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Giriş 

Rekabet gücünün artırılmasında önemli bir araç olan kümelenme yaklaşımının uygulanabilmesi için 
öncelikle bölgedeki sektörlerin tanımlanması ve tanımlanan sektörlerin arasından kümelenme 
potansiyeli yüksek olanların belirlenmesi (önceliklendirilmesi) gerekmektedir. 
 
Tanımlama ve önceliklendirme için literatürdeki yöntemlerin uygulanması ile belirlenen sektörler büyük 
ölçüde bölgesel karar vericilerin sahip olduğu öngörüler ile uyuşmaktadır. Öyleyse tanımlama ve 
önceliklendirme süreci ile vakit kaybetmeden, bölgesel karar vericilerin öngörüleri doğrultusunda 
kümelenme çalışmalarına başlamak gerekmez mi? Bu sorunun cevabı aşağıdaki gerekçeler nedeni ile 
“hayır” olarak yanıtlanmalıdır. 
 

� Tanımlama ve önceliklendirme sürecinde ortaya konulan veri ve analizler, bölgesel otoriteler 
arasındaki görüş farklılıklarını ortadan kaldırarak kümelenme uygulamalarına hız vermektedir. 

� Kümelerin kurulma aşamasında genellikle lider rolü üstlenen bölgesel otoritelerin, kümelenme 
konusundaki bilgi ve becerileri, tanımlama ve önceliklendirme sürecinde yürütülen çalışmalar 
ile önemli seviyede yükseltilmektedir. 

� Potansiyel kümelerin ulusal ve bölgesel otoriteler tarafından kabulünü sağlayarak, 
desteklerden faydalanmanın önünü açmaktadır.   

� Küme gelişimin izlenmesi için gerekli temel veri seti oluşturulmaktadır.  
 
Bu kılavuz; KOBİ İşbirliği ve Kümelenme projesi kapsamında elde edilen deneyimlerin, bölgesel ve 
ulusal karar vericilere aktarılarak, potansiyel kümelerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi 
konusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. İlk bölümde bölgesel kalkınma, 
rekabetçilik ve kümelenme kavramları ile bu kavramların arasındaki ilişki ele alınmaktadır. İkinci 
bölümde ise kümelerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi konusundaki yöntemler hakkında detaylı 
bilgiler verilmektedir. 
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1. Rekabetçilik ve Kümelenme 

Rekabetçi ekonomilerle yaratılan refah ve sürdürülebilirlik avantajının gerek akademik platformlarda 
gerekse uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda sıklıkla vurgulanmasıyla birlikte, 
rekabetçiliğin hangi temeller üzerinde geliştiği daha fazla araştırılmaya başlanmıştır. Bu yolla ülkeler, 
ekonomik büyümelerini tetiklemek için rekabetçiliği geliştirmede ne tür politikalar uygulamaları 
gerektiğini belirleyecek, ulusal inovasyon sistemlerini daha etkin hale getirecek, hızlandırıcı ve 
kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirmek gibi önlemler almaktadırlar.  

Rekabet kavramı pek çok farklı açıdan çalışılmış, gerek akademik çevreler, gerekse iş dünyası 
profesyonellerince çeşitli tanımlar getirilmiştir. Rekabet; uluslar, sektörler, firmalar ya da kişiler bazında 
irdelense de; biyoloji, ekonomi ya da sosyoloji alanında ayrı incelense de; tüm tanımların birleştiği 
ortak unsur özünde bir yarışı barındırdığıdır. Rekabet, ekonomi ve iş dünyası bazında 
değerlendirildiğinde işletmelerin günümüzdeki ürün ve hizmet çeşitliliğine ulaşabilmelerini sağlayan, 
bunu gerçekleştirebilmek için teknoloji, ürün, süreç iyileştirmeleri ve radikal inovasyon projelerinin 
ortaya konulmasını tetikleyen bir yarıştır. Ülkelerin rekabetçiliği, sektörlerin ve firmaların 
rekabetçilikleriyle ilişkilidir. Üstelik rekabetçilik, refahın ve ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliği için de 
önemlidir. 

Sektörlerde rekabet avantajının nasıl yaratıldığıyla ilgili farklı ekollerin farklı tanımları vardır. Örneğin, 
Porter’a göre; rekabet avantajı düşük maliyet ve farklılaşabilme avantajıyla (inovasyon) ilgilidir. 
Besanko, Dranove ve Shanley’e göre; firma aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların ortalama 
karlılığının üzerinde bir karlılık oranına sahipse rekabet avantajına sahiptir. Saloner, Shepard ve 
Podolny’ye göre; firmanın rakipleriyle karşılaştırıldığında ürün/hizmetlerine müşteriler tarafından 
verilen değeri rekabet avantajıdır ve bu durumun sürdürülebilirliği için müşteri değerinin sürekli yüksek 
tutulması gereklidir. Kay’e göre rekabetçilik avantajı ayırt edicilik yeteneğiyle ilgilidir. (Rumelt, 2003) 
”Drucker’a göre verimlilik ve inovasyon sürdürülebilir karlılığa ulaşmada iki önemli unsurdur ve 
verimliliği düşürmek veya yenilikten feragat etmekle elde edilen kara, karlılık denemez, sermaye 
tüketiliyor denilir. Drucker’a göre sektörel boyutta bakıldığında ise bilgi yoğun ürünlere yönelen 
sektörler rekabette de daha avantajlı hale gelmişlerdir.  (Drucker, 1992) 

Farklı tanımlar ve ekoller değerlendirildiğinde rekabet avantajı yaratmanın yollarının inovasyon, 
markalaşma, maliyet azaltma ve verimliliği artırma unsurlarında birleştikleri görülmektedir. Tüm 
sektörlerin ve firmaların rekabet gücünü etkileyen genel hususlar, “rekabetçiliğin gelişmesi için ulusal 
bazda altyapı” olarak isimlendirilir. Ulusal rekabet altyapısının iyileştirilmesi için 3 boyutlu 
düzenlemeler gerçekleştirilir: 

� Makro boyut:  vergi politikaları, tarife dışı kısıtlamalar, gümrük engelleri, ekonomik durumun 
sağlığı ve stabilitesi gibi, 

� Altyapı boyutu: gümrükler, lojistik, iş yapma maliyetleri gibi, 
� Arz boyutu: teknoloji geliştirme ve adaptasyon, ürün standartları ve sertifikasyon, ihracatın 

desteklenmesi, insan kaynağı geliştirilmesi gibi. (International Trade Department of World 
Bank, 2009) 
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Türkiye’nin rekabetçiliği değerlendirildiğinde, 2012-2013 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi 
çalışmalarına göre 144 ülke arasında 43. sıraya yükseldiği görülmektedir. Türkiye 2011-2012 
döneminde 142 ülke arasında 59., 2010-2011 döneminde ise 139 ülke arasında ise 61. sırada yer 
almaktaydı. Türkiye, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin alt unsurları arasında en yüksek performansı 
pazar büyüklüğünde (15.lik) gösterirken, en düşük performans işgücü piyasasının etkinliğinde  
(124.’lük) göstermektedir. (World Economic Forum, 2012)  

Ülkelerin rekabetçiliği değerlendirilirken kullanılan bileşenler arasında kurumsal yapılanma, altyapı, 
sağlık ve ilköğretim, yükseköğretim ve işbaşında eğitim, emtia-mal piyasalarının etkinliği, pazar 
büyüklüğü, inovasyon, işgücü piyasaları, makroekonomik ortam, mali piyasaların gelişmişliği 
bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, ülkelerin rekabetçilik performansı oldukça geniş bir platformda ele 
alınmakta, ticaret ya da teknoloji kadar altyapı ve sosyo-ekonomik yapı da değerlendirilmektedir.    

Ülkelerin ekonomik gelişme ve rekabetçiliği için son yıllarda sıklıkla duyduğumuz araçların başında 
kümelenme gelmektedir. Rekabetçiliğin değerlendirilmesi için kullanılan unsurların önemli bir kısmını 
direkt ya da dolaylı olarak etkileyen çıktılar sunan kümelenme projeleri, ekonomik gelişmeyle o denli 
ilintilidir ki, bazı kaynaklarda ekonomik gelişme için kümelenme sine qua non1 olarak tanımlanır.  
(Rosenfeld, 2002)  

Kümeler genellikle doğal olarak ortaya çıkarlar, özel bir destek veya yönlendirme gerektirmeden, belli 
bölgede yığınlaşmış firmalar ve ilgili unsurların sektörel yoğunlaşması kümelenme olarak 
değerlendirilebilir. Bazı bölgelerin bazı ürün/hizmetlerle anılması, bu ürün/hizmetle ilgili yan unsurların 
ve sektör yatırımcılarının bölgeye yöneliyor olması doğal kümelenmenin en somut göstergesidir.   

Dünyanın en bilinen kümelenmelerine örnek olarak Silikon Vadisi (San Francisco, ABD) verilebilir. 
Moda ve tekstil konusunda İtalya Milano kenti oldukça bilinen bir bölgedir. Seramik endüstrisinde de 
Dünya ticaretinin %40’ı üç bölge; Castellon(İspanya), Sassuolo (İtalya) ve Santa Caterina (Brezilya) 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu tür yığınlaşmalar birçok faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir. 
Örneğin bölgenin önemli bir ar-ge üssüne ev sahipliği yapması, istihdam alternatiflerinin genişliği, 
kaynaklara ulaşım gibi birçok faktör bu tür yığınlaşmaları sağlayabilir. Hammaddeye yakınlık veya 
müşteriye yakınlık gibi geçmiş yıllarda önemli rekabet avantajı sağlayan faktörler, lojistik ve erişim 
ağlarının gelişmesi nedeniyle etkisinin düştüğü düşünülse de, hala rekabetçilikte önemli rol 
oynamaktadır. Çoğu endüstrinin rekabetçiliği konumuyla yakından ilişkilidir. 

Rekabetçi firmalar ve bölgeler konusunda en bilinen çalışma Michael Porter’a aittir.  Porter, “Ulusların 
Rekabet Üstünlüğü” çalışmasında ticarette lider 10 ülkenin rekabet yapısını incelemiştir. Porter’ın 
analizleriyle ulaştığı en önemli rekabet kriteri inovasyon yapabilme yeteneğidir. Porter, inovasyonun 
her türünün (ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, iş modeli inovasyonu gibi) rekabet avantajı 
sağladığını belirtirken,  inovasyon kaynaklarının özellikle firma dışı hatta sektör dışı kaynaklar 
olduğuna dikkat çekmektedir. İnovasyon kavramıyla ilgili son yıllarda gelişen önemli paradigmalardan 
biri olan açık inovasyon paradigması da vurgulamaktadır ki, inovasyon için sadece işletme içi 
kaynaklar kullanıldığında başarı oranı düşük olmasına karşın sektör dışı, işletme dışı, hatta 
rakiplerden gelen verilerin değerlendirilmesi yoluyla ortaya konulan projelerin başarı oranı da 
artmaktadır. Dolayısıyla bölgede yer alan sektörle ilgili aktörlerin arasında paylaşım ve işbirliği 
ortamının yaratılmış olması, inovasyon sistemini kuvvetlendirerek rekabetçiliği artırmaktadır.   

                                                        
1 Mutlaka aranılan şart. Sarfınazar edilemeyen. (http://definitions.uslegal.com/s/sine-qua-non/) 
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Porter, aslında bölgesel veya ulusal inovasyon sistemi 
denilen sistemi, sektör ve bölge bazına indirgeyerek 
kümelenmeleri tanımlar. Kümelerin en önemli özelliği, 
aktörler arasındaki vizyon birliği ve sürekli iletişim/işbirliği 
yapısının kurulmuş olmasıdır. Porter’ın tarifine göre 
kümeler: “belli bir coğrafi bölgede belli bir sektörde faaliyet 
gösteren, birbirleri arasında rekabet olmasına karşın 
işbirliği de bulunan firmalar, tedarikçiler, hizmet 
sağlayıcıları ve ilgili kurumlardır (örneğin üniversiteler, 
ticaret/sanayi odaları, kamu kurumları gibi). (Porter, 1998) 

Yukarıdaki tanımda, kümeleri bölgesel yığınlaşmalardan 
ayıran en önemli unsurların başında “işbirliği” gelmektedir. 
İşbirliğinin sürekliliği ve küme aktörleri arasındaki vizyon 
birliği de sıradan bir yığınla kümeyi ayırt eder.  

Kümelenme yaklaşımı, rekabetçiliği geliştirmek için Avrupa Birliği’nin de desteklediği önemi bir araçtır. 
Avrupa Birliği, en önemli politika dokümanlarında kümeleri uzun vadeli hedeflerine ulaşma, özellikle de 
inovasyon, büyüme, verimlilik, istihdam ve bölgesel gelişme eksenlerinde desteklemektedir. Örneğin 
Avrupa 2020 stratejisinde  (European Commission, 2012) iş ortamının geliştirilmesi, özellikle de 
KOBİ’lerin desteklenmesi açısından kümeler 2  önerilmektedir (Copenhagen Cluster Conference 
Declaration, 2011). Kümelenme ve çevresinde son yıllarda yeni konseptler ve politikalar 
geliştirilmekte, küme mekanizmaları da özellikle küme yönetimlerinde mükemmelleşme yoluyla gelişen 
trendleri ve inovasyon konusunda hızlandırıcıları küme üyelerine, dolayısıyla bölgeye ve sektöre daha 
hızlı ve etkin iletilebilmesi hedeflenmektedir. 

Kümelenmenin özünde, mükemmel işleyen, unsurları arasında iyi iletişimin geliştirildiği ve vizyon 
birliğinin sağlandığı bir bölgesel/sektörel inovasyon sistemi olduğunu düşündüğümüzde son yıllarda 
inovasyon ve ar-ge faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların önemli bir 
kısmının kümeler/küme girişimleri için de yeni fırsatlar taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Kümelenme 
çevresinde son yıllarda gelişen yönelimleri incelediğimizde; yenilenebilir enerji, çevre ve 
sürdürülebilirlik, istihdam, girişimcilik, bölgesel kalkınma, teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği, 
yaratıcı endüstriler, hizmet inovasyonu gibi oldukça geniş bir yelpaze ortaya çıkmaktadır. 	  

                                                        
2 Küme terimi Türkiye’de kullanılan kabul görmüş bir isimdir, ancak terim Avrupa’daki küme girişimlerinde farklı isimlerle de 
adlandırılabilmektedir; örneğin uzmanlık merkezi (center of expertise yada competitivite pôles), inovasyon networkü, uzmanlık 
network (innovation network, competence network) gibi. 

Yapılan çalışmalar, küme içinde 
yer alan firmaların diğerlerine 

göre daha hızla geliştiğini ortaya 
koyuyor. Amerika’da Brookings 
Enstitüsü’nün ‘Sizing the Clean 

Economy’ raporuna göre 
kümelenmiş işletmeler kümelerde 

yer almayan işletmelere göre 
yılda %1,4 daha hızla büyüyor. 

(The Brookings Institution, 2011) 
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Şekil 1: Kümelenme Çevresinde Gelişen Yönelimler 

 
 

1.1. Kümelenmenin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi 

Şarap üreticileri bilir ki, en iyi üzümler birbirine yeterince yakın dikilen bağlardan elde edilir. Yakınlık, 
bitkide topraktaki besinleri değerlendirme konusunda baskı ve stres yaratarak bitkinin büyüme ve 
gelişme için daha çok enerji harcamasına yol açar. Bu durum da üzümlerin hem sayısını hem de 
kalitesini artırır. (Jamie Goode, The Sunday Express, 2012)  

Aynı durumunun günümüzde iş dünyası için geçerli olduğunu görüyoruz. Birbirine yakın konumlanmış 
firmalar daha iyi sonuçlar ortaya koyuyorlar. Yapılan çalışmalar birbirine yakın konumlanmış firmaların 
büyüme ve hayatta kalma oranlarının, diğer firmalara göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak 
tüm rekabet başarısını sadece birbirine yakın konumlandırılmış olmaya bağlamak doğru değildir. 
Porter’ın da vurguladığı gibi coğrafi yakınlığın yanı sıra küme için destek hizmetler sunan ve özellikle 
de inovasyon kapasitesini geliştirici ve inovasyon süreçlerini hızlandırmak için kolaylaştırıcı hizmetler 
sunan (örneğin mali destekler, ar-ge sunucuları, teknoloji transferi imkanları, pazar araştırmaları, 
ticarileştirme destekleri gibi) tüm unsurların da bölgede toplanmış olması gereklidir. Kurumlar ve 
firmalar arasında sürekli ve etkin bir iletişim bulunmalı ve vizyon birliği de sağlanmalıdır. “Kümelenme 
işbirliği ile ilgilidir, sadece aynı bölgede yer almak kümelenme olarak değerlendirilemez. (Economist 
Intelligence Unit, 2011)” 

Dolayısıyla bölgesel kalkınmanın en önemli unsuru olan bölgesel inovasyon sisteminin tetiklenmesi 
için bölgede var olan kümelerin harekete geçirilmesi, sektörlerin rekabetçiliğinin artırılarak bölgede 
sektör değer zincirinin güçlendirilmesi ve destek hizmetleri, nitelikli işgücü, mali kaynaklar ve diğer 
destekleyici unsurların bölgeye çekilmesi mantıklı bir adımdır. Geçmişte, çoğu sektörün rekabet 
avantajı, düşük maliyetler üzerineydi ve bazı bölgeler bazı sektörler için üretim üssü haline gelmişti. 
Bölgelerle anılan ürünlerin bölgenin bilinirliğine, ticaret ve turizmine katkı sağlaması ve şehir 



 

 

 

  

 
8 

markalarının gelişmesini de destekleyen bu olgu, günümüzde değişmeye başlamıştır. Küreselleşme 
ve eşzamanlı gelişen bilgi ekonomileri ile katma değerli ürün/hizmetlere geçiş süreci çoğu bölge için 
problemli olmuş, düşük maliyet avantajı değişen piyasa koşullarında artık anlamını yitirmiştir. Müşteri 
üzerinde yaratılan değer kavramı değişerek, değer yaratmanın yeni yolları, yeni ürün ve hizmetler 
üzenine gelişmiştir. Geçmişte bölgelerde sadece üretim/tedarik zincirlerinin konumlanmasıyla elde 
edilen maliyet avantajı yerini; ürün/hizmet yenileme ve bilgi yoğun üretim zincirlerine geçişle birlikte 
sektörlerin rekabetçiliği için farklılaşması gerektiği gerçeğine bırakmıştır. Ar-ge yoğun endüstrilerin 
yükselişi, hizmet endüstrilerinde ve yeni iş modellerinde yüksek katma değer elde edilmesi bölgesel 
ekonomileri de etkilemiştir. 

Bölgesel gelişme ekseninde, karar vericiler, bölgesel dönüşümü hızlandırma amacıyla bölgelerinde 
mevcut yığınlaşmaları daha iyi işler yapıya dönüştürme, bölgesel inovasyon sistemini işler hale 
getirme ve mevcut ürün/hizmetlere bilgi ve teknolojinin entegre edilmesini sağlayacak ve değer 
yaratacak arayüzleri tesis etme yoluna gitmektedirler. Bu aşamada beliren en önemli sorun, bölgesel 
gelişme amacıyla hangi sektörlere odaklanılması gerektiğidir. Her sektöre mi odaklanılmalı yoksa 
inovatif yetenekleri ile öne çıkan daha rekabetçi sektörlerle mi ilgilenmelidir? Kaynaklar, kümelenme 
projelerine nasıl ayrılmalıdır? Öncelikle başka ülkelerde olmayan sektörler mi desteklenmelidir? 
Teknolojik olarak stratejik öneme sahip sektörler mi seçilmeli, yoksa yaratılan istihdama göre mi 
değerlendirme yapılmalıdır? Bu konuda uygulanan nicel veya nitel yöntemler bu kılavuzda 
değerlendirilmektedir. 

Ancak bu yöntemlerden bahsetmeden önce bölgesel aktörlere ve karar vericilere, kümelenme 
bağlamında Avrupa Birliği’nde yeni politika eksenleri hakkında bilgiler vermek uygun olacaktır. Bu yolla 
bölge aktörleri, kümelenme projelerinde odaklanacakları sektörlerin tercihinde yönlendirici rol 
oynayabilir. 
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Tablo 1: Kümeleri ve Bölgesel İnovasyon Sistemlerini Destekleme Politikaları 

Ana Politika Eski Yaklaşım Yeni Yaklaşım Küme Programlarının 
Odaklanması 

Bölgesel Gelişme 
Politikası 

Lider bölgelerden 
geri plandaki 
bölgelere yeniden 
dağıtım . 

 

Bölgesel aktörleri ve 
varlıkları bir arada 
değerlendirerek 
rekabetçi bölgeler 
kurmak  

 

• Geri plandaki bölgeleri 
hedefler ya da içerir  

• Büyük ölçekli firmalar yerine 
küçük ölçeklilere odaklanır 

• Sektör ve inovasyon 
hedeflerine ulaşılmada 
kapsamlı bir yaklaşım 
sergilenir 

• Bölge aktörlerinin sürece 
dahil edilmesine özen 
gösterilir 

Bilim ve Teknoloji 
Politikası  

 

Temel araştırma 
projelerinde tek tek 
sektörlere ait ve 
bireysel projeleri 
destekleme 

Sanayi ve 
ticarileştirme 
networkleriyle iletişim 
geliştirilmiş ortaklaşa 
araştırma projelerinin 
finanse edilmesi 

• İleri teknoloji odaklılık 
• Ar-ge yatırımlarının 

sonuçlarının kullanılması ve 
sonuçların ticarileştirilmesi 

• Ticarileştirilmeyi 
desteklemek amacıyla 
ortaklaşa ar-ge projelerinin 
desteklenmesi 

• Büyük ya da küçük ölçekli 
firmaların tümünün dahil 
edilmesi (özellikle spin-off 
ya da start-up firmaların 
dahil edilmesi) 

Sanayi Politikası Firmalara destek 
sunulması, ulusal 
bazda öne çıkan 
firmaların 
(champions) 
desteklenmesi 

Gruplaşmış 
firmaların, özellikle 
de KOBİ’lerin ortak 
ihtiyaçlarının ya da 
teknolojik 
ilerlemelerinin 
desteklenmesi 

 

Programlarda genellikle 
aşağıdaki hedeflerden birine 
odaklanılır:  

 
• Ulusal büyümeyi 

tetikleyicilerin hedeflemek 
• Dönüşüm yaşayan ve 

istihdam imkanının azaldığı 
sektörleri desteklemek  

• Teknolojik yenilenme ve 
büyüme konusunda 
engellerle karşılaşan küçük 
ölçekli firmalara yardımcı 
olmak  

• İç piyasaya yatırımı ve 
ihracatta da markalaşmayı 
destekleyerek rekabet 
avantajları yaratmak 

Kaynak: OECD (OECD, 2007) 
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1.2. Kümeler ve Akıllı Uzmanlaşma (Smart Specialisation) 

Son yıllarda Avrupa Birliğinde gelişen bir politika alanı da akıllı uzmanlaşma stratejisi (smart 
specialisation strategy)dir. Akıllı uzmanlaşma, Avrupa 2020 hedeflerinde yer alan bilgi ve inovasyon 
temelli akılcı büyüme, kaynakların etkin kullanımı, yeşil ve rekabetçi ekonominin desteklendiği 
sürdürülebilir büyüme, ekonomik, sosyal ve sınırsal olarak uyumlaşmanın sağlanması, yüksek 
istihdam yaratan ekonomileri desteklemek gibi kapsayıcı büyüme hedefleriyle uyumludur. (European 
Commission, 2012)  
 
Bölgesel inovasyon sistemlerinin desteklenmesine yönelik mevcut çalışmaların bazı eksiklikleri analiz 
edilmiş ve akıllı uzmanlaşma stratejisi bu sorunlu noktalar üzerine şekillendirilmiştir. Bölgesel 
inovasyon sistemlerinin yönetilmesiyle ilgili en sıklıkla karşılaşılan sorunlar; 

� Uluslararası ya da bölgeler arası 
perspektiften yoksunluk, izole bir bölgesel 
inovasyon sistemi tasarımı (bu husus KOBİ 
İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında 
hazırlanan Kümeler için Ortak Rekabet 
Alanları Stratejisi Raporu’nda da 
vurgulanmıştır) 

� İnovasyon sistemi, bölgenin sanayi ya da 
ekonomik yapısına uyum konusunda 
problemlidir, genellikle kamu kurumları 
tarafından yönlendirilen bir ar-ge yapısı ve 
iş dünyası odaklı olmayan bir yaklaşım söz 
konusudur (kamu ar-ge öncelikleriyle iş 
dünyası önceliklerinin çakışması) 

� Bölgesel varlıkların doğru analiz edildiği bir 
altyapı çalışması gerçekleştirilmemiştir. 
(yerel ve kültürel değerlerin yanı sıra, 
bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, girişimci 
potansiyeli, bölgedeki iş ve çalışma kültürü 
gibi kapsamlı analizler) 

� Yerel gerçekler göz önüne alınmadan, 
daha iyi performans gösterdiği düşünülen 
bölgeleri kopyalamak amacı gözetilir. 
(Silikon Vadisi örneği iyidir, ama 
bölgesinde yeterli ar-ge odakları, eğitim 
kurumları olmasına rağmen risk sermayesi 
sağlayıcılarının bulunmaması, inovasyon 
sistemi aktörleri arası işbirliği ve iletişimin 
yetersizliği ya da sosyo-kültürel şartların 
uygun olmaması gibi nedenlerle bu model birebir kopya edilemeyebilir)  

 
Bölgesel gelişme konusunda sorumlulukları olan ve bölgelerinin rekabetçiliğini geliştirmek için 
inovasyon sistemini etkin hale getirmek, bu süreçte de kümelenme aracılığıyla ivmelenme sağlamayı 
hedefleyen bölgesel otoriteler, akıllı uzmanlaşma stratejileriyle sanayide, eğitimde ve inovasyonda 
avantajlar getirecek alanlara yönelebilirler. Akıllı uzmanlaşma olarak tanımlanan; endüstri, inovasyon 
veya eğitim politikalarının da tetikleyici olduğu politika çerçevesi, inovasyon ve bilgiye dayalı büyümeyi 
hedefler. 

Akıllı uzmanlaşma, her bölgenin 
ekonomik ve rekabetçilik avantajlarını 
değerlendirerek inovasyon odaklı bir 
gelişme stratejisi belirlemek olarak 
tanımlanabilir.  Bilimsel ve stratejik 

verilere dayalı bir uzmanlaşma 
hedeflenir ve bu süreçte bölgedeki 

sektörel/teknolojik uzmanlaşmanın diğer 
bölgelere göre durumu gibi stratejik 

analizler gerçekleştirilir. 
Bu süreçte kullanılan analizler bilimsel 
ve kantitatif olmalıdır, örneğin bölgenin 
patent/faydalı model başvuruları ve bu 

başvuruların sonuçlanma yüzdesi, 
araştırmacı sayısı ve dağılımı, 

teknolojinin ilgili olduğu sektör ve bu 
firmaların rekabetçiliği, teknolojinin 

ticarileştirilme oranı gibi analizler odak 
sektör/teknoloji alanının seçilmesinde 

kullanılabilir. 
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Akıllı uzmanlaşma, girişimcilere ya da mevcut firmalara, ekonomik ve teknolojik aktivitenin 
desteklenmesi ve mevcut bilimsel, teknolojik ve sınai uzmanlaşma modellerini güçlendirerek teknolojik 
öngörü ve önceliklendirme göstergeleri sunulmasıdır. Akıllı uzmanlaşma yaklaşımını, bilgi ve diğer 
kaynakların üretiminde ve yönlendirilmesinde önceliklendirilmiş bölgelere, ekonomik aktivitelere 
yoğunlaşma ve bu yolla küresel ekonomide rekabetçi olabilme ve bu durumu sürdürebilme olarak 
açıklayabiliriz. 

Akıllı uzmanlaşma ile hedeflenen; 

� Kamu kaynaklarının belli bilgi ya da uzmanlık alanlarına yöneltilmesi yoluyla etkinliğinin 
artırılması, 

� Kamunun ar-ge, inovasyon, eğitim ya da endüstri için destek mekanizmaları arasında sinerji 
yaratmak,  

� Kamu kaynaklarının israfı olarak nitelendirilebilecek uygulamalarda tekrarın önlenmesi ve 
düzen sağlanması, 

� Bir bölgedeki mevcut kaynakların, varlıkların, rekabet avantajlarının gerçekçi analizi yoluyla 
girişimcilik ve büyüme için en doğru ve gelecek vaat eden alanlara yöneltilmesi, 

� Temel bilimler ve inovasyon projeleri için nitelikli bir izleme ve değerlendirme sistemi 
kurulmasıdır. 
 

Akıllı uzmanlaşma stratejisini, bir bölgede en iyi ve “akılcı” şekilde uygulayabilmek için bölgesel 
aktörlerin atlamaması gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle unutulmamalıdır ki, bu stratejinin akılcı 
olabilmesi için bölgesel bakış yerine global bir bakış açısı ile sektörlerin ya da teknolojilerin 
rekabetçiliği değerlendirilmelidir. Bu süreçte yerel değerler, varlıklar göz önünde bulundurulmalı ve 
rekabetçiliğin geliştirilmesi için hedefler konulmalıdır. Bölgedeki bilgi ve değer zinciri yapıları analiz 
edilmeli, kurumlar arası işbirliği ve iletişimin boyutları gerçekçi bir şekilde değerlendirilmelidir. Bir 
başka husus da, öncelikli sektör ya da teknoloji alanlarını belirlerken yerel aktörlerle iletişimin 
sürdürülmesidir. Bu süreçte odaklanılacak alanlar seçilirken inovasyon ve ar-ge aktörlerinin ekonomik 
gelişme ekseninde buluşturulması önem taşır. 

Akıllı uzmanlaşma uygulamaları konusunda örnek olarak İtalya’daki teknoloji bölgeleri verilebilir. 
Teknoloji Bölgeleri programı kapsamında İtalya’da, Piedmont Bölgesinde telekomünikasyon, 
multimedya teknolojileri, kablosuz ve optik elektronik cihazlar; Emilia-Romagna Bölgesinde makine 
mühendisliği, sensörler, malzeme, yüzey bilimi, nanofabrication ve nanomekanik, Veneto Bölgesinde 
nanoteknoloji ve yeni malzemeler, Campania Bölgesinde polimerik malzemeler,  Lombardy 
Bölgesinde biyoteknoloji,  ICT, yeni malzemeler,  Sicilya Bölgesinde mikro ve nanosistemler, Lazio 
Bölgesinde havacılık ve uzay teknolojileri, havaalanı yönetim sistemleri konularına odaklanılmıştır. 
(OECD, 2007) 

1.3. Kümelenme ve Çevresinde Gelişen Diğer Destek Alanları 

Kümelenme; eğitim, ar-ge ve sanayi politikalarında çeşitli alt alanlarla kesişmektedir. Bu alanlar 
bölgesel otoriteler için, küme geliştirme faaliyetlerinin odaklanacağı baz alanlar olarak da 
değerlendirilebilir. Bölgelerdeki otoriteler ve kümelenme sorumluları bu alanlar altındaki politika ve 
destek mekanizmalarını yakından izlemeli ve sektör/teknoloji odaklı işbirliği ve proje geliştirme 
fırsatlarını değerlendirmelidirler. Bu ilgili alanlardan kısaca bahsetmek gerekirse; 

� Kilit kolaylaştırıcı sektörler (Key enabling technologies): Amerikan Time Dergisi’nin 
inovasyon konulu sayılarından birinde, gelecek 10 yıldaki ürün ve hizmetlerin %80’inden 
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fazlasının henüz icat edilmediği oranı verilmişti. Bu oran, gelecekteki ürün ve hizmetlerin 
çoğumuz için henüz tahmin edilemeyen ve şekillendirilemeyen geliştirmeler, iyileştirmeler 
üzerine şekilleneceğini de ortaya koymaktadır. Bu ürün ve hizmetlerin gelişmesindeki ana güç 
ise kilit kolaylaştırıcı sektörler dediğimiz sektörler ve teknolojilerdir. Örneğin nanoteknoloji, yarı 
iletkenler, mikro ve nanoelektronik, ileri malzemeler, biyoteknoloji gibi teknolojiler geleceğin 
rekabetçi ürün ve hizmetlerinin şekillendirilmesinde kritik teknolojilerdir. Küme oluşumları ar-ge 
ve inovasyon hedeflerini belirlerken bu 
teknolojilerle sağlanacak sinerjiyi, yenilik ve ilk 
olmakla elde edilebilecek rekabet avantajlarını 
göz ardı etmemelidirler. 

� Hayat boyu öğrenim (lifelong learning): 
Küme yapısı içinde bir araya gelmiş firmalar 
kadar küme işletmelerinin rekabetçiliğini ve 
inovatif yapılarını geliştirme desteği sunacak 
kurumların ve eğitim odaklarının desteği de 
önemlidir. Kümeleme sürecini rekabetçiliği 
desteklemek üzere sürekli iyileşme ve 
güncellenme süreci olarak tanımlarsak, küme 
üyesi firmaların da gerek mesleki gerekse yeni 
gelişen alanlarda becerilerinin güncel tutması 
da önem kazanır. Hayat boyu öğrenim ve 
mesleki eğitim konusu hem Türkiye’de hem 
Avrupa Birliği ülkelerinde öncelikli ve çeşitli 
kaynaklarla desteklenen bir konudur. Bölgesel 
otoriteler ve küme yöneticileri bu alanda çeşitli 
projeler başlatabilir ya da kümeler arası ağları 
ve iletişimi geliştirerek büyük çaplı projelere 
dahil olabilirler. 

� KOBİ destek sistemleri: Sadece Türkiye’de 
değil, Avrupa’da da KOBİ’ler sanayinin büyük 
bir kesimini oluşturmaktadır. Kümelenme kapsamında da sadece büyük ölçekli işletmeler değil 
KOBİ’ler de neredeyse her kümenin içerisinde yer alacağından, küme yöneticileri bu destekleri 
iyi izlemeli ve küme üyesi firmaların gerekli durumlarda bilgilenmeleri ve yararlanmaları 
konusunda yönlendirici rol oynamalıdır. Kümelenerek elde edilen sinerji ve rekabetçilik 
avantajı küçük ölçekli işletmeler için oldukça önemlidir. Örneğin, Amerika’da gerçekleştirilen 
ve küçük ölçekli işletmelerin kümelenmelerden elde ettikleri somut sonuçları araştıran bir 
çalışmada kümelenmelere dahil olan küçük ölçekli işletmelerde istihdamın ortalamanın 
%11’inden fazla arttığı, küme yönetimlerince sunulan destek hizmetlerinden yararlanan   
KOBİ’lerin %69’unun yeni ürün ya da hizmet geliştirdiği belirlenmiştir. (U.S. Small Business 
Administration, 2012) 

� Yaratıcı endüstriler: Bilgi ekonomisine dönüşüm sürecinde yaratıcı endüstriler olarak 
adlandırdığımız, kültürel ve gayri maddi varlıklar üzerine gelişen endüstriler özellikle 
diğerlerine göre daha fazla istihdam yaratmaları (UNESCO) hem de kültürel çeşitliliği 
desteklemeleri yönünden bölge ekonomileri için önemlidir. Yaratıcı endüstriler kapsamında 
değerlendirilebilecek sektörlere örnek olarak; reklamcılık, mimarlık, moda, ar-ge, basım, 
yayıncılık, multimedya, görsel ve işitsel ürünler, sinema, el sanatları ve tasarım olarak 
verilebilir. Bu sektörler, bölgelerde yenilikçiliğin gelişmesi, istihdam yaratma ve alternatif 
ekonomik kaynaklar ortaya çıkarılması açısından önemlidirler. Kümelenme konusunda 
çalışılırken bölgelerdeki yaratıcı endüstriler de analiz edilmeli, klasik ürün/hizmet gruplarının 

Kümelenmek için kümelenmek 
yanlış bir stratejidir, kümelenme 

bölgelerin ve sektörlerin inovasyon 
ve rekabetçiliğinin geliştirilmesi için 

işe yarar bir mekanizmadır. 
Firmalarda yaşanan gelişim, 

firmaların dış dünyayla, özellikle de 
uluslararası aktörlerle, etkileşimleri 

ve inovasyon kapasitelerini 
geliştirme konusunda içinde 

bulundukları ortamın iyileştirilmesi 
için kümelenme iyi bir sistemdir. 
Başarılı kümeler için inovasyonu 
destekleyen aktörlerin varlığı ve 
firmalarla bu aktörler arasındaki 

etkileşim oldukça önemlidir. İletişim 
sürekli olmalıdır. 
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yanında ekonomik ve sosyal katkılarıyla dikkat çeken bu sektörler de analizlere dahil 
edilmelidir.  

Unutulmamalıdır ki, kümelenme projelerinde bölgenin ve sektörün inovasyon kapasitesinin 
geliştirilmesi ve rekabetçiliğin desteklenmesi ana amaç olmalıdır. Bu hedefler doğrultusunda işletmeler 
ve destekleyici kurumlar arasında işbirliği ve iletişim desteklenirken uluslararası piyasalar ve trendler 
göz ardı edilmemelidir. Yenilikçi olabilmenin ön koşulu, yenilikçiliğin derecesi ve piyasa tarafından 
kabullenme düzeyidir. Bu unsurların her ikisi de işletme veya küme dışı aktörlerle ilgilidir. Dolayısıyla 
dış dünyaya yeterince açık olmayan bir küme yeniliklerin iyi izlenmesi ve inovasyon stratejilerinin 
şekillendirilmesinde yeterince iyi performans gösteremeyecektir. Bununla birlikte, birçok inovasyon 
projesinin pazar ya da müşteriler tarafından kabullenilmeyeceğini, başarısız girişimler olarak 
nitelendirilebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle kümenin müşteri ve piyasa beklentilerini 
önceden öngörüp üyelerini yönlendirmesi gereklidir.  

Bölgelerde başlatılacak kümelenme girişimlerinde uluslararası ve bölgelerarası iletişime büyük önem 
verilmeli, izole ve işbirliğine açık olmayan firmaların ve destek kuruluşlarının yerine uluslararası bağları 
güçlü, ihracat deneyimi olan, trendleri izleyen ve strateji geliştirme konusunda yetenekli aktörlere 
odaklanılmalıdır. 2011’de yayınlanan bir makale inovasyoncu yapının desteklenmesi için uluslararası 
işbirliğinin bölgesel ya da ülke içindeki işbirliklerinden çok daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Çalışmaya göre inovasyon için uluslararası değer zinciri içindeki etkileşim yerel etkileşime göre dört 
kat daha faydalıdır. Araştırma ve geliştirme performansı açısından küresel değer zincirleri oldukça 
baskın duruma gelmiştir. (Andrés Rodríguez-Poseb, 2011) Bu makaleden karar vericiler için önemli bir 
değerlendirme kriteri ortaya çıkmaktadır: küresel değer zincirlerine en fazla adapte olan 
sektörler/firmalar inovasyon ve rekabetçilik konusunda diğer sektörlere göre daha avantajlı 
konumdadırlar.  
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2. Sektörlerin Tanımlanması ve 
Önceliklendirilmesine Yönelik Yöntemler 

2.1. Sektörlerin Tanımlanması 

Kümeler karmaşık ve çok boyutlu yapılardır. Dolayısıyla bu karmaşık yapıda yer alan firmaları, kamu 
kurumlarını, üniversiteleri, sektörel sivil toplum kuruluşlarını bir arada değerlendirecek analizler 
gerçekleştirmek zordur. Üstelik istatistiksel olarak anlamlı ve karşılaştırılabilir veriler elde etmek de 
çoğu durumda mümkün değildir. Bu süreçte karar vericiler için geliştirilmiş ve kümelerin tanımlanması 
konusunda herkesçe kabul edilmiş bir yöntem yoktur. Ancak bölgelerde, kümelenme konusunda karar 
vericilerin kullanabilecekleri farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir.  
 
Bu yaklaşımlar arasında en sıklıkla kullanılanı nitel analizlerdir; masa başı çalışmaları, uzman ve 
paydaş görüşmeleri üzerine karar verilmesidir. Bu görüşmeler ve araştırmalarla hedeflenen; büyüme 
potansiyeli yüksek olan, bölge dışı satış ve ihracat yetenekleriyle bölge ekonomisi için önemli, 
sağladığı istihdam ya da nitelikli istihdam, teknoloji ya da diğer yetenekleri nedeniyle katma değer 
oluşturan sektörleri tespit etmektir. Bu süreçte genellikle kalkınma ajansları, sanayi ve ticaret odaları, 
firmalar ve diğer paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirilir. Bu analizlerin avantajı kümeler için güçlü ya 
da zayıf yönlerin tespit edilebilmesi, küme için kritik önem taşıyan kurumların ve iletişim ağlarının 
tespitini sağlaması, değer zinciri için kritik aktörleri tespit etmesi, inovasyon ya da rekabet konusunda 
kamu ya da özel kuruluşlardan beklentilerin açıkça ortaya konabilmesidir. Ancak oldukça zaman alıcı 
ve uzmanlık gerektiren bu süreçlerin iyi yönetimi ve moderasyonu kritik başarı faktörü olarak öne 
çıkmaktadır. Bu tür analizlerin dezavantajı da analizlerin kısa sürede güncelliğini yitirmesidir.  
 
Diğer analiz yöntemi ise nicel analizlerdir. Potansiyel kümelerin ortaya koyacakları etkileri, henüz 
kümelenme çalışmaları başlatılmadan, istatistiksel olarak analiz etmeye dayalı ekonomik 
modellemelerdir. Bu analizler için istihdam, ciro, ihracat vb. veriler gerekir. Ancak nicel analizlerin de 
bazı dezavantajları vardır. En önemli sıkıntı analiz için gerekli verilerin temin edilmesinde 
yaşanmaktadır. Her kurumun tasnif sistemindeki farklılıklar nedeni ile sektörel veriler net olarak 
tanımlanamamaktadır. Ayrıca analizler sektörlerin “mevcut durumu” üzerinden yapılmakta olup, yeni 
ortaya çıkan, potansiyeli yüksek sektörler (emerging sectors) gündeme gelememektedir.  
 
Gerek Avrupa’da, gerekse Türkiye’de bu tür analizleri inceleyerek fikir edinmek mümkündür. Bu 
konudaki kaynaklara OECD raporlarından, Avrupa’da Cluster Observatory Projesi kapsamında 
derlenen küme örnek çalışmalarından, TCI3 küme girişimleri veri tabanlarından ve KOBİ İşbirliği ve 
Kümelenme Projesi web sayfasından ulaşılabilir. 
  

                                                        
3 TCI: The Competitiveness Institute, www.competitiveness.org 
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Tablo 2: Kalitatif (Nitel) ve Kantitatif (Nicel) Analizlerin Karşılaştırılması 

Yöntem Avantajları Dezavantajları 

Kalitatif Analizler 

(Nitel) 

• Küme girişimleri için 
istatistiklerle ya da 
ekonomik modellerle ortaya 
konamayacak kritik bilgileri 
edinmeyi sağlar (örneğin 
küme için önemli bir 
network, inovasyon için 
değerli bir ar-ge bağlantısı 
gibi), 

• Yüz yüze görüşmeler ve 
saha çalışmaları ile 
potansiyel küme aktörleri 
arasında bilinçlenme ve 
sahiplenmeyi teşvik eder. 

• Zaman alıcı, 
• Uzmanlık gerektirir,  

danışmanlardan destek 
almak gerekir, 

• Saha çalışmalarından 
derlenen örnek olaylar 
münferit durumlar olabilir, 
genelleme yapılmaması 
gereken durumlarla 
karşılaşılabilir, 

• Veriler kısa periyodlarda 
geçerliliğini yitirebilir. 

Kantitatif Analizler 

(Nicel) 

• Karşılaştırılabilir veriler 
ortaya koyar, 

• Potansiyel kümenin 
istihdam ya da verimliliğe 
muhtemel etkilerini 
değerlendirme imkanı verir. 

• Yeni gelişen, özellikle 
inovatif sektörler göz ardı 
edilebilir, 

• İlişkili sektörler ve aktörlerle 
ilgili yetersizdir, 

• İstatistiksel analiz sektöre 
daha genel bir yaklaşım 
sunarak alt sektörlere ilişkin 
yorum yapmayı 
zorlaştırabilir. 

 
Önerilen, her iki metodun da birlikte kullanılmasıdır. Nicel analizler kümelerin tanımlanması ve 
nitel analizler de kümelerin önceliklendirilmesi için tercih edilmelidir.  

2.2. Sektörlerin Tanımlanması için Bazı Kantitatif (Nicel) Analiz Yöntemleri 

2.2.1. Yerellik Katsayısı (Location Quotient) 

Yerellik katsayısı; bir sektörün bölgedeki baskınlığının, aynı sektörün ülkedeki baskınlığına oranıdır.  
Yerellik katsayısı; ciro, istihdam, ihracat veya firma sayısı üzerinden hesaplanabilmektedir.  

Yerellik katsayısı (LQ)= (sektörün bölgesel istihdamı/bölgenin toplam istihdamı)/(sektörün ülkedeki 
istihdamı/ülkenin toplam istihdamı) 

Yerellik katsayısı kullanılarak gerçekleştirilecek analizde önemli olan eşik değerin belirlenmesidir. Bir 
sektörün yerellik katsayısı, belirlenen eşik değerden düşük ise bölgede o sektöre ait bir uzmanlaşma 
olmadığını gösterir. Eşik değerinin üzerine çıkıldıkça uzmanlaşma artar. Genellikle yerellik 
katsayısının 1,25’in üstünde olması bölgesel uzmanlaşma konusunda başlangıç göstergesi olarak 
değerlendirilir. Örneğin yerellik katsayısı 2 ise, sektörün bölgede yarattığı istihdam oranı ulusal bazda 
yarattığı istihdamın 2 katıdır ve sektörde bölgesel olarak uzmanlaşmayı gösterir. 

Nicel analizlerin zayıf yönü olan, verilerin temini ve güncelliği konusundaki sıkıntı aşağıda örnek olarak 
verilen tabloda  da göze çarpmaktadır. 2010 yılında gerçekleştirilen çalışmada 2002 yılının verileri 
kullanılmıştır. Ankara’nın ekonomik aktivitelerinin yerellik katsayıları hem firma sayısı hem de istihdam 



 

 

 

  

 
16 

verileri üzerinden hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere aynı sektörün firma sayısı ve istihdam verileri 
üzerinden hesaplanan yerellik katsayıları arasında bile önemli farklar vardır. Bu örnek bize nicel 
analizlerin, nitel analizlerle desteklenmesinin gerekliliğini açıkça göstermektedir. 

Tablo 3: Ankara’nın Ekonomik Aktivitelerinin Yerellik Katsayıları (LQ) (Türkiye ile Kıyaslama) 

 

Türkiye Ankara LQ 

Firma 
Sayısı 

İstihdam 
Firma 
Sayısı 

İstihdam 
Firma 
Sayısı 

İstihdam 

Maden ve taşocağı 2410 77027 179 6457 1,06 0,96 

Üretim  272482 2183286 18674 115649 0,98 0,60 

Elektrik, gaz ve su tedariği 4206 96430 99 12958 0,34 1,53 

İnşaat 35749 224874 6579 69092 2,63 3,50 

Otel ve restoranlar  174199 545167 8010 35799 0,66 0,75 

Taşıma, depolama ve 

iletişim 
270517 612814 17666 53893 0,93 1,00 

Finansal aracılık hizmetleri 14303 183169 1274 26247 1,27 1,63 

Emlak ve kiralama işleri 95971 339502 12200 57533 1,82 1,93 

Eğitim 6695 79129 760 9815 1,62 1,41 

Sağlık ve sosyal hizmetler 33383 101193 2973 11940 1,27 1,34 

Diğer toplum, sosyal ve 

kişisel hizmet aktiviteleri 
80386 177924 5655 18399 1,01 1,18 

Kaynak: (Varol, 2010) Analiz 2002 verileriyle gerçekleştirilmiştir.  

2.2.2. Girdi / Çıktı Analizi 

Girdi/çıktı analizi kümelenme için potansiyel olarak görülen sektörlerde aktörler arası ağların ortaya 
konulması ve bunu yaparken de bilgi ağlarının dikkate alınmasıdır. Girdi çıktı analizi sadece firmalar 
arasındaki üretim ağlarını değerlendirilmez, aynı zamanda sistemin, sistemdeki bir unsur değiştiğinde 
nasıl etkileneceğini de görmeyi sağlar. Bölgedeki sektörler arasında birbirlerine girdi sağlama 
konusunda nasıl bir ilişki olduğunu gösterir. Bu analiz belli bir dönem için gerçekleştirilir (örneğin 2012 
yılı). Girdi / çıktı analizi bölge ekonomik yapısında meydana gelen değişimlerin, örneğin tüketim 
kültürünün değişmesi gibi, etkilerini de görmeyi sağlayabilir. Sektörler arasındaki tedarikçi-müşteri 
ilişkilerini görmek bazı projeler için öngörü yapmayı da kolaylaştırabilir. Kümelenme analizlerinde girdi 
çıktı ağlarının yanında inovasyon ve rekabetçilik için kritik oyuncular olan bilgi aktörleri ve bilgi ağları 
da dikkate alınmalıdır.  
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2.2.3. 3 Yıldız Analizi 

3 yıldız analizi; kümelerin tanımlanması için büyüklük, baskınlık ve uzmanlaşma başlıklarındaki sayısal 
analizleri önerir. Bu yöntem Avrupa’da Cluster Observatory Projesi’nde de önerilmiş bir sayısal analiz 
yöntemidir. Analiz genellikle istihdam sayıları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Pratikte analizlere 
küme üyesi firma sayıları da eklenmiştir; bunun amacı bölgede bir büyük ölçekli şirketin varlığına bağlı 
olarak belirlenecek uzmanlaşma ya da büyüklüğün yanıltıcı olacağıdır. Bu analiz NACE kodlarına 
atanmış sektörel kümelenmelerin uzmanlaşma için yeterli yığınlaşmayı sağlayıp sağlayamadıkları 
değerlendirilir.  
 
3 başlık Cluster Observatory tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 
 

� Büyüklük: sektörün sağladığı istihdamın Avrupa istihdamıyla karşılaştırılmasıdır. Bölgesel 
analizlerde kümenin sağladığı istihdam, bir üst bölgede aynı sektörün sağladığı istihdamla 
karşılaştırılmalıdır. Örneğin Manisa’daki bir kümenin istihdamı Türkiye istihdamıyla 
karşılaştırılmalıdır. Bu durumda bir eşik oran belirlenmeli ve o eşiği geçen sektörler “büyük” 
kabul edilerek yıldız almalıdır. Cluster Observatory’de bu oran %10 olarak belirlenmiştir.  

� Baskınlık: Bu sefer, kümenin bölgede sağladığı istihdam bölgedeki genel istihdam sayısına 
oranlanır. Bir sektörün baskın olarak değerlendirilmesi ve yıldız alabilmesi için belirlenen eşik 
oranı geçmesi gereklidir. Bu oran Cluster Observatory’de %10’dur. 

� Uzmanlaşma: sektörün belli bir bölgede yoğunlaşma derecesidir. Uzmanlaşma katsayısı 
belirlenirken, sektörün bölgedeki istihdamının bölgedeki toplam istihdama oranının, sektörün 
ülkedeki istihdamının ülkedeki toplam istihdama oranına bölündüğünde elde edilen sayıdır. 
(yerellik katsayısı – LQ) 

 
3 yıldız analizindeki “uzmanlaşma”, “yerellik katsayısı” ile aynıdır. Dolayısı ile 3 yıldız analizi, yerellik 
katsayısı analizinin genişletilmiş şekli olarak değerlendirilebilir.  
 
3 yıldız analizi, istihdam verilerine ek olarak ciro, ihracat, firma sayısı verileri üzerinden de 
gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki örnek “İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik 
Araştırmalar Sonuç Raporu’ndan alınmış olup; büyüklük, baskınlık ve uzmanlık konusunda belirlenen 
eşik değerin üzerine çıkan sektörlerin uzmanlık katsayılarını vermektedir. 	  
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Tablo 4: İzmir NACE 2 Kod Düzeyinde 3 Yıldızlı Ana Sektörler ve Uzmanlık Katsayıları 

NACE Açıklama Uzmanlık Katsayısı 

15 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 1,22 

18 Giyim Eşyası ve Kürk İmalatı 1,34 

24 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 1,32 

27 Ana Metal Sanayi 1,03 

28 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 1,95 

29 Genel Makine ve Teçhizat İmalatı 1,53 

34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 1,43 

36 Mobilya ve Diğer Ürünler İmalatı 1,15 

51 Toptan Ticaret 1,12 

52 Perakende Ticaret 1,11 
60 Karayolu Taşımacılığı 1,11 

63 Destekleyici Ulaştırma Hizmetleri 1,33 

92 Eğlence, Dinlenme, Kültür ve Sporla İlgili Faaliyetler 1,32 

93 Diğer Hizmet Faaliyetleri 1,62 

Kaynak: (İZKA, 2010) 
 
3 yıldız analizinde kullanılan eşik değerlerin belirlenmesi konusunda bir standart olmadığı için diğer 
bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar incelenirken, sektörlerin aldığı yıldız sayısı ile beraber, 
belirlenen eşik değerler de göz önüne alınmalıdır.     	  

2.3. Sektörlerin Önceliklendirilmesi 

Bölgelerde kümelenme konusunda karar vericilerin odaklanması gereken konuların başında sektörün 
bölge ekonomisini geliştirme konusundaki etkileri gelmektedir. İdeal bir küme gerek küme 
büyüklüğü gerekse büyüme potansiyeli ile bölge ekonomisinde önemli gelişmeler sağlayabilme 
potansiyeline sahip kümedir. Bu potansiyele sahip kümelerin yöneticileri hem mikroekonomik (firma 
bazında) rekabetçiliği geliştirme hem de sektörün rekabetçiliğini geliştirme konusunda projeler 
geliştirebilirler.  

Küme yönetimi tarafından planlanan ve ortaya konulan projeler olmadıkça, firmalar kendi imkanları 
dahilinde rekabetçiliklerini artırmaya çalışırlar. Dolayısı ile kümelenme kapsamında ortaklaşa rekabet 
eden firmaların karşısında kendi imkanları ile rekabet eden firmaların önemli bir rekabet dezavantajı 
oluşur. Bu firmalar; pazara yakınlık, ucuz işgücü, fiyat gibi başlıklar dışında rekabet avantajı 
oluşturamazlar. Kaçınılmaz olarak yeterli seviyede rekabet gücüne sahip olamadıklarından, 
uluslararası pazarlara giriş veya bu pazarlarda kalıcı olmak konusunda önemli sıkıntılar yaşarlar. Bu 
kısır döngünün kırılabilmesi için en etkin araçlardan biri haline gelen kümelenme; sektörün önemi ve 
sektörün rekabetçilik düzeyi ile bölgedeki kurum ve kuruluşların küme yönetim yeteneği bir araya 
geldiğinde istenilen sonuçları doğurmaktadır. Bu unsurlardan birinin yokluğu diğer unsurların fazlasıyla 
sağlanmış olması ile kısmen de olsa telafi edilebilir.  
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Şekil 2: Başarılı Kümelerin Bileşenleri 

 Sektörlerin önceliklendirilmesinde, başarılı kümelerin bileşenleri esas alınmalıdır. Bölgedeki tüm 
sektörler yukarıdaki şekilde verilen 3 ana başlık ve alt başlıklar açısından analiz edilmelidir. Sektörlerin 
önceliklendirilmesi; bir diğer deyişle kümelenmeye uygun sektörlerin belirlenmesi için 
gerçekleştirilecek çalışmalar yüzeysel olmamalı, belirli bir derinlikte gerçekleştirilmelidir. Çalışmaların 
derinliği ne kadar fazla olursa, bölgesel otoritelerin sektörlere yönelik olarak geliştireceği stratejiler ve 
destek programları da o kadar verimli olur. Dolayısı ile kümelerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi 
için gerçekleştirilen çalışmaları sadece kümelenme ekseninde değerlendirmemek gerekir. Bu 
çalışmalarda yeterli derinlik sağlandığı taktirde tüm sektörlere yönelik ortak rekabet alanları ve 
yapılması gerekenler somut olarak tanımlanabilir. 

Sektörlerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar; bölgesel otoritelerin 
kapasite geliştirmesini, hizmet verdikleri bölgedeki firmaları ve ihtiyaçlarını yakından tanımalarını ve 
hepsinden önemlisi de bölgede ortak akıl oluşmasını sağlar. Dolayısı ile sektörlerin tanımlanması ve 
önceliklendirilmesi süreci, bölgesel kalkınmayı planlamak veya hızlandırmak için eşsiz fırsatlar sunar. 

Bu süreçte bölgesel otoritelerin dikkate alması gereken husus “kümelenme çalışmalarının uzun 
soluklu projeler olduğu” gerçeğidir. Kümelenme konusunda doğru bilgilendirmeler yapılmalıdır. 
Firmaların motivasyonu sağlamak için kısa vadeli sonuçlara odaklanan yüksek hedefler vermekten 
kaçınılmalıdır. Firmalar en sorgulayıcı yapılardır ve belirtilen hedeflere ulaşılmadığı taktirde 
sorgularlar.  

Kümelenme ile birlikte gelişecek olan “ortaklaşa rekabet” kavramının özellikle KOBİ’ler tarafından 
önyargıyla karşılanabileceği unutulmamalı, bölge ve sektör gerçekleri göz ardı edilmemeli, şeffaf ve 
etkin iletişimin gerçekleştirildiği bir tanımlama ve önceliklendirme süreci yürütülmelidir. Kümelenmenin 
aşağıdaki tabloda verilen bölge ve sektöre katkıları paylaşılırken başarı hikayeleri özendirici olarak 
sunulmalı, sürecin uzun ve kapsamlı olduğu hatırlatılmalıdır. 

Önem	  

Ulusal	  
Önceliklerle	  

uyum	  

Bölgesel	  
önceliklerle	  

uyum	  

İs5hdam	  

Ciro	  &	  ihracat	  

Potansiyel	  

Rekabetçilik	  

Firma	  
stratejisi	  ve	  

rekabet	  yapısı	  

Girdi	  koşulları	  

Talep	  
koşulları	  

İlgili	  ve	  
destekleyici	  
sektörler	  

Devlet	  

Küme	  Yöne5m	  
Yeteneği	  

Strateji	  

Ekip	  

Kurumsallık	  

Uzmanlık	  

Networkler	  

Finansman	  
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Tablo 5: Kümelenmenin Bölgeye ve Sektöre Katkıları 

Somut Katkılar Soyut Katkılar 

Unsur Fayda Unsur Fayda 

Sektörel değer 
zinciri 

Ar-ge/inovasyon çalışmalarının 
etkinliğinde artış  Birlik Ortak vizyon, planlama ve etkinlik 

Uzmanlaşmış 
işgücü Verimlilik artışı Güven Firmalar arası işbirliği ve ağ 

geliştirme 
Uzmanlaşmış 
hizmetler Hızlı ve kolay erişim Öğrenme Teknoloji transferi ve inovasyon 

kapasitesinde artış 

Girdiler Girdi fiyatlarının düşmesi, 
kalitenin gelişmesi 

Yetenek 
geliştirme 

Yayınlanmamış bilgilere erişim, 
know how geliştirme 

Firma türleri Ortak girişim şirketleri, gelişmiş 
işbirliği imkanları İş Piyasası Etkinliğin artması, kariyer geliştirme 

imkanları 

Kaynak: A Governors’ Guide to Cluster-Based Economic Development (National Governors Association, 2002)’tan 
uyarlanmıştır. 

Bölgenin/sektörün mevcut ekonomik performansının değerlendirilebilmesi için daha önce 
gerçekleştirilmiş analizler, durum raporları, kamu kurumlarınca ortaya konulan çalışma ve raporlar 
dikkate alınmalı, karmaşık değerlendirme sürecine girdi olarak dahil edilmelidir. Bu sürece veri 
sağlayacak raporlar Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, TUİK, Türk Patent Enstitüsü, sanayi ve ticaret odası kayıtları gibi 
kaynaklar olabildiği gibi, bölgeye özel raporlama yapan bankalar, sektörel dernek/birliklerden de temin 
edilebilir. 

2.4. Sektörlerin Önceliklendirilmesi İçin Yöntemler  

Sektörlerin önceliklendirilmesine yönelik çalışmalarda yapılan analizlerin derinliği kadar, ayrılan 
kaynakların da makul ölçülerde kalması önemlidir. Türkiye’de gerçekleştirilen uygulamalar içerisinde 
derinlik ve kaynaklar arasındaki dengeyi yakalamak açısından iyi örnekler mevcuttur. Söz konusu iyi 
uygulama örneklerinin sektörlerin önceliklendirilmesi konusundaki uluslararası literatürü çok ileri 
seviyelere taşıdığı söylenebilir.  
 

2.4.1. Sektör Seçim (Önceliklendirme) Matrisi 

Daha önceki bölümlerde açıklandığı üzere nitel ve nicel analizler tek başına yeterli olmamaktadır. Bu 
kapsamda bölgedeki sektörlerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi için gerçekleştirilen tüm nitel ve 
nicel analizleri bir araya getirmek amacı ile geliştirilen ve Şekil 4’te verilen Sektör Seçim Matrisi’nin 
kullanılması önerilmektedir.  
 
Sektör Seçim Matrisi, bölgedeki tüm sektörleri iki eksende değerlendirmektedir. Bunlar “Sektörün 
Mevcut Durum Performansı” ve “Sektörün Kümelenmeye Uygunluğu”dur. Sektörün mevcut durum 
performansını belirlemek için aşağıdaki bileşenler kullanılmaktadır. 
 

� Ciro: Bölgedeki sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ciro bazında büyüklükleri dikkate 
alınarak yapılan değerlendirmedir.  
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� İstihdam: Sektörlerin bölgede sağladığı istihdam sayısı ve buna ek olarak istihdamın niteliği 
baz alınarak yapılan değerlendirmedir.   

� Katma değer: Sektörlerdeki firmaların karlılık oranları baz alınarak yapılan değerlendirmedir.  
Firmaların kar oranı ve katma değer bakımından sektörlerin değerlendirilmesi için uzman 
desteği alınması önerilmektedir.   

� İhracat: Sektörlerin yaptıkları ihracat baz alınarak yapılan değerlendirmedir. Bu kriterin 
uygulanmasındaki en önemli sorun dolaylı ihracatın, ihracat olarak değerlendirilmesi 
konusundadır. Dolaylı ihracat verileri konusundaki belirsizlikler nedeni ile değerlendirmenin 
direkt ihracat verileri üzerinden yapılması önerilmektedir.  

� Firma sayısı (yığın büyüklüğü): Sektörler firma sayısı açısından değerlendirilmektedir. 
Ayrıca mümkün olduğu taktirde sektörel bazda Türkiye’deki yığının büyüklüğü ile de 
karşılaştırma yapılmalıdır.   

Sektörün kümelenmeye uygunluğunu belirlemek için aşağıdaki bileşenler kullanılmaktadır.  

� Aktörler ve firmalar arasındaki işbirliği: Sektörler; firmalar arasındaki işbirliği ve firmalarla 
destekleyici kurumlar (Üniversite, oda vb.) arasındaki işbirliği seviyesi baz alınarak yapılan 
değerlendirmedir.  

� İşbirliği kuruluşunun varlığı: Sektörler, kümelenme sürecini başlatacak veya hızlandıracak 
bir işbirliği kuruluşunun varlığı açısından değerlendirilmelidir. İşbirliği kuruluşu sektörel bir 
dernek, oda, OSB vb. olabilir. İşbirliği kuruluşu da sektöre liderlik yapma konusunda istekli 
olmalıdır.  

� Değer/tedarik zinciri: Sektörlerdeki değer ve tedarik zincirinin varlık seviyesi 
değerlendirilmelidir.  

� Sektör bilgisi: Yerel otoritelerin sektörle ilgili bilgi seviyesi baz alınarak yapılan 
değerlendirmedir.   

� UR-GE’ye uygunluk: Kümeyi hızlı şekilde ortak faaliyetlere taşıması ve uzun süreli elastik bir 
destek programı olması nedeni ile sektörün UR-GE’ye uygunluğu değerlendirilmelidir. 

 
Şekil 2’de verilen başarılı kümelerin bileşenleri incelendiğinde, Sektör Seçim Matrisi’ni oluşturan 
kriterler ile benzerliği görülebilir. 
 
Şekil 3’te bir sektörün yukarıdaki kriterler açısından değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan grafik 
verilmektedir. Bölgedeki tüm sektörlerin değerlendirilmesi ile Şekil 4’te verilen bir ilin/bölgenin sektör 
seçim matrisine ulaşılmaktadır. 
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Şekil 3: Sivas Doğal Taş ve Mermer Sektörü Değerlendirme Grafiği 

 

Kaynak: (ABIGEM 3 Project, 2013) 

Şekil 4: Sivas İli Sektör Seçim (Önceliklendirme) Matrisi 

 
Kaynak: (ABIGEM 3 Project, 2013) 
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2.4.2. Rekabetçilik Analizi 

Mevcut kümelerin ya da kümelenme girişimlerinin rekabetçiliğinin analizi için Porter’ın Elmas Modeli 
kullanılabilir. Bu model, ülkemizde de oldukça bilinen ve kullanılan bir modeldir. Sadece Avrupa veya 
Türkiye’de değil Amerika’da da kümelerin rekabetçiliklerinin analizi ve muhtemel küme aktörlerinin 
belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu yöntemi geliştirirken Michael Porter, 10 ülkedeki başarılı iş 
kümelenmelerini ve rekabet avantajı yaratılmış endüstrilerdeki dinamik süreçleri analiz etmiştir. 
Rekabet, işletme bazında incelendiğinde, bir işletmenin rekabet gücünün sektöründeki diğer 
işletmelerin performansı ve değer zincirindeki diğer aktörlerin performansıyla ilgili olduğu 
görülmektedir. 

Şekil 5: Porter Elmas Modeli Bileşenleri 

 
 
Porter, rekabetin uluslararası boyutlarını incelediği ve başarılı/rekabetçi ekonomilerin avantajlarını 
değerlendirdiği çalışmalarında özellikle coğrafi yakınlaşma ile elde edilen rekabet avantajlarının altını 
çizerek kümelenme modelini tartışmış hem de kümelenme analizlerinde kullanılacak bazı analiz 
yöntemleri ortaya koymuştur. Elmas modeli de bu analizlerin başında gelmektedir. Kümelerin 
rekabetçiliğinin artırılması; küme üyesi firmaların temel rekabetçi yeteneklerini geliştirme ve yenilikçi 
(inovatif) ürün ve hizmet geliştirerek elde ettikleri katma değeri artırmalarına bağlıdır. Bu süreç firma 
içinde ürün, hizmet inovasyonları gerçekleştirme, yeni teknolojilerin adaptasyonu, yenilikçi işgücü, 
tedarikçiler veya hizmet sunucularla iletişim kurulmasını da içeren bir dönüşüm sürecidir. Firma 
dışında ise firmayı çevreleyen ekonomi ortamında dönüşüm gereklidir. Bu dönüşüm için de 
sektöre/firmaya bilgi, hizmet, destek ve altyapı gibi imkanlar sunan kamu kurum ve kuruluşları, özel 
sektör aktörleri veya eğitim kurumları da rol oynamalıdır. Porter’ın elmas modeli de bu dönüşüm 
sürecinde rol oynayan tüm aktörlerin sınıflandırıldığı ve rollerinin netleştirildiği bir modeldir. Bu modelin 
bileşenlerini incelemek gerekirse: 

Girdi koşulları; insan kaynakları, fiziki altyapı, bilgi kaynakları, sermaye ve diğer altyapı unsurları gibi 
unsurlardır. Küme üyesi firmalar için sağlanan girdinin etkinliği, kalitesi ve uzmanlaşma düzeyi 
firmaların rekabetçi yeteneklerini geliştirmelerinde kritik önem taşır. Bu tür bir analizde kümenin 
rekabetçiliğinin girdi koşullarına (örneğin arazi, insan kaynağı, konum gibi) bağlılığının derecesi, 
sektörün bağımlı olduğu girdiler ve işçilik maliyetlerinin rekabetçilik üzerindeki etkileri, fiziksel altyapı, 
ulaşım ve lojistik imkanları, teknoloji ve donanım altyapısı, bilgi altyapısı gibi unsurları değerlendirilir. 
Unutulmamalıdır ki, üretim ya da hizmet sektörlerinin girdileri farklıdır; örneğin bir bilişim kümesinde 
insan kaynağı kritik girdilerin başında gelirken elektronik cihaz üreticileri için kritik girdilerin arasında 
makine/ekipman yer alır. Dolayısıyla aynı girdi unsuru farklı sektörler için farklı ağırlıklandırılmalıdır. 
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Talep koşulları; iç talep, dış talep, potansiyel pazarlar, talebin sürekliliği, talebin niteliği, 
kullanıcının(müşterinin) seçiciliği başlıkları altında derleyebileceğimiz talep koşullarının etkileri 
incelenmelidir. Bu unsurların miktarı, sürekliliği, işletmeyi yenilenme ve gelişmeye itici niteliği, kamu 
alımları, belgelendirme, standart ve spesifikasyonların tutturulması zorunluluğu gibi birçok unsur 
değerlendirilmelidir. Rekabet analizinde işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki talep koşulları, iş 
yapma sıklıkları ve niteliği değerlendirilmelidir. Talep koşulları analiz edilirken inovasyon süreci için 
kritik girdiler sunan sofistike müşterilerin varlığı ve firmalarla/kümeyle etkileşim seviyesi, sektör 
ürün/hizmetlerine küresel bazda talebin artış ya da azalış eğilimi, özellikle ihracat pazarlarından 
kümeye sağlanan geribildirimler ve izlemeler değerlendirilmelidir. Bu unsurların tümü; firmanın yenilikçi 
ürün/süreç geliştirme aşaması için veri kaynağı olarak değerlendirilebilen unsurlardır. 

İlgili ve destekleyici aktörler; uluslararasılaşma ve inovasyonla ilgili aktörlerdir. Örneğin girdi 
maliyetlerinin azaltılması, süreç iyileştirme sağlanması, inovasyon zincirindeki diğer işletmelerin 
inovasyon yapma konusunda motive edilmesini sağlayan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri bu 
başlık altında değerlendirilir. Küme üyesi firmalar arasındaki iletişimin nasıl düzenlendiği, firmalara ve 
kümeye gerek ihracatı geliştirme, gerek uluslararasılaşma ve gerekse inovasyon konusunda destek 
faaliyeti gösteren kurum ve kuruluşların tümü bu başlık altında analiz edilmelidir. Bu kuruluşların 
mevcut performansı, küme için yarattıkları değer sorgulanmalıdır. Bu aktörlerin arasında yönetim 
destek hizmetlerinden, ar-ge sunucularına, mali destek sunan kurumlardan eğitim ve bilgi sunan 
üniversite ve eğitim kurumlarına oldukça geniş bir yelpazede değerlendirme yapılmalıdır. Firmaların 
tedarik zincirindeki unsurların varlığı ve rekabet yeteneğine katkı düzeyleri incelenmeli, ayrıca 
sektördeki ilerlemelerin değer zincirinin hangi unsurundan kaynaklandığı ya da hangi değer zinciri 
aktörünün yeterli performans gösterememesi nedeniyle sektörün ilerlemesini engellediği gibi konular 
da değerlendirilmelidir. 

Firma stratejisi, yapı ve rekabet faktörü; firmaların kurulma nedenleri, kendilerine belirledikleri amaç 
ve nasıl yönetildikleri rekabet açısından önemlidir. Bulundukları çevrede “rekabet” olması, firmaların 
rekabet yeteneklerini geliştirip inovatif olmaya iteceğinden önemlidir. Bu başlık altında 
değerlendirilebilecek unsurlara örnek olarak bölgesel şartlar, sektörde faaliyet gösteren diğer 
firmaların yapısı, yerli-yabancı sermaye, kurumsallıkları, yönetsel yetenekleri, inovasyon kapasiteleri, 
rekabete yaklaşımları verilebilir. 

Devlet; yukarıda sayılan 4 koşulu da etkiler. Bölgesel, ulusal ve uluslararası unsurlar bu faktör 
başlığında değerlendirilir. Sektörün rekabetçiliğini ya da inovasyonculuğunu  etkileyen ve dış kaynaklı 
tüm faktörleri burada değerlendirebiliriz; örneğin döviz politikası, bürokrasi, rekabet gücünü etkileyen 
vergilendirme sistemi, sektörde köklü değişimler gerektiren süreçler (örneğin AB üyelik süreci gibi). 

Türkiye’de kümelenme girişimlerinin rekabetçiliğinin değerlendirilmesi için Elmas Modeli Analizi sıklıkla 
uygulanmaktadır. Bu analizler saha ziyaretleri, kurum ve kuruluşlarla görüşler, uzman ve paydaş 
görüşmeleri, sektörle ilgili literatür araştırması, sektörel birlik/derneklerin raporları ve anketler gibi 
yollarla derlenebilir. 

Elmas Modeli ile rekabetçilik analizi konusundaki ilk uygulamalar incelendiğinde, Porter tarafından 
belirlenen başlık ve alt başlıklardaki güçlü ve zayıf yönlerin (veya avantaj ve dezavantajların) 
dokümantasyonu şeklinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Aşağıdaki şekilde verilen Adana Mersin 
Tarım Makineleri Kümesi Rekabetçilik Analizi incelendiğinde Porter tarafından tanımlanan Elmas 
Modeli başlıkları altında avantaj ve dezavantajların sıralandığı görülmektedir.	  
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Şekil 6: Adana-Mersin Tarım Makineleri Sektörü Rekabetçilik Analizi 

 
 
 

 
Kaynak: (Adana ABİGEM, 2010) 
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Rekabetçilik denildiğinde, sektörün kendi içindeki rekabet seviyesi anlaşılmaktadır. Ancak Elmas 
Modeli ile rekabetçilik analizi değişik sektörlerin karşılaştırılması için de kullanılmaya başlanmıştır. 
Bunun yapılabilmesi için Elmas Modelinde tanımlanan ana başlıklar, alt başlıklara ayrılmakta ve her 
sektör tanımlanan alt başlıklardaki performansına göre derecelendirilmektedir. Böylece küme stratejisi 
geliştirmek için kullanılan Elmas Modeli ile rekabetçilik analizi, aynı zamanda kümelerin 
önceliklendirilmesi (seçilmesi) için de kullanılabilir hale getirilmiştir.   

Tablo 6: Bursa Tekstil İş Kümesi – Rekabetçilik Analizi 

 
Kaynak: (Türkiye'de Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi, 2009) 

Rekabet analizi sürecinde odak grup (focus group) çalışmaları, yüz yüze anket ve derinlemesine 
mülakat yöntemleri gibi birincil veri toplama teknikleri ile değerlendirmeler gerçekleştirilmelidir. 
Sektörün rekabet değişkenleri ise, sektörler ile ilgili tüm oyunculara ait yazılı (gazete ve dergi yazıları, 
bilimsel yayınlar ve kitaplar, sektörel yayınlar, sivil toplum kuruluşlarının kitapçıkları ve dernek 
kayıtları, üye listeleri ve adresleri, sektörün ve şirketlerin tanıtım broşürleri, ilgili internet kaynakları vs.) 
ve görsel dokümanların araştırılması yoluyla tespit edilebilir. Bu süreçte ulusal kuruluşlarca hazırlanan 
raporlar, istatistikler, analizler; basın kuruluşları ve bankalarca yapılan sektörel çalışmalar da 
değerlendirilmelidir. 

Elmas Modeli ile rekabetçilik analizi konusundaki literatür, Türkiye’deki uygulamalarla oldukça ileri 
boyutlara taşınmıştır. Şekil 7’de verilen Kocaeli Otomotiv Yan Sanayi Rekabetçilik Analizi, Porter 
tarafından belirlenen başlıkların kırılımını 2 seviye daha ileri taşımış ve somut değerlendirme kriterleri 
üzerinden sayısal sonuçlar ortaya koymuştur.  
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Şekil 8’de verilen Samsun Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Rekabetçilik Analizi ise sektör firmalarını 
ve sektör uzmanlarını iki ayrı grup olarak ele almıştır. Böylece firmalar üzerinden gerçekleştirilen 
rekabetçilik analizi sonuçları ile sektör uzmanları üzerinden gerçekleştirilen rekabetçilik analizi 
sonuçları karşılaştırılabilmiştir. Firmalar ve sektör uzmanları arasında görüş ayrılıkları olan alt başlıklar 
daha derinlemesine sorgulanarak, rekabetçilik analizinin güvenilirliği artırılmıştır. 
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Küme seçim sürecinde alternatif potansiyel kümelerin rekabetçiliğinin analiz edilmesi, kümelenme 
projesinde doğru sektöre odaklanmak için önemlidir. Uluslararası seviyede diğerlerine göre daha 
rekabetçi sektörün belirlenebilmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlama imkanı yüksek sektöre 
odaklanılması; kümelenme ile başarı hikayelerinin yaratılabilmesi, diğer sektörler ve üretici grupları 
için özendirici ve yönlendirici olunabilmesini de sağlayacaktır. Rekabetçi sektörlerin değer zinciri ve 
sektör aktörleri diğerlerine göre daha iletişimci ve organize durumdadırlar, bu tür bir grubu yenilikçi bir 
bölgesel/sektörel gelişme konsepti konusunda bilinçlendirmek daha kolaydır. 
 
Rekabetçilik analizi sadece odaklanılması gereken kümelenme girişiminin seçilmesi için değil süreç 
başlatıldıktan sonra yürütülecek küme geliştirme projelerinde öncelikle ele alınması gereken konuları 
belirleme, rekabetçiliği ve inovatif yetenekleri geliştirme konusundaki sorun alanlarını tespit etmede de 
yardımcı olur. Küme yönetim ekibi dezavantajlı konuların giderilmesi konusunda projeler geliştirmek,  
bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirerek harekete geçirmek gibi faaliyetler planlayabilir. 
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