16 10,3 10,3 37,4 

250 bin - 500 bin 8 5,2 5,2 42,6 

500 bin - 1 milyon 7 4,5 4,5 47,1 

1 milyon - 5 milyon 3 1,9 1,9 49,0 

yok 79 51,0 51,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2006 ihracat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 29 18,7 18,7 18,7 

50 bin - 100 bin 13 8,4 8,4 27,1 

100 bin - 250 bin 15 9,7 9,7 36,8 

250 bin - 500 bin 10 6,5 6,5 43,2 

500 bin - 1 milyon 7 4,5 4,5 47,7 

1 milyon - 5 milyon 5 3,2 3,2 51,0 

yok 76 49,0 49,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
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2007 ihracat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 24 15,5 15,5 15,5 

50 bin - 100 bin 17 11,0 11,0 26,5 

100 bin - 250 bin 19 12,3 12,3 38,7 

250 bin - 500 bin 17 11,0 11,0 49,7 

500 bin - 1 milyon 3 1,9 1,9 51,6 

1 milyon - 5 milyon 7 4,5 4,5 56,1 

5 milyondan fazla 3 1,9 1,9 58,1 

yok 65 41,9 41,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2008 ihracat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 24 15,5 15,5 15,5 

50 bin - 100 bin 14 9,0 9,0 24,5 

100 bin - 250 bin 24 15,5 15,5 40,0 

250 bin - 500 bin 13 8,4 8,4 48,4 

500 bin - 1 milyon 11 7,1 7,1 55,5 

1 milyon - 5 milyon 5 3,2 3,2 58,7 

5 milyondan fazla 4 2,6 2,6 61,3 

yok 60 38,7 38,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2009 ihracat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 20 12,9 12,9 12,9 

50 bin - 100 bin 24 15,5 15,5 28,4 

100 bin - 250 bin 16 10,3 10,3 38,7 

250 bin - 500 bin 14 9,0 9,0 47,7 

500 bin - 1 milyon 9 5,8 5,8 53,5 

1 milyon - 5 milyon 11 7,1 7,1 60,6 

5 milyondan fazla 4 2,6 2,6 63,2 

yok 57 36,8 36,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ithalat var mı? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 73 47,1 47,1 47,1 

hayır 82 52,9 52,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
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2005 ithalat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 22 14,2 14,2 14,2 

50 bin - 100 bin 6 3,9 3,9 18,1 

100 bin - 250 bin 10 6,5 6,5 24,5 

250 bin - 500 bin 7 4,5 4,5 29,0 

500 bin - 1 milyon 8 5,2 5,2 34,2 

1 milyon - 5 milyon 2 1,3 1,3 35,5 

5 milyondan fazla 1 ,6 ,6 36,1 

yok 99 63,9 63,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2006 ithalat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 23 14,8 14,8 14,8 

50 bin - 100 bin 3 1,9 1,9 16,8 

100 bin - 250 bin 9 5,8 5,8 22,6 

250 bin - 500 bin 13 8,4 8,4 31,0 

500 bin - 1 milyon 6 3,9 3,9 34,8 

1 milyon - 5 milyon 3 1,9 1,9 36,8 

5 milyondan fazla 1 ,6 ,6 37,4 

yok 97 62,6 62,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2007 ithalat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 25 16,1 16,1 16,1 

50 bin - 100 bin 4 2,6 2,6 18,7 

100 bin - 250 bin 7 4,5 4,5 23,2 

250 bin - 500 bin 12 7,7 7,7 31,0 

500 bin - 1 milyon 8 5,2 5,2 36,1 

1 milyon - 5 milyon 4 2,6 2,6 38,7 

5 milyondan fazla 2 1,3 1,3 40,0 

yok 93 60,0 60,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2008 ithalat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 25 16,1 16,1 16,1 Valid 

50 bin - 100 bin 7 4,5 4,5 20,6 
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100 bin - 250 bin 11 7,1 7,1 27,7 

250 bin - 500 bin 9 5,8 5,8 33,5 

500 bin - 1 milyon 6 3,9 3,9 37,4 

1 milyon - 5 milyon 7 4,5 4,5 41,9 

5 milyondan fazla 3 1,9 1,9 43,9 

yok 87 56,1 56,1 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2009 ithalat miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

50 binden az 18 11,6 11,6 11,6 

50 bin - 100 bin 11 7,1 7,1 18,7 

100 bin - 250 bin 13 8,4 8,4 27,1 

250 bin - 500 bin 10 6,5 6,5 33,5 

500 bin - 1 milyon 7 4,5 4,5 38,1 

1 milyon - 5 milyon 8 5,2 5,2 43,2 

5 milyondan fazla 3 1,9 1,9 45,2 

yok 85 54,8 54,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

satışlar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 97 62,6 62,6 62,6 

durağan 33 21,3 21,3 83,9 

azalıyor 25 16,1 16,1 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

müşteri memnuniyeti 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 133 85,8 85,8 85,8 

durağan 21 13,5 13,5 99,4 

azalıyor 1 ,6 ,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ürün çeşitliliği 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 129 83,2 83,2 83,2 

durağan 26 16,8 16,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

müşteri sayısı 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 117 75,5 75,5 75,5 

durağan 28 18,1 18,1 93,5 

azalıyor 10 6,5 6,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

üretim miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 114 73,5 73,5 73,5 

durağan 30 19,4 19,4 92,9 

azalıyor 11 7,1 7,1 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ihracat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 68 43,9 43,9 43,9 

durağan 27 17,4 17,4 61,3 

azalıyor 12 7,7 7,7 69,0 

yok 48 31,0 31,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ürün fiyatları 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 51 32,9 32,9 32,9 

durağan 68 43,9 43,9 76,8 

azalıyor 36 23,2 23,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

hammadde fiyatları 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 130 83,9 83,9 83,9 

durağan 22 14,2 14,2 98,1 

azalıyor 3 1,9 1,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

hammadde stokları 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 39 25,2 25,2 25,2 

durağan 76 49,0 49,0 74,2 

Valid 

azalıyor 40 25,8 25,8 100,0 
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hammadde stokları 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 39 25,2 25,2 25,2 

durağan 76 49,0 49,0 74,2 

azalıyor 40 25,8 25,8 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

ürün stokları 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 51 32,9 32,9 32,9 

durağan 66 42,6 42,6 75,5 

azalıyor 38 24,5 24,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ürün iadeleri 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 8 5,2 5,2 5,2 

durağan 66 42,6 42,6 47,7 

azalıyor 81 52,3 52,3 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

üretim verimliliği 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 106 68,4 68,4 68,4 

durağan 40 25,8 25,8 94,2 

azalıyor 9 5,8 5,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

toplam borç miktarı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 76 49,0 49,0 49,0 

durağan 53 34,2 34,2 83,2 

azalıyor 26 16,8 16,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

satış yapılan ülke sayısı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 54 34,8 34,8 34,8 

durağan 94 60,6 60,6 95,5 

Valid 

azalıyor 7 4,5 4,5 100,0 
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satış yapılan ülke sayısı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 54 34,8 34,8 34,8 

durağan 94 60,6 60,6 95,5 

azalıyor 7 4,5 4,5 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

kapasite kullanım oranı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 80 51,6 51,6 51,6 

durağan 60 38,7 38,7 90,3 

azalıyor 15 9,7 9,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ürün maliyetleri 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 112 72,3 72,3 72,3 

durağan 28 18,1 18,1 90,3 

azalıyor 15 9,7 9,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

rekabet gücü 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 104 67,1 67,1 67,1 

durağan 28 18,1 18,1 85,2 

azalıyor 23 14,8 14,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

karlılık 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 33 21,3 21,3 21,3 

durağan 38 24,5 24,5 45,8 

azalıyor 84 54,2 54,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ödenen vergiler 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 127 81,9 81,9 81,9 

durağan 23 14,8 14,8 96,8 

Valid 

azalıyor 5 3,2 3,2 100,0 
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ödenen vergiler 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

artıyor 127 81,9 81,9 81,9 

durağan 23 14,8 14,8 96,8 

azalıyor 5 3,2 3,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2005 yılı satış oranı yerel 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 88 56,8 56,8 56,8 

10 7 4,5 4,5 61,3 

100 12 7,7 7,7 69,0 

17 1 ,6 ,6 69,7 

20 3 1,9 1,9 71,6 

25 5 3,2 3,2 74,8 

30 9 5,8 5,8 80,6 

33 1 ,6 ,6 81,3 

35 1 ,6 ,6 81,9 

38 1 ,6 ,6 82,6 

40 3 1,9 1,9 84,5 

45 1 ,6 ,6 85,2 

5 1 ,6 ,6 85,8 

50 2 1,3 1,3 87,1 

60 4 2,6 2,6 89,7 

65 1 ,6 ,6 90,3 

70 3 1,9 1,9 92,3 

75 2 1,3 1,3 93,5 

8 1 ,6 ,6 94,2 

80 4 2,6 2,6 96,8 

90 2 1,3 1,3 98,1 

93 1 ,6 ,6 98,7 

95 1 ,6 ,6 99,4 

99 1 ,6 ,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2005 yılı satış oranı yurtiçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 50 32,3 32,3 32,3 

10 3 1,9 1,9 34,2 

100 26 16,8 16,8 51,0 

Valid 

15 1 ,6 ,6 51,6 
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19 1 ,6 ,6 52,3 

2 1 ,6 ,6 52,9 

20 3 1,9 1,9 54,8 

25 2 1,3 1,3 56,1 

30 4 2,6 2,6 58,7 

34 1 ,6 ,6 59,4 

35 1 ,6 ,6 60,0 

39 1 ,6 ,6 60,6 

40 1 ,6 ,6 61,3 

45 2 1,3 1,3 62,6 

50 3 1,9 1,9 64,5 

51 1 ,6 ,6 65,2 

55 3 1,9 1,9 67,1 

59 1 ,6 ,6 67,7 

60 7 4,5 4,5 72,3 

64 1 ,6 ,6 72,9 

65 1 ,6 ,6 73,5 

66 1 ,6 ,6 74,2 

69 1 ,6 ,6 74,8 

7 1 ,6 ,6 75,5 

70 9 5,8 5,8 81,3 

75 5 3,2 3,2 84,5 

80 4 2,6 2,6 87,1 

85 1 ,6 ,6 87,7 

88 1 ,6 ,6 88,4 

90 5 3,2 3,2 91,6 

91 1 ,6 ,6 92,3 

95 4 2,6 2,6 94,8 

97 2 1,3 1,3 96,1 

99 6 3,9 3,9 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2005 yılı satış oranı yurtdışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 90 58,1 58,1 58,1 

1 12 7,7 7,7 65,8 

10 13 8,4 8,4 74,2 

100 1 ,6 ,6 74,8 

11 1 ,6 ,6 75,5 

12 1 ,6 ,6 76,1 

15 1 ,6 ,6 76,8 

Valid 

2 1 ,6 ,6 77,4 
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20 2 1,3 1,3 78,7 

24 1 ,6 ,6 79,4 

25 3 1,9 1,9 81,3 

3 2 1,3 1,3 82,6 

30 5 3,2 3,2 85,8 

33 1 ,6 ,6 86,5 

44 1 ,6 ,6 87,1 

49 1 ,6 ,6 87,7 

5 15 9,7 9,7 97,4 

50 1 ,6 ,6 98,1 

70 1 ,6 ,6 98,7 

90 1 ,6 ,6 99,4 

98 1 ,6 ,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2006 yılı satış oranı yerel 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 86 55,5 55,5 55,5 

10 5 3,2 3,2 58,7 

100 12 7,7 7,7 66,5 

15 2 1,3 1,3 67,7 

19 1 ,6 ,6 68,4 

20 5 3,2 3,2 71,6 

25 2 1,3 1,3 72,9 

30 9 5,8 5,8 78,7 

33 1 ,6 ,6 79,4 

35 2 1,3 1,3 80,6 

38 1 ,6 ,6 81,3 

40 3 1,9 1,9 83,2 

5 2 1,3 1,3 84,5 

50 3 1,9 1,9 86,5 

60 4 2,6 2,6 89,0 

65 2 1,3 1,3 90,3 

7 1 ,6 ,6 91,0 

70 4 2,6 2,6 93,5 

75 2 1,3 1,3 94,8 

80 2 1,3 1,3 96,1 

83 1 ,6 ,6 96,8 

9 1 ,6 ,6 97,4 

90 3 1,9 1,9 99,4 

96 1 ,6 ,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
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2006 yılı satış oranı yurtiçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 46 29,7 29,7 29,7 

10 5 3,2 3,2 32,9 

100 24 15,5 15,5 48,4 

17 1 ,6 ,6 49,0 

20 2 1,3 1,3 50,3 

23 1 ,6 ,6 51,0 

25 3 1,9 1,9 52,9 

29 1 ,6 ,6 53,5 

30 4 2,6 2,6 56,1 

34 1 ,6 ,6 56,8 

35 2 1,3 1,3 58,1 

4 1 ,6 ,6 58,7 

40 2 1,3 1,3 60,0 

47 1 ,6 ,6 60,6 

48 1 ,6 ,6 61,3 

50 7 4,5 4,5 65,8 

53 1 ,6 ,6 66,5 

60 9 5,8 5,8 72,3 

64 1 ,6 ,6 72,9 

65 2 1,3 1,3 74,2 

70 5 3,2 3,2 77,4 

75 5 3,2 3,2 80,6 

79 1 ,6 ,6 81,3 

80 4 2,6 2,6 83,9 

83 3 1,9 1,9 85,8 

85 2 1,3 1,3 87,1 

87 1 ,6 ,6 87,7 

88 1 ,6 ,6 88,4 

90 7 4,5 4,5 92,9 

95 3 1,9 1,9 94,8 

98 2 1,3 1,3 96,1 

99 6 3,9 3,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2006 yılı satış oranı yurtdışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 86 55,5 55,5 55,5 

1 10 6,5 6,5 61,9 

Valid 

10 15 9,7 9,7 71,6 
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100 1 ,6 ,6 72,3 

12 1 ,6 ,6 72,9 

13 1 ,6 ,6 73,5 

15 2 1,3 1,3 74,8 

17 2 1,3 1,3 76,1 

18 1 ,6 ,6 76,8 

2 5 3,2 3,2 80,0 

20 4 2,6 2,6 82,6 

25 1 ,6 ,6 83,2 

28 1 ,6 ,6 83,9 

30 3 1,9 1,9 85,8 

33 1 ,6 ,6 86,5 

35 1 ,6 ,6 87,1 

4 1 ,6 ,6 87,7 

40 2 1,3 1,3 89,0 

5 11 7,1 7,1 96,1 

50 1 ,6 ,6 96,8 

53 1 ,6 ,6 97,4 

75 1 ,6 ,6 98,1 

85 1 ,6 ,6 98,7 

90 1 ,6 ,6 99,4 

96 1 ,6 ,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2007 yılı satış oranı yerel 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 82 52,9 52,9 52,9 

10 7 4,5 4,5 57,4 

100 11 7,1 7,1 64,5 

15 4 2,6 2,6 67,1 

16 1 ,6 ,6 67,7 

20 7 4,5 4,5 72,3 

25 2 1,3 1,3 73,5 

30 5 3,2 3,2 76,8 

33 1 ,6 ,6 77,4 

35 2 1,3 1,3 78,7 

40 2 1,3 1,3 80,0 

45 1 ,6 ,6 80,6 

5 1 ,6 ,6 81,3 

50 5 3,2 3,2 84,5 

55 1 ,6 ,6 85,2 

Valid 

60 5 3,2 3,2 88,4 
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65 2 1,3 1,3 89,7 

7 1 ,6 ,6 90,3 

70 6 3,9 3,9 94,2 

73 1 ,6 ,6 94,8 

75 2 1,3 1,3 96,1 

8 1 ,6 ,6 96,8 

80 1 ,6 ,6 97,4 

84 1 ,6 ,6 98,1 

85 2 1,3 1,3 99,4 

99 1 ,6 ,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2007 yılı satış oranı yurtiçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 40 25,8 25,8 25,8 

10 1 ,6 ,6 26,5 

100 19 12,3 12,3 38,7 

12 1 ,6 ,6 39,4 

13 1 ,6 ,6 40,0 

15 2 1,3 1,3 41,3 

20 2 1,3 1,3 42,6 

23 1 ,6 ,6 43,2 

25 2 1,3 1,3 44,5 

27 1 ,6 ,6 45,2 

28 1 ,6 ,6 45,8 

30 9 5,8 5,8 51,6 

34 1 ,6 ,6 52,3 

35 2 1,3 1,3 53,5 

40 6 3,9 3,9 57,4 

43 1 ,6 ,6 58,1 

45 1 ,6 ,6 58,7 

49 1 ,6 ,6 59,4 

50 5 3,2 3,2 62,6 

52 1 ,6 ,6 63,2 

55 1 ,6 ,6 63,9 

60 5 3,2 3,2 67,1 

64 1 ,6 ,6 67,7 

65 3 1,9 1,9 69,7 

70 6 3,9 3,9 73,5 

75 5 3,2 3,2 76,8 

Valid 

76 1 ,6 ,6 77,4 
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77 1 ,6 ,6 78,1 

8 1 ,6 ,6 78,7 

80 6 3,9 3,9 82,6 

82 3 1,9 1,9 84,5 

84 1 ,6 ,6 85,2 

85 3 1,9 1,9 87,1 

87 1 ,6 ,6 87,7 

90 6 3,9 3,9 91,6 

91 1 ,6 ,6 92,3 

92 2 1,3 1,3 93,5 

93 1 ,6 ,6 94,2 

95 3 1,9 1,9 96,1 

96 1 ,6 ,6 96,8 

99 5 3,2 3,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2007 yılı satış oranı yurtdışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 75 48,4 48,4 48,4 

1 11 7,1 7,1 55,5 

10 9 5,8 5,8 61,3 

100 1 ,6 ,6 61,9 

13 1 ,6 ,6 62,6 

15 6 3,9 3,9 66,5 

18 3 1,9 1,9 68,4 

2 4 2,6 2,6 71,0 

20 5 3,2 3,2 74,2 

23 1 ,6 ,6 74,8 

24 1 ,6 ,6 75,5 

25 1 ,6 ,6 76,1 

3 1 ,6 ,6 76,8 

30 6 3,9 3,9 80,6 

32 1 ,6 ,6 81,3 

33 1 ,6 ,6 81,9 

35 1 ,6 ,6 82,6 

4 1 ,6 ,6 83,2 

40 3 1,9 1,9 85,2 

5 13 8,4 8,4 93,5 

50 1 ,6 ,6 94,2 

60 1 ,6 ,6 94,8 

Valid 

7 1 ,6 ,6 95,5 
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70 2 1,3 1,3 96,8 

8 2 1,3 1,3 98,1 

80 1 ,6 ,6 98,7 

90 1 ,6 ,6 99,4 

92 1 ,6 ,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2008 yılı satış oranı yerel 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 78 50,3 50,3 50,3 

10 11 7,1 7,1 57,4 

100 12 7,7 7,7 65,2 

14 1 ,6 ,6 65,8 

15 3 1,9 1,9 67,7 

20 7 4,5 4,5 72,3 

25 2 1,3 1,3 73,5 

30 4 2,6 2,6 76,1 

33 1 ,6 ,6 76,8 

35 3 1,9 1,9 78,7 

40 3 1,9 1,9 80,6 

50 9 5,8 5,8 86,5 

53 1 ,6 ,6 87,1 

55 1 ,6 ,6 87,7 

60 4 2,6 2,6 90,3 

65 3 1,9 1,9 92,3 

70 2 1,3 1,3 93,5 

75 1 ,6 ,6 94,2 

79 1 ,6 ,6 94,8 

80 2 1,3 1,3 96,1 

85 1 ,6 ,6 96,8 

89 1 ,6 ,6 97,4 

90 2 1,3 1,3 98,7 

95 1 ,6 ,6 99,4 

98 1 ,6 ,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2008 yılı satış oranı yurtiçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 31 20,0 20,0 20,0 

1 1 ,6 ,6 20,6 

10 2 1,3 1,3 21,9 

Valid 

100 21 13,5 13,5 35,5 
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15 1 ,6 ,6 36,1 

20 7 4,5 4,5 40,6 

21 1 ,6 ,6 41,3 

25 3 1,9 1,9 43,2 

30 3 1,9 1,9 45,2 

34 1 ,6 ,6 45,8 

35 2 1,3 1,3 47,1 

4 1 ,6 ,6 47,7 

40 6 3,9 3,9 51,6 

41 2 1,3 1,3 52,9 

45 5 3,2 3,2 56,1 

47 1 ,6 ,6 56,8 

49 1 ,6 ,6 57,4 

50 10 6,5 6,5 63,9 

6 1 ,6 ,6 64,5 

60 8 5,2 5,2 69,7 

64 1 ,6 ,6 70,3 

65 2 1,3 1,3 71,6 

67 1 ,6 ,6 72,3 

70 4 2,6 2,6 74,8 

75 6 3,9 3,9 78,7 

76 1 ,6 ,6 79,4 

77 1 ,6 ,6 80,0 

80 4 2,6 2,6 82,6 

85 4 2,6 2,6 85,2 

86 1 ,6 ,6 85,8 

89 2 1,3 1,3 87,1 

9 1 ,6 ,6 87,7 

90 8 5,2 5,2 92,9 

91 1 ,6 ,6 93,5 

95 2 1,3 1,3 94,8 

96 3 1,9 1,9 96,8 

97 1 ,6 ,6 97,4 

99 4 2,6 2,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2008 yılı satış oranı yurtdışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 68 43,9 43,9 43,9 

1 10 6,5 6,5 50,3 

10 14 9,0 9,0 59,4 

Valid 

14 1 ,6 ,6 60,0 
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15 5 3,2 3,2 63,2 

2 2 1,3 1,3 64,5 

20 10 6,5 6,5 71,0 

23 1 ,6 ,6 71,6 

25 3 1,9 1,9 73,5 

3 1 ,6 ,6 74,2 

30 4 2,6 2,6 76,8 

33 2 1,3 1,3 78,1 

38 1 ,6 ,6 78,7 

4 5 3,2 3,2 81,9 

40 3 1,9 1,9 83,9 

45 1 ,6 ,6 84,5 

49 1 ,6 ,6 85,2 

5 12 7,7 7,7 92,9 

50 4 2,6 2,6 95,5 

59 1 ,6 ,6 96,1 

65 1 ,6 ,6 96,8 

80 3 1,9 1,9 98,7 

9 1 ,6 ,6 99,4 

96 1 ,6 ,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2009 yılı satış oranı yerel 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 78 50,3 50,3 50,3 

10 12 7,7 7,7 58,1 

100 12 7,7 7,7 65,8 

11 1 ,6 ,6 66,5 

14 1 ,6 ,6 67,1 

15 2 1,3 1,3 68,4 

20 4 2,6 2,6 71,0 

25 3 1,9 1,9 72,9 

30 4 2,6 2,6 75,5 

33 1 ,6 ,6 76,1 

35 2 1,3 1,3 77,4 

40 4 2,6 2,6 80,0 

45 1 ,6 ,6 80,6 

5 3 1,9 1,9 82,6 

50 5 3,2 3,2 85,8 

55 2 1,3 1,3 87,1 

60 5 3,2 3,2 90,3 

Valid 

65 3 1,9 1,9 92,3 
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68 2 1,3 1,3 93,5 

70 2 1,3 1,3 94,8 

75 1 ,6 ,6 95,5 

80 4 2,6 2,6 98,1 

90 2 1,3 1,3 99,4 

98 1 ,6 ,6 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2009 yılı satış oranı yurtiçi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 30 19,4 19,4 19,4 

10 3 1,9 1,9 21,3 

100 22 14,2 14,2 35,5 

15 2 1,3 1,3 36,8 

2 1 ,6 ,6 37,4 

20 6 3,9 3,9 41,3 

25 2 1,3 1,3 42,6 

30 7 4,5 4,5 47,1 

34 1 ,6 ,6 47,7 

35 3 1,9 1,9 49,7 

40 7 4,5 4,5 54,2 

44 1 ,6 ,6 54,8 

45 2 1,3 1,3 56,1 

5 2 1,3 1,3 57,4 

50 12 7,7 7,7 65,2 

56 1 ,6 ,6 65,8 

60 7 4,5 4,5 70,3 

64 1 ,6 ,6 71,0 

65 2 1,3 1,3 72,3 

67 1 ,6 ,6 72,9 

70 7 4,5 4,5 77,4 

75 1 ,6 ,6 78,1 

80 7 4,5 4,5 82,6 

81 1 ,6 ,6 83,2 

82 1 ,6 ,6 83,9 

85 3 1,9 1,9 85,8 

86 1 ,6 ,6 86,5 

87 2 1,3 1,3 87,7 

90 7 4,5 4,5 92,3 

92 1 ,6 ,6 92,9 

94 1 ,6 ,6 93,5 

Valid 

95 5 3,2 3,2 96,8 
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99 5 3,2 3,2 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

2009 yılı satış oranı yurtdışı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 70 45,2 45,2 45,2 

1 8 5,2 5,2 50,3 

10 16 10,3 10,3 60,6 

12 1 ,6 ,6 61,3 

13 1 ,6 ,6 61,9 

14 1 ,6 ,6 62,6 

15 4 2,6 2,6 65,2 

18 1 ,6 ,6 65,8 

19 1 ,6 ,6 66,5 

2 2 1,3 1,3 67,7 

20 7 4,5 4,5 72,3 

25 3 1,9 1,9 74,2 

30 5 3,2 3,2 77,4 

33 2 1,3 1,3 78,7 

35 3 1,9 1,9 80,6 

40 2 1,3 1,3 81,9 

5 13 8,4 8,4 90,3 

50 4 2,6 2,6 92,9 

60 2 1,3 1,3 94,2 

65 1 ,6 ,6 94,8 

7 1 ,6 ,6 95,5 

75 1 ,6 ,6 96,1 

8 1 ,6 ,6 96,8 

80 3 1,9 1,9 98,7 

90 1 ,6 ,6 99,4 

98 1 ,6 ,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2005-2009 arası sektöre yeni ürün hizmet sundunuz mu? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 117 75,5 75,5 75,5 

hayır 38 24,5 24,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

kaç adet yeni ürün hizmet sundunuz? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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1-3 51 32,9 32,9 32,9 

3-5 24 15,5 15,5 48,4 

5-7 9 5,8 5,8 54,2 

7-10 6 3,9 3,9 58,1 

10 dan fazla 27 17,4 17,4 75,5 

yok 38 24,5 24,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

bu ürünler ya da hizmetler kimlere tarafından gerçekleştirildi? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

kendi firmamızda 92 59,4 59,4 59,4 

diğerleri ile işbirliği ile 18 11,6 11,6 71,0 

diğer firmalar 7 4,5 4,5 75,5 

yok 38 24,5 24,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

2005-2009 arası üretim sürecinde iyileştirme yaptınız mı? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 117 75,5 75,5 75,5 

hayır 38 24,5 24,5 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

kaç adet üretim süreci iyileştirdiniz? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1-3 66 42,6 42,6 42,6 

4-6 29 18,7 18,7 61,3 

7-10 10 6,5 6,5 67,7 

10 dan fazla 13 8,4 8,4 76,1 

yok 37 23,9 23,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

bu sürecler kim tarafından iyileştirildi? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

kendi firmamızda 109 70,3 70,3 70,3 

diğerleri ile işbirliği ile 9 5,8 5,8 76,1 

yok 37 23,9 23,9 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

TSE 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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evet 57 36,8 36,8 36,8 

hayır 98 63,2 63,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

CE 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 39 25,2 25,2 25,2 

hayır 116 74,8 74,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

HACCP 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid hayır 155 100,0 100,0 100,0 

 
ISO9001 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 101 65,2 65,2 65,2 

hayır 54 34,8 34,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ISO14001 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 9 5,8 5,8 5,8 

hayır 146 94,2 94,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ISO22000 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 2 1,3 1,3 1,3 

hayır 153 98,7 98,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

ISO/EIC 17025 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 1 ,6 ,6 ,6 

hayır 154 99,4 99,4 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

diğer 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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evet 26 16,8 16,8 16,8 

hayır 129 83,2 83,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

Faydalı Model Endüstriyel Tasarım veya Patentiniz var mı? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

evet 44 28,4 28,4 28,4 

hayır 111 71,6 71,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

Firmanızın en önemli rakipleri hangi bölgede yer almaktadır? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ostim 62 40,0 40,0 40,0 

yok 93 60,0 60,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

Firmanızın en önemli rakipleri hangi bölgede yer almaktadır? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ankara 39 25,2 25,2 25,2 

yok 116 74,8 74,8 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

Firmanızın en önemli rakipleri hangi bölgede yer almaktadır? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yurtici 85 54,8 54,8 54,8 

yok 70 45,2 45,2 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 
 

Firmanızın en önemli rakipleri hangi bölgede yer almaktadır? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yurtdısı 47 30,3 30,3 30,3 

yok 108 69,7 69,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

Rakiplerinize göre makina teçhizat bakımından konumunuz 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yeterli 62 40,0 40,0 40,0 

kısmen yeterli 77 49,7 49,7 89,7 

Valid 

yetersiz 16 10,3 10,3 100,0 
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Rakiplerinize göre makina teçhizat bakımından konumunuz 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yeterli 62 40,0 40,0 40,0 

kısmen yeterli 77 49,7 49,7 89,7 

yetersiz 16 10,3 10,3 100,0 

Total 155 100,0 100,0  
 

Rakiplerinize göre işgücü niteliği bakımından konumunuz 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yeterli 85 54,8 54,8 54,8 

kısmen yeterli 59 38,1 38,1 92,9 

yetersiz 11 7,1 7,1 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

Rakiplerinize göre üretim ölçeği bakımından konumunuz 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yeterli 65 41,9 41,9 41,9 

kısmen yeterli 72 46,5 46,5 88,4 

yetersiz 18 11,6 11,6 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

Rakiplerinize göre teknoloji kullanımı bakımından konumunuz 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yeterli 80 51,6 51,6 51,6 

kısmen yeterli 61 39,4 39,4 91,0 

yetersiz 14 9,0 9,0 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
 

Rakiplerinize göre fikri mülkiyet hakları bakımından konumunuz 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

yeterli 55 35,5 35,5 35,5 

kısmen yeterli 57 36,8 36,8 72,3 

yetersiz 43 27,7 27,7 100,0 

Valid 

Total 155 100,0 100,0  
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Multiple Response 
 

$ra Frequencies 

  Responses 

  N Percent Percent of Cases 

ostim 62 26,6% 40,0% 

ankara 39 16,7% 25,2% 

yurtici 85 36,5% 54,8% 

raa 

yurtdısı 47 20,2% 30,3% 
Total 233 100,0% 150,3% 

a. Group    
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ÖZGEÇMİŞ 

 

Deniz Timurçin 23.09.1974 tarihinde Silifke’de doğmuştur. Silifke Lisesi’ni 

bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 

Bölümü’nden 1988 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD, İktisat Bölümü Yüksek Lisans programından 

“Faiz Haddi ve Döviz Kuru Riskine Karşı Uygulanan Finansal Korunma (Hedging) 

Teknikleri ve Türk Bankacılık Sistemindeki Uygulamalar” konulu tezini savunarak 

mezun olmuştur. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü İktisat 

Anabilimdalı İktisat Bölümünü Doktora Programına başlamıştır. T.C. Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nin ilgili kuruluşu olan KOSGEB’de KOBİ Uzmanı olarak görev 

yapmakta olan Timurçin, İngilizce bilmektedir. Temel ilgi alanları, KOBİ’ler, 

Rekabet Teorisi, Bölgesel Kalkınma ve Kümelenmedir (Clustering). 




