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Giriş 

İçinde bulunduğumuz dönemin ekonomisi hızlılık, esneklik, yenilikçilik yanında bağlantılarla da 
yakından ilgilidir. Bu durum küresel ve ulusal ekonomi için olduğu kadar yerel ekonomi için de 
geçerlidir. Başarılı ekonomik büyüme örneklerinde coğrafi yoğunlaşma, kurumlar arası ilişkiler ve belirli 
alanlarda uzmanlaşma ön plana çıkmaktadır. Kümeler de bu ekonomik gerçekliğin bir parçasıdır. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "KOBİ 
İşbirliği ve Kümelenme Projesi" KOBİ'lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme 
anlayışıyla geliştirmeyi hedeflemektedir. Kümelere yol göstermek ve gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla Proje kapsamında hazırlanan Kümelenme Rehberi on kılavuzdan oluşmaktadır. 

1. Yerel Paydaşlar için Kümelenme Kılavuzu 
2. Küme Kolaylaştırıcıları için Uygulamalı Küme Geliştirme Kılavuzu1 
3. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Kılavuzu 
4. Kümeler için Güven Oluşturma, İşbirliği ve Ağ Yönetimi Kılavuzu 
5. Kümeler için Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama Kılavuzu 
6. Kümeler için Değer Zinciri Yönetimi Kılavuzu 
7. Kümeler için Tedarik Zinciri Yönetimi Kılavuzu 
8. Kümeler için İnovasyon ve AR-GE Yönetimi Kılavuzu 
9. Kümeler için Performans Değerlendirme ve İzleme Kılavuzu 
10. Küme Geliştirme Sürecinde UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu 

 
Bu Kılavuz, Kümelenme Rehberi’nin bir parçası olup, küme paydaşlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. 
İçerik hazırlanırken kümelenme konusunda deneyimi sınırlı olan paydaşlar da dikkate alınmıştır. 

Küme Nedir? 

Belirli bir faaliyet alanında uzmanlaşmış bir grup firmanın, değer zincirinde yer alan diğer firmalar ve 
kurumlarla (kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi) birlikte oluşturduğu coğrafi 
yoğunlaşma, “yığın” olarak tanımlanmaktadır. Bu yığınlar arasından, firmaların rekabet gücünü 
geliştirmek amacıyla bilinçli bir işbirliği yaratabilen gruplara ise küme denir.  

 

                                                        
1	  T.C.	  Bilim,	  Sanayi	  ve	  Teknoloji	  Bakanlığı	  tarafından	  hazırlanmış	  mevcut	  bir	  “Küme	  Kolaylaştırıcıları	  için	  Uygulamalı	  Küme	  Geliştirme	  
Kılavuzu”	  bulunduğundan,	  bu	  başlık	  için	  Proje	  kapsamında	  ek	  bir	  kılavuz	  hazırlanmamıştır.	  

Bir	  bölge	  içinde	  aynı	  sektörde	  pek	  çok	  firmanın	  varlığı	  “yığın”	  olarak	  adlandırılır	  
Bu	  sektörel	  yoğunlaşmanın	  (yığının)	  küme	  olarak	  adlandırılması	  için	  firmalar	  ve	  onların	  ihtiyaçlarına	  

hizmet	  eden	  kurumlar	  arasında	  bilinçli	  ve	  sürekli	  bir	  işbirliği	  olması	  gerekir.	  
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Şekil 1: Yığın ve Küme2 

Kümeyi bir arada tutan unsur yasal bir zorunluluk değil, bu kurumlar arasındaki güven ve işbirliğidir. 
Güven ve işbirliği, bu grubun ortak zorluklara göğüs germesini ve ortak fırsatları değerlendirerek 
birbirini güçlendirmesini sağlar. Kümenin merkezini özel sektör oluşturur. Kümedeki diğer aktörler 
(kamu kurumları, işbirliği kurumları, Ar-Ge ve eğitim kurumları) küme merkezindeki sektörün gelişmesi 
için çalışır. Böylece kümede yer alan firmalar, tek başına hareket eden firmalara göre daha verimli, 
daha yenilikçi ve dolayısıyla daha rekabetçi olabilirler.  

 
Şekil 2: Kümenin Temel Unsurları 

Kümelenme firmaların kendi kazançlarının ve kârlılıklarının önüne geçmez, bunlar için engel teşkil 
etmez. Aksine küme içindeki firmalar arasında rekabet devam eder. Ancak ortak sorunların birlikte 
aşılmasını ve ortak fırsatların elbirliğiyle daha iyi değerlendirilebilmesini sağlar. Küme içi 
rekabet firmaların sürekli kendilerini yenilemelerini ve küresel rekabetçi ortama ayak uydurmalarını 
sağlar.  

Literatürde pek çok farklı küme tanımı bulmak mümkündür, ancak bütün tanımların ortak paydası, 
“coğrafi yakınlık”, “uzmanlaşma”, “değer zincirindeki farklı aktörler” ve “işbirliği ve güven ortamı”dır. 

                                                        
2 Küme Kolaylaştırıcıları için Uygulamalı Küme Geliştirme Kılavuzu (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2010) 
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Şekil 3: Başarılı Kümelerin Ortak Özellikleri 

Kümeler bir ekonomik kalkınma aracı olarak son 20 yıl içinde ortaya atılmış olsa da aslında benzer ve 
birbiriyle ilişkili işletmelerin birbirine yakın konumlanması, geçmiş dönemlerde de gözlemlenmektedir. 
Ticarette işbirliği, lobicilik, mesleki eğitim ve belirli bir iş kolu, sektör içinde ortak kriterlere uyma kültürü 
pek çok bölgenin ticari kültüründe olduğu gibi Anadolu’nun “Ahilik” kurumunda da yer almaktadır. 

Diğer taraftan belirli bir bölgede yoğunlaşmış tüm iş kollarını ekonomik anlamda küme olarak 
adlandırmak yanıltıcı olur. Zira yerel ve ulusal ekonominin büyüme lokomotifi olması beklenen bir 
kümenin, her şeyden önce bölge dışından bölge içine maddi anlamda “varlık” çekebiliyor olması 
gerekir.  

Kümelerin Oluşumu 

Bir kümenin ilk başlangıcı bölgedeki doğal bir kaynak (mermer, kereste, balıkçılık, vb.), yerel bir 
gelenek (gümüş işleme, halı dokuma, ayakkabıcılık, vb.), bunlara destek veren bir iş kolu (Şanlıurfa’da 
tarım makineleri imalatı, sulama sistemleri, vb.) veya yerel üniversitedeki belirli bir uzmanlık/yetkinlik 
alanı olabilir. Kümeler genellikle doğal süreçte kendiliğinden ortaya çıkarlar, ancak nadir örneklerde 
görüldüğü gibi bir dış faktörün (örneğin devletin) etkisiyle de gelişebilirler (savunma sanayi gibi). 
Kümelerin ortaya çıkışı doğal bir oluşum olsa da gelişmeleri ve rekabetçi özellik kazanabilmeleri için 
sistemli bir çalışma ve işbirliği gerekir.  
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Kümelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Sınıflandırılması 

Kümeler, bir sektörün gelişmesi için gereken ve bölgede var olan ekonomik unsurlara (girdi, insan 
kaynağı, talep, vb.) bağlı olarak doğal bir yoğunlaşma sonucu oluşurlar3.  Kümelerin ortaya çıkışı 
doğal süreçte olsa da, gelişerek rekabetçi ve değer üreten olgun kümeler haline gelmeleri için 
genellikle dışarıdan müdahale ve desteğe ihtiyaç duyulur.  Kümeler (fikir aşamasındaki yığınlar da 
dahil edildiğinde) gelişmişlik düzeyine göre 4 gruba ayrılır.  

 
Şekil 4: Kümelerin Gelişme Evreleri 

Aşağıda bu grupları tanımlayan genel örnekler sunulmuştur. 

Fikir aşamasındaki 
kümeler (yığın) 

Başlangıç 
düzeyindeki kümeler 

Gelişmekte olan 
kümeler 

Olgun kümeler 

� Aynı sektörde faaliyet 
gösteren bir yığın 
mevcuttur. 

� Yığın, bölgesel veya 
ulusal otoriteler 
tarafından 
kümelenme çalışması 
için seçilmiştir 

� Temel analizler 
(İhtiyaç Analizi, 
SWOT, 
Tedarik/Değer Zinciri 
Analizi, Pazar 
Araştırması, vb.) 
gerçekleştirilmiştir  

� Küme yönetimi 
oluşturulmuş ve görev 
tanımları yapılmıştır  

� Kümenin marka 
kimliği 
oluşturulmuştur  

� Küme stratejisi 
oluşturulmuştur  

� Firmalar kümeye 
entegre edilmiştir 

� Profesyonel tam 
zamanlı küme 
yöneticisi/koordinatör
ü çalışmaktadır 

� Kümenin tanıtımı 
yapılmıştır. 

� İleri düzey analizler 
gerçekleştirilmiştir 

� Küme geliştirme 
projeleri için alternatif 
finansman kaynakları 
kullanılmaktadır  

� İzleme ve 
değerlendirme 
faaliyetleri sürekli 
olarak 
gerçekleştirilmektedir  

� Küme Yönetimi Ulusal 
düzeyde sektör 
otoritesi haline 
gelmiştir  

� Uluslararası 
bağlantılar 
kurulmuştur.  

� Küme kendi kendini 
finanse 
edebilmektedir 

� Sürdürülebilirliği 
kanıtlanmıştır 

� Uluslararası 
platformda sektör 
otoritesi haline 
gelmiştir 

� Lobi gücüne sahiptir 
� Küme içinde uzmanlık 

grupları/alt 
kümelenmeler 
oluşmuştur 

Tablo 1: Kümelerin Gelişme Evrelerine Göre Örnekler 

                                                        
3 Bununla birlikte stratejik nedenlerle, dışarıdan güçlü bir müdahale (genellikle devletin girişimi) ile oluşturulan kümeler de vardır, 
ancak bu tür küme oluşumu olağan dışı bir durumdur.   
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1. Dünyadan ve Türkiye’den Küme Örnekleri  

2000’li yıllarla birlikte iş dünyasını sürükleyen en önemli konseptlerden biri olarak popülerliğini artıran 
inovasyon kavramı önceleri rekabet avantajı sağlayan kritik bir yönetsel yaklaşım iken, günümüz 
rekabet koşullarında ise işletmelerin sürdürülebilir faaliyetlerinin koşulu haline gelmiştir. 

Bu bölümde Türkiye’den ve dünyadan küme örneklerine yer verilmiştir 4 . Bu bölümde yer alan 
örneklerin derlenmesinde Proje kapsamında hazırlanan ‘Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Strateji 
Raporu’ndan faydalanılmıştır5.  

Burada bahsi geçen kümeler, çeşitli alanlarda uygulama örneği olarak seçilmiştir. 14. Bölümde, KOBİ 
İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında çıkarılan “Türkiye’nin Kümelenme Haritası” yer almaktadır. 

1.1. Toronto Gıda ve İçecek Kümesi - Kanada 

Gıda işleme ve içecek sektörü Kanada’daki en büyük üretim sektörlerinden biri olup Toronto 
ekonomisinde büyük bir yer tutmaktadır. Gıda ve içecek sektöründeki her 1 dolarlık üretim, bölgesel 
ekonomiye 1,83 dolar olarak geri dönmektedir. Kanada’daki birinci sınıf gıda ve içecek üreticilerinin 
yarısının genel merkezine ev sahipliği eden Toronto, Kanada’daki gıda sanayisi için önemli bir karar 
merkezidir. 

Toronto Gıda ve İçecek Kümesi’nin yıllık cirosu yaklaşık 20 milyar USD ve üye sayısı 1500’dür. 
Firmalar arasında Cadbury Schweppes, Campbell Soup, Cargill, Kraft, Nestle, Unilever, Wrigley's gibi 
birçok global üretici olsa da firmaların üçte ikisi yıllık 5 milyon USD altında satış yapan yaş 
meyve/sebze işleyicisi KOBİ’lerdir. Gıda ve İçecek kümesi Toronto şehrindeki en büyük ikinci istihdam 
alanını oluşturmaktadır. Bu sektör içerisindeki istihdam oranı her yıl %5 oranında artmaktadır. 

Toronto Gıda ve İçecek Kümesi; kümenin liderliğini yapan Toronto (Gıda Sektörü) İş Geliştirme 
Merkezi ve Guelph Gıda Teknolojileri Merkezi’nin işbirliği ile katma değerli bir alt alanda uzmanlaşmak 
ve dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olmak için başarılı bir iyi uygulama örneği 
gerçekleştirmektedir. 

1.2. ODTÜ Teknokent Yazılım Kümesi – Ankara, Türkiye 

ODTÜ Teknokent (METUTECH) günümüzde 250 yenilikçi şirketi kapsayan Türkiye’nin ilk ve en büyük 
bilim parkıdır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bilişim, ileri malzeme, enerji, 
otomotiv, kimya, biyoloji ve çevre teknolojilerine yönelik araştırma, geliştirme ve tasarım projeleri 
yürüten girişimler Metutech’te yer alabilmektedirler. 

                                                        
4Bu Kılavuzda bahsi geçen kümeler, sadece yer aldıkları bölümle ilgili bir uygulama örneği niteliği taşımakta olup, Ekonomi 
Bakanlığı’nı herhangi bir nedenle sorumluluk ve taahhüt altında bırakmaz. 
5 Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Strateji Raporu, T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Temmuz 2012, 
Ankara 
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METUTECH Yazılım Kümelenmesi, yazılım sektöründeki potansiyelini, yeni girişimcileri katma değer 
yaratan iş fikirleriyle sektöre çekebilmek ve ODTÜ başta olmak üzere üniversite öğrencileri arasında 
teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Yeni Fikirler Yeni 
İşler Projesi’ni uygulamaya koymuştur. Yeni Fikirler Yeni İşler Projesi’nde başarılı bulunarak ODTÜ 
Teknokent’te ofis desteği alan girişimcilerden 14 şirket inkübatör evresini başarıyla geçmiştir. Kurulan 
şirketler 50 kişiden fazla personel istihdam etmektedirler. Bu şirketlerin biri 3 milyon doların üzerinde 
olmak üzere, çoğunun yıllık cirosu 1 milyon Doların üzerindedir. 

1.3. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) - Ankara, 
Türkiye 

1990 yılında Ankara’da kurulan SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği) 
günümüzde 90 üyesi ve haberleşme ağında da 44 aday üye ile 134 kuruluşla sektörü kapsayan 
boyuta ulaşmıştır. SASAD kullanıcı ve tedarik makamları ile savunma sanayi firmaları arasında 
iletişimi ve eşgüdümü sağlamak, üyeleri arasında dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği ortamı 
oluşturmak, Türk savunma sanayinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı konusunda çalışmak, yurtiçi 
ve yurtdışında ilgili platformlarda savunma sanayi sektörünü temsil etmek, oluşturduğu kurulların 
çalışmalarıyla savunma sanayinin çeşitli boyutlarının gelişimine katkıda bulmak, her yıl Türk savunma 
sanayinin sayısal profilini çıkartmak ve yayınlamak gibi faaliyetlerle üyelerini ve sektörü 
desteklemektedir. 

1.4. NanoBioNet - Almanya 

NanoBioNet, üniversiteler, araştırma enstitüleri, hastaneler ve şirketler arasındaki iletişimi arttırmak 
amacıyla kurulmuş bir kümedir. Kümenin odaklandığı konular nanoteknoloji, nanobiyoteknoloji ve 
farmasötik biyoteknolojinin yanı sıra nanoetik ve nano güvenliktir. Küme üyeleri arasında KOBİ’lerden 
yerel yönetimlere, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve büyük ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere 
oldukça geniş bir üye portföyüne sahiptir. Kümenin ana faaliyetleri arasında teknoloji danışmanlığı, 
network geliştirme, bilimsel projelerin tanıtımı, fizibilite çalışmaları ve etkinlik organizasyonları yer 
almaktadır. 

NanoBioNet Kümesi ileri teknoloji odaklı bir küme olduğundan, teknoloji transferi ve araştırma 
sonuçlarının ticarileştirilebilmesi gibi ileri teknoloji kümelerine özgü sorunlara odaklanmaktadır. İleri 
teknoloji sektörü projelerine yönelik finansal destek araçlarının ve işletmelerce yenilik için yapılan 
yatırımların yetersizliği sorununu çözmek amacıyla NanoBioNet Kümesi, nanoteknoloji ve biyoteknoloji 
kümelerine yönelik bir finansal destekleme sistemi geliştirmiştir. Geliştirilen sistem yerel yönetimlere 
sunularak, bu konuda firmalar için bir destek mekanizması oluşturulmasını sağlanmıştır.  

1.5. SPRINT - Romanya 

SPRINT kümesi Romanya’da, otomotiv sanayi ar-ge’si üzerine odaklanmış bir kümedir. Sektörün 
tedarik zinciri Romanya’da soğuk savaş yıllarında şekillendiğinden 1989 sonrası Romanya otomotiv 
sanayi pazar ekonomisinden kaynaklanan oldukça köklü bir değişim sürecine girmiştir. 

SPRINT Kümesinin ana hedefleri arasında Romanya otomotiv sanayi tedarikçilerinin Avrupa 
standartlarında Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları yürütmelerine yardımcı olmak, Romanya otomotiv 
tedarikçilerini AB’de yürütülen ar-ge projelerinin sonuçları hakkında bilgilendirmek ve AB araştırma 
projelerinde Romanya otomotiv tedarikçisi firmaların daha fazla yer almasını sağlamak yer almaktadır. 
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SPRINT Kümesi, özellikle teknoloji transferi ve İnovasyon konularında projeler ortaya koymaktadır. 
SPRINT Kümesi tarafından kurulan otomotiv araştırma merkezi kümelenme iyi uygulamaları arasında 
yer almaktadır. 

1.6. Ubiquitous Bilişim Yetkinlikleri Kümesi – Finlandiya 

Ubiquitous Bilişim Yetkinlikleri Kümesi (Computing Competence Kümesi), Finlandiya Uzmanlık 
Merkezi Programı’nın bir parçası olarak Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) toplumun farklı 
kesimlerine yaygınlaştırılmasını sağlamak, küresel ticaret arenasında BİT tabanlı konseptler ve 
ürünlerin ticarileştirilmesini arttırmak ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla 
kurulmuştur. 
 
Kümenin ana faaliyetleri arasında küme üyesi firmalara eğitim ve öğretim imkanları sağlamanın 
yanında bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda başlangıç ve risk sermayesi desteği yer almaktadır. 
Ubiquitous Bilişim Yetkinlikleri Kümesi, Küresel Kümeler (Global Clusters) projesi kapsamında, 
uluslararası ticarette büyüme bekleyen Finli KOBİ’ler için bir ticaret eğitim programı geliştirmiştir. 
Eğitim; çalıştaylar, piyasa ve rakip analizleri ile şirkete özel danışmanlık hizmetini içermektedir. Küme 
üyeleri, bu program sayesinde Asya’da, Avrupa’da veya Kuzey Amerika’da önemli iş bağlantıları elde 
etmişlerdir. 

1.7. Ostim İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) – Ankara, Türkiye 

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi, 2007 yılında kurulmuştur. 89 üye firmanın bulunduğu İş ve 
İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM); Hafif İnşaat Makineleri, İş Makineleri ve Yedek Parçaları, Beton 
Santralleri, Kırma-Eleme Tesisleri, Asfalt Plentleri, Araç Üstü Ekipmanları, Aktarıcı-Konveyör 
Sistemleri gibi alt sektörlerden oluşmaktadır. 
 
İŞİM Kümesinde pek çok farklı çalışma eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Firmaların rekabetçi ve 
yenilikçi projelerinin artırılması amacıyla ortak tedarik, ortak üretim, ortak tanıtım, ortak pazarlama, 
ortak ARGE, ortak eğitim ve danışmanlık ile ortak lobi çalışmaları yürütülmektedir. Kuruluşundan 
itibaren sektör bilgilendirme toplantıları, akademik ve tanıtıcı toplantılar, üniversite son sınıf öğrenci 
bitirme tez projeleri, devlet kademeleri ile temaslar, AB ve Ulusal Kaynaklı yürütülen projeler, Komatek 
2009 ve Komatek 2011 İş ve İnşaat Makineleri Fuarına ortak katılımlar, firma ziyaretleri, eğitim ve 
tanıtım faaliyetleri gibi faaliyetler yürütülmektedir. Bunun yanında, İŞİM Kümesi üyeleri Ekonomi 
Bakanlığı tarafından sunulan UR-GE Desteğinden de yararlanmaktadır.  
 
İŞİM Kümesi tarafından uygulanan projelerden biri de Çankaya Üniversitesi son sınıf öğrenci 
projelerinin küme üyesi firmalarda gerçekleştirilmesidir. Üniversite tarafından her akademik yıl 
süresince yapılmakta olan deneyimli iki öğretim üyesi ve bir asistanın liderliğinde yürütülen mezuniyet 
projelerinin, işletmelerde kapasite geliştirmeye katkı sağlaması hedeflenmiştir.  

1.8. Avustralya Kentsel Sistemler Kümesi (AUS) - Avustralya 

Avustralya Kentsel Sistemler Kümesi (AUS); Victoria Eyalet Hükümeti İnovasyon, Endüstri ve Bölgesel 
Kalkınma Bakanlığı (DIIRD) tarafından, kentsel altyapı sistemlerinin planlaması ve tasarımında 
yetenekli şirketlerin denizaşırı pazarlarda proje fırsatları yakalayabilmesine destek sağlamak amacıyla 
geliştirilmiş ve desteklenmiştir. 
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Avustralya Kentsel Sistemler Kümesi (AUS) 2004 yılında Victoria Eyaleti Hükümeti İnovasyon, 
Endüstri ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı (DIIRD) ile işbirliği içerisinde, üç lider Victorialı tasarım ve 
kentsel planlama şirketi tarafından kurulmuş, daha sonra büyüyerek yaklaşık 25 firmayı bünyesine 
katmıştır. AUS üyeleri arasında; kent (master) planlamacıları, tasarımcılar, mimarlar, mühendisler ve 
kentleşmeyle ilgili teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. 

AUS’nin amacı sürdürülebilir kentsel kalkınma için planlama ve tasarımda iyi uygulamalar geliştirmek 
ve yaygınlaştırmaktır. Kümeyi kuran üç küresel odaklı Avustralyalı mimarlık, kentsel tasarım ve kentsel 
planlama firması Çin’deki mevcut başarılı çalışmalarının üzerine yeni çalışmalar eklemek konusunda 
girişimler başlatmışlardır. 

Küme faaliyetleri kapsamında Avustralya’nın kentsel tasarım ve kalkınma yeteneklerini tanıtan iki sergi 
düzenlenmiştir. Kümenin başlangıçtaki üyeleri tarafından tamamlanan ilk projelerin başarısı şimdilerde 
küme içinde yer alan diğer firmalar üzerinde de olumlu etki yaratmaya başlamıştır; Çin ve Orta 
Doğu'da 15-20 proje bağlantısı geliştirilmiştir. 

1.9. İzmir Organik Gıda Kümesi - Avrupa Organik Kümeleri Platformu 

2008 yılında Ege İhracatçı Birlikleri kapsamında İzmir’de kurulan Organik Tarım ve Gıda Kümesi daha 
sonra kapsamını genişleterek Organik Tarım için Avrupa Kümelerarası İşbirliği Platformunun 
kurulmasına önderlik etmiştir.  

Avrupa’da yer alan organik iş kümelerini kapsayan bu platform kümelenme yaklaşımı temel alarak 
Avrupa’daki ve Türkiye’deki organik tarım sektörü paydaşları (üreticiler, birlikler, toptancı ve 
perakendeciler, üniversiteler ve sektörde faaliyet gösteren diğer tüm aktörler) arasında diyalogun 
gelişmesi, sektördeki işbirliklerinin artırılması, yeni pazarlar ve müşteriler hakkında bilgi akışının 
sağlanmasını amaçlamaktadır.  

Bu girişim kapsamında küme üyelerinin kullanımına yönelik bir “Organik Ürün Fiyat Karşılaştırma 
Sistemi” kurulmuş, organik tarım sektöründe yer alan alıcı ve satıcıları aynı platformda buluşturan, 
hem bilgi akışı hem de ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir online pazarlama platform 
oluşturulmuş, paydaşlar arasında yeni proje ortaklıkları ve teknolojik işbirlikleri oluşturulması 
sağlanmıştır. Platformun koordinatörlüğü Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülmektedir. 
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2. Bölgesel Ekonomik Kalkınma Aracı Olarak 
Kümeler 

Dünya genelinde, ekonomik gelişimin itici güçleri olan kümelere ilgi artmaktadır. Güçlü kümelerin, 
bölgesel kalkınmada önemli bir etkisi vardır.  

Kümeler, bölgenin rekabetçi gücünü artırmaları, bölge dışı ile entegrasyonu güçlendirmeleri, bölgeye 
zenginlik getirmeleri, yeni ve daha iyi istihdam alanları yaratmaları nedeniyle bölgesel ekonomik 
kalkınmanın kilit unsurlarından biri olarak kabul edilmekte, bu nedenle uluslararası kurumların, kamu 
kurumlarının ve yerel yönetimlerin de dikkatini çekmektedirler. Kümelenme politikaları ve destekleri 
genellikle ulusal ve yerel yönetimlerin bölgesel kalkınma politikalarına destek veren bir araç olarak 
görülmektedir. 

Rekabet edebilirlik, verimlilik ve yenilikçi kümeler arasındaki ilişki artık daha net görülmektedir. Yerel 
kümeler, küçük işletmelerin büyümesini desteklemekte, yeni ve kaliteli yatırımları çekebilmekte ve 
kamu kurumlarından daha hedef odaklı destekler alabilmektedir. Kümelenme girişimi, sanayi 
bölgelerini, iş geliştirme merkezlerini, değer zincirlerini, üretici birliklerini, yerel odaları ve meslek 
kuruluşlarını kapsayarak ilgili bölgede ortak politikaların oluşmasını ve uygulanmasını 
kolaylaştırmaktadır. 

Yapılan araştırmalar kümelerin hem bulundukları bölgeye hem de firmalara önemli katkıları olduğunu 
göstermektedir. Örneğin İsveç’teki kümelerin 2007-2009 yılları arasındaki performansları 
incelendiğinde, kümede yer alan firmaların satışlarının ortalama %30, üniversite-sanayi işbirliğinin 
%50, diğer firmalarla işbirliklerinin ise %35 oranında arttığı gözlenmiştir. Bu firmalarda aynı dönemde 
istihdam %15 artarken, incelenen 12 kümedeki firmalarda 1800 yeni istihdam yaratılmıştır. 
Kümelerdeki firmaların %70’i kümeye dahil olmanın yeni ürün ve hizmet geliştirmede çok etkili 
olduğunu belirtmişlerdir.7  

 

                                                        
7 Pasi Rantahalvari, Systematic Leadership and Innovation Management in Northern Central Sweden – Case Study, 2010. 
General Directorate for Regional Policy, European Commission 

‘Bir kümenin parçası olmak, işletme için önemli bir rekabetçi güçtür. Başarılı kümeler, yoğun rekabet ve 
işbirliğini teşvik eder. Üretkenliği arttırırlar, yatırımı çekerler, araştırmayı teşvik ederler, endüstriyel temeli 
güçlendirir ve spesifik ürün ya da hizmet geliştirerek  özel yeteneklere kavuşurlar.’ 
 

‘Yenilikçi bir Avrupa Yaratmak’ konulu AB raporu (Aho Raporu)  
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‘Küme temelli kalkınma, iş dünyasında rekabet edebilirlik alanında, geçtiğimiz son on yılda, gittikçe ilgi 
çekici bir konu haline gelmiştir.’ 
 

Asya Kalkınma Bankası 

[Şehirlerin ekonomik performanslarını arttırmak ve iş imkânları yaratmak için] ‘Toplu üretkenlik için özel 
sektör işbirliklerine olanak sağlamak – özel kurumları ve kamu kurumlarını, ortak bir küme vizyonu 
etrafında organize etmek ve bunun için gereken olanakları sağlamak; büyüme ve işbirliği için fırsatları 
belirlemek;  bilgilenme, öğrenme, pazarlama ve satın alma gibi eylemleri ortak gerçekleştirmeyi teşvik 
etmek ve birlikte AR&GE kapasitesini, altyapıyı, becerileri arttırma yanında kamu sektörü ya da özel 
sektör destek kurumlarını da kapsayan ekonomik zeminler yaratmak gerekir’  
 

Dünya Bankası 
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3. Güçlü Kümelerin Özellikleri  

	  
Şekil 5: Kümeyi Oluşturan Katmanlar 

3.1. Merkez Sektördeki İşletmeler 

Bulundukları bölgenin dışına da mal ya da hizmet satan, bu sayede bölge dışından “zenginlik” 
getirerek bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkı veren, rekabet gücü yüksek işletmelerdir. Bu grupta 
çokuluslu firmalar ve KOBİ’ler de yer alabilir. Çoğunlukla bir konuda uzmanlaşmış olan bu firmalar 
rekabet ederken, aynı anda ortak sorunlar ve ortak fırsatlar için işbirliği de yapabilmektedir. Bazı 
kümelerin merkezinde, birbiriyle bağlantılı birkaç işletme bulunurken, bazı küme merkezlerinde çok 
sayıda KOBİ yer alabilmektedir.  

3.2. Destekleyici – Tamamlayıcı İşletmeler 

Değer zincirinde yer alan, faaliyetleri ile merkez işletmeleri destekleyen kuruluşlardır. Örneğin ham 
madde ve girdi sağlayanlar, makine-ekipman-araç tedarikçileri, özel laboratuvarlar, ambalaj malzemesi 
tedarikçileri ve ulaştırma, lojistik, muhasebe, ihracat, gümrükleme, vb. hizmet sağlayıcılar bu grupta 
yer alır.  
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Destekleyici – Tamamlayıcı işletmeler, kümenin gelişimi açısından, merkez sektörde yer alan 
işletmeler kadar önemlidir. Sağlıklı bir tedarik/değer zinciri altyapısı olmayan, istenen kalitedeki temel 
ve spesifik ihtiyaçlar küme içinden sağlanamadığı durumlarda bölge, merkezde yer alan işletmeler için 
çekiciliğini kaybedecektir. Bu durumda merkezdeki işletmelerin zaman içinde tedarik/değer zinciri 
altyapısı daha gelişmiş, ihtiyaçlarını yakın çevreden ve istediği kalitede karşılayabileceği bölgelere 
kayması kaçınılmaz olacaktır.    

3.3. Bilgi ve İşbirliği Altyapısı 

Uzmanlaşmış tesisleri ve altyapısı olan üniversiteler, teknik eğitim kurumları, meslek okulları; AR-GE 
ve teknoloji transferi kuruluşları; sanayi birlikleri; kamu kurumları, yerel yönetimler, odalar ve iş destek 
kurumları bu grup içinde yer alır. 

Kümenin rekabetçi olabilmesi, uluslararası pazarda kendine bir yer açabilmesi ve bu yeri 
koruyabilmesi / genişletebilmesi için sürekli bir yenilenme ve gelişme içinde olması gerekir. Bu da 
ancak sürekli bir bilgi akışı, araştırma, ürün - teknoloji - süreç geliştirme, gelişen durumlara uygun 
politika ve yasal düzenleme ile mümkündür. 

Kümenin merkez ve tamamlayıcı özel sektörü ile bilgi ve işbirliği kurumları arasında oldukça sinerjik, 
birbirini besleyen bir ilişki vardır: 

Eğitim kurumları, kamu kurumları, yerel yönetimler, odalar ve diğer işbirliği kurumları; özel sektöre 
katkı vererek bölge ekonomisinin gelişmesine, yeni ve daha iyi istihdam alanları açılmasına, 
dolayısıyla bölgesel kalkınmaya destek vermiş olacaktır. 

Özel sektör işletmeleri ise bu kurumların daha iyi hizmet verebilmesi, daha fazla ve daha faydalı bilgi 
ve hizmet üretebilmesi için onlara destek vermelidir. Bu destek, iş dünyasının gerçekleri ve iş akışı ile 
ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşma; sektörel, teknolojik ve pazarla ilgili gelişmelerden haberdar etme 
ve yönlendirme, öğrencilerin daha iyi ve daha ihtiyaca uygun eğitim alması için staj, tez, ortak proje 
gerçekleştirme şeklinde olabilir. 

Bölgede özel sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikte insan kaynağının varlığı da bilgi altyapısı olarak 
değerlendirilir. 

3.4. Fiziksel Altyapı 

Organize sanayi bölgelerini; teknoparkları; karayolları, demiryolları, limanlar ve havalimanlarını; iletişim 
bağlantıları, enerji kaynağı, su ve arıtım tesislerini kapsayabilir. 

Özel sektörün bölgede varlığını sürdürmesi (başka bölgelere taşınmaması), gelişebilmesi ve 
uluslararası rekabet gücü kazanması için, iyi bir fiziksel altyapı temel koşuldur. Uluslararası rakiplerinin 
sahip olduğu fiziksel olanaklardan çok uzak bir kümenin, ne kadar çaba sarf edilse de rekabet 
gücünün yüksek olması beklenemez. Fiziksel altyapının geliştirilmesi ve ihtiyaca uygun hale getirilmesi 
uzun zaman alan, masraflı bir girişimdir. Bu nedenle kümeler önceliklendirilirken mevcut altyapı 
koşullarının küme ihtiyaçlarına uygunluğu da dikkate alınmalıdır.  

Diğer taraftan fiziksel altyapıyı sadece iş akışının devam etmesi için gereken altyapı ile 
sınırlandırmamak gerekir. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş insan kaynağının bölgede 
kalması (veya bölge dışından gelmeye istekli olması), bilgi ve deneyimlerini yerel ekonominin 
hizmetine sunmak üzere uzun süre bölgede yaşamayı planlaması için sosyal yaşama yönelik fiziksel 
altyapının da dikkate alınması doğru olur. 
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4. Kümelenmede Paydaşların Rolü ve Katkısı 

Paydaşlar, kümeden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kümeyi 
etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Kümelerin bölgesel ve küresel düzeyde rekabet edebilir hale 
gelebilmesi için paydaşların organize ve sistemli çalışmaları gerekir. Bunu sağlamak, paydaşlar 
arasında katılımcı ve samimi bir diyalog ortamının oluşturulmasından geçer. 

Bir kümelenme girişimi yalnızca ana işletmeleri değil aynı zamanda onları destekleyen sektörleri, 
çeşitli bilgi ve işbirliği altyapısını ve fiziksel altyapıyı kapsamaktadır. Dolayısıyla küme için özel sektör 
ne kadar önemliyse, meslek örgütlerinin, kamu kurumlarının ve eğitim ve araştırma kurumlarının aktif 
katılımları da o kadar önemlidir. Paydaşların her birinin kümelenme girişimindeki rolleri ve faydalar 
aşağıda sunulmuştur. 

4.1. Ticaret ve Sanayi Odaları ve Birliklerin Rolü 

Yerelde, kümenin ihtiyaç duyduğu veya duyacağı hizmet ve girdileri sağlayabilecek yetkinlikte 
tedarikçilerin, işgücünün ve destek kuruluşlarının olması işletmelerin rekabetçi gücünün gelişmesine 
olanak sağlar.  
 
Odalar ve birlikler küme oluşumuna ve gelişimine destek anlamında önemli bir kaynaktır. Güçlü 
kümelerin varlığı daha başarılı iş girişimleri ve daha güçlü yerel ekonomi anlamına gelir. Odaların ve 
birliklerin, doğal yapılarından dolayı mevcutta sahip oldukları ekonomik ve sosyal yapıya ait bilgi 
birikimlerinin, diğer paydaşlarla etkin bir şekilde paylaşılması, kümenin sürdürülebilirliğini güvence 
altına almaktadır. Firmalar bu gibi yerel kurumlardan eğitim veya danışmanlık gibi kaynaklara düşük 
maliyetlerle erişebilmelidirler. Ayrıca, odalar ve birlikler gibi bölgedeki firmaları temsil eden oluşumlar, 
küme içerisindeki bireysel üyelerden daha fazla etki gücüne sahiptir. Bu sebeple, küme farkındalığının 
artırılması yanında güven ve işbirliği ortamının yaratılması için bölgedeki oda ve birliklerin etkin bir 
şekilde küme oluşumuna dahil olmaları büyük bir önem arz etmektedir. 

4.2. Eğitim ve Araştırma Kurumlarının Rolü 

Eğitim kurumları aracılığıyla sağlanan akademik altyapının kullanılması, küme kurulumu, gelişimi ve 
sürdürülebilirliği aşamasında gerekli teknolojik ilerlemeyi sağlayarak; kümenin ulusal ve uluslararası 
rekabet gücünü kazanması ve artırmasında önemli bir ayak olarak görülmektedir. 
 
Bu bağlamda, özellikle üniversitelerin, küme ile ilgili teknik alanlarda fakülteler barındırması, kümenin 
teknik altyapıya ve yenilikçiliğe olan ihtiyacını karşılamada bir güvence oluşturmaktadır. Bu 
fakültelerde istihdam edilen akademisyenlerin kümenin yoğunlaştığı alanlarda uzmanlaşması için 
teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi önemlidir. Örneğin, üniversiteler, küme firmaları ile yakın ilişkiler 
kurarak onların ihtiyaçlarını anlayan ve rekabetçi nitelikte geliştirebilecek araştırmalara odaklanan; 
lisans seviyesinde mikro projeler ve daha ileri seviyede lisansüstü tez çalışmaları yürütebilmeli, bu 
projelerin çıktıları olarak ise kümelerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan uzmanlaşmış iş gücünü 
sağlayabilmelidir. Bunlara ek olarak, üniversitelerde bulunan laboratuvarların ve pilot tesislerin 
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kümenin ihtiyaçları doğrultusunda firmaların ar-ge çalışmalarını yürütebilmeleri için kullanımlarına 
açılması teknolojik ilerleme açısından bir ihtiyaç olarak görülmektedir. 
 
Yetkin insan kaynağının varlığı, bir bölgeyi özel sektör için cazip kılan unsurlar arasında önemli bir yer 
tutar. Mesleki ve teknik alanda örgün ve yaygın eğitim veren kurumların da bölümlerini ve 
müfredatlarını belirlerken küme ihtiyaçlarını dikkate almaları, küme firmalarının ihtiyaç duyacağı orta 
düzey yönetici ve yetkin personel ihtiyacına yanıt verebilmeleri açısından önemlidir.  
 
Eğitim ve araştırma kurumları, ihtiyaca uygun yetişmiş insan kaynağı sağlama ve ticarileşebilir ar-ge 
faaliyetleri için ortam ve olanak yaratma konusunda kümeden faydalanabilir.   

4.3. Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Sitelerinin Rolü  

Teknoparklar, OSB’ler, Sanayi Siteleri, hatta inkübatörler gibi oluşumlar kümenin fiziksel altyapısını 
sağlayan önemli paydaşlardır. Ayrıca teknoparklar bilgi altyapısı açısından da kümenin önemli bir 
unsurudur. Bununla birlikte, bu oluşumların tek başına bir küme olarak düşünülmesi genellikle doğru 
bir yaklaşım olmamaktadır.  Bu tür yapılar genellikle proje bazlı küme geliştirme çalışmalarında önemli 
bir işbirliği platformu ve itici gücü olarak yer alabilirler. Özellikle URGE ve Kalkınma Ajansı destekli 
projelerde bu tip platformlar genelde proje ile birlikte küme geliştirme çalışmalarının da yönetimini 
yapmaktadırlar.   

4.4. Sektörel Derneklerin Rolü 

Dernekler kümenin bilgi ve network altyapısını oluşturan paydaşlardır. Bununla birlikte bir sektörel 
derneğin tek başına küme yönetimine aday olması için tüm sektörü temsil edebilecek kapasitede 
olması, aynı zamanda sektörün tamamı tarafından tanınan ve kabul görmüş olması gerekir. Bu çapta 
ve kapasitede olmayan dernekler küme yönetim organı içinde paydaş olarak yer alabilir.  
 
Sektörel dernekler de, teknoparklar ve OSB’ler gibi proje bazlı küme geliştirme çalışmalarında önemli 
bir işbirliği platformu ve itici gücü olarak yer almakta, URGE ve Kalkınma Ajansı destekli projelerde 
küme geliştirme çalışmalarının yönetimini yapmaktadırlar.   

4.5. Devletin ve Kamu Kurumlarının Rolü 

Ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak küme geliştirilmesinin bir ayağını da devlet 
oluşturmaktadır. Devletin en önemli rolleri arasında, küme için yasal altyapıyı oluşturmak, kümenin 
yasal meşruiyetini kazandırmak, küme oluşumu ve gelişimi için gerekli teşvik programları oluşturmak, 
ilgili devlet kurumlarını kümelenmelerin çevresinde örgütlemek ve bu doğrultuda paydaşlar arası 
koordinasyonun en üst seviyede gerçekleşmesini sağlamak bulunmaktadır. Kamu destekleri mevcut 
faaliyetler için devam eden desteklere ek olarak değil, rekabet gücüne etki edecek projeleri hedef 
alacak şekilde kurgulanmalıdır. Bunlara ek olarak devlet, kümenin ihtiyacı olan girdilerin (işgücü, 
uygun fiziksel altyapı, enformasyon vb.) ve onları temin eden kurumların etkinliğini ve kalitesini 
geliştirmeye dönük adımlar atmalıdır. 
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5. Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Stratejisi  

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında geliştirilen Ortak Rekabet Alanları Strateji 
Raporu’nda ulusal ve uluslararası alanda kümeler ve kümelere yönelik programlar incelenmiş ve 
aşağıda listelenen dört ortak rekabet alanı başlığı elde edilmiştir. 
 

� Küme Yönetimi 
� Rekabetçilik 
� İnovasyon 
� Uluslararasılaştırma ve bölgeler arası işbirliğini artırma. 

 
Türkiye’nin kümelenme haritasını çıkarabilmek amacıyla, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi 
kapsamında 2011 yılında bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket ile Türkiye’deki tüm Kalkınma 
Ajanslarından bölgelerinde bulunan sektörel yığınlar (potansiyel kümeler) ve kümeler hakkında bilgi 
istenmiş, buna ek olarak Ekonomi Bakanlığına başvurmuş olan kümelerle de iletişim kurulmuştur. 
Kümelerin gelişmişlik düzeyini doğru tespit etmek için anketi yanıtlayacak olan kişilere eğitim verilmiş 
ve objektif göstergeler hakkında bilgi istenmiş olup, sınıflandırma bu verilere göre yapılmıştır. 
 
Elde edilen verilerle Türkiye’nin küme haritası oluşturulmuştur. 

 
Şekil 6: Türkiye’deki Kümelerin ve Yığınların Sektörler Bazında Dağılımı 
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Şekil 7: Türkiye Küme Haritası 

 

 

Şekil 8: Tarım - Gıda Kümeleri 
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Şekil 9: Tekstil Kümeleri 

 

 

Şekil 10: Makine - Metal ve Mekatronik Kümeleri 
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Şekil 11: Orman Ürünleri, Kağıt ve Mobilya Kümeleri 

 

 

Şekil 12: Turizm Kümeleri 
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Şekil 13: Mermer ve Madencilik Kümeleri 

 

 

Şekil 14: Deri ve Ayakkabı Kümeleri 
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6. Kümelerin Belirlenmesi 

Tüm dünyada devlet eli ile oluşturulmaya çalışılan kümelerin çok azında başarı ulaşılmıştır. Başarılı 
kümelerin doğal süreçte kendiliğinden oluştuğu, ancak gelişimlerinin hızlandırılarak teşvik edilebildiği 
görülmektedir. Gelişmelerinin desteklenmesi için küme potansiyeli taşıyan doğal oluşumlar, yerel 
uzmanlaşmalar nasıl belirlenebilir? 
 
Genelde bölgelerdeki işletmelerin ticari faaliyetlerinin dörtte üçü ilgili bölgenin ihtiyaçlarına yöneliktir. 
Herhangi bir bölgede işletmelerin bölge dışına sattığı ürün ve hizmetler, o bölgede mevcut tüm iş 
kollarının dörtte birinden daha azına denk gelmektedir. Ancak bu işletmelerden benzer ve birbirini 
tamamlayan faaliyetler içerisinde olanlar, bölgeye dışarıdan kaynak girmesini sağlayarak bölgenin 
kalkınmasında önderlik ederler. Bu işletmeler, yerel ekonomide iç pazara hizmet eden şirketlerden 
daha hızlı büyüme eğiliminde olup daha büyük bir piyasanın tedarikçisidirler, istihdam büyümeleri 
daha belirgindir ve çalışan başına üretkenlik oranı daha yüksektir. Oluşturdukları kümede bölgeye 
kıyasla daha fazla girişimcilik göze çapar; kuruluş aşamasındaki yeni işletmelerin başarılı olma 
olasılığı daha yüksektir. Ücretler, yerele odaklanmış faaliyetlere kıyasla, önemli ölçüde daha yüksektir. 
Bu kümeler bölge dışından yatırımcıların daha fazla ilgisini çeker. 

 

‘Yukarıdan aşağı’ yaklaşım ile bir bölgede yoğunlaşan mühendislik faaliyetleri belirlenebilirken; 
‘aşağıdan yukarı’ yaklaşım ile, bölgenin yetkinliği, daha spesifik anlamda mühendislik faaliyetlerinin, 
örneğin ‘tarım araç gereçleri’, ‘inşaat malzemeleri’ ya da ‘gemi mühendisliği’ üzerine mi olduğunu 
belirlemek mümkündür. 
 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

� Sıfırdan bir küme ‘yaratmak’ düşünülmemelidir, sürdürülebilir bir küme için önce hazlihazırda 
sağlam bir temelin olması gerekir. 

� Gelişen ve yeni iş alanlarına yönelik kümeler, yayımlanmış istatistikler incelenerek kolayca 
belirlenemez. 

� Kümenin yetkinliğini dar anlamda tanımlamakta fayda vardır. 
� Kümenin sınırı, il ya da belediye sınırları ile aynı olmayabilir. 

Bu oluşumlar, duruma göre bazen istatistiki 
analiz yöntemiyle(‘yukarıdan aşağı’ yaklaşım) 

belirlenebilir. Yerel istihdam veya üretim verileri, 
bölgedeki faaliyet yoğunlaşmalarını geniş 

kapsamlı bir biçimde belirleyebilir. Aynı zamanda, 
kümeler bir bölgeye ait bilgi birikiminin sistematik 

analizi ile daha derin kapsamlı olarak da 
belirlenebilir (‘aşağıdan yukarı’ yaklaşım). 
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7. Kümelenme Adımları  

Kümelenme çalışmaları için aşağıda ele alınan yöntem, 5 temel evrede toplam 12 adım içermekte olup 
aktif katılım için uygulanabilir, denenmiş ve başarılı olmuş bir çerçeve sağlamaktadır8.  

7.1. 12 Adımda Küme Geliştirme 

Tablo 2: Küme Geliştirme Adımları 

1. EVRE (A): Sürecin başlatılması 

1. Adım 
Potansiyel fon sağlayıcılara kümelenme yaklaşımının uygunluğunun anlatılması. Kaynakların 
güvence altına alınması ve böylece küme geliştirmenin, yerel kalkınma için ana strateji olması. 

2. Adım Hâlihazırda bölgeye refah getiren kümelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi. 

2. EVRE (B) – Zemini oluşturmak 

3. Adım Başlangıç analizi, kapsamlı bir görüşme süreci ile mevcut durumun belirlenmesi. 

4. Adım 
Kümenin üçlü sarmalının (iş dünyası, resmi kurumlar ve üniversiteler) oluşturulması; dikkatle 
seçilecek adaylarla küme Liderlik Grubu’nun oluşturulması. 

3. EVRE (C) – İvme oluşturmak 

5. Adım Hedeflerin belirlenmesi, küme için bir vizyon geliştirilmesi, yön çizilmesi. 

6. Adım 
‘Kalabalığın aklı’ndan faydalanarak, şeffaf bir çalıştay süreciyle, hedeflere ulaşmak için sıçrama 
tahtalarının (ara kilometre taşlarının) belirlenmesi. 

7. Adım 
Kısa vadeli eylem planı oluşturma. Uzun zaman ve büyük kaynaklar gerektirmeden hızlı 
kazanımlar sağlayacak projelerin (alt dallardaki olgun meyvelerin) tanımlanması. 

4. EVRE (D) – Zemini Genişletmek 

8. Adım Kümelenme girişimin başlatılması ve şekillendirilmesi. 

9. Adım 
Derinlemesine analiz, kümenin rekabetçi konumunun detaylı değerlendirmesi. Benzer kümelerin 
araştırılması ve karşılaştırma amaçlı ziyaretler. 

5. EVRE (E) – İvmeyi sürdürmek 

10. Adım 
Uzun vadeli stratejik gündemin geliştirilmesi. Elde edilen erken başarı, daha önemli ve daha 
karmaşık konular için ivme ve inanç oluşturur.  

11. Adım 
Bölgede ve Türkiye’de mevcut benzer ve uluslararası düzeydeki diğer kümelerle, küme arasında 
bağlantılar kurarak güçlendirme. 

12. Adım 
İnceleme, değerlendirme: Kümenin rekabet edebilirliği arttırılıyor mu? Kümelenme girişimi bir fark 
yaratıyor mu? 

 

                                                        
8 5 Aşama-12 Adım yöntemi ve aşağıda kullanılan görsel Cluster Navigators Ltd. tarafından geliştirilmiş ve tescillenmiş olup, 
firmanın izniyle kullanılmıştır. Daha geniş bilgi için www.clusternavigators.com   
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Yukarıda özetlenen 12 adım birbirini takip eden bir sıralama içermektedir, bununla birlikte bu adımlar 
daima sıralı olarak ele alınmak zorunda değildir. Örneğin bir küme için, bölgedeki diğer kümelerle 
işbirliği, gerekirse kısa vadeli eylem planına dahil edilebilir. 
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8. Kümelenmede Temel İlkeler  

� Hızlı hareket edilmeli ve erken sonuç doğuran eylemlerle küme üyelerinin güveni 
kazanılmalı.  

� Yaparak öğrenme yoluna gidilmeli, aşırı analizden ve irdeleme yüzünden bir türlü eyleme 
geçememe hatasına düşülmemeli.   

� Kümenin hedefleri ve stratejileri küme üyelerinin katılımıyla belirlenmeli ve fikir birliğine 
varılmalıdır. 

� Kümenin tüm paydaşlarının yer aldığı strateji çalıştaylarına özel bir önem verilmelidir. 
� Kümenin stratejik iş planı ve kısa dönemli eylem planı paydaşların katılımı, katkısı ve fikir 

birliği ile belirlenmeli.  
� (Hedef ve stratejilerin küme çalışmalarına fon sağlayan kurum tarafından, küme yönetim 

kurulu veya en güçlü küme üyeleri tarafından belirlenmesi oldukça sık karşılaşılan bir 
hatadır. Diğer küme üyelerinin katkısı, katılımı ve fikir birliği küme içinde güven ortamı, 
aidiyet hissi ve ortak amaç için birlikte hareket etme isteği uyandırmak açısından da önemli 
bir olgudur. ) 

� Hiçbir sektör tek başına bir küme değildir: küme ifadesi üçlü sarmal katılımı ifade eder (iş 
dünyası, üniversite ve kamu kurumları.  

� Üniversite ve kamu kurumları, iş dünyasının (özel sektörün) güçlü liderliği altında buluşmalı. 
Temel hedefin özel sektörün geliştirilmesi olduğu unutulmamalı.  

� Kamu kurumları ve üniversite (ve diğer paydaşlar), kümenin ihtiyaçları ve öncelikleri 
konusunda bilgilendirilmelidir.  

� Küme yönetim kurulu, küme iş planının uygulanması için gereken mali kaynakları araştırmalı 
ve temin etmelidir.   

� Küme eylemleri, mali destekli bir proje kapsamında gerçekleştiriliyorsa proje yönetimi ile 
küme yönetimini karıştırmamak gerekir. Küme yönetimi daha büyük resme bakmalı ve 
kümenin daha uzun vadeli hedefleri için çalışmalıdır.    

� Küme eylemlerine mali destek sağlayan fonlar, kümenin harekete geçmesi için bir “ateşleme 
mekanizması”dır. Küme daha sonra yoluna kendi kaynaklarıyla devam edebilmelidir.  

� Sürdürülebilirliğin sağlanması ve uzun vadeli stratejilerin uygulanabilmesi için tam zamanlı 
ve kalıcı bir küme koordinatörüne ihtiyaç vardır. 

� Küme kolaylaştırıcının doğal bir ağ oluşturucu, tarafsız, küme içinde ve dışında iyi 
bağlantıları olan bir kişi olması tercih edilir. 

� Küme koordinatörünün küme merkez sektörüyle ilgili bilgi sahibi olması tercih edilebilir ama 
bir zorunluluk değildir. Küme koordinatörünün başarısı teknik ve akademik bilgisine değil, 
küme oluşumunu kolaylaştıracak düzeyde kümelenme bilgi ve deneyimine sahip olmasına 
bağlıdır. Koordinatörün rolü küme içinde ve dışında bağlantılar kurma ve ilişkileri 
yönetebilmekle ilgilidir.  

� Küme koordinatörünün, geçici proje ekiplerini oluşturması ve çalışmalarını takip 
etmesi/yönlendirmesi gerekmektedir. 

� Kümenin büyüklüğü doğru tespit edilmelidir. Kontrol edilemeyecek kadar büyük bir küme 
başarısız olmaya mahkumdur. Bu kadar büyük bir küme yerine, beklentileri ve ihtiyaçları 
birbirine yakın olan alt gruplar arasında kümeler oluşturulmalıdır.  
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� Kümenin merkez sektörü olarak tanımlanacak iş kolu, bir sektörün belirli bir alanda 
uzmanlaşmış alt kolu olmalıdır (Gıda kümesi yerine konserve gıda kümesi, tekstil kümesi 
yerine ev tekstili kümesi, metal – makine kümesi yerine beyaz eşya kümesi, plastik kümesi 
yerine ambalaj kümesi gibi).    

� Kümelenme faaliyetlerine başlamak için, birbirinden bağımsız işletmeler yığını yerine, 
aralarında belirli bir düzeye iletişim olan, bir araya gelen, işbirliği ile rekabeti birlikte 
yürütebilen işletme grupları seçilmesi daha uygun olur. İşbirliği konusunda zaten mesafe 
kaydetmiş işletmelerin kümelenmesi için harcanan çaba ve kaynak, işletmelere daha kısa 
zamanda ve daha verimli şekilde geri dönecektir.       

� Kümeye özgü başarı göstergeleri ve kilometre taşları (ara hedefler) belirlenmelidir.   
� Kümeye ait detaylı veriler baştan itibaren toplanmalıdır. Bu veriler daha sonraki aşamalarda 

elde edilen verilerle karşılaştırma ve kat edilen yolun tespit edilmesi için referans 
oluşturacaktır.  

� Küme verilerin belirli aralıklarla ölçülerek değişim sürekli olarak takip edilmelidir. 
� Kümenin zaman içinde kat ettiği yolu (kendi ilerlemesini) takip etme yanında diğer kümelerle 

kıyaslamalar da yapılmalıdır.  
� Başarı ölçülürken aşırı pozitiflikten uzak durulmalıdır. Eksikler tarafsızca tespit edilmeli, 

küme üyeleri bilgilendirilmeli ve bu eksikler için “sorumlu” aramak yerine giderilmesi için 
eylemler ve tedbirler düşünülmelidir (katılımcı süreçte).  
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9. Kümelere Sağlanan Destekler 

Kümelerin, bölgesel kalkınmadaki önemini fark eden hemen her ülke mevcut kümelerin gelişimini 
sağlamak ve küme gelişimine uygun ortam yaratmak amacı ile hem bölgesel hem ulusal bazda 
ekonomik programlar uygulamaktadır. 
 
Avrupa’da bu konuda ilk adımı atan yer, İspanya’daki Bask bölgesi olmuştur. 1992’de uygulanmaya 
başlanan Küme destek programı, bölgede hali hazırda faaliyette bulunan 12 küme girişiminin 
başlamasını sağlamıştır. Fransa, 1990'ların ortasından itibaren “Yerel üretim sistemleri” adı altında 
kümeleri hedefleyen farklı ekonomik programlar sağlanmıştır. 2000'lerin ortasında Rekabetçilik temalı 
küme programı uygulamaya geçmiş, 2009 ve 2010 yıllarında KOBİ’ler ile küçük esnafın yenilikçilik 
sistemlerinde daha kolay yer almasını teşvik edecek şekilde “Yerel Üretim Sistemleri” adı altındaki 
program yenilenmiştir. Benzer programları Japonya, Güney Kore ve İskandinav ülkelerinde de görmek 
mümkündür. Aynı şekilde, Çek Cumhuriyeti’nde başlatılan İşbirliği-Girişimcilik ve Yenilikçilik 2007-
2013 programı, Finlandiya'daki “Uzmanlık Merkezleri” programı ve Almanya'daki “Spitzencluster” 
programları ülkelerindeki kümelerin gelişimini hedefleyen destek programları arasındadır.  
 
Özellikle KOBİ’lerin ağırlıklı olduğu kümelerde başlatılacak kümelenme girişimleri için belirli bir 
finansman kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. Küme üyeleri ile yapılacak ilk toplantı ve çalıştaylar, küme 
vizyonu, stratejileri ve yol haritasının belirlenmesi, temel analizler için finansman temini, kümelenmeyi 
hızlandıracak bir faktördür.  
 
Bu konuda özellikle Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Tebliği, küme yönetimleri tarafından sıkça 
kullanılmaktadır. Tebliğ’de tanımlanan işbirliği kuruluşunun koordinasyonu altında hazırlanacak 
projeler ile birçok kümelenme faaliyeti yüksek hibe oranları ile desteklenmektedir. Küme yönetimleri, 
kümelere uygun destek programlarını yakından takip etmeli ve küme ihtiyaçlarına göre 
hazırlayacakları başvurular ile firmaları yararlandırmalıdır. 2010 yılında Ekonomi Bakanlığının tebliğ 
ettiği destek programı Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme 
ve ortak pazarlama başlıkları altında arttırmaya hedeflemektedir. Bu destek programı kapsamında 96 
Proje 50 İşbirliği Kuruluşu ve toplam 1701 Firma ile yürütülmektedir. 
 
Yerel ihtiyaçlara göre küçük çaplı, başlangıç düzeyinde: güven ve işbirliği ortamı oluşturma, faaliyet 
planlama, şehrin küme haritasının çıkarılması olmak üzere 3 temel alanda destek mekanizmaları 
mevcuttur.  

9.1. Kümelere Sağlanan Diğer Destekler 

Ülkemizde de küme adı altında olmayan ancak kamu kuruluşları tarafından bölgesel işbirliklerini teşvik 
edici, kümelenmeyi tetikleyici destek mekanizmaları mevcuttur. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ’lerin işbirliği güç birliği 
anlayışında bir araya gelmelerini sağlayarak ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmesini amaçlayan 
“İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı” 2010 yılı içerisinde sunulmuştur. Ayrıca Kalkınma 
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Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları aracılığı ile sunduğu destek programları arasında kümelere yönelik 
özel çağrılara yer verilmektedir.  
 
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Kümelenme Destek Programı 2012 yılında tebliğ edilip 
doğrudan kümelere hitap eden bir destek programıdır.  Bu programın amacı Türk sanayisinin rekabet 
edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak 
yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi 
yapısına dönüşümünü hızlandırmaktır.  Bu destek programının hedef aldığı kümeler, belirli bir rekabet 
edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde öneme haiz ve ağırlıklı olarak imalat 
sanayinde faaliyet gösteren kümelerdir.  
 
Bunlara ek olarak TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi 
Projeleri Destekleme Programı ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında 
temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle 
ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 
program, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek 
şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını 
desteklemektir. 
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10. Kümelenme ile İlgili Diğer Bilgi Kaynakları  

Tablo 3: Kümelenme ile ilgili diğer bilgi kaynakları 
Dünya 

BM Sınai Kalkınma Programı  
(Küme ve İş Ağları Birimi) www.unido.org 

Institute for Strategy and Competitiveness www.isc.hbs.edu 

World Bank www.worldbank.org7urban7led7cluster2.html 

US Council on Competitiveness www.compete.org7publications7cluster_reports.asp 

The Global Cluster Initiative Survey (GCIS) www.cluster-research.org 

The Competitiveness Institute www.tci-network.org 

Cluster Observatory www.clusterobservatory.in 

Avrupa 

European Cluster Observatory www.clusterobservatory.eu 

European Cluster Collaboration Platform www.cluster-collaboration.eu 

The Danish Cluster Academy www.regx.dk 

Enterprise Europe Network www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 

 European Cluster Alliance www.proinno-europe.eu/eca 

European Small Business Portal www.ec.europa.eu/small-business/index_en.htm 

The European Secretariat for Cluster Analysis www.cluster-analysis.org 

Türkiye 

Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 
Projesi 

www.clusterturkey.com 

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu 
(URAK) 

www.urak.org 

Yenileşim Derneği www.yenilesim.org 

Küme Yöneticileri Kulübü www.clusterman.org 

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri www.oaib.gov.tr/tr/ihracatta-kumelenme-ve-ozellikli-ihracatcilar 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi www.smenetworking.gov.tr 

Küme Kolaylaştırıcıları için Uygulamalı Küme 
Geliştirme Kılavuzu  

www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/kumelenme-
kilavuzu-19072012144741.pdf 

Ekonomik Kalkınma için Kümelenme 
www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/kumelenme-
brosuru-19072012144348.pdf 

Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP) www.akip.org.tr 

 





www.kobikumelenme.gov.tr
www.smenetworking.gov.tr

Bu yayının içeriğinden sadece ECORYS liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup,
yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.




