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Önemli Not:
Ulusal Kümelenme Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi AB tarafından finanse edilen bir Teknik Destek Projesidir. T.C.Başbakanlık Dış Ticaret
Müsteşarlığı Projenin faydalanıcı kuruluşudur. Proje, Ada Mühendislik (TR) liderliğinde Euromed (BE), CSIL (IT), Clusterland (AT) ve AntejaECG (SI) firmalarından oluşan uluslararası bir konsorsiyum ile yürütülmektedir.
Bu raporda yer alan görüş, öneri ve yorumlar yazarlara ait olup yukarıda adı geçen kurumların görüşleri olarak yorumlanamaz. Bu rapor
DTM’nin izni olmadan dağıtılamaz ve/veya referans olarak kullanılamaz.
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Kümelenme ile ilgili Temel Kavram ve Tanımlar
Küme ve kümelenme kavramlarına ilişkin birçok tanım bulunmaktadır. Yapılan birçok tanıma
ek olarak, küme kavramından türetilmiş “bölgesel küme”, “sektörel küme” vb. kavramlar da
bulunmaktadır.
Aşağıda yer alan tanımlamalar herhangi bir şekilde resmileşmemiş olup, bu raporda sıkça
geçen bazı kavramların ne şekilde yorumlanması gerektiğini göstermektedir.
İş Kümesi (veya Küme):

İş kümeleri birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede)
yoğunlaşması ile oluşur ve yarattıkları iktisadi değerin oluşumuna katkıda bulunan sektör,
kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. Örneğin; bir otomotiv iş kümesi, otomobil
üreticilerine

ek

olarak

yedek

parça,

aksam

tedarikçilerini,

makine

üreticilerini

kapsayabileceği gibi ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan kurumları da içine alır. İş
kümeleri dağıtım kanallarına, müşterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar
uzanır. Üniversiteler, standardizasyon kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim
kurumları, ticaret ve sanayi odaları gibi eğitim, bilgilendirme hizmetleri, araştırma ve teknik
destek sağlayan kamu kurumları ile özel kuruluşlar da iş kümelerinin aktörleri arasında yer
alır.
Dolayısıyla, iş kümesi bir olgudur ve herhangi bir müdahale, proje ve organizasyondan
bağımsız olarak var olan bir sistemdir.
(Yukarıdaki açıklama Prof Michael E. Porter tarafından “Kümeler ve Rekabetin Yeni
Ekonomisi (Clusters and New Economics of Competition)” başlığı ile 1998 yılında Harvard
Business Review’da yayımlanan makalede ve Europe INNOVA tarafından yayımlanmış olan
“Avrupa’daki Otomotiv Kümeleri (Automotive Clustering in Europe)” raporunda verilen tanım
ve bilgilere dayanılarak yapılmıştır).
Kümelenme Girişimi:

“Kümelenme Girişimi, iş kümesinin gelişimini mevcut

aktörler arasındaki ilişkileri

düzenleyerek ve/veya işbirliği potansiyelini güçlendirerek arttırmayı hedefleyen organize bir
çabadır.”
Kaynak: Ketels, Lindqvist, Sölvell, Cluster Initiatives in Developing and Transition
Economies, Stockholm, 2006.
Kümelenme Politikası:

“Küme geliştirme politikaları iş kümelerini güçlendirmeyi amaçlayan kamu icraatlarıdır”
Kaynak: Ketels, Lindqvist, Sölvell, Cluster Initiatives in Developing and Transition
Economies, Stockholm, 2006.

Küme Yol Haritası:

Küme yol haritası kümelenme girişiminin vizyon ve stratejisini ortaya koymak suretiyle ilgili
faaliyet ve/veya faaliyet gruplarını belirleyen stratejik bir rehber niteliği taşımaktadır. Kaynak:
Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Beyaz Kitap:

İngiliz Dili’nde “White Paper” olarak geçen, “Beyaz Kitap”lar Avrupa Komisyonu tarafından
sıklıkla yayımlanan dokümanlardır. Beyaz kitaplar belirli alanlarda AB direktifleri için önerileri
içerir ve bazı durumlarda aynı konuda daha önce hazırlanmış olan bir yeşil kitabı takip eder.
Avrupa Komisyonu olumlu karşıladığı bir beyaz kitabı, eylem programına dönüştürebilir.
Ulusal Kümelenme Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi kapsamında bu kavram “strateji
belgesi” olarak kullanılmıştır.
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Yönetici Özeti
“Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” (Proje) kapsamında gerçekleştirilen
istatistiksel küme haritalama çalışmaları, yapılan analizler ve geliştirilen yol haritaları
kümelenme ve kümeler ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimin oluşmasını sağlamıştır.
Bu Raporun ana amacı Proje kapsamında yapılan gözlemleri sunmak suretiyle, ileride
kümelenme ile ilgili yapılacak girişimlere destek olabilmektedir.
Kümelenme Yol Haritalarının geliştirilmesi ile sonuçlanan faaliyetler, ulusal çapta yapılan bir
istatistiksel haritalama çalışması ile başlatılmıştır. AB ve ABD’de yürütülen haritalama
çalışmalarından faydalanılarak “3 yıldızlı” bir derecelendirme sistemini temel alan haritalama
çalışması Türkiye için 32 “küme kategorisi” belirlemiştir.
- Havacılık ve savunma ile ilgili makine ve donanımlar,

- Orman ürünleri

- Tarımsal ürünler ve işlenmiş gıda,

- Mobilya

- Analitik aletler ve tıbbi gereçler,

- Oyun ve oyuncak

- Hazır giyim,

- Ağır iş makineleri

- Otomotiv ve motorlu taşırlar,

- Bilgi teknolojileri

- İlaç sanayi,

- Mücevherat (değerli madenlerin işlenmesi)

- Yapı malzemeleri,

- Deri ürünleri

- İş hizmetleri,

- Işıklandırma ve elektrikli ürünler

- Kimyasal ürünler,

- Metal sanayi

- İletişim donanımı ve hizmetleri,

- Petrol ve gaz ürünleri ve hizmetleri

- İnşaat malzemeleri ve hizmetleri,

- Plastik

- Dağıtım (toptancılık),

- Enerji üretimi ve iletimi

- Eğitim ve bilgi oluşturma,

- Yayın ve Matbaacılık

- Eğlence,

- Tekstil

- Mali hizmetler,

- Turizm

- Ayakkabıcılık

- Ulaştırma ve lojistik

TÜİK tarafından yayımlanmış olan il bazında sektörel istihdam verileri kullanılarak yapılan
istatistiksel haritalama çalışmasında “Başatlık”, “Büyüklük” ve “İhtisaslaşma” parametreleri
kullanılmış ve Türkiye’de 30 adet “3 yıldızlı” küme tespit edilmiştir. Aşağıdaki tablo, bahse
konu parametrelerinin eşik değerlerinin değiştirilmesi durumunda oluşabilecek sonuçları
özetlemektedir.
Senaryo Özeti
Alınan değerler

Senaryo 1

Senaryo 2

Senaryo 3

Senaryo 4

Senaryo 5

Parametreler:
Başatlık

7,0%

6,0%

5,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Büyüklük

7,0%

6,0%

5,0%

8,0%

9,0%

10,0%

1

0,9

0,8

1,25

1,5

1,75

1 yıldız

347

406

465

332

342

313

2 yıldız

296

362

422

205

132

92

3 yıldız

30

41

59

19

13

11

İhtisaslaşma
Sonuçlar:

Proje kapsamında 10 adet iş kümesi içim yol haritası hazırlanmış olup, birçok rekabetçi iş
kümesinin bulunduğu bir ülkede 10 adet iş kümesinin seçilmesi oldukça meşakkatli bir süreç
haline gelmiştir. Burada ilk olarak belirtilmesi gereken konu, Proje kapsamında yol haritası
hazırlanan iş kümelerinin Türkiye’nin en rekabetçi ve güçlü iş kümeleri olduğu şeklinde bir
iddianın bulunmadığıdır. Zira Proje’nin amacı da hiçbir zaman Türkiye’deki en rekabetçi ve
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güçlü kümelerin tespiti olmamıştır. Proje bir öğrenme deneyimi olarak tasarlanmış olup,
küme seçimleri de bu çerçevede yapılmıştır. Aşağıda Proje kapsamında yapılan saha
çalışmaları, görüşmeler ve toplantılar sırasında gündeme gelen birkaç iş kümesi
sıralanmaktadır.
- Hazır Giyim: İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir vb.

- Kuyumculuk: İstanbul, Antalya, Trabzon vb.

- Tekstil: Uşak, Bursa, İzmir, Denizli, İstanbul vb.

- Turizm: Muğla, Antalya, İstanbul vb.

- Ev Tekstili: Uşak, Denizli, Bursa vb.

- Lojistik: İstanbul, İzmir, Mersin vb.

- Elektrikli ve Elektronik Ev Aletleri: İstanbul, Eskişehir vb.

- Makine İmalatı: İstanbul, Bursa, Ankara vb.

- Mobilya İmalatı: Bursa (İnegöl), Kayseri, Ankara vb.

- Savunma ve Havacılık: Eskişehir, İzmir, Ankara vb.

- Deniz Aracı İmalatı: Antalya, İstanbul (Tuzla) vb.

- Gıda (unlu ve şekerli mamuller): Konya, Karaman, İstanbul vb.

- Hasat Makineleri İmalatı: Konya vb.

- Kesme Çiçek: Antalya vb.

- Dericilik: İzmir (Menemen), Uşak, İstanbul vb.

- Mermer: Afyon, Denizli vb.

- Kimyasal İmalatı: İstanbul, Kocaeli vb.

- Otomotiv: Bursa, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Konya, İzmir vb.

Not: Yukarıdaki sıralanan iş kümeleri Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan saha çalışmaları, görüşmeler ve
toplantılar sırasında gündeme gelmiştir. Bu tabloda sıralananlar dışında da iş kümelerinin bulunması kuvvetle muhtemeldir.

Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi, Türkiye’de küme ve kümelenme
kavramlarının oldukça “popüler” olduğu bir dönemde uygulanmıştır. Proje devam ederken
“Yeni Teşvik Sistemi”nin bölgesel, sektörel ve proje bazlı olacağı şeklinde yazılı ve görsel
basında

yer

alan

bazı

haberler

Proje’nin

yeni

teşvik

sistemi

ile

bir

şekilde

alakalandırılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla “sonuç yerine” adı altında belki de ilk
söylenmesi gereken şey kümelenmenin bilinen (geleneksel) anlamda bir teşvik sistemi veya
mekanizması olmadığıdır.
Rapor boyunca müteaddit defalar belirtildiği gibi Proje kapsamına alınan iş kümelerinin
Türkiye’deki en rekabetçi iş kümeleri olduğu gibi bir iddia bulunmamaktadır. Seçilen ve yol
haritası hazırlanan iş kümeleri Proje kapsamında bir örneklem olarak ele alınmış ve yol
haritası sürecinde edinilen deneyimler politika geliştirme sürecine eklemlendirilmiştir.
Dolayısıyla, özellikle yazılı basında “Türkiye’deki ilk 10 iş kümesi” şeklinde çıkan haberlerin
projenin uygulama mantığını yansıtmadığı bilinmelidir. Bu raporda da belirtildiği gibi
Türkiye’de onlarca iş kümesinin bulunduğu düşünülmektedir.
Proje kapsamında yaklaşık 3000 firma temsilcisi ve 100 civarı kurum ve kuruluş ile temas
sağlanmış ve kümelenme yol haritaları katılımcı ve oldukça meşakkatli bir süreç sonucunda
oluşturulmuştur. Kümelenme yerel bir girişim olmakla beraber bu tür çabaların bütününün
esasen ulusal rekabetçilik gündemini etkilediği hatta oluşturduğu da ifade edilebilir.
Türkiye küresel rekabetçilik

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenli olarak hazırlanmakta olan Küresel

açısından bir yol ayrımındadır

Rekabetçilik Raporu ülkelerin ekonomik kalkınmışlık seviyelerini 2’si geçiş aşaması olarak 5
aşamaya ayırmaktadır. Anılan raporda Türkiye’nin verimliliğe dayalı ekonomik kalkınmışlık
aşamasından inovasyona dayalı ekonomik kalkınmışlık aşamasına geçiş sürecinde olduğu
ifade edilmektedir.

1

Faktör
koşullarına
dayalı

1-2
(Geçiş)

2

Verimliliğe
Dayalı

2-3
(Geçiş)

3

İnovasyona
Dayalı

Proje kapsamında yapılan tüm çalışmalar anılan Rapordaki bulgunun Türkiye’deki durumu
çok doğru bir şekilde tanımlandığı tespit edilmiştir. Türkiye küresel rekabetçilik açısından bir
yol ayrımındadır. Faktör koşullarının sağladığı avantajları iyi bir şekilde kullanarak küresel
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piyasalarda yer edinen Türk iş kümeleri, daha sonra verimlilik konusunda da aynı başarıyı
tekrarlamıştır. Ancak “verimliliğe dayalı” bir rekabet modelinden “inovasyona dayalı” bir
rekabet modeline geçiş aslında kelimenin tam anlamıyla bir “dönüşüm” gerektirmektedir.
İşletmelerin ve işgücünün ihtiyaç duyduğu yetenek ve kabiliyetlerin inovasyona dayalı
rekabet modeline uygun bir şekilde geliştirilmesi ve bu gelişimin desteklenmesi belki
de en önemli öncelik olarak belirmiştir. Bu türdeki bir gelişimin sağlanması büyük bir
fayda getirecek olmakla beraber, ihtiyacın sadece bir bölümünü karşılayacaktır. Zira
inovasyona dayalı rekabet modelinin tam olarak uygulanabilmesi için finansman sistemi
dâhil birçok aracın ve mekanizmasınınanılan modele uygun bir şekilde tasarlanması
gerekmektedir.
Başarı hikâyeleri

Küresel ölçekte birçok başarı hikâyesi olan kümelenme yaklaşımının Türkiye’de de benzer
hikâyeleri biran önce yaratması gerekmektedir. Bu hikâyelerin yaratılabilmesi için
işletmelerin olduğu kadar iş kümelerinin de “Can Suyu”na ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye’de
kümelenme yaklaşımı açısından felaket senaryosu, bu derecede bir farkındalık yaratıldıktan
ve isteklilik müşahede edildikten sonra iş kümelerinin kendi hallerine bırakılması olacaktır.
Kümelenme yaklaşımı, firmaların (özellikle Türkiye’deki firmaların) pek alışık olmadıkları
“işbirliği içinde rekabet” kavramını temel almaktadır. Bu tür bir paradigma değişikliğinin
gerekli “müşevvikler” sağlanmadan başarılması mümkün değildir.

Sonsöz

Türkiye küresel rekabetçilik açısından bir yol ayrımındadır. Kümelenme inovasyona dayalı
rekabetçilik modeline geçiş aşamasının etkin bir şekilde yönetilerek hızlıca tamamlanmasına
katkıda bulunabilecek bir “araçtır”. Ancak bu aracın kullanılabilmesi kelimenin tam anlamıyla
bir “paradigma değişikliği” gerektirmektedir. Paradigma değişikliklerinin ise gerekli “iktisadi
ve sosyal müşevvikler” olmadan gerçekleştirilmesi hayli güçtür.
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Giriş
“Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” (Proje) kapsamında gerçekleştirilen
istatistiksel küme haritalama çalışmaları, yapılan analizler ve geliştirilen yol haritaları
kümelenme ve kümeler ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimin oluşmasını sağlamıştır.
Bu Raporun ana amacı Proje kapsamında yapılan gözlemleri sunmak suretiyle, ileride
kümelenme ile ilgili yapılacak girişimlere destek olabilmektedir.
Raporun ilk bölümünde Proje ve Proje kapsamında gerçekleştirilen istatistiksel küme
haritalaması, rekabetçilik analizleri ve kümelenme yol haritaları ile ilgili çalışmalarda izlenen
yöntem hakkında bilgi verilmekte ve bazı kavramsal açıklamalar sunulmaktadır. Dolayısıyla
raporun ilk bölümünün, diğer bölümler için bir arka plan teşkil ettiği de söylenebilir.
Raporun ikinci bölümünde istatistiksel haritalama çalışmasının sonuçları paylaşılacak olup,
haritalama sürecinden edinilen deneyimler sunulacaktır. Raporun üçüncü bölümde ise yol
haritası hazırlanan iş kümelerine yönelik analizler özetlenecek ve analizler kapsamında
ulaşılan bulgu ve sonuçlar paylaşılacaktır.
“Türkiye’deki Diğer İş Kümeleri ve Kümelenme Girişimlerinden Örnekler” başlıklı dördüncü
bölümde ise Proje kapsamına alınamayan ancak bu raporda zikredilmesinde fayda görülen
iş kümeleri ve kümelenme girişimleri okuyucularla paylaşılmaktadır. Bu bölüm esasen,
alternatif senaryoların sunulduğu beşinci bölüme bir hazırlık mahiyeti de taşımaktadır.
Raporun altıncı bölümünde hazırlanan kümelenme yol haritalarında “ortak eksen” olarak
belirlenmiş olan inovasyon, girişimcilik, enerji, çevre ve uluslararasılaşma konularda özet
mahiyette değerlendirmeler bulunmaktadır.
Bu Raporun bir geleneksel anlamda bir “sonucu” bulunmamaktadır. Sonuç yerine Proje
kapsamında yapılan çalışmaların “Türkiye’nin Rekabetçilik” gündemiaçısından ne ifade
ettiğine

yönelik

değerlendirmeler

sunulmakta

ve

sonucu

oluşturmak

okuyuculara

bırakılmaktadır. Oldukça kapsamlı bir çerçevede uygulanmış olan Ulusal Kümelenme
Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi’nden esasen birçok sonuç çıkartılmış ve bu sonuçlar ilgili
raporlara yansıtılmıştır. Ancak sonsöz oldukça kısa ve özdür:
Türkiye küresel rekabetçilik açısından bir yol ayrımındadır. Kümelenme
inovasyona dayalı rekabetçilik modeline geçiş aşamasının etkin bir şekilde
yönetilerek hızlıca tamamlanmasına katkıda bulunabilecek bir “araçtır”.
Ancak bu aracın kullanılabilmesi kelimenin tam anlamıyla bir “paradigma
değişikliği” gerektirmektedir. Paradigma değişikliklerinin ise gerekli “iktisadi
ve sosyal müşevvikler” olmadan gerçekleştirilmesi hayli güçtür.
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1.

Arka Plan
Mart 2007’de başlatılan “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” (Proje), AB
tarafından finanse edilmekte ve bir “Strateji Belgesi” geliştirilmesi suretiyle Türkiye’de ulusal
kümelenme politikasının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sözleşme
makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) olan Projeyi uluslararası bir konsorsiyumun
teknik desteği ile T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) yürütmüştür.
Projenin üç temel bileşeni bulunmaktadır: “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi ve
Uygulanması için Kapasite Geliştirilmesi (I. Bileşen)”, “Ulusal Kümelenme Politikasına temel
teşkil edecek Strateji Belgesinin Geliştirilmesi (II. Bileşen)” ve “Küme Haritalama ve Küme
Analizi (III. Bileşen)”. Tüm bileşenler birbirine bağlı olmakla birlikte ikinci ve üçüncü bileşen
arasındaki ilişki saha deneyimlerinin ve küme analizi sırasındaki bulguların “Strateji
Belgesi”ne uygun bir şekilde yansıtılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Proje’nin müdahale mantığı geliştirilirken iş kümelerinin belirlenmesi ve yol haritalarının
hazırlanması için üç aşamalı bir plan öngörülmüştür. Bu çerçevede; öncelikle Türkiye’deki iş
kümelerinin belirlenebilmesi için istatistiksel bir haritalama çalışması yapılması, çalışmada
belirlenecek iş kümeleri arasından on tanesinin önceliklendirilmesi ve bu iş kümeleri için yol
haritalarının geliştirilmesi planlanmıştır. Ancak bu plan pratikte karşılaşılan sorunların da
etkisiyle yeniden gözden geçirilmek suretiyle, yerel ve ulusal dinamikleri dikkate alacak
şekilde geliştirilmiştir.

Şekil 1: Muhtemel Seçim Ölçütleri

İhracat

(+)
Güncel,
Nesnel,
Detaylı

Politika Öncelikleri

İstihdam / İşletme Adedi

(-)
Hizmet

(+)
Nesnel,
Detaylı

(?) Gelişmekte olan Kümeler

(+)
Nesnel

(-)
Eski,
Kayıt-dışı

Katma Değer (?)
Yenilikçilik potansiyeli (?)

(?) Gelişmekte olan Kümeler

İlin Ekonomik Gelişmişliği

(+)
Nesnel,

(-)
Belirsiz

Sektörel Seçim

(-)
Eski (2001)

(+)
güncel (ihracat)

?

(?) Bilecik (Seramik), Uşak (deri)
(?) Bölgesel kümeler (otomotiv)

(-)
Öznel, Eski (istihdam,
işletme)

(?) Deri: Çorlu, Menemen, Uşak; (?) Turizm: Antalya,
Muğla ...; (?) Gelişmekte olan Kümeler

• Tamamen nesnel ölçütlere dayalı seçim yapmak neredeyse imkansız,
• Sadece en iyileri seçmek çözüm değil,
• Neden X? sorusunun cevabı kolay ama Neden Y değil? Sorusunu cevaplamak zor
Küme Haritalama Çalışma Grubu III. Toplantısı, 05 Mayıs 2008, Ankara,Sayfa 6

1.1. Haritalama
III. Bileşen çerçevesindeki faaliyetler ulusal çapta yapılan bir istatistiksel haritalama
çalışması

ile

başlatılmıştır.

AB

ve

ABD’de

yürütülen

haritalama

çalışmalarından

faydalanılarak “3 yıldızlı” bir derecelendirme sistemini temel alan haritalama çalışması 32
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“küme kategorisi” belirlemiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen bölümlerde
sunulmaktadır.
İş kümelerinin analizi ve yol

İstatistiksel haritalama çalışmasını takiben “Önceliklendirme” yaklaşımının geliştirilebilmesi

haritalarının hazırlanmasına

için yerelde dört vaka çalışması yapılmıştır. Hem istatistiksel çalışmanın hem de vaka

ilişkin süreç “Öğrenme

çalışmasının sonuçları, küme seçimi (veya önceliklendirilmesi) için en makul ve verimli

Deneyimi” olarak

yaklaşımın Proje’nin bir “öğrenme deneyimi” olarak kullanılması olduğu gerçeğini ortaya

tasarlanmıştır.

koymuştur. Bu sayede Proje’nin ana paydaşlarının (farklı kamu kurumları) iş kümelerinin
seçimi ve desteklenmesi ile ilgili konularda Proje kapsamındaki faaliyet ve deneyimlerden
yararlanması hedeflenmiştir.
Buna bağlı olarak ana paydaşlarla iletişimin sağlanabilmesi amacıyla Küme Haritalandırma
Çalışma Grubu (HÇG) kurulmuştur. Küme Haritalandırma Çalışma Grubu’nda Dış Ticaret
Müsteşarlığı’na ek olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, KOSGEB, TOBB, TÜBİTAK ve
TİM temsil edilmiştir. Çalışma grubu üyeleri küme seçim sürecinde aktif rol alarak, seçim
yaklaşımının ortak bir şekilde belirlenmesi üzerinde karara varmış ve hazırlanan küme seçim
anketini yanıtlamıştır.
Ana paydaşlara iletilen küme seçim formu ile paydaşlardan öncelikle küme analizi ve yol
haritası geliştirilmesi sürecinden kurumsal beklentilerini belirtmeleri istenmiş ve her tema için
iki iş kümesi seçerek önerilerini gerekçelendirmeleri talep edilmiştir. Küme seçim formu ile
birlikte seçilebilecek iş kümeleri için uzun bir liste de paydaşlara iletilmiştir. Ancak ana
paydaşların önerilerini yaparken bu liste ile kısıtlı kalmamaları ve yeni öneriler
getirebilecekleri açıkça ifade edilmiştir. Ana paydaşların küme seçim formunu rahatlıkla
doldurabilmelerini sağlamak üzere Proje Koordinasyon Birimi (PKB) üyeleri ile Teknik
Destek Ekibi (TDE) üyeleri tüm paydaşları 13 Haziran ve 26 Haziran 2008 tarihleri arasında
ziyaret etmişlerdir. Ana paydaşlardan gelen cevaplar DTM tarafından toplanarak analiz için
Teknik Destek Ekibine iletilmiştir. TDE gelen yanıtları inceleyerek gerekli ek araştırmaların
yapılmasını sağlamıştır. Son olarak HÇG üyelerinin nihai yorumlarını almak üzere
düzenlenen toplantıda yol haritası hazırlanacak iş kümeleri listesi üzerinde fikir birliğine
varılmıştır.
Seçim sürecinin temelini oluşturan tematik yaklaşım, küme analizi ve küme geliştirme
konusundaki ulusal ve uluslararası kaynakça taranarak geliştirilmiştir. Tematik yaklaşım ile
sadece istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılacak bir seçimin taşıdığı risklerin azaltılması
amaçlamıştır.

Tematik

yaklaşımın

bir

diğer

faydası

politika

geliştirilme

sürecine

sağlayabileceği doğrudan katkıdır. Burada bir kez daha belirtilmesi gereken önemli bir
husus, bu sürecin ana amacının süreç içinde ortaya çıkan temel bulguların politika
geliştirilmesi sürecine doğru şekilde yansıtılmasıdır. Bu çalışma Türkiye’de farklı tiplerdeki iş
kümelerinin nasıl harekete geçirilebileceği ve nasıl desteklenebileceği hususunda Proje
paydaşlarının beklenti ve rollerinin tanımlanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Dolayısıyla bu tematik çalışmalar benzer karakterdeki iş kümeleri tarafından da
yararlanılabilecek bir rehber niteliği taşıyacaktır. Tematik yaklaşıma göre seçilen iş kümeleri
aşağıda belirtilmektedir.
Tablo 1: Temalar ve İş Kümeleri
İnovasyon ve
Girişimcilik

Aktörler arasında iş
ağlarını geliştirme

Küme Oluşturma

Faktör Koşulları

Küme Tabanı

 Mersin İşlenmiş Gıda*,

 Ankara Makine*

 Ankara Yazılım

 Denizli-Uşak Ev
Tekstili*

 Konya Otomotiv Parça
ve Aksamları*

 Manisa Elektrikli
Elektronik Ürünler

 Eskişehir, Bilecik,
Kütahya Seramik

 Muğla Yat Turizmi ve
Yat İnşa*

 Marmara Otomotiv

 İzmir Organik Gıda

* Tabloda sunulmakta olan bazı iş kümelerinin isimleri saha çalışmaları esnasında duyulan ihtiyaç üzerine ve yerel paydaşların talepleri
doğrultusunda değiştirilmiştir.
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1.2. Analiz
Küme analizi, masa başı araştırmalarıyla başlatılarak, paydaşlarla görüşmeler, odak grup ve
çalışma grubu toplantıları gibi birincil araştırma faaliyetleri ile devam ettirilmiştir. Bu tür
çalışmaların tamamı bu raporda “saha çalışmaları” olarak adlandırılmaktadır. Saha
çalışmalarının yürütülmesinin amacı iş kümelerinin rekabet gücünü, avantajları ve
dezavantajları ile birlikte daha iyi kavrayabilmek olarak özetlenebilir.
Bu kapsamda; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle mülakatlar
gerçekleştirilmiş ve küme çalışma gruplarının üyeleri belirlenmiştir. Saha çalışmaları
(özellikle ikili firma ve kurum görüşme ve mülakatları) çalışma grubu toplantıları sırasında da
devam etmiş ve bu şekilde saha çalışmasının bulgularının güçlendirilmesi sağlanmıştır.
Firma seviyesinde mülakatların gerçekleştirilmesi tüm iş kümeleri için oldukça zor olmuştur.
Bir iş kümesini başarılı bir şekilde analiz edebilmek için iş kümesini oluşturan firmaların
analiz sürecine etkin katılımı ve bilgi paylaşma konusunda istekli olmaları gerekmektedir.
Ancak, analiz yapılan firmaların birçoğunun KOBİ olması gerekli bilgiye ulaşılmasını
zorlaştırmıştır.
İş kümelerinin rekabet güçlerinin analizi sırasında Prof. Michael E. Porter’ın “Rekabet
Elması” modelinden yararlanılmıştır. Aşağıda detayı verilen bu çerçeve; dört ana, iki yan
parametre kullanarak iş kümesinin rekabet gücünü incelemektedir:

•

Faktör (girdi) Koşulları: Faktör (girdi) Koşulları parametresi çerçevesinde [ihtisaslaşmış]
işgücü, hammadde, bilgi kaynakları, fiziki altyapı, finansman gibi iş kümesinin
rekabetçiliğini etkileyen unsurlar analiz edilmektedir.

•

Talep Koşulları: Rekabet Elması yaklaşımı, talep koşulları parametresi çerçevesinde
yerel (ulusal veya bölgesel) talebin doğasını ve yapısını incelemektedir. Özellikle yerel
talebin incelenmesinin nedeni yerel talebin bazı özelliklerinin iş kümeleri için rekabetçi
üstünlükler sağlaması olarak özetlenebilir. Örneğin, yerel talebin sofistike (beklentisi
yüksek) olması iş kümesindeki firmaların daha yenilikçi ürünler geliştirmesi yönünde
baskı oluşturur ve küresel rekabet ortamında iş kümesi firmalarının bazı yönelimleri
daha erken fark ederek önlem almalarını sağlayabilir. Yerel talebin büyüklüğü veya
büyüme potansiyeli de iş kümelerinin rekabetçi kapasiteleri üzerinde etkili olabilir
(“Rekabet Elması” yöntemi her ne kadar sadece yerel talebi dikkate almakta ise de
Proje kapsamında yapılan çalışmalarda küresel talep ve ihracat pazarları da dikkate
alınmıştır).

•

İlgili ve Destek Sektörler: Bir iş kümesinin rekabet gücü o iş kümesi ile ilgili ve/veya
destek sektörlerin rekabetçiliği ile doğrudan alakalıdır. Dünyanın en iyi otellerine sahip
bir turizm iş kümesi, diğer hizmet sektörlerinin rekabetçi olmadığı bir coğrafyada faaliyet
gösteriyorsa, söz konusu hizmet sektörlerinin rekabetçi olduğu turizm iş kümelerine
göre daha dezavantajlı bir durumda olacaktır.

•

Şirket stratejileri ve rekabet (iş) ortamı:

Rekabet elmasının bu boyutu iş kümesini

oluşturan firmaların izledikleri stratejiler ve birbirleri ile nasıl bir rekabet içinde olduklarını
incelemektedir. Yapıcı ve yoğun bir rekabet ortamı firmaların rekabetçiliklerini olumlu
etkiler. Yerel iş ortamının kalitesi (girişimcilik seviyesi, yabancı sermaye vb.) de bu
parametre altında incelenmektedir.

•

Devlet (kamu): İş kümelerinin rekabetçilikleri kamusal politikalarla ve kamusal
kurumların (merkezi ve yerel) iş kümesinin ihtiyaçlarına duyarlılıkları ile yakından
ilgilidir.

•

İşbirliği Yapılan Kurumlar: İş kümelerinde firmalara ve kamu kurumlarına ek olarak iş
birliği yapılan kurumlar olarak ifade edilebilecek birçok kurum ve kuruluş yer almaktadır.
Türkiye’de bu tür kurumların arasında üniversiteler, odalar, birlikler, dernekler, vakıflar,
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federasyonlar, organize sanayi bölgeleri, araştırma kurumları ve benzeri yapılar yer
almaktadır.
Şekil 2: Rekabet Elması

Şirket Stratejisi
ve Rekabet
Ortamı

Devlet
(Kamu)

Faktör
(girdi)
Şartları

Talep Koşulları

İlgili ve Destek
Sektörler

İşbirliği
Yapılan
Kurumlar

İş kümelerinin rekabet güçlerinin değerlendirilmesi için başka yöntemlerin kullanılması
mümkündür. Örneğin, İzmir Organik Gıda İş Kümesi için hazırlanan yol haritasında Ege
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sağlanan destek ile “Soyut Varlıklar Analizi”
de yapılmıştır. Uzun yıllardır kullanılan Rekabet Elması modeli iş kümelerinin rekabet
güçlerini analiz etmekte iyi kurgulanmış bir araç olarak itibar görmektedir.1

1

Okuyuculara ayrıca Micheal E.Porter’in bu konudaki çalışmalarını, özellikle Ulusların Rekabet Üstünlükleri (Competitive Advantage of Nations) kitabını gözden
geçirmeleri önerilir.
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2.

İstatistiksel Küme Haritalama Çalışması
İlk istatistiksel küme haritalama çalışması ABD’de yapılmış olup, ABD’de kullanılan
haritalama yöntemi daha sonra birçok ülkede ufak değişiklikler ile kullanılmaya devam
etmiştir. Uluslararası ölçekte kabul görmüş olan bu yöntem Proje kapsamında yapılan
istatistiksel haritalama çalışmalarına temel teşkil etmiştir.
İstatistiksel küme haritalaması çalışmalarında ilk olarak “Küme Kategorileri” belirlenmektedir.
Esasen küme kategorilerinin belirlenmesi bir tercihten ziyade zorunluluktur, zira “kümeler
üzerinde sistematik bir şekilde çalışabilmek için ilk olarak hangi iktisadi faaliyetlerin hangi
kümeler ile ilgili olduğunun belirlenmesi” gerekmektedir. Küme kategorileri, ilk olarak, Prof.
Michael E. Porter tarafından yönetilen bir proje kapsamında ABD için geliştirilmiştir. Bu
çalışmada farklı sektörlerin bir arada bulunma temayülleri istatistiksel yöntemler kullanılarak
analiz edilmiş ve sonucunda da 41 adet küme kategorisi belirlenmiştir. Dolayısıyla bir küme
kategorisi, istatistiksel olarak bir arada (aynı coğrafyada) olma eğilimi gösteren sektörlerden
oluştuğunu söylemek mümkündür.
Proje kapsamında yapılan haritalama çalışmalarında da analiz sürecine ilk olarak ABD için
belirlenmiş olan 41 küme kategorisinin gözden geçirilmesi ile başlanmıştır. ABD; geniş bir
coğrafyaya yayılmış, firmaların yer tercihine etkisi olacak ticari ve sınaî engellerin oldukça az
olduğu geniş bir ekonomidir. Dolayısıyla sektörlerin bir arada bulunmalarına yönelik
temayüllerini incelemek açısından oldukça elverişli bir ortam sunmaktadır. Ancak, ABD’deki
her küme kategorisinin Türkiye’de bulunmayacağı da açıktır. Yapılan incelemeler sonucunda
Türkiye’de 32 adet küme kategorisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2: Türkiye’deki Küme Kategorileri
- Havacılık ve savunma ile ilgili makine ve donanımlar,

- Orman ürünleri

- Tarımsal ürünler ve işlenmiş gıda,

- Mobilya

- Analitik aletler ve tıbbi gereçler,

- Oyun ve oyuncak

- Hazır giyim,

- Ağır iş makineleri

- Otomotiv ve motorlu taşırlar,

- Bilgi teknolojileri

- İlaç sanayi,

- Mücevherat (değerli madenlerin işlenmesi)

- Yapı malzemeleri,

- Deri ürünleri

- İş hizmetleri,

- Işıklandırma ve elektrikli ürünler

- Kimyasal ürünler,

- Metal sanayi

- İletişim donanımı ve hizmetleri,

- Petrol ve gaz ürünleri ve hizmetleri

- İnşaat malzemeleri ve hizmetleri,

- Plastik

- Dağıtım (toptancılık),

- Enerji üretimi ve iletimi

- Eğitim ve bilgi oluşturma,

- Yayın ve Matbaacılık

- Eğlence,

- Tekstil

- Mali hizmetler,

- Turizm

- Ayakkabıcılık

- Ulaştırma ve lojistik

Çalışmanın ikinci aşamasında TÜİK (2001) istihdam verileri kullanılarak yukarıda sıralanan
küme kategorilerinin Türkiye’de hangi bölgelerde yoğunlaştığı analiz edilmiştir. Bu analiz
aşağıda açıklanmakta olan 3 parametre üzerinden yapılmış olup, analiz birimi olarak “il”
kullanılmıştır:

•

Büyüklük: Eğer bir kümedeki istihdam belirli bir düzeyin üzerinde ise, bu kümenin
iktisadi fayda yaratma potansiyeli de yükselmektedir. Büyüklüğü rakamsallaştırabilmek
için “bir küme kategorisinde il bazında yaratılan istihdam seviyesi aynı küme
kategorisindeki ulusal istihdam ile karşılaştırılmış” olup, il bazındaki istihdamın ulusal
istihdamın %7’sinden büyük olduğu durumlarda büyüklük parametresinin karşılandığı
kabul edilmiştir.
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•

Başatlık: Eğer bir kümedeki istihdam seviyesi bölgesel düzeyde belirli bir seviyenin
üzerine çıkıyorsa, bu kümenin de iktisadi fayda yaratma potansiyeli de yükselmektedir.
Başatlığı rakamsallaştırabilmek için “bir küme kategorisinde il bazında yaratılan
istihdam seviyesi ilgili ildeki toplam istihdam ile karşılaştırılmış” olup, küme bazındaki
istihdamın il bazındaki istihdamın %7’sinden büyük olduğu durumlarda başatlık
parametresinin karşılandığı kabul edilmiştir.

•

İhtisaslaşma: Eğer bir küme kategorisi belirli bir ilde, ülkenin geri kalanına göre daha
büyük bir yoğunluk gösteriyorsa, bu kümenin de iktisadi fayda yaratma potansiyeli de
yükselmektedir. Proje kapsamında başatlık seviyesinin büyüklük seviyesinden yüksek
olduğu durumlarda ihtisaslaşma parametresinin karşılandığı varsayılmıştır.

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi yukarıdaki eşik değerler kullanılarak yapılan analizler
Türkiye’de 30 adet 3-yıldızlı küme bulunduğunu göstermiştir. Eşik değerler değiştirildiğinde
ise sonuçlar da değişmektedir. Örneğin, başatlık ve büyüklük eşik değerleri %7’den %10’a,
ihtisaslaşma eşik değeri ise 1,75’a yükseltildiğinde, analizden 11 adet 3-yıldızlı küme
çıkmaktadır.
Tablo 3: Eşik Değerleri üzerinde Senaryo Analizi
Senaryo Özeti
Alınan değerler

Senaryo 1

Senaryo 2

Senaryo 3

Senaryo 4

Senaryo 5

Parametreler:
Başatlık

7,0%

6,0%

5,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Büyüklük

7,0%

6,0%

5,0%

8,0%

9,0%

10,0%

1

0,9

0,8

1,25

1,5

1,75

1 yıldız

347

406

465

332

342

313

2 yıldız

296

362

422

205

132

92

3 yıldız

30

41

59

19

13

11

İhtisaslaşma
Sonuçlar:

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda çeşitli paydaşlardan küme haritalama çalışmasında
kullanılan yöntem ile ilgili birçok soru ve eleştiri gelmiştir.
Neden sadece istihdam verisi

Veri setinin güncelliğine ve güvenirliğine bağlı olarak analize başka değişkenlerin de

kullanılıyor?

eklenmesi mümkündür. Örneğin, işletme sayısı da bir değişken olarak analize dâhil edilebilir.
Ancak böyle bir değişiklik ile ne tür kazanım elde edileceği tartılmalıdır. Bazı iktisadi faaliyet
kolları emek yoğundur, bazı iktisadi faaliyet kolları ise sermaye yoğundur. Sadece işletme
sayısına dayalı bir analiz, emek yoğun sektörleri ciddi anlamda göz ardı edecektir, ancak
istihdam miktarına dayalı bir ölçüm yönetiminin sermaye yoğun iktisadi faaliyetleri aynı
derecede göz ardı edebileceği söylenemez. İşletme sayısı ile istihdam miktarlarının
ortalaması üzerine inşa edilecek bir yöntem ise sermaye yoğun ve emek yoğun iktisadi
faaliyetlere eşit ağırlık verecek olmasına rağmen, bu yöntem Türkiye gibi emek yoğun
iktisadi faaliyet kollarının baskın olduğu bir ülkede kullanılmadan önce daha detaylı bir analiz
yapılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

İstihdam verisi 2001 yılına ait,

Doğal olarak; kullanılan veri seti ne kadar güncel ise yapılacak analizler de güncel durumu o

bu verilere dayanılarak

kadar iyi ifade edecektir. Hâlihazırda; il ve alt sektör bazında ayrıştırılmış en güncel resmi

yapılacak bir analiz sağlıklı

veri seti 2001 yılına aittir. TOBB veritabanları daha güncel olmakla beraber, bu

sonuçlar verebilir mi?

veritabanlarından alınacak verinin resmi istatistik olarak addedilmesi mümkün değildir.
Sonuç olarak; Proje kapsamında yapılan istatistiksel küme haritalama çalışmasının eksikleri
olduğu iddia edilebilir, ancak hâlihazırdaki istatistiksel veriler ile daha iyi bir çalışmanın
yapılması da mümkün değildir.

Mart 2009

Sentez Raporu

Sayfa 11

İstatistiksel küme haritalama çalışmaları ile ilgili olarak her zaman akılda tutulması gereken
diğer bir husus da bu tür çalışmaların bir amaç değil araç olduğudur. Sadece istatistiksel
yöntemler üzerine bir kümelenme politikasını inşa etmek son derece yanıltıcı sonuçlar
verebilir. Proje kapsamında da bu tür bir anlayış benimsenmiş olup, istatistiksel haritalama
çalışmaları daha sonra saha çalışmaları ile desteklenmiştir.
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3.

Yol Haritası Hazırlanan İş Kümeleri
Proje kapsamında 10 adet iş kümesi için yol haritası hazırlanmış olup, birçok rekabetçi iş
kümesinin bulunduğu bir ülkede 10 adet iş kümesinin seçilmesi oldukça meşakkatli bir süreç
haline gelmiştir. Burada ilk olarak belirtilmesi gereken konu, Proje kapsamında yol haritası
hazırlanan iş kümelerinin Türkiye’nin en rekabetçi ve güçlü iş kümeleri olduğu şeklinde bir
iddianın bulunmadığıdır. Zira Proje’nin amacı da hiçbir zaman Türkiye’deki en rekabetçi ve
güçlü kümelerin tespiti olmamıştır. Proje bir öğrenme deneyimi olarak tasarlanmış olup,
küme seçimleri de bu çerçevede yapılmıştır.

3.1. Faktör Koşulları
“Faktör (Girdi) Koşulları” parametresi çerçevesinde [ihtisaslaşmış] işgücü, hammadde, bilgi
kaynakları, fiziki altyapı, finansman gibi bir iş kümesinin rekabetçiliğini etkileyen unsurlar
analiz

edilmektedir.

Hammadde,

coğrafi

konum

gibi

bazı

faktör

şartları

“miras”

mahiyetindedir. Örneğin, Eskişehir, Bilecik, Kütahya Bölgesi’ndeki doğal kaynaklar (kil vb.)
Seramik İş Küme’sinin miras edindiği faktör şartları arasında yer almaktadır. Diğer bir kısım
faktör şartları ise, “miras” olarak sınıflandırılamasa da ilgili iş kümesinin çabalarından ziyade
genel iş ortamının bir sonucu olarak oluşabilir. Örneğin, Ankara’daki 10 adet üniversite ve bu
üniversitelerin mezunlarından oluşan insan kaynakları havuzu bu tip faktör koşullarına bir
örnek olarak verilebilir. Son olarak da organize bir girişim sonucunda (bilinçli olarak) oluşan
faktör koşullarından bahsedilebilir. Eskişehir’de seramik sektörünün çabaları ile kurulmuş
olan “Seramik Araştırmaları Merkezi” bu sınıfta yer aldığı söylenebilecek faktör
şartlarındandır.
Tablo 4: Faktör Şartları
Konum ve
Yaşam
Kalitesi

İklim ve doğal
kaynaklar

İşgücü
Piyasası

İşgücü
Piyasası

(Mavi Y.)

(Beyaz Y.)

Bilgi Kaynakları

Ulaşım
Altyapısı

Fiziki
Altyapı

İzmir Organik Gıda
Ankara Yazılım

[

Marmara Otomotiv
Eskişehir, Bilecik, Kütahya
Seramik
Denizli Ev Tekstili
Konya Otomotiv Parça ve
Aksamları
Manisa Elektrikli ve
Elektronik Ürünler

[

Bodrum Yat İmalatı
Mersin Tarım ve İşlenmiş
Gıda
Ankara Makine (OSTİM, İş
ve İnşaat Makineleri)
Uluslararası Ölçekte Rekabetçi

Ulusal Ölçekte Rekabetçi

Rekabetçi Değil

[

İlgili Değil

Faktör koşullarının varlık ve kalite seviyesinin bir iş kümesinin rekabet gücünü etkilediği
açıktır. Örneğin; uluslararası bir limanın yakınlarında olan bir iş kümesinin, limanlara erişimi
zor olan bir iş kümesine göre daha avantajlı bir konumda olduğu söylenebilir. Ancak,
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değerlendirilmesi gereken diğer bir konu da, faktör şartlarının iş kümesindeki ihtisaslaşmaya
olan katkıdır. Örneğin, yat imalatına odaklanmış bir iş kümesine yakın bir üniversitenin
bulunması avantaj olabilir. Ancak, eğer bu üniversitede yat imalatı iş kümesi ile ilgili bir
eğitim verilmiyorsa, anılan faktör koşulunun ihtisaslaşmaya ve iş kümesinin rekabet gücüne
etkisi oldukça az olacaktır. İş kümelerinde verimliliğin arttırılması için faktör girdilerinin
etkinliği, kaliteyi ve uzmanlaşmayı arttırması gereği sıkça ifade edilmektedir (Porter, 2000).
Coğrafi Konum ve Yaşam

Yol haritası hazırlanan iş kümelerinin büyük bir kısmı coğrafi konum açısından son derece

Kalitesi

avantajlı bir konumdadır. Coğrafi konum avantajını en az yaşayan iş kümesi, Konya
Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesi’dir. Zira Konya otomotiv sanayinin lider oyuncuları
olarak

addedilen

OEM’lere

uzaktır

ve

şehrin

limanlara

doğrudan

erişimi

de

bulunmamaktadır. Yaşam kalitesi açısından da birçok iş kümesi avantajlı bir konumdadır. Bu
noktadaki en ilginç bulgu Manisa Elektrikli ve Elektronik Ürünler İş Kümesi’nde tezahür
etmiştir. Manisa’daki yaşam kalitesi çok yüksek olmamakla beraber, İzmir’e olan yakınlık
yaşam kalitesi noktasında yaşanabilecek dezavantajları azaltmaktadır.
İklim ve doğal kaynaklar

Miras alınan faktör şartları olarak da ifade edilebilecek iklim ve doğa şartları açısından
Mersin Tarım ve Gıda İş Kümesi ile İzmir Organik Gıda İş Kümesi’nin uluslararası ölçekte
rekabetçi oldukları düşünülmektedir. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya üçgenindeki Seramik İş
Kümesi de bu konuda avantajlıdır, ancak son dönemlerde seramik üretiminde kullanılan bazı
doğal kaynaklar ithal edilmeye başlanmıştır.
Marmara Otomotiv, Konya Otomotiv Parça ve Aksamları ve Ankara Makine iş kümelerinde
en önemli doğal kaynak olarak addedilebilecek demir ve çelik bulunmamakla beraber, bu
ürünlerin ulusal pazardan temini mümkün bulunmaktadır.

İşgücü Piyasası (Mavi Yakalı)

Mavi yakalı işgücü açısından tüm iş kümelerinde benzer sorunlar yaşanmaktadır. İş
kümelerinin birçoğunda mavi yakalı işgücü maliyet açısından bir avantaj olarak görülmekle
beraber nitelik açısından yetersiz bulunmaktadır. Mavi yakalı işgücü açısından avantajlı bir
konumda olduğu tespit edilen tek iş kümesi, Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi’dir. Bu İş
Kümesi’nde ahşap yat imalatı (özelikle Gulet) için çok önemli olduğu vurgulanan “örtük bilgi”
sadece Bodrum ve civarında bulunmaktadır. Ancak anılan İş Kümesi’nin gelecek planlarına
(vizyonuna) bakıldığında mevcut mavi yakalı iş gücü kapasitesinin yeterli olmayacağı açıktır.

İşgücü Piyasası (Beyaz
Yakalı)

Beyaz yakalı işgücüne erişim açısından ise iş kümeleri büyük farklılıklar sergilemektedir. Bu
unsur açısından iş kümelerinin bulunduğu illerin yaşam kalitesinin ve üniversite altyapısının
çok önemli ölçütler olduğu açıktır. Beyaz yakalı işgücü açısından hiçbir iş kümesinin
uluslararası ölçekte rekabetçi olmadığı düşünülmektedir. Zira beyaz yakalı işgücüne erişim
konusunda en elverişli konumda faaliyet gösteren iş kümelerinin dahi ihtisaslaşmış beyaz
yakalı işgücüne erişimde sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu noktada Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan SANTEZ Programı’nın bazı iş kümelerinde olumlu
sonuçlar doğurduğunu ve ihtisaslaşmış işgücüne erişim kabiliyetini artırdığı gözlemlenmiştir.

Bilgi Kaynakları

Bilgi kaynakları unsuru çerçevesinde yapılan analizler, bazı iş kümelerinin avantajlı ve bazı
iş kümelerinin ise oldukça dezavantajlı bir konumda olduğunu göstermiştir. İş kümelerinin
bulunduğu illerde ve bölgelerde üniversiteler bulunuyor olmakla beraber çoğu kez
üniversitelerin kapasiteleri (nicelik olarak) iş kümelerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.
Bilgi kaynaklarına erişim konusunda Eskişehir, Bilecik ve Kütahya üçgenindeki Seramik İş
Kümesi’nin diğer iş kümelerine göre oldukça avantajlı bir konumda olduğu söylenebilir.
ÜSAMP kapsamında kurulmuş ve varlığını hala koruyan sayılı Ar-Ge merkezlerinden olan
Seramik Araştırmaları Merkezi (SAM), iş kümesi için ciddi bir bilgi kaynağı olarak
addedilmektedir. Ancak SAM yetkili ve çalışanları ile yapılan görüşmelerde Merkez’in
İspanya ve İtalya’daki merkezlere oranla eleman sayısı açısından oldukça dezavantajlı bir
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konumda bulunduğu teslim edilmiştir. Otomotiv Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi
(OTAM) için de benzer hususlar söz konusudur.
Bilgi kaynaklarına erişim açısından diğer iş kümelerine göre avantajlı bir konumda olduğu
iddia edilebilecek diğer bir iş kümesi de Ankara’daki İş ve İnşaat Makineleri İş Kümesi’dir.
Çankaya Üniversitesi ve OSTİM Yönetimi arasındaki yakın işbirliği sayesinde filizlenen
kümelenme girişimi oldukça özel bir konuma haizdir.
Stratejik bilgiye erişim konusunda yaşanan zorluklar, çalışılan her iş kümesinin ortak sıkıntısı
olarak belirmiştir. OEM (ve/veya ODM) olan büyük otomotiv üreticileri, elektrikli ve elektronik
ürün imalatçıları ve seramik sektöründeki birkaç büyük firma dışındaki firmaların stratejik
bilgiye erişimleri ya bulunmamaktadır ya da rekabetçi bir üstünlük yaratacak seviyede
değildir. Ancak bu noktada hem arz ham talep tarafında sıkıntılar bulunmaktadır. Stratejik
bilgi son derece değerli bir meta olup, üretimi ve dağıtımı zahmetli ve pahalıdır. Bu tür bilgiyi
üretmek ve/veya dağıtmak için oluşturulacak (veya oluşturulmuş) yapıların ayakta kalması
için talebin de anılan metanın değerini algılıyor olması gerekir.
Ulaşım Altyapısı

Türkiye’nin demiryolu altyapısındaki zayıflıklar ulaşım altyapısı açısından hiçbir iş kümesinin
uluslararası ölçekte rekabetçi olmadığı yönünde bir kanının hâsıl olmasına neden olmuştur.
Zira limanlara doğrudan erişimi olan iş kümelerinin dahi özellikle ham madde tedariki
konusunda demiryolu altyapısına ihtiyacı bulunmaktadır. Ulaşım altyapısı açısından en
avantajlı iki iş kümesi Mersin Tarım ve Gıda İş Kümesi ile İzmir Organik Gıda İş Kümesi’dir.
Ancak yapılan çalışmalarda İzmir Limanı’nın kapasite sorunları bulunduğu ve bu nedenle de
hizmet kalitesinde sorun yaşandığı gözlemlenmiştir.
Marmara Otomotiv İş Kümesi’nin ulaşım altyapısının Türkiye’nin diğer birçok bölgesine göre
daha iyi olduğu açıktır. Ancak; bu bölgede yapılan motorlu taşıt imalatının son 10 yılda en az
3 kat artmış olmasına rağmen, ulaşım altyapısının aynı düzeyde gelişmemesi şu anda ciddi
sorunlara yol açmaktadır.

Fiziki Altyapı

Proje kapsamında çalışılan iş kümelerindeki firmaların büyük bir kısmı organize sanayi
bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Organize sanayi bölgelerinin büyük bir bölümü de
firmalara güçlü bir fiziki altyapı ve ortak kullanım amaçlı tesisler sunmaktadır. Bu konuda
Eskişehir OSB, Bursa OSB, Denizli OSB ve Manisa OSB diğerlerine nazaran bir adım ileride
addedilebilir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda serbest bölgeler ön plana çıkmamıştır.
Ancak serbest bölgelerin ön plana çıkmaması bu bölgelerdeki fiziki altyapı koşullarından
ziyade seçilen iş kümeleri ile ilgilidir. Örneğin; İzmir’de Havacılık, Menemen’de Dericilik veya
Antalya’da Yat İmalatı iş kümelerinin Proje kapsamına alınmış olmaları halinde, serbest
bölgelerin fiziki altyapı sağlama konusundaki avantajlarının da daha belirgin hale geleceği
açıktır.

Finans kaynakları

Bir iş kümesinin rekabetçiliğini etkileyen faktör koşullarından birisi de finans kaynaklarıdır.
Finans kaynaklarına yukarıdaki tabloda yer verilmemesinin nedeni çalışılan her iş kümesinin
neredeyse aynı durumda olmasıdır. Türkiye’deki iş kümelerinin finansman kaynaklarına
erişim noktasında bir rekabetçi üstünlüğe sahip olduğunu iddia etmek oldukça güçtür.

Sonuç yerine…

Proje kapsamında analiz edilen iş kümelerinin büyük bir kısmında “miras” alınan faktör
şartlarının rekabetçi üstünlük oluşturacak şekilde güçlü olduğu görülmektedir. Temel faktör
koşulları açısından da çok ciddi sıkıntıların bulunduğunu iddia etmek güçtür, ancak bu
noktada birkaç istisna bulunduğunu da (örneğin, Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi’nin fiziki
altyapısı) belirtmek gerekir. Türkiye’deki birçok iş kümesi “ileri” faktör koşulları olarak
nitelendirilebilecek konularda belirli ölçüde zayıflıklar göstermektedir. Bu hususlar arasında
en sık olarak gündeme gelenler ise ulaşım altyapısı, ihtisaslaşmış beyin gücü ve stratejik
bilgi kaynakları olarak sıralanabilir.
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3.2. Firma Stratejileri, Rekabet ve İşbirliği Ortamı
“Rekabet Elması” modelinin “firma stratejileri ve rekabet” olarak adlandırılan kısmında,
işletmelerin

yönetim

yapısını

düzenleyen

şartlar

ve

firmalar

arasındaki

rekabet

incelenmektedir.
İş kümesi aktörlerinin arasındaki [yapıcı] rekabetin desteklenmesi faydaları kanıtlanmış ve
bulgularla desteklenmiş bir olgudur. Örneğin; kümeler üzerinde yapılan deneysel çalışmalar
iş kümelerinde bilginin artan ve yoğunlaşan rekabet ile üretildiğini ortaya koymaktadır. Porter
da küme dinamiklerinin en önemli unsurlarından birisinin firmalar arası rekabet olduğunun
altını çizmektedir. Küme teorisi “iş kümelerinde bilginin yerel hareketlilik ve kişiler arasındaki
sosyal ilişkiler aracılığı ile ortaya çıkan yayılma etkisiyle yaratıldığını” belirtmektedir. Burada
iş kümesindeki firmaların stratejileri ve rekabet halindeyken işbirliğine karşı yaklaşımları
kritik unsurlardan biridir. Eğer küme içindeki işletmeler birbirleriyle sürekli bir rekabet
içindelerse sürekli olarak yenilenme ve kendilerini rakipleri arasında farklılaştırma
konusundaki istekliliklerini ve dinamik yapılarını koruyabileceklerdir. Dolayısıyla firma
stratejileri ve rekabet, bölgesel inovasyon dinamiklerini kullanarak bölgesel rekabet gücüne
katkıda bulunur.
Tablo 5: Firma Stratejileri, Rekabet ve İşbirliği Ortamı
Kritik Kütle

Rekabetin
kalitesi

Firmalar arası
İşbirliği

Firma
Stratejileri

Girişimcilik
ortamı

Firma Yapıları

İzmir Organik Gıda
Ankara Yazılım
Marmara Otomotiv
Eskişehir, Bilecik, Kütahya
Seramik
Denizli Ev Tekstili
Konya Otomotiv Parça ve
Aksamları
Manisa Elektrikli ve
Elektronik Ürünler
Bodrum Yat İmalatı
Mersin Tarım ve İşlenmiş
Gıda
Ankara Makine (OSTİM, İş
ve İnşaat Makineleri)
Uluslararası Ölçekte Rekabetçi

Ulusal Ölçekte Rekabetçi

Rekabetçi Değil

Bu parametrenin dikkate aldığı bir diğer unsur da yeni işletmelerin kurulmasına yönelik olup,
iş ortamının yeni işletmelerin kuruluşuna yönelik düzenlemeler açısından elverişliliğini analiz
eder. İş kümesine yeni girişlerin çok düşük seviyelerde olduğu durumlarda, iş ortamının
girişimciliği desteklemediği anlaşılabilir. Firma stratejileri ve rekabetin değerlendirilmesinde
rekabetin yapısı, yeni iş oluşumu, firma stratejileri ve firma yapısı kullanılan önemli
parametrelerdir.
Kritik Kütle

Kritik kütle sadece firma sayısı ile ilgili bir unsur olmaktan ziyade, bir kümenin ihtisaslaşmış
bilgiyi “oluşturma” ve “yayma” kapasitesi ile ilgilidir. Bir kümedeki firmalar tarafından
oluşturulan, yayılan ve paylaşılan bilginin miktarı ve kalitesi, o kümenin büyüklüğü ve
kümenin bulunduğu bölgenin küme ile ilgili faaliyetlerdeki ihtisaslaşma derecesi ile yakından
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ilgilidir. Dolayısıyla kritik kütle kavramı bir taraftan küme içindeki firmaların sayısı diğer
taraftan da kümenin bulunduğu bölgedeki ilgili ve destek sektörlerin ve işbirliği kurumlarının
ihtisaslaşma derecesi ile ilgilidir.
Çalışılan iş kümeleri arasına kritik kütle bakımından küresel ölçekte rekabetçi olduğu
söylenebilecek tek iş kümesi Marmara Otomotiv İş Kümesi’dir. Zira anılan iş kümesi hem
oldukça büyüktür hem de bulunduğu bölgedeki iktisadi hâsılanın ve faaliyetlerin ciddi bir
kısmını teşkil etmektedir. Kritik kütle açısından en dezavantajlı olan iş kümesi ise Bodrum
Yat İmalatı İş Kümesi’dir. Anılan İş Kümesi’ndeki firma sayısı diğer kümelere göre oldukça
azdır, ayrıca İş Kümesi tarafından yaratılan hâsıla Bölge’nin toplam hâsılasına oranla
oldukça düşüktür.
Proje kapsamında incelenen diğer iş kümelerinin büyük bir kısmı kritik kitle ölçütü açısından
değerlendirildiklerinde Türkiye’de benzer alanlardaki diğer iş kümelerine göre avantajlı
olmakla beraber, uluslararası ölçekte rekabetçi değildir.
Rekabetin Kalitesi

Yukarıda da değinildiği gibi kümelenme yaklaşımı bir iş kümesindeki firmalar arasındaki
rekabet arttıkça o iş kümesinin rekabetçiliğinin de artacağını iddia etmektedir. Bu noktada
rekabetin yoğunluğu kadar kalitesi de önemlidir. Proje kapsamında çalışılan iş kümelerinin
birçoğunda yoğun bir rekabet olduğu, ancak rekabet kalitesinin ekseriyetle oldukça düşük
düzeylerde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Zira proje kapsamında görüşme yapılan firmaların
büyük bir kısmı rekabetin sadece fiyata dayalı olduğunu belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle,
sektördeki kalite ve teknik standartların oyunun kuralı haline geldiği her iş kümesinde,
rekabet ekseriyetle fiyat üzerinden yapılmaktadır. Çalışılan 10 iş kümesi arasında rekabet
kalitesinin biraz daha yüksek olduğu dört iş kümesi bulunmaktadır. Bunlardan üçünde
(Marmara Otomotiv, Manisa Elektrikli ve Elektronik Ürünler ve Eskişehir, Bilecik, Kütahya
Seramik) büyük firmaların bulunmasının ve bu firmaların küresel rekabet ortamının bir
parçası olmasının da etkisi ile rekabet kalitesi diğer iş kümelerine göre biraz daha yüksektir.
Ankara Yazılım İş Kümesi ise yazılım sektörünün kendisine özgü özellikleri nedeniyle
rekabet kalitesi daha yüksek iş kümeleri arasında yer almaktadır.

Firmalar arası İşbirliği

Firmalar arası işbirliği açısından çalışılan hiçbir iş kümesinin küresel ölçekte rekabetçi
olduğu düşünülmemektedir. Yapılan çalışmalarda ve toplantılarda iş kümelerini oluşturan
firmaların “zorunda kalmadıkça” işbirliği yapmadıkları, gerçekleşen işbirliklerinin ise kısa
dönemli olduğu açık bir dille ifade edilmiştir.
Bu noktada Proje kapsamında çalışılan dört iş kümesinin diğerlerinden biraz daha iyi
durumda olduğunu söylemek mümkündür:

•

Marmara Otomotiv İş Kümesi’nde OEM düzeyinde belirli bir seviyede de olsa işbirliği
bulunmaktadır. OTAM ve ortak bir “çarpma testi” alanının kurulması gibi girişimler
işbirliği bulunduğunun işaretidir.

•

Eskişehir, Bilecik, Kütahya üçgenindeki Seramik İş Kümesi’nin girişimleri ile kurulan ve
ulusal ölçekte hizmet veren Seramik Araştırmaları Merkezi, anılan iş kümesinde firmalar
arası işbirliğinin belirli bir olgunluğa eriştiğini göstermektedir.

•

Denizli Ev Tekstili İş Kümesi’ndeki firmalar arası işbirliğinin diğer iş kümelerinden daha
ileri olduğunu gösteren fiziki bir yapı olmamakla beraber, anılan İş Kümesi’ndeki sosyal
sermaye ve üretim sürecindeki işbirlikleri firmalar arası işbirliği açısından olumlu
sinyaller olarak addedilebilir.

•

Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesi’nde ise hali hazırda organize bir
kümelenme girişiminin bulunması, anılan İş Kümesi’nin firmalar arası işbirliği noktasında
diğer iş kümelerine göre daha avantajlı olduğu izlenimini yaratmaktadır.
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Hal böyle olmakla beraber, yukarıda sıralanan dört iş kümesi üzerinde yapılan çalışmalarda
firma temsilcileri küme içindeki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.
Firma Stratejileri

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda “firma stratejileri” başlığı altında seçilen iş
kümelerindeki firmaların inovasyon ve Ar-Ge hususlarının firma stratejilerine ne ölçüde etki
ettiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu noktadaki bulgular ise tekrar gözden geçirildiğinde
inovasyon ve Ar-Ge hususlarına verilen önemin, iş kümelerinin bir kalitesi olmaktan ziyade iş
kümeleri içindeki firmaların yapısı ile ilgili olduğu gözlemlenmiştir. Kurumsallaşma düzeyi
yüksek lider firmaların bulunduğu iş kümelerinde (örneğin, Marmara Otomotiv, Manisa
Elektrikli ve Elektronik Ürünler ve Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik) inovasyon ve Ar-Ge
KOBİ düzeyinde olmamakla beraber genelde ön plana çıkmaktadır. Ankara Yazılım İş
Kümesi’nde de inovasyon ve Ar-Ge’nin önemli bir yer tuttuğu açıktır. Zira bu iş kümesindeki
firmaların sahipleri genellikle mühendistir ve yüksek öğrenim seviyelerinin de katkısı ile
inovasyon ve Ar-Ge konularına büyük önem vermektedir.

Girişimcilik Ortamı

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda “girişimcilik ortamı” başlığı altında, yerel iş ortamının
yeni firma oluşumu ve iş fırsatlarını değerlendirebilme açısından elverişliliği analiz edilmiştir.
Ancak diğer birçok konuda olduğu gibi bu konuda da istatistiki verilere ulaşmak hayli güç
olduğu için, yapılan analizlere sayısal bir boyut kazandırılamamıştır.

Girişimcilik ortamı

açısından Ankara Yazılım İş Kümesi’nin diğer iş kümelerine göre daha avantajlı bir konumda
olduğu görülmektedir. Yazılım sektöründe faaliyet göstermeye başlamak için ciddi bir mali
kaynağa ihtiyaç duyulmamaktadır. Dolayısıyla, sektör genelinde sektöre “giriş engelleri” çok
yüksek değildir. Diğer taraftan, Ankara’da bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve
KOSGEB Teknoloji Merkezleri de yazılım konusunda faaliyet göstermek isteyen firmalara
birçok avantaj sağlamaktadır.
Üzerinde çalışılan diğer iş kümelerinde ise girişimcilik ortamının ciddi bir avantaj yarattığını
söylemek oldukça güçtür. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda girişimcilik başarı hikâyesi
olarak ifade edilebilecek birkaç örnek ile karşılaşılmış olmakla beraber, bu örneklerin geneli
temsil edemeyecek kadar istisnai bir seviyede olduğu gözlemlenmiştir.
Firma Yapıları

Çalışılan iş kümelerinde birkaç istisna dışında hâkim olan firma yapısının KOBİ niteliğindeki
aile şirketleri olduğu gözlemlenmiştir. İstisna olarak belirtilen Marmara Otomotiv ve Manisa
Elektrikli ve Elektronik Ürünler iş kümelerinde ise sayısal olarak KOBİ niteliğindeki aile
şirketleri baskın olsa da anılan iş kümelerinin rekabetçiliği açısından esasen lider firmaların
kurumsallaşmış olması belirleyici bir unsurdur. KOBİ niteliğindeki firmaların oransal olarak
en az görüldüğü iş kümesi ise Eskişehir, Bilecik, Kütahya üçgenindeki Seramik İş
Kümesi’dir.
İş kümelerinin rekabetçiliği açısından değerlendirildiğinde, firmaların büyük bir kısmının aile
şirketi olması, avantaj ve dezavantajları beraber barındırmaktadır. Aile şirketlerinin esnek
yapısı bazı kritik kararların daha çabuk alınmasını mümkün kılar. Esneklik bir avantaj olsa
da tüm kritik kararların sadece bir veya birkaç kişi (aile üyesi) tarafından, çoğunlukla da hızlı
bir şekilde, alınıyor olması bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Aile şirketinin temel
avantajlarından birisi de şirket yönetiminin işletmeye olan bağlılığıdır. Ancak, aile şirketleri
açısından en büyük dezavantaj mali kaynaklara erişim noktasında hissedilmektedir.
Dolayısıyla aile şirketlerinin bir iş kümesinde sayıca baskın olmasının avantajlı mı
dezavantajlı mı olduğu noktasında kesin bir saptama yapabilmek için daha detaylı analizlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak saha çalışmalarında sıkça gündeme geldiği ve farklı kurum ve
kuruluşlarca yayımlanan raporlarda da belirtildiği gibi aile şirketlerinin kurumsallaşma ve
büyüme konusunda ciddi sıkıntıları bulunmaktadır.

Sonuç yerine…

“Firma Stratejileri, Rekabet ve İşbirliği Ortamı” açısından tüm iş kümeleri için geçerliliği
olabilecek saptamalar yapmak oldukça zordur. İş ortamının elverişliliği tamamen yerel
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şartlara ve küme dinamiklerine bağlıdır. Yukarıda da özetlendiği gibi bazı iş kümeleri bu
konuda diğerlerine göre daha avantajlı olmakla beraber, küresel ölçekte rekabetçi kapasitesi
olan iş kümesi oldukça azdır.
Üzerinde çalışılan iş kümelerinde firmalar arası işbirliği seviyesinin oldukça düşük olduğu ve
firma stratejilerinde inovasyon ve Ar-Ge hususlarına yeterince önem verilmediği yönündeki
saptamaların ise neredeyse tüm iş kümeleri için geçerli olduğu söylenebilir. Bu iki sorunun
sadece firmaların kapasitelerinden kaynaklandığını ise iddia etmek güçtür. Firmaların
kapasiteleri doğal olarak denklemin bir parçasıdır, ancak denklemin istenilen sonuçları
vermemesinde diğer unsurların da payı bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye’de firmaları bir
arada çalışmaya teşvik edecek kamusal programların ve uygulamaların sayısı oldukça azdır.
Bu tür program ve uygulamalardan elde edilmiş birkaç başarı hikâyesinin arızi ve istisnai
olmasının engellenmesi için başarı ve başarısızlık hikâyeleri mukayeseli bir şekilde analiz
edilmelidir.
Uluslararası seramik iş kümeleri
Seramik kaplama malzemeleri üretiminde dünyanın en büyük üreticileri ve ihracatçıları olan İtalya ve İspanya’da iki önemli iş kümesi öne
çıkmaktadır. İtalya Sassuolo ve İspanya Castellon seramik iş kümeleri seramik sektöründe yönelimleri belirleyen, yeni teknolojileri oluşturan ve
sektörün gidişatına yön veren kümelerdir. Bu iki küme dünya seramik üretimi ve ihracatının %50’sinden fazlasını gerçekleştirmektedir. Her iki
küme içindeki firmalar kendi markalarının yanında kümenin bilinirliğinden de fayda sağlar hale gelmişlerdir.
Sassuolo ve Castellon Seramik Kümeleri
Firma Sayısı

Sassuolo ve Castellon Seramik Kümeleri

Ciro

İstihdam

İhracat

(Milyar Dolar)

(bin kişi)

(Milyar dolar)

Sassuolo
3,60

25
4,80

300

Dünya Üretiminden
Alınan Pay (%)

Güvenilirlik, Fiyat/Kalite Oranı

Entegre, büyük

Firma Yapısı

Küçük

Ana Makine - Ekipman

Teknoloji

Sırlama Teknolojileri

Stil, Dizayn, İmaj, Bilgi
birikimi

Paradigma

Süreç Teknolojileri

Sassuolo

Sassuolo

Castellon

Sassuolo

Castellon

Sassuolo

Rekabetçilik

1,76

21

Castellon

Tasarım, İmaj, Hizmet, Hızlı
teslim

3,20

Castellon

185

Dünya İhracatından
Alınan Pay (%)

%21

%20

?

%43

Eskişehir, Bilecik, Kütahya

%37
%57

%22

Kaynak: The Competitiveness Group,
2001 TCI Konf eransı
07.11.'08
Eskişehir

Castellon

Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Proje T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından
yönetilmektedir. Bu sunuş bir çalışma toplantısı esnasında kullanılmış olup, anılan toplantıdaki tartışmaların tamamını yansıtmıyor olabilir. Sunuşun içeriğinden adı geçen
kurumlar sorumlu değildir.
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07.11.'08
Eskişehir

Kaynak: INEF, 2001
Orijinal doküman İngilizce.

Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Proje T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından
yönetilmektedir. Bu sunuş bir çalışma toplantısı esnasında kullanılmış olup, anılan toplantıdaki tartışmaların tamamını yansıtmıyor olabilir. Sunuşun içeriğinden ad ı geçen
kurumlar sorumlu değildir.
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Seramik üretiminin yüksek entegrasyon gerektiren bir sanayi olmasına rağmen, bu kümelerdeki firmaların büyük bir çoğunluğunun belli
alanlarda uzmanlaşmaya gittiği gözlemlenmektedir. Bu ülkelerdeki seramik üreticileri hammadde karışımları, frit, hatta seramik çamurunu
hazır bir halde bu konuda uzmanlaşmış firmalardan tedarik etmektedirler. Yatay entegrasyon; paketleme, makine, boya ve kimyasal kaplama
(glazing), nakliye, dizayn tasarım, ve mesleki eğitim kurumları gibi sektörün rekabet gücüne etki eden alanlarda firmaların ve kapasitelerin
oluşmasına imkan vermiştir. Bu oluşumlar, sadece bölgelerindeki seramik üreticilerine değil, diğer ülkelerdeki seramikçilere de ürün ve hizmet
vermeye başlamıştır. Böylelikle bölgelerinin imajına ve marka haline gelmesine katkı sağlamışlardır. Küme içindeki seramik üretimi yapan
firmalar ve destekleyici yan sektörlerde oluşan teknik kapasite ve bölgelerin tanınırlığı sayesinde bu kümeler küresel seramik sanayinde “Trend
Yapıcı” haline gelmişlerdir.
Yatay entegrasyon ve kurulan ağların üzerinden işbirliklerinin oluşması, sektördeki firmalar arasında bilgi alışverişini de hızlandırmaktadır. Bu
sayede kümedeki bütün firmaların ihtiyaçlarına yönelik hizmet verebilen Ar-Ge ve teknoloji merkezleri oluşturulmuştur. Artan iletişim, ortak
ihtiyaçların daha hızlı bir şekilde tanımlanmasına ve bu ihtiyaçlara yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesini imkân sağlamaktadır.

3.3. Talep Şartları
Rekabet Elması, “Talep Koşulları” başlığı altında yerel pazarın yapısını ve dinamiklerini
inceler. Küme teorisine göre yerel talebin, kümelerin rekabet gücünü etkileyen üç önemli
özelliği bulunmaktadır: (1) Yerel talebin yapısı, (2) Yerel talebin büyüklüğü ve büyüme
potansiyeli ve (3) yerel tercihlerin ihracat pazarlarına yansıtılış mekanizmaları.
Yerel talebin yapısı (pazar kesimleri vb.), bir iş kümesinin ürün ve/veya hizmetlerinin hangi
şartlar altında yerel piyasaya sürüldüğü ve yerel piyasada nasıl tüketildiği ve/veya
kullanıldığını gösterir. Örneğin, Türkiye’nin demografik yapısı 1980 sonrası hızlı bir şekilde
değişmiştir. Bu tür değişiklikler kümelerin ürünlerini ve hizmetlerini kullanan kesimlerin
taleplerini de etkiler.
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Yerel talebin büyüklüğü ve gelişimi ile ilgili mülahazalar ise esasen bir iş kümesinin en
rahat ulaşabileceği pazarın potansiyelinin analizinden ibarettir. Yerel talep potansiyelinin
güçlü olması çoğu kez iş kümeleri için bir avantaj olarak addedilir. Ancak; özellikle yerel
piyasası dar olan ülkelerdeki bazı iş kümeleri bu durumu bir avantaj haline çevirmeyi
başarmış ve daha etkin uluslararasılaşma stratejileri izleyerek rekabetçiliklerini artırmayı
başarmışlardır.
Yerel tercihlerin ihracat pazarlarına yansıtılış mekanizmalarının iş kümeleri üzerindeki
olumlu etkisine en iyi örneklerden birisi kablosuz iletişim devi olan Nokia’nın Finlandiya’dan
çıkmış bir firma olmasıdır. Finlandiya’da kablosuz iletişim konusundaki yerel talep
uluslararası piyasalarda da yankı bulmuştur. Danimarka’daki iç talebin tasarım konusuna
verdiği özel önem, Danimarka firmalarını bu konudaki yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmeye
itmiş ve daha sonra da tasarım Danimarkalı firmaların uluslararası piyasalardaki temel
avantajlarından birisi haline gelmiştir.2
Tablo 6: Talep Şartları
Yerel talebin yapısı, büyüklüğü ve
gelişimi

Yerel tercihlerin dış pazarlara yansıtılış
mekanizmaları

İzmir Organik Gıda
Ankara Yazılım
Marmara Otomotiv
Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik
Denizli Ev Tekstili
Konya Otomotiv Parça ve Aksamları
Manisa Elektrikli ve Elektronik Ürünler
Bodrum Yat İmalatı
Mersin Tarım ve İşlenmiş Gıda
Ankara Makine (OSTİM, İş ve İnşaat Makineleri)
Uluslararası Ölçekte Rekabetçi

Ulusal Ölçekte Rekabetçi

Rekabetçi Değil

Talep şartları açısından yapılacak genel bir değerlendirme Konya Otomotiv Parça ve
Aksamları İş Kümesi’nin Proje kapsamında çalışılan iş kümeleri arasında en avantajlı
durumda olduğunu göstermektedir. Zira anılan İş Kümesi’nin, “Yenileme Pazarı”na yapılan
satışlar dışında, ana pazarı Marmara Otomotiv İş Kümesi’dir. Henüz Marmara Otomotiv ve
Konya Otomotiv Parça ve Aksamları iş kümeleri arasında ciddi miktarda bir ticari ilişki
bulunmasa dahi, Marmara Otomotiv İş Kümesi gibi küresel rekabetçiliği olan bir iş kümesinin
potansiyel bir pazar olarak varlığı, Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesi için ciddi
bir avantajdır.

2

Rekabet Elması yaklaşımının yerel talebe bu denli önem vermesi, çoğu kez modelin küresel talebi göz ardı ettiği şeklinde yorumlanmakta ve modelin eksik (hatta
yanlış) olduğu iddia edilebilmektedir. Rekabet Elması yaklaşımı esasen analitik bir “çerçeve” sunmaktadır ve uluslararası talebin önemsiz olduğu şeklindeki bir
iddiaya modeli geliştiren kişiler tarafından yapılmış yayınlarda rastlanılmamıştır. Örneğin, ABD’deki seramik kaplama malzemesi talebinin artması hem Sassuolo
(İtalya), hem Castellon (İspanya) hem de EBK Seramik iş kümeleri için bir fırsattır.
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Avantajlı bir konumda olduğu iddia edilebilecek diğer bir iş kümesi ise Ankara Yazılım İş
Kümesi’dir. Zira anılan İş Kümesi için kamu kuruluşları ciddi ve sofistike bir pazar
oluşturmaktadır.
Çalışılan iş kümeleri arasında yerel talep şartları açısından en dezavantajlı konumda olan iş
kümesi ise Marmara Otomotiv İş Kümesi’dir. Türkiye’de 1000 kişi başına düşen taşıt aracı
sayısının dünya ortalamasının altında olduğu tahmin edilmektedir. Nihai araç fiyatlarına
etkisi olan diğer bir unsur ise vergi politikalarıdır.
Sonuç yerine…

Türkiye, 70 milyonu aşan genç nüfusu ile Proje kapsamında çalışılan birçok iş kümesi için
esasen büyük bir iç pazar oluşturmaktadır. Ancak, yerel talebin çok kırılgan ve fiyat esnekliği
oldukça düşük bir yapı sergilemesi nedeniyle çalışılan iş kümelerinin büyük bir kısmı yerel
talepten ziyade dış piyasalara yönelmiştir. İhracata dayalı bir büyüme stratejisinin izlendiği
bir ülkede şartların bu şekilde tezahür etmesi doğal karşılanabilecek olmakla beraber,
sadece dış pazara odaklanmak birçok iş kümesinin daha rekabetçi olabilmesi yönünde
önemli bir fırsat oluşturabilecek iç pazarı neredeyse tamamen göz ardı etmesine neden
olmuştur.
Proje kapsamında yol haritası hazırlanan iş kümelerinden sadece İzmir Organik Gıda İş
Kümesi yerel pazarın uluslararası rekabetçilik açısından da ciddi bir fırsat oluşturduğunu
teslim ederek, yerel piyasalara yönelik faaliyetleri yol haritasına dâhil etmiştir.

3.4. İlgili ve Destek Sektörler
Rekabet Elması çerçevesinde ilgili ve destek sektörlerin rekabetçi bir şekilde varlığı iş
kümesinin rekabet gücü için belirleyici unsurlardan biridir.
Tablo 7: İlgili ve Destek Sektörler
İlgili Sektörler
ve İş Kümeleri

Hammadde
ve/veya Ara Mal
Tedarikçileri

Makine ve
Donanım
Tedarikçileri

Hizmet
Sağlayıcılar

Hizmet
Sağlayıcılar

Hizmet
Sağlayıcılar

(Lojistik)

(AR-GE vb.)

(Diğer)

[

[

[

İzmir Organik Gıda
Ankara Yazılım
Marmara Otomotiv
Eskişehir, Bilecik, Kütahya
Seramik
Denizli Ev Tekstili
Konya Otomotiv Parça ve
Aksamları
Manisa Elektrikli ve
Elektronik Ürünler

[

Bodrum Yat İmalatı
Mersin Tarım ve İşlenmiş
Gıda
Ankara Makine (OSTİM, İş
ve İnşaat Makineleri)
Uluslararası Ölçekte Rekabetçi

Ulusal Ölçekte Rekabetçi

Rekabetçi Değil

[

İlgili Değil

İlgili ve destek sektörlerin varlığına ek olarak iş kümesi ile bağlantılarının güçlü olması da
ayrıca önemlidir.
İlgili Sektörler ve İş Kümeleri
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oldukça avantajlı bir konumda oldukları ifade edilebilir. Örneğin; Ankara (OSTİM) İş ve
İnşaat Makineleri İş Kümesi, Ankara’da güçlü bir inşaat sektörünün bulunuyor olmasının;
Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi ise Bodrum’un turizm kapasitesinin getirdiği rekabetçi
üstülüklerden faydalanmaktadır. Keza, İzmir Organik Gıda İş Kümesi için bölgede gelişmiş
bir gıda sektörünün varlığı, Ankara Yazılım İş Kümesi için ise birçok kamu kuruluşunun
merkezi satın almalarının Ankara’dan yapılıyor olması büyük bir avantajdır.
Hammadde ve/veya Ara Mal

“Hammadde ve/veya Ara Mal Tedarikçileri”nin iş kümelerinin rekabetçiliklerine katkısı

Tedarikçileri

tamamen yerel şartlara bağlı olarak değişmektedir. Bazı iş kümeleri bu konuda
avantajlıyken, bazıları (örneğin, Bodrum Yat İmalatı) belirli dezavantajları yaşayabilmektedir.

Makine ve Donanım

Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon yapan makine imalatçısı sayısı oldukça düşüktür. Yaklaşık

Tedarikçileri

11.000 firmanın faaliyet gösterdiği bir sektörde sadece 446 patentin bulunması ve sektör
cirosunun sadece %1’inin Ar-Ge için kullanılıyor olması (MMO, 2008), Makine İmalat
Sanayi’nin Ar-Ge ve inovasyon açısından durumunu özetleyen göstergeler olarak dikkat
çekmektedir. Makine İmalat Sanayi’nin bu noktadaki zaafı Proje kapsamında yapılan
çalışmalarda gündeme gelmiştir. Örneğin, Mersin Tarım ve İşlenmiş Gıda İş Kümesi’ndeki
firmalar yerli makinelere güvenemediklerini açık bir dille ifade etmişlerdir. Eskişehir, Bilecik,
Kütahya üçgenindeki Seramik İş Kümesi’nde ise en zayıf noktalardan birisi makine
üreticilerinin bulunmaması olarak ifade edilmiştir.

Hizmet Sağlayıcılar (Lojistik)

Lojistik hizmeti sağlayıcılarının iş kümelerinin rekabetçiliklerine katkısı tamamen yerel
şartlara bağlı olarak değişmektedir. Bazı iş kümelerinden yerel aktörler tarafından atılan
adımlar (lojistik köyleri, ortak lojistik firmaları vb.) firmaların rekabetçiliklerini arttırma
kapasitesine sahiptir. Demiryolu yükleme, boşaltma vb. hizmetlerin yetersizliği ise neredeyse
tüm iş kümeleri için geçerli olan bir zaaf olarak tespit edilmiştir.

Hizmet Sağlayıcılar (AR-GE,

Çalışılan 10 iş kümesi içerisinde sadece Marmara Otomotiv ve Eskişehir, Bilecik, Kütahya

inovasyon, tasarım)

Seramik iş kümelerinde Ar-Ge konusunda hizmet sağlayan kurumsallaşmış yapılar (OTAM,
SAM, ODAGEM) mevcuttur. Bu kurumların kapasiteleri ile ilgili sıkıntılar bulunduğu ise hem
anılan kurumların çalışanları ve hem de firma temsilcileri tarafından kabul edilmektedir.

Hizmet Sağlayıcılar (Diğer,
danışmanlık, pazarlama vb.)

İş kümelerinde faaliyet gösteren firmaların büyük bir kısmının danışmanlık ve pazarlama gibi
hizmetlere ulaşımı oldukça sınırlıdır. Bu konuda diğer iş kümelerinden biraz daha avantajlı
konumda bulunan iş kümeleri AB İş Geliştirme Merkezleri’nin yer aldığı illerdir. Ancak bu
konuda yeni (diğer bir ifadeyle, halen AB finansmanı ile faaliyet gösteren) ve eski (diğer bir
ifadeyle, kendi mali olanakları ile faaliyetlerini yürüten) ABİGEM’ler arasında bir fark
bulunmaktadır. “Eski” olarak tabi edilen ABİGEM’ler hizmetlerini piyasa şartlarında
sunmaktadır.

Sonuç yerine…

İlgili ve destek sektörlerin iş kümeleri açısından oluşturdukları rekabetçi üstünlükler
konusunda genel bir saptama yapmak oldukça güç olmakla beraber; hizmet sektörleri ile
üretim sektörleri arasındaki ilişkilerin, özellikle katma değeri yüksek hizmet sektörleri göz
önünde bulundurulduğunda, çok düşük bir seviyede olduğu söylenebilir. Yol haritalarında
ise sadece birkaç istisna (örneğin, İzmir Organik Gıda İş Kümesi) dışında ilgili ve destek
sektörlerin geliştirilmesine yönelik stratejiler bulunmaktadır.

3.5. Kamu Kuruluşları ve İşbirliği Yapılan Kurumlar
Kamu politikaları ve kamusal niteliği olan icraatlar iş kümelerinin rekabet güçlerini
etkilemektedir. Örneğin, kamu kurumları sofistike bir alıcı (müşteri) olarak yerel üretim
kapasitesinin gelişmesine etki edebilir. Aşağıdaki şekilde kamunun rekabet elması
üzerindeki muhtemel etkilerinden örnekler verilmektedir.
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Şekil 3:Kamu’nun Rekabet Elması üzerindeki etkileri






Kanuni düzenlemeler ve düzenli kontrol ile adil bir rekabet ortamının
yaratılması,
Etkin girişimcilik politikaları ile firma oluşumunun desteklenmesi,
Yabancı sermayeli firmaların iş kümelerine çekilmesi,
Vergi vb. düzenlemeler ile AR-GE ve inovasyona yönelik faaliyetlerin
desteklenmesi,
…

Kamu
Firma Stratejileri ve
Rekabet Ortamı







Fiziki altyapının güçlendirilmesi,
Ulaştırma altyapısının
güçlendirilmesi,
İnsan kaynaklarına erişimin
kolaylaştırılması için “aktif işgücü”
vb. programların geliştirilmesi ve
uygulanması,
…

Yerel talebin canlandırılması,
Sofistike bir alıcı olarak alım
yapılması,
Kamu ihaleleri,
Standartların yükseltilmesi ile
talep kalitesinin güçlendirilmesi,
…




Faktör (girdi) Şartları

Talep Koşulları





İlgili ve Destek
Sektörler





İşbirliği
Kurumları

İlgili ve destek sektörlere yabancı yatırımcıların
çekilmesi,
İlgili ve destek sektörlerin gelişimi ve rekabet
güçlerinin arttırılması için politika ve programlar
geliştirilmesi ve uygulanması,
…




Sivil toplum girişimlerinin
güçlendirilmesi
Üniversite – sanayi işbirliği
ortamının güçlendirilmesi

Özetle, kümelenme yaklaşımı, kamunun iş kümelerinin rekabet gücünü destekleyecek
uygun bir iş ortamı sağlaması gereğine işaret etmektedir.
İşbirliği Kurumları (İK) iş kümelerinin daha rekabetçi olabilmek için birlikte çalıştıkları
kurumlardır. Türkiye’de bu kurumlar arasında üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları,
ihracatçı birlikleri, Sektörel dernekler, vakıflar, organize sanayi bölgeleri ve araştırma
kuruluşları gösterilebilir.
Tablo 8: Kamu Kuruluşları ve İşbirliği Kurumları
Kamu Kuruluşları ve
Kalkınma Ajansları

Üniversiteler

Odalar, İhracatçı Birlikleri,
OSB’ler

Sektörel Dernek ve
Vakıflar

İzmir Organik Gıda
Ankara Yazılım
Marmara Otomotiv
Eskişehir, Bilecik, Kütahya
Seramik
Denizli Ev Tekstili
Konya Otomotiv Parça ve
Aksamları
Manisa Elektrikli ve
Elektronik Ürünler
Bodrum Yat İmalatı
Mersin Tarım ve İşlenmiş
Gıda
Ankara Makine (OSTİM, İş
ve İnşaat Makineleri)
Uluslararası Ölçekte Rekabetçi
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Kamu Kurumları

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda kamu kurumlarının kümelerinin rekabetçiliği
üzerindeki etkileri ile ilgili alınan geri beslemeler çok geniş bir düzleme yayılmış olup,
özellikle firma temsilcilerinin yaptıkları yorumların çeşitliliği bu konuda genel bir saptama
yapılmasına imkân vermemiştir. Örneğin; 5084 sayılı Kanun’dan yararlanan iş kümeleri bu
Kanunu ve getirdiklerini savunmakta, Kanun kapsamına girmeyen iş kümeleri ise anılan
Kanun’un haksız rekabet yarattığını ileri sürmektedir.
Kamu kurumları açısından diğer iş kümelerine göre daha avantajlı olduğu düşünülen iki iş
kümesi bulunmakta olup, bu iki iş kümesi de Türkiye’de kalkınma ajanslarının ilk olarak
kurulduğu bölgelerde faaliyet göstermektedir.

Üniversiteler
Mevcut “sistem” üniversite-sanayi
işbirliğini teşvik etmemektedir. Bu
ilgili aktörlerden ziyade sistemin bir
hatasıdır ve sistemik bir çözüm
üretilmesi gerekir.

Odalar, İhracatçı Birlikleri,
OSB’ler

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının yaygınlaşması için en önemli unsurlardan bir tanesi de
üniversite ve sanayi arasında etkin bir işbirliği bulunmasıdır. Üniversitelerde uygulanmakta
olan mevcut “Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği” sebebiyle, üniversite kadrolarının özel
sektöre vermekte olduğu hizmetlerden aldığı gelirin büyük bir kısmı döner sermaye
tarafından kesilmektedir. Bu sebeple üniversitedeki eğitmen ve araştırma personelinin özel
sektörle birlikte çalışma müşevviği zayıflamaktadır. Döner sermaye kesintilerinin azaltılması
için bazı üniversiteler teknoparklar üzerinden kurulan şirketleri kullanmaktadır.
Proje kapsamında çalışılan 10 iş kümesinin 7’sinde odalar, ihracatçı birlikleri ve/veya
OSB’lerden alınan desteğin kümenin rekabetçilik kapasitesine olumlu tesir ettiği izlenimi
oluşmuştur. Odalar, ihracatçı birlikleri ve OSB’lerin destek seviyelerini mukayeseli olarak
analiz etmek mümkün olmamakla beraber, OSTİM’in kümelenme yaklaşımına dayalı
kalkınma stratejisinin ve bu strateji çerçevesinde Çankaya Üniversitesi dâhil olmak üzere
diğer işbirliği kurumları ile başlattığı çalışmaların Türkiye için bir örnek teşkil ettiği
düşünülmektedir.

Sektörel Dernek ve Vakıflar

Proje kapsamında birçok dernek ve vakıf ile işbirliği yapılmış olup, birçok iş kümesinin sivil
toplum kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerinden olumlu şekilde etkilendiği müşahede
edilmiştir. Bu konuda diğerlerine göre daha dezavantajlı olduğu düşünülen üç iş kümesi
bulunmaktadır: Bodrum Yat İmalatı, Konya Otomotiv Parça ve Aksamları ve Ankara Yazılım
iş kümeleri.

Sonuç yerine…

Kamu kurumları ve işbirliği kurumlarının bir iş kümesinin rekabet gücüne etki ettikleri açıktır.
Hazırlanan yol haritalarında bu konularda detaylı analizler bulunmaktadır. İşbirliği kurumları
başlığı altında incelenen üniversite-sanayi işbirliği hususunda ise Türkiye genelinde bir zaaf
bulunduğu düşünülmektedir.
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4.

Türkiye’deki Diğer İş Kümeleri ve Kümelenme
Girişimlerinden Örnekler
Daha önce de belirtildiği gibi Proje kapsamında yol haritası hazırlanan iş kümelerinin
Türkiye’nin en rekabetçi ve güçlü iş kümeleri olduğu şeklinde bir iddia bulunmamaktadır. Zira
Proje bir öğrenme deneyimi olarak tasarlanmış olup, küme seçimleri de bu çerçevede
yapılmıştır. Bu kısımda proje kapsamına alınamamış olmasına rağmen, kümelenme
konusunda ileride yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken birkaç iş
kümesi hakkında özet değerlendirmeler sunulmaktadır.

4.1. Bursa Tekstil İş Kümesi
Bursa Tekstil İş Kümesi’nin kökleri ipek dokumacılığına dayanmakta olup, günümüzden
1500 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. İpek Çin dışında ilk defa Bursa yöresinde üretilmeye
başlanmış ve Bursa Osmanlı İmparatorluğu’nun “dokumacılık” merkezi olmuştur. Bursa’da
tekstil sektörünün gelişimine önemli katkıları olan diğer bir gelişme de 1938’de Merinos
fabrikasının kurulmasıdır. 1970’li yıllarda İl’de kurulan polyester üretim tesisleri ile doğal ipek
lifinden suni ve sentetik iplik dönemine geçilmiştir. Dolayısıyla; tekstil sektörünün Bursa’nın
sanayi dokusunun geleneksel olarak merkezinde yer almış ve aynı zamanda ülke
ekonomisine ciddi katkılarda bulunmuş bir sektör olduğunu iddia etmek yanıltıcı
olmayacaktır.
“Şam, Kefe ve Bursa’da ipekten güzel kumaşlar yapılmaktadır ve ipek
Bursa’dan Venedik ve Lucca’ya satılmakta; orada da güzel kadifeler
dokunmaktadır.”
Schiltberger, Seyyah ve Yazar,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Bursa’daki en büyük 250 firmanın
sektörel dağılımını inceleyen bir raporda 2007 yılında Bursa’daki en büyük 250 firmadan 60
tanesinin tekstil – hazır giyim sektöründe faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
TİM tarafından açıklanan verilere göre, Bursa’dan yapılan Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı
2008 yılında 947 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu rakama hazır giyim ve otomotiv
sektörlerinde girdi olarak kullanılan tekstil ve hammaddeleri de dâhil edilirse ihracat
hacminin 1,5 milyar Dolar’ı aştığı görülmektedir.
Şekil 4: Bursa’nın Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

Tekstil ve Hammaddeleri

ocak

şubat

mart

nisan

mayıs

83,58

85,06

89,12

86,22

87,69

haziran temmuz ağustos
74,72

74,59

72,11

eylül

ekim

kasım

aralık

83,18

75,19

76,64

58,55

Teknoloji tekstil sektörü açısından kritik bir öneme sahiptir. Tekstil sektörünün teknolojik
faaliyet konuları; iplik, tasarım, dokuma kumaş, örme kumaş, nonwoven, tekstil terbiyesidir
(boya, baskı, apre). Dokuma, örme, nonwoven safhaları ham bezin üretilmesinde kullanılan
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üç farklı teknolojidir. Tekstil terbiyesi, kumaşa renk, desen veren ve kumaşın kullanma
özelliklerinin geliştirildiği üretim sürecidir. Bu üretim zinciri bugün de geçerliliğini
korumaktadır. Ancak gelecekte akıllı tekstil ürünlerinin üretiminde ve teknik tekstillerde
gelişmelerin olması durumunda bu üretim zincirinin halkası daha geniş yer kaplayabilecektir
(Kaynak: UİB).
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin liderliğinde Bursa Tekstil İş Kümesi’nin rekabetçiliğinin
artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde Bursa Tekstil Teknolojileri
Merkezi’nin (BTTM) kurulmasına karar verilmiştir. BTTM’nin genel amacı Bursa ve
çevresinde ihracatın artırılması ve geliştirilmesine yönelik olarak tekstil firmalarının yenilikçi
ve teknik tekstil ürünleri üretmelerinin sağlanması, moda ve markaya yönelik katma değeri
yüksek ürünlerin geliştirilmesi, üretim verimliliğinin arttırılmasıdır.
BTTM’nin aşağıdaki birimlerden oluşması planlanmaktadır.

•

Ar-Ge/Ür-Ge Birimi: Bu birimin amacı sektöre yön verecek şekilde üyelerle birlikte
projeler hazırlayarak uygulama araştırmaları gerçekleştirmek ve sektörün ihtiyaç
duyduğu performans testlerini bir ücret karşılığı yapmaktır.

•

Eğitim ve Bilinçlendirme Birimi: Bu birimin amacı, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda
eğitiminin merkezi bir birim tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak ve yeni teknolojiler,
inovatif tasarım ve teknolojiler ve sektördeki yeni eğilimler konusunda bir koordinasyon
çerçevesinde sektörü bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Bu amaçla kurs, seminer,
sempozyum ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler. Oluşturulacak web sayfası ile
ücretli eğitim vermek, merkezde işletmeler için ortak veya işletmelere özel eğitimler
vermek; eğitim amaçlı kitap, kitapçık, CD vb. hazırlamak da bu birimin görevleri
arasındadır. Birim uzman eğiticileri, merkez vasıtasıyla üniversitelerden temin eder.

•

İşbirliği ve Koordinasyon Birimi: Bu birimin amacı, tekstil sektöründe paydaşlar
arasında etkin iletişim, işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasıdır. Özellikle üniversitesanayi işbirliğini geliştirmek, ortak Ar-Ge projeleri oluşturulmasını sağlamak amacıyla
oluşturulan bu birim, üyelerden seçilecek sanayiciler, KOSGEB ve akademisyenlerden
oluşacaktır. Oluşturulacak bir web portalı ile paydaşlar arasında doğrudan iletişimin
sağlanması mümkün olabilecektir. Lisansüstü çalışmaların sanayicilerle birlikte
planlanması, proje havuzu oluşturulması, projelerin periyodik olarak paydaşlara
sunulması gibi faaliyetler bu birimin görevleri arasındadır.

•

Tanıtım Pazarlama ve Dağıtım Birimi: Bu birimin amacı, sektörü fuarlar, tanıtımlar ve
diğer organizasyonlar hakkında bilgilendirmek, reklam, tanıtım ve markalaşma
konularında danışmanlık hizmeti vermektir.

•

Etik Değerler ve Fikri Mülkiyet Hakları Birimi: Bu birimin amacı, sektörde etik
değerlerin yerleşmesine eğitim yoluyla katkıda bulunmak, bu konuda bilinçlendirme ve
bilgilendirme çalışmaları yapmaktır.

•

İdari ve Mali İşler Birimi: Merkezin faaliyetleri ile ilgili idari ve mali işlerin yürütülmesini
sağlayacaktır.

Aşağıdaki tabloda Bursa Tekstil İş Kümesi’ne yönelik olarak hazırlanmış özet mahiyetteki
rekabetçilik analizi sunulmaktadır. Analizin gösterdiği gibi Bursa Tekstil İş Kümesi (BUTİK)
hâlihazırda küresel ölçekte rekabetçi kapasiteyi haiz bir iş kümesidir. Bursa’nın genel iş
ortamının ve altyapısının güçlü olmasına ek olarak, bölgede güçlü iş kümelerinin bulunması
da BUTİK’in rekabetçiliğini arttırmaktadır.
Bursa Tekstil Teknolojileri Merkezi’nin kurulmasına yönelik çalışmanın ise İş Kümesi’nin
uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde rekabetçi kalmasına destek olacağı açıktır. Yapılacak
çalışmaların enerji verimliliği ve çevre dostu üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması gibi
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girişimleri de içermesi durumunda BUTİK’in hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda özel
ve taklit edilmesi güç bir değer önerisi ile yer alacağı düşünülmektedir.
Tablo 9: Bursa Tekstil İş Kümesi – Rekabetçilik Analizi
Faktör Şartları

Konum ve yaşam kalitesi

- Faktör şartları açısından Bursa Tekstil İş Kümesi’nin
oldukça avantajlı bir konumda bulunduğunu söylemek
mümkündür,

İklim ve doğal kaynaklar

- İl’in tekstil konusunda bin yılı aşan geçmişi Tekstil İş
Kümesi’nin güçlü bir işgücü piyasasına sahip olmasını
sağlamıştır,

İşgücü piyasası (Mavi Yakalı)
İşgücü piyasası (Beyaz Yakalı)

Ulaşım altyapısı

- Ulaşım altyapısı güçlü olmakla beraber, Bursa ve
civarının iş yükünü taşıyabilmesi için gelişmesi
gerekmektedir,

Fiziki altyapı

- Fiziki altyapı oldukça güçlüdür.

Kritik kütle

- Bursa Tekstil İş Kümesi “Kritik Kütle” açısından avantajlı
bir konumdadır, iş kümesi hem büyüktür hem de
bölgesel hâsılanın ciddi bir kısmını oluşturmaktadır.

Bilgi kaynakları

Firma
Stratejileri,
rekabet ve
işbirliği ortamı

Rekabetin kalitesi

- Rekabetin kalitesi konusunda Türkiye genelinde olduğu
gibi fiyata dayalı rekabet ön plandadır, ancak son
dönemlerde teknoloji ve inovasyon firma stratejilerinde
önemli bir yer almaya başlamıştır,

Firmalar arası İşbirliği
Firma stratejileri
Girişimcilik ortamı

- Bursa’daki en büyük 250 firmadan 60 tanesinin tekstil –
hazır giyim sektöründe faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir

Firma yapıları
Yerel Talep
Koşulları

Yerel talebin yapısı ve gelişimi

İlgili ve destek
sektörler

İlgili Sektörler ve İş Kümeleri

Yerel tercihlerin dış pazarlara yansıtılış mekanizmaları

Hammadde ve/veya Ara Mal
Makine ve Donanım Tedarikçileri
Hizmet Sağlayıcılar (Lojistik)
Hizmet Sağlayıcılar (AR-GE vb.)
Hizmet Sağlayıcılar (Diğer)

Kamu kurumları
ve işbirliği
kurumları

Kamu kurumları
Üniversiteler
Oda, İhracatçı Birliği ve OSB’ler

- Özellikle otomotiv ve hazır giyim sektörlerinden gelen
talep oldukça büyüktür.
- Bölge’deki Otomotiv ve Hazır Giyim iş kümeleri ile
Tekstil İş Kümesi arasında ciddi bir bağ vardır,
- Hammadde temini bölge dışından yapılmaktadır,
- Makine ve donanım tedarik ve tamir hizmetleri İl’de
mevcuttur,
- Bursa Tekstil Teknolojileri Merkezi AR-GE konusunda
verilen hizmetlerdeki açığın kapanmasına katkıda
bulunacaktır.
- Bursa Tekstil İş Kümesi, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası,
OSB’ler, Uludağ İhracatçı Birlikleri, BEGEV, BUSİAD
Uludağ Üniversitesi gibi güçlü işbirliği kurumları
tarafından desteklenmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları
Uluslararası Ölçekte Rekabetçi

Ulusal Ölçekte Rekabetçi

Rekabetçi değil

4.2. Ankara (OSTİM) Savunma Yan Sanayisi İş Kümesi
Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından yayımlanan “2007’de Sayılarla
Savunma Sanayimiz” başlıklı raporda, 2007 yılında savunma sanayi imalatçılarının Türk
Silahlı Kuvvetleri’ne yaptıkları satışlar ve gerçekleştirdikleri ihracatın 2 milyar Dolar’ı aştığı
belirtilmektedir. Aynı raporda toplam cironun %23’ünü Deniz Araçları, %22’sini Elektronik,
%14’ünü Silah, mühimmat, roket, füze, %13’ünü Kara Taşıtları ve %11’ini Havacılık ve Uzay
ürünlerinin oluşturduğu ve dolayısıyla da bu beş alt sektörün toplam cironun %83’lük
kısmına tekabül ettiği ifade edilmektedir. Toplam cironun %31’i Kamu3 tesisleri, %33’ünü
Vakıf4 tesisleri, geri kalan kısmını ise özel sektör gerçekleştirmektedir. Savunma
sektöründeki AR-GE harcamalarının toplam ciroya oranı %6 olup, bu oran Türkiye’deki diğer
sektörlerin ortalamasından oldukça yüksektir.
Sorunlu bir jeopolitik bölgede yer alan Türkiye, her yıl bütçesinin önemli bir kısmını savunma
yatırımı ve giderlerine ayırmaktadır. Savunma harcamalarının yüksek olması, milli savunma
sanayilerinin gelişmesinin en önemli itici gücüdür. Türkiye yıllık 3,5 milyar ABD Doları’na

3

MKEK, Gölcük ve İstanbul Tersaneleri ve Kuvvet Komutanlıklarına bağlı tesisler

4

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın Bağlı kuruluşları (ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN)
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yakın savunma sistemi tedarik harcaması ile önemli bir iç pazara sahiptir. “Savunma
harcamalarında dışa bağımlılığı azaltmak" Türkiye’nin önemli bir stratejik önceliği olmasına
rağmen, ihtiyaçların milli imkânlarla karşılanma oranı halen ortalama %25’ler seviyesindedir.
Savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payının arttırılması yönündeki ihtiyacı
da dikkate alarak, “Savunma Yan Sanayi Kümelenme Çalışmaları” hâlihazırda savunma
sanayisine üretim yapan 77 OSTİM firması ile başlatılmıştır.
Tablo 10: OSTİM Savunma Yan Sanayi İş Kümesi – Rekabetçilik Analizi
Faktör Şartları

Konum ve yaşam kalitesi

- Ankara’nın yüksek yaşam kalitesi ihtisaslaşmış beyaz
yakalı işgücünün Bölge’ye çekilmesini ve Bölge’de
tutulmasını sağlamaktadır.

İklim ve doğal kaynaklar

- Ankara’daki 11 adet Üniversite’nin 10’unda mühendislik
fakülteleri bulunmaktadır.

İşgücü piyasası (Mavi Yakalı)
İşgücü piyasası (Beyaz Yakalı)

- Ankara’nın güçlü bir ulaşım altyapısı bulunmaktadır.

Bilgi kaynakları

- OSTİM OSB savunma yan sanayindeki firmalar için
güçlü bir fiziki altyapı sağlamaktadır.

Ulaşım altyapısı
Fiziki altyapı
Firma
Stratejileri,
rekabet ve
işbirliği ortamı

- İş Kümesi’nde yer alan firmalarda çalışan üniversite
mezunu ve yabancı dil bilen personel sayısı oldukça
fazladır. Bu personel sadece teknik anlamda değil,
kültürel anlamda da işbirliklerinin geliştirilmesi için gerekli
yetkinliğe sahiptir.

Kritik kütle
Rekabetin kalitesi
Firmalar arası İşbirliği
Firma stratejileri

- Firmaların birçoğu patent, patent veritabanlarının
kullanımı, Ar-Ge destekleri, projelendirme vb. konularda
deneyim kazanmışlardır.

Girişimcilik ortamı
Firma yapıları
Yerel Talep
Koşulları

Yerel talebin yapısı ve gelişimi

İlgili ve destek
sektörler

İlgili Sektörler ve İş Kümeleri

Yerel tercihlerin dış pazarlara yansıtılış mekanizmaları

- Savunma Yan Sanayi ile ilgili olabilecek birçok sektör
OSTİM OSB’de yer almaktadır,

Hammadde ve/veya Ara Mal

- Ana alıcılar olan ASELSAN, TAİ, ROKETSAN, MKE,
OTOKAR, FNSS firmaları OSTİM OSB’ye yakındır.

Makine ve Donanım Tedarikçileri

- AR-GE konusunda ihtisaslaşmış hizmetler sağlayan
yapıların güçlendirilmesi gerekmektedir.

Hizmet Sağlayıcılar (Lojistik)
Hizmet Sağlayıcılar (AR-GE vb.)

- Ankara’da her gün biraz daha güçlenen bir Yazılım İş
Kümesi bulunmaktadır.

Hizmet Sağlayıcılar (Diğer)
Kamu kurumları
ve işbirliği
kurumları

- Türkiye’nin yıllık savunma sistemi tedarik harcaması 3,5
milyar ABD Dolar civarındadır.

Kamu kurumları

- Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri

Üniversiteler

- OSTİM OSB firmalara birçok konuda hizmet vermektedir
(eğitim vb.)

Oda, İhracatçı Birliği ve OSB’ler

- TÜBİTAK, TTGV

Sivil Toplum Kuruluşları
Uluslararası Ölçekte Rekabetçi

Ulusal Ölçekte Rekabetçi

Rekabetçi değil

4.3. Kümelenme Girişimleri
Ulusal Kümelenme Politikası Projesi çerçevesinde incelenememiş olmakla beraber, proje
kapsamında yapılan çalışmalara Türkiye’de hâlihazırda birçok kümelenme girişimi
başlatılmış veya başlatılmak üzere olduğu da tespit edilmiştir. Bu türdeki girişimlerin
tamamının bir listesini vermek mümkün olmasa da aşağıdaki örneklere hem basında hem de
ekonomi ile ilgili faaliyet gösteren kurumların yayınlarında rastlamak mümkündür.

•

İzmir Havacılık İş Kümesi: ESBAŞ (Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) ve
EGEV (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı) liderliğinde başlatılan kümelenme girişimin
amacı ilk aşamada detaylı analizlerin yapılmasını takiben İzmir Havacılık İş Kümesi’nin
hayata geçirilmesidir. Girişim kısa bir süre içinde İzmir’deki üniversiteleri, odaları, Ege
İhracatçı Birliği’ni, İzmir Kalkınma Ajansı ve ilgili sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak
şekilde genişlemiştir.
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•

İstanbul Moda ve Tekstil İş Kümesi: Avrupa Birliği finansmanı ile 2005 yılında
başlatılan İstanbul Moda Tekstil Kümesi Projesi Türkiye’deki örnek kümelenme projeleri
arasında yer almaktadır. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği (İTKİB) çatısı altında devam ettirilen kümelenme girişimi çerçevesinde küme
koordinasyon ve yönetim birimi faaliyetlerini yürütmek üzere Destek A.Ş. kurulmuş
ayrıca girişim çerçevesinde İstanbul Moda ve Tekstil İş Kümesi’ne bir moda akademisi,
danışmanlık merkezi ve Ar-Ge merkezi kazandırılmıştır.

•

Eskişehir Havacılık ve Uzay İş Kümesi: İlk olarak Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri
İçin Kapasite Oluşturma Projesi (ESİNKAP) kapsamında gündeme gelen Eskişehir
Havacılık ve Uzay İş Kümesi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Eskişehir Sanayi
Odası’nın liderliğinde devam ettirilmektedir. Eskişehir’in mevcut üretim kapasitesi ve
Ankara’ya yakınlığı anılan iş kümesi girişiminin temel nüvelerini oluşturmaktadır.

•

Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim İş Kümesi: Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülmüş
olan GAP Girişimci Destekleme Merkezileri Projesi kapsamında başlatılan Adıyaman
Tekstil ve Hazır Giyim İş Kümesi ise kümelenme girişimlerinin gelişmekte olan yörelerde
de olumlu sonuçlar verebileceğini göstermektedir. Anılan proje kapsamında başlatılan
girişim, kısa bir süre içerisinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne ek olarak KOSGEB,
Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, İTKİB,
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, yerel sivil toplum kuruluşlarını da içine alacak
şekilde genişlemiştir.
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5.

Alternatif Senaryolar
Her Proje gibi Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi de belirli bir amacı,
belirli bir sürede ve belirli bir kaynakla gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Projenin
adından da anlaşılacağı gibi ana amaç ulusal kümelenme politikasının geliştirilmesine
katkıda bulunmaktır. Proje tasarımının en güçlü yanlarından birisinin ise politika hazırlama
sürecine yerel deneyimlerin ve dinamiklerin yansıtılması amacıyla 10 adet iş kümesi için
kümelenme yol haritası hazırlanması olduğu ifade edilebilir.
Politika hazırlama sürecine katkıda bulunmak amacıyla 10 adet iş kümesinin seçilmesi proje
tasarımı ve amaçları göz önünde bulundurulduğunda son derece tutarlı ve maksada matuf
olmakla beraber, Türkiye gibi büyük bir ülkede bu seçimi yapmak oldukça güç olmuştur.
Daha önce de belirtildiği gibi Proje kapsamında yol haritası hazırlanacak iş kümelerinin
seçimi, katılımcı bir süreç çerçevesinde ve istatistiksel yöntemlerden faydalanarak ancak
sadece sayısal analizlere bağlı kalınmadan yapılmıştır. Bu kısımda hem yol haritası
hazırlanacak iş kümelerinin seçimi, hem de saha çalışmaları esnasında gündeme gelen bazı
hususlar ve senaryolar sunulmaktadır.

5.1. Büyük İş Kümeleri Senaryosu
Bu senaryo en kısa şekilde Proje kapsamında sadece büyük iş kümelerine odaklanılması
olarak özetlenebilir. Bu senaryo yapılacak seçimlerinde iş kümelerindeki firma sayısı, iş
kümelerinin cirosu ve ihracatı gibi unsurları ön plana çıkarmaktadır. Büyük İş Kümeleri
Senaryosu’nda ön plana çıkan bazı iş kümeleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Tablo 11: Büyük İş Kümeleri Senaryosu’nda ön plana çıkan bazı iş kümeleri
- Hazır Giyim: İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir vb.

- Kuyumculuk: İstanbul, Antalya, Trabzon vb.

- Tekstil: Uşak, Bursa, İzmir, Denizli, İstanbul vb.

- Turizm: Muğla, Antalya, İstanbul vb.

- Ev Tekstili: Uşak, Denizli, Bursa vb.

- Lojistik: İstanbul, İzmir, Mersin vb.

- Elektrikli ve Elektronik Ev Aletleri: İstanbul, Eskişehir vb.

- Makine İmalatı: İstanbul, Bursa, Ankara vb.

- Mobilya İmalatı: Bursa (İnegöl), Kayseri, Ankara vb.

- Savunma ve Havacılık: Eskişehir, İzmir, Ankara vb.

- Deniz Aracı İmalatı: Antalya, İstanbul (Tuzla) vb.

- Gıda (unlu ve şekerli mamuller): Konya, Karaman, İstanbul vb.

- Hasat Makineleri İmalatı: Konya vb.

- Kesme Çiçek: Antalya vb.

- Dericilik: İzmir (Menemen), Uşak, İstanbul vb.

- Mermer: Afyon, Denizli vb.

- Kimyasal İmalatı: İstanbul, Kocaeli vb.

- Otomotiv: Bursa, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Konya, İzmir vb.

Not: Yukarıdaki sıralanan iş kümeleri Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan saha çalışmaları, görüşmeler ve
toplantılar sırasında gündeme gelmiştir. Bu tabloda sıralananlar dışında da iş kümelerinin bulunması kuvvetle muhtemeldir.

Proje kapsamında sadece “Büyük İş Kümeleri”nin analiz edilmesinin, politika geliştirme
amacına tam anlamıyla hizmet etmeyeceği açıktır. Zira kümelenme politikalarının olgun iş
kümelerini olduğu kadar gelişmekte olan iş kümelerini de hedeflemesi gerekmektedir.
Örneğin, İstanbul’da ve Antalya’da güçlü iş kümelerinin bulunmasına rağmen yat imalatı
konusunda Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi için kümelenme yol haritası hazırlanmıştır. Keza
sadece 30 milyon Dolar civarında bir ihracat kapasitesini haiz olmasına ve hem istihdam
hem de firma sayısı açısından unlu ve şekerli mamullere odaklanan iş kümelerine nazaran
oldukça küçük olmasına rağmen, gelecek potansiyeli göz önünde bulundurularak İzmir
Organik Gıda İş Kümesi için yol haritası hazırlanmıştır.
Sonuç olarak Proje kapsamında Türkiye’deki büyük iş kümelerinden bir kısmı dâhil edilmiş,
böylelikle büyük iş kümelerinin nasıl desteklenebileceğine dair yol haritaları hazırlanmış
ancak bu sınıfa girmeyen iş kümeleri de göz ardı edilmemiştir.
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5.2. Coğrafi Senaryolar
5.2.1 Ulusal İş Kümeleri (!)
Proje kapsamında sıkça gündeme gelen sorulardan bir tanesi de Türkiye’de ulusal ölçekte
(Mega) iş kümelerinin bulunup bulunmadığıdır. Bu sorunun “evet” veya “hayır” şeklinde kısa
ve net bir şekilde yanıtlanması mümkün değildir. Zira Proje kapsamında yapılan çalışmaların
da gösterdiği gibi bir iş kümesinin coğrafi sınırlarını belirlemek kolay değildir. Coğrafi
yakınlığın küme aktörleri arasındaki ilişkileri daha kolay hale getirmesi nedeniyle “Küme”
tanımlarında coğrafi yoğunlaşmaya güçlü bir vurgu yapıldığı bilinmektedir. Ancak, aynı ilde
veya ilçede bulunmalarına rağmen, birbirileriyle hiçbir ilişkisi olmayan veya ilişki seviyeleri
çok düşük olan firmaların da bir “Küme”den ziyade bir “Yığın” olarak addedilmesi
gerekmektedir.
Bu konuda belki de en rahat ve güvenli bir şekilde ifade edilebilecek olan tek husus iş
kümelerinin sınırlarının idari (politik) veya istatistiksel sınıflama (örneğin, İBBS) sınırlarla
belirlenmediğidir. Örneğin, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya üçgenindeki Seramik İş Kümesi
idari (politik) açıdan üç ayrı “il”e, istatistikî sınıflandırmalara göre ise iki ayrı “İBBS-2
Bölgesi”ne yayılmıştır. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya (EBK) üçgenindeki Seramik İş Kümesi
üzerinde yapılan çalışmalar ulusal iş kümesi kavramı hakkında ilginç hipotezlerin
geliştirilmesine de yardımcı olmuştur. Anılan iş kümesi hem seramik kaplama hem de
seramik

sağlık

gereçleri

üretiminde

ulusal

kapasitenin

kayda

değer

bir

kısmını

oluşturmaktadır. EBK Seramik İş Kümesi’nin en güçlü yanlarından birisinin Seramik
Araştırma Merkezi (SAM) olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. SAM Eskişehir’de faaliyet
gösteriyor olmasına rağmen üyeleri arasında Kale Seramik (Çanakkale) ve Ege Seramik
(İzmir) bulunmaktadır. Dolayısıyla Proje kapsamında yapılan analizlerde Eskişehir, Bilecik
ve Kütahya’ya odaklanılmasına rağmen, Seramik sektöründe SAM ve Seramik Tanıtım
Grubu ulusal bir iş kümesinin kıvılcımlarını görmek mümkündür. Ulusal ölçekte bir iş
kümesinin daha güçlü ve işler hale gelmesi ise sektördeki tüm firmaların hiddetle ihtiyaç
duydukları

seramik

makineleri

imalatçılarının

da

Türkiye’ye

çekilmesini

mümkün

kılabilecektir.
Ancak, bu noktada öncelikle belirtilmesi gereken bir konu “Ulusal (Mega) İş Kümesi”
kavramının test edilmesi gereken bir hipotez olduğudur. Örneğin, Proje kapsamında yapılan
çalışmalarda bu tür bir kavramın doğru kullanılmadığı zaman küme stratejilerinin sektörel
stratejiler ile eş anlamlı hale gelme riskinin bulunduğu kanısı hâsıl ve hâkim olmuştur. Dikkat
edilmesi gereken diğer bir husus da Türkiye gibi büyük bir ülkede Ulusal İş Kümelerinin
yönetiminin oldukça güç olacağıdır. Dolayısıyla, küme ve kümelenme ile ilgili terminoloji tam
olarak yerleşmeden ve kümelenme konusunda yeterli farkındalık yaratılmadan “Ulusal
(Mega) İş Kümesi” gibi iddialı bir senaryonun gündeme alınması riskli olabilecektir. Zira
Türkiye’de kümelenme konusunda mesafe kaydedilebilmesi için şu anda ihtiyaç duyulan şey
başarı hikâyeleridir. Dolayısıyla başarı ihtimali daha yüksek modellere öncelik verilmesi
kümelenme politikalarının sürdürülebilirliği açısından kilit bir öneme sahiptir.
5.2.2 İstatistiksel Bölge Birimleri (!)
Avrupa Birliği'nin bölgesel düzeyde uyguladığı müktesebata uyum çerçevesinde; DPT
Müsteşarlığı koordinasyonunda ve TÜİK Başkanlığı'nın da katkılarıyla tamamlanan İstatistikî
Bölge Birimleri Sınıflandırması çalışması sonucunda Türkiye’de 12 adet “Düzey 1”, 26 adet
“Düzey 2” İstatistikî Bölge Birimi tanımlanmıştır. Anılan çalışma çerçevesinde Türkiye’nin her
bir ili ise (81 adet) “Düzey 3” İstatistikî Bölge Birimi olarak sınıflandırılmıştır.
Yukarıda kısaca değinildiği gibi İBBS sistemi de bir iş kümesinin coğrafi sınırlarının
belirlenmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Örneğin; Eskişehir ve Bilecik İBBS siteminde
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aynı Düzey 2 (TR41) ve aynı Düzey 1 (TR4: Doğu Marmara) bölgelerinde yer almaktadır.
Kütahya ise Düzey 2 açısından TR33, Düzey 1 açısından ise TR3 (Ege) bölgeleri altında
sınıflandırılmaktadır. Benzer bir husus Marmara Otomotiv İş Kümesi için de geçerlidir.
Mersin Tarım ve Gıda İş Kümesi’nin sınırlarının orta vadede Adana’yı da içine alacak şekilde
genişletilmesi ve Çukurova Tarım ve Gıda İş Kümesi’ne dönüşmesi ihtimali bulunmaktadır.
Dolayısıyla idari ve istatistikî mülahazalarla çizilmiş sınırların iş kümelerinin sınırlarını
belirlemek açısından uygun bir çerçeve oluşturmadığı ifade edilebilir. Diğer taraftan, idari ve
istatistiksel sınırlar kümelenme girişimlerinin yönetimi, yönetişimi ve finansmanı açısından
önemli unsurlar olmaya devam etmektedir. Örneğin, Türkiye’de kümelenme girişimlerinin
doğal paydaşı olan ticaret ve/veya sanayi odalarından her ilde en az bir adet bulunmaktadır.
Valilikler ve Belediyeler ise idari sistem çerçevesine yapılanmıştır. Kalkınma Ajansları Düzey
2 bölgelerinde birer adet kurulmakta ve öncelikli olarak kendi sınırlarına giren illerle
ilgilenmekte ve bu illerdeki projeleri finanse etmektedir. Bu yapı Türkiye’de ulusal ölçekte bir
kümelenme politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasının daha yerinde olacağı kanısını
güçlendirmektedir. Zira tamamen “yerelleştirilmiş” bir kümelenme politikası idari ve istatistikî
sistemlerin getirdiği kısıtlara tabi kalacak; dolayısıyla da yapaylaşabilecektir.

5.3. Ürün Kapsamı Senaryoları
Proje çerçevesinde sıkça gündeme gelen diğer bir konu iş kümelerinin “isimleri” veya daha
teknik bir dille iktisadi faaliyet kapsamlarıdır. Aşağıdaki tabloda Proje kapsamında çalışılan
iş kümeleri için iktisadi faaliyet kapsamları ile ilgili olarak gündeme gelen birkaç husus
sunulmaktadır.
Tablo 12: Ürün Kapsamı Senaryoları
İş Kümelerinin İsimleri

Alternatifler

Ankara Yazılım

Ankara Savunma Sanayi Yazılımları İş Kümesi

Marmara Otomotiv

Marmara Hafif Ticari Araçlar İş Kümesi

Konya Otomotiv Parça ve Aksamları

Konya Otomotiv

Manisa Elektrikli ve Elektronik Ürünler

Manisa Elektronik Ev Aletleri İş Kümesi

Bodrum Yat İmalatı

Bodrum Yat İmalatı ve Turizm

Mersin Tarım ve İşlenmiş Gıda

Mersin İşlenmiş Gıda

Ankara Makine (OSTİM, İş ve İnşaat Makineleri)

Ankara Makine

Örneğin; Proje kapsamında ilk olarak “Ankara Makine İş Kümesi” için bir yol haritası
hazırlanmasına karar verilmiştir. Ancak saha çalışmalarının ilerleyen kısımlarında yol
haritasının kapsamını etkileyecek bazı değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu
çerçevede ilk olarak “Ankara Makine İş Kümesi”ne yönelik analizler yapılmış olsa da daha
sonra “OSTİM OSB” ve “İş ve İnşaat Makineleri İş Kümesi” özeline inilmiştir. Zira Makine
İmalat Sanayi oldukça büyük bir sektör olup, birçok alt sektörden oluşmaktadır. Dünya’da
Makine İmalat Sanayi’nin geneline müteallik kümelenme girişimleri yürütülüyor olmakla
beraber, Türkiye’deki ve Ankara’daki mevcut şartlar çerçevesinde daha odaklı bir çalışmanın
yürütülmesinin daha etkili sonuçlar verebileceği kanısı hâsıl ve hâkim olmuştur. Belir bir ürün
grubuna odaklanan bir kapsam ile başlatılacak çalışmaların daha sonra Ankara Makine
İmalat Sanayi’nin genelini kapsayacak edecek şekilde genişletilmesinin de mümkün olduğu
ifade edilerek, kümelenme yol haritasının hazırlanması aşamasında “İş ve İnşaat Makineleri
İş Kümesi” özeline inilmiştir.
Coğrafi kapsam konusunda olduğu gibi iktisadi faaliyet kapsamı konusunda da net ve kısa
yorumlar yapmak mümkün değildir. Bu noktada doğru kararı verebilmek için ilgili iş
kümesinin vizyonu, kümelenme girişiminin amaçları ve stratejisi ve yerel yetenek ve
kabiliyetler göz önünde tutulmalıdır. Geniş kapsamlı kümelenme girişimlerinin bazı riskleri
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bulunmakla beraber, şartlar olgunlaşırsa daha etkili sonuçlar verdikleri durumlar da
olabilmektedir.
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6.

Ortak Eksenler

6.1. Girişimcilik
Rekabet kapasitesini etkileyen temel unsurlardan bir tanesi olan “girişimcilik”, Proje
kapsamında kullanılmış olan “Rekabet Elması” yaklaşımı çerçevesinde “Firma Stratejileri,
Rekabet ve İşbirliği Ortamı” başlığı altında analiz edilmeye çalışılmıştır. Girişimcilik kavramı
farklı kurum ve kişiler tarafından değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Proje kapsamında
benimsenen tanım ise “değer yaratma” kavramını temel almakta ve “iş fırsatlarını tespit
ederek, bu fırsatlardan faydalanmak amacıyla gerekli kaynakların (bilgi birikimi,
finansman vb.) harekete geçirilmesi ve ilgili risklerin yönetilmesi” sürecine atıfta
bulunmaktadır. İş Kümelerinin girişimcilik açısından değerlendirilmesi esasen iki eksen
üzerinden yapılmıştır: (a) Kurumsal Düzenlemeler ve (b) İş Ortamı.
İş Ortamı

Proje kapsamında “İş Ortamı” ile ilgili yapılan analizler iş kümeleri bazında çok farklı
sonuçlar çıkarmamıştır. Diğer bir ifadeyle “İş Ortamı”na ilişkin sorunları neredeyse bütün iş
kümeleri aynı şekilde ve seviyede yaşamaktadır. Aşağıda “İş Ortamı” ekseni çerçevesinde
yapılan analizler hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Fırsatlar

Bu konudaki değerlendirmeler esasen iki unsur üzerine inşa edilmiştir: (a) farkındalık (diğer
bir ifadeyle fırsatların farkında olmak) ve (b) fırsatların değerlendirilmesi için yapılan
faaliyetler. İş kümelerinin birçoğunda stratejik bilgiye erişim konusunda sıkıntıların
bulunması, iş fırsatları hakkındaki farkındalığın da çok düşük olması gibi bir sonuç
yaratmaktadır. Örneğin, küresel yönelimleri (piyasa, talep, teknoloji vb.) yeterince sıkı bir
şekilde takip eden firma sayısı oldukça azdır. Diğer taraftan, tespit edilmiş olan fırsatlar
konusunda bir girişimde bulunan veya bir girişimde bulunma istekliliği olan firma ve/veya
küme sayısı da oldukça azdır. Hazırlanan kümelenme yol haritalarının sadece birkaçında
tespit edilen fırsatların değerlendirilmesine yönelik ciddi faaliyetler bulunmaktadır. Örneğin,
İzmir Organik Gıda İş Kümesi için hazırlanan yol haritasında ulusal Pazar ve turizm kümeleri
bir fırsat olarak tespit edilmiş ve bu tespitlerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler yol
haritasında sarahatle ifade edilmiştir.

Sermaye

Sermaye kaynaklarına erişim konusunda tüm iş kümeleri benzer sorunları yaşamaktadır.
Hiçbir iş kümesinin ihtisaslaşmış finansman kaynaklarına erişimi bulunmamaktadır. Birkaç
istisna

dışında

firmaların

ticari

bankalardan

kredi

almak

dışında

bir

seçeneği

bulunmamaktadır.
Yetenek ve Kabiliyetler

Girişimcilik konusundaki yetenek ve kabiliyetler konusunda ise net bir sonuç oluşturulması
mümkün olmamıştır. Burada güvenle söylenebilecek tek şey girişimcilik ile ilgili yetenek ve
kabiliyetlerin kabuk değiştiriyor olmasıdır. Diğer ifadeyle bir iş kümesini ve/veya bölgeyi
girişimcilik açısından geçmişte ön plana çıkarmış olan yetenek ve kabiliyetler artık
geçerliliğini kaybetmeye ve yerlerini yeni yetenek ve kabiliyetlere bırakmaya başlamıştır.

Müşevvik

İktisadi müşevvik geniş kapsamlı bir kavram olup, girişimcilik özelinde en kısa şekilde,
“girişimciyi bir girişimde bulunmaya ve bu girişimle ilgili maliyet ve külfetlere katlanmaya
‘teşvik’ eden unsurların tamamı” olarak ifade edilebilir. Bu türdeki unsurlar iktisadi olabileceği
gibi sosyolojik ve hatta politik de olabilir. İktisadi müşevvikler arasında “karlılık” ve “sermaye
birikimi” ve benzeri etmenler yer almaktadır. “Toplumda görülen saygı” ise sosyolojik
müşevviklere bir örnek olarak verilebilir. Politik müşevviklerin ise girişimcilik üzerindeki etkisi
oldukça yüksektir. Burada politik müşevviğin “siyasi beklenti” kavramından oldukça farklı bir
anlamı olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Zira, politik müşevvik ile kastedilen husus
esasen devlet politikalarının girişimcileri bir girişimde bulunmaya ve bu girişimle ilgili maliyet
ve külfetlere katlanmaya ‘teşvik’ etmesidir. Örneğin, enerji verimliliği ve inovasyon
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konusundaki kamusal politikalar girişimciler için politik müşevvik oluşturabilir. Örneğin,
kalkınmada öncelikli yörelerde işletmelerin elektrik faturalarının %50’ye varan bir kısmının
Hazine tarafından karşılanması bir teşvik olmakla beraber, “enerji verimliliği” açısından bir
müşevvik değildir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda girişimcilik ile ilgili müşevviklerin
çok güçlü olmadığı şeklinde bir kanı oluşmuştur. Örneğin, inovasyon neredeyse tüm kamu
politikalarına yansıtılmış olmakla beraber, inovatif girişimlerin desteklenmesine dair program
ve araçların sayısı oldukça kısıtlıdır.
Dünya Bankası tarafından yayımlanan “İş Yapma 2009” başlıklı Raporda Türkiye iş yapma
kolaylığı açısından çalışma kapsamına alınmış, 181 ülke arasında 59. sırada yer almaktadır.
Kurumsal düzenlemeler

Kümelenme yaklaşımı çerçevesinde girişimcilik ortamını etkileyen kurumsal düzenlemeler
başlığı altında ise temelde üç unsur analiz edilmektedir: (1) Ticari İlişkiler (alışverişler), (2)
firmalar arası iş ağları ve (3) kurumsal iş ağları.

Ticari ilişkiler

Çalışılan iş kümelerinin büyük bir kısmında firmalar arası ticari ilişkilerin mevcut olduğu
tespit edilmiştir. Firmalar arasındaki ticari ilişkiler bazı durumlarda tamamen piyasa
şartlarının gerektirdiği alış verişlerden bazı durumlarda ise sipariş yetiştirme gibi konularda
işbirliği uygulamalarını içermektedir.

Firmalar arası iş ağları

Firmalar arası resmi ve gayri resmi iş ağları ise sadece birkaç iş kümesinde mevcuttur.
Firmalar arası iş ağlarının gelişmiş olduğu durumlara “Konya Otomotiv Parça ve Aksamları
İş Kümesi” örnek olarak verilebilir. Konya’daki kümelenme girişimi Konya Sanayi Odası’nın
liderliğinde ve desteği ile ancak firma sahip ve temsilcilerinin aktif katılımlarıyla
sürdürülmektedir.

Kurumsal iş ağları

Kurumsal iş ağları ise firmalar arası iş ağlarına göre genelde daha gelişmiş bir yapı
sergilemektedir. Kurumsal iş ağları konusunda verilebilecek iyi örneklerden birisi ise “Mersin
Tarım ve Gıda İş Kümesi”dir. Mersin Bölgesel İnovasyon Stratejileri Projesi (RIS-Mersin)
kapsamında kurulmuş olan kurumsal iş ağları anılan iş kümesi için önemli bir avantaj
sağlamaktadır. Türkiye’de sektörel ve bölgesel derneklerin yaygın bir şekilde faaliyet
gösteriyor olması; ticaret ve/veya sanayi odası ve ihracatçı birliği gibi yarı kamusal statüsü
olan yapıların bulunması kurumsal iş ağlarının gelişmişlik seviyesini olumlu etkilemektedir.

Tablo 13: Kurumsal Düzenlemeler
Ticari İlişkiler

Firmalar Arası İş Ağları

Kurumsal İş Ağları

İzmir Organik Gıda
Ankara Yazılım
Marmara Otomotiv
Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik
Denizli Ev Tekstili
Konya Otomotiv Parça ve Aksamları
Manisa Elektrikli ve Elektronik Ürünler
Bodrum Yat İmalatı
Mersin Tarım ve İşlenmiş Gıda
Ankara Makine (OSTİM, İş ve İnşaat Makineleri)
Çok Güçlü

Güçlü

Orta

Zayıf

Çok Zayıf

6.2. İnovasyon
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenli olarak hazırlanmakta olan Küresel
Rekabetçilik Raporu ülkelerin ekonomik kalkınmışlık seviyelerini 2’si geçiş aşaması olarak 5
aşamaya ayırmaktadır.
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Şekil 5: Ekonomik Kalkınmışlık Düzeyleri (WEF, WCR 2009)

1

1-2
(Geçiş)

Faktör
koşullarına
dayalı

2

2-3
(Geçiş)

Verimliliğe
Dayalı

3

İnovasyona
Dayalı

Anılan Raporda Türkiye’nin verimliliğe dayalı ekonomik kalkınmışlık aşamasından
inovasyona dayalı ekonomik kalkınmışlık aşamasına geçiş sürecinde olduğu ifade
edilmektedir. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmalar anılan rapordaki bulgunun
Türkiye’deki durumu çok doğru bir şekilde tanımlandığı tespit edilmiştir.
Yol haritası hazırlanan iş kümelerinin tamamı için geçerli olabilecek birkaç bulgudan birisi
tüm iş kümelerinin verimlilik ile ilgili unsurlar açısından ciddi bir mesafe kaydettikleridir.
Verimlilik ile ilgili hala bazı gelişmelerin kaydedilmesi mümkün olmakla beraber, incelemeye
tabi tutulan iş kümelerinin tamamının inovasyona dayalı iş modellerini benimsemeleri bir
tercihten ziyade bir zorunluluk haline gelmektedir.
İnovasyona dayalı iş modellerine geçiş aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi
için aşılması gereken bazı piyasa zayıflıkları ve sistemik hatalar bulunmaktadır:
Pazar mekanizmaları, stratejik

Stratejik bilgiye erişim kabiliyeti firmaların inovasyon kapasitelerini ve rekabetçiliklerini

bilginin düzenli bir şekilde takip

etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Bu tür bilgilere maddi imkânsızlıklar nedeniyle

edilmesini ve kullanılmasını

zamanında ulaşamamak bir piyasa başarısızlığı olarak nitelendirilebilir. İş kümelerindeki

sağlayacak bir mekanizma veya

firmaların büyük bir kısmı, stratejik öneme sahip teknoloji, pazar ve sanayi ile ilgili bilgilere

küme genelinde bu yönde bir

ulaşamadıklarını ve yeterince takip edemediklerini ifade etmişlerdir. Şu anda pek az iş

kabiliyet oluşturmakta başarısız

kümesinde stratejik bilginin sistematik bir şekilde oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak

olmuştur.

tanıyacak mekanizmalar bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle; pazar mekanizmaları, stratejik
bilginin düzenli bir şekilde takip edilmesini ve kullanılmasını sağlayacak bir mekanizma veya
kümelerin geneline yayılmış bir kabiliyet oluşturmakta başarısız olmuştur. Bazı durumlarda
ise iş kümelerinde stratejik bilginin erişilebilir olmasına rağmen küme aktörlerinin stratejik
bilginin kullanılmasına yönelik eş güdümlü bir girişimleri olmadığı (koordinasyon zaafı)
gözlemlenmiştir.
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi “İnovasyon ve Ar-Ge” çalışmalarının
yaygınlaşması için en önemli unsurlardan bir tanesi de üniversite ve sanayi arasında etkin
bir işbirliği bulunmasıdır. Üniversitelerde uygulanmakta olan mevcut “Döner Sermaye
İşletmeleri Yönetmeliği” sebebiyle, üniversite kadrolarının özel sektöre vermekte olduğu
hizmetlerden aldığı gelirin büyük bir kısmı döner sermaye tarafından kesilmektedir. Bu
sebeple üniversitedeki eğitmen ve araştırma personelinin özel sektörle birlikte çalışma
müşevviği zayıflamaktadır. Döner sermaye kesintilerinin azaltılması için bazı üniversiteler
teknoparklar üzerinden kurulan şirketleri kullanmaktadır. Döner sermaye uygulamasının
yeniden düzenlenmesi üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilebilmesine olumlu
katkı sağlayacaktır.5
Üniversiteler ile sanayi arasında yeterince güçlü bir işbirliği olmadığı için akademisyenlerin
güncel teknolojileri ve sektörel gelişmeleri izlemeye yönelik bir müşevviğinin bulunduğunu

5

Döner sermaye tarafından üniversite görevlilerine ödeme yapılmadan önce iki tür kesinti yapılmaktadır. Bunlardan birincisi vergisel niteliğe sahiptir ve kademeli
olarak artmaktadır. İkincisi kesinti ise Üniversite’ye gelir kaydedilmektedir. Üniversiteye gelir kaydedilen kesintinin kar amacıyla yapılmadığı açıktır. Zira
hizmetlerinden ve entelektüel birikiminden faydalanılan üniversite personelinin bilgi birikimi üniversite kaynakları ile oluşmuştur ve üniversitelerin personeline iyi
imkânlar sağlayabilmesi için bu tür bir gelire ihtiyacı bulunmaktadır. Üniversite personeli tarafından sanayiye verilen hizmetler sonucu elden edilen gelirin vergiden
muaf tutulması sonucunda oluşacak vergi kaybının (maliyet), bu tür bir teşvikin sağlanması ile oluşacak gelir (fayda) ile karşılaştırılmasına yönelik bir fayda-maliyet
analizi yapılması bu konuda somut adımlar atılması açısından yararlı olabilecektir. Maalesef, Türkiye’deki tartışma sistemik bir hatanın giderilmesine yönelik
olmaktan ziyade, tarafların birbirlerini anlayışsızlıkla suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü için bugüne kadar bu konuda yapıcı bir gelişme sağlanamamıştır.
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iddia etmek oldukça zordur. Mevcut sistem üniversite personelini akademik çalışma
yapmaya teşvik etmektedir. Zira akademik bir personelin terfi etmesi yaptığı akademik yayın
sayısıyla

yakından

alakalıdır.

Üniversitelerin

Devlet’ten

alacakları

yardımın

ana

belirleyicilerinden birisi de personelinin yaptığı akademik yayın sayısıdır. Bu sebeple
üniversiteler sanayinin sorunlarına yönelik çözümler üretmek yerine, kendi içlerine kapalı
kurumlar haline gelmiştir.
İnovasyon ve Ar-Ge konusunda Türkiye geneline yayılmış olan diğer bir sorun da inovasyon
ve Ar-Ge’nin finansmanıdır. Henüz risk sermayesi vb. finansman mekanizmaları
yaygınlaşmamıştır, kamusal niteliği olan kurumlar tarafından sağlanan mali yardımlar ise
faydalı olmakla beraber firmalar tarafından yetersiz bulunmaktadır.

6.3. Enerji ve Çevre
Enerji verimliliğini artıran ve çevrenin korunmasını sağlayan teknolojiler büyük bir hızla
yaygınlaşmaktadır. Bugün birçok iş kümesi daha “Yeşil” hale gelmek suretiyle küresel
rekabetçiliklerini artırmayı temel strateji olarak benimsemiştir. Dolayısıyla enerjiyi en verimli
şekilde kullanmak ve çevre dostu üretim teknolojilerini benimsemek hızlı bir şekilde bir
tercihten ziyade zorunluluk haline gelmektedir. Türkiye’de de bir taraftan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı diğer taraftan da anılan Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Elektrik İşleri
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin
kullanımı amacıyla çalışmalarda bulunmaktadır.
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konuları da inovasyon gibi hakkında çok konuşulan
ancak somut adımların çok nadir gözlemlendiği konular arasında yer almaktadır. Bu
konularda firma bazında çalışmalar yapılması mümkün olmakla beraber küme geneline tesir
edilecek çalışmaların yapılması da mümkün bulunmaktadır.
Türkiye’deki iş kümelerinin rekabetçiliklerini arttırabilmek için kümelenme politika ve
programlarına yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili somut bazı finansman ve destek
mekanizmalarının dâhil edilmesinin büyük faydası olacaktır.

6.4. Uluslararasılaşma
Dış Ticaret

Çalışılan iş kümelerinin hemen hepsi ihracat pazarlarına yerel pazarlardan çok daha büyük
bir önem atfetmektedir. Dolayısıyla, Marmara Otomotiv İş Kümesi’ni hedef pazar olarak
belirlemiş olan Konya Otomotiv Parça ve Aksamları İş Kümesi ve Ankara Yazılım İş Kümesi
dışında bütün iş kümelerinin ihracat odaklı kalkınma stratejileri benimsemiş oldukları
söylenebilir. Dolayısıyla, kümelenme yol haritalarında da iş kümelerinin dış pazarlardaki
rekabet güçlerini artıracak yetenek ve kabiliyetlerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine
yönelik faaliyetler ön plana çıkmıştır.
Görüşme yapılan firmaların büyük bir kısmı DTM ve KOSGEB tarafından ihracatın
geliştirilmesine yönelik sağlanan desteklerden haberdar oldukları ve büyük bir kısmının da
bu desteklerden en az birini daha önce kullandıkları tespit edilmiştir. Ancak hâlihazırdaki
desteklerin ancak çok küçük bir kısmının “küme dostu” olduğu da belirtilmelidir.

Yatırım

Proje kapsamında hazırlanan yol haritalarının bazılarında iş kümelerine yabancı sermaye
yatırımlarının çekilmesi gündeme gelmiştir. Örneğin, EBK Seramik İş Kümesi’nin daha güçlü
bir tedarik/değer zincirine sahip olabilmesi için iş kümesine seramik makinesi imalatçılarının
çekilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Manisa Elektrikli ve Elektronik Ürünler İş Kümesi’nde ise
küresel firmaların Ar-Ge bölümlerinin iş kümesine çekilmesi stratejik bir öncelik olarak ifade
edilmiştir. İş kümelerinin hiçbirinde yurtdışında yatırım yapılması yöntemiyle rekabetçilik
kapasitelerinin arttırılması gibi bir strateji gözlemlenmemiştir.
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7.

Sonuç Yerine: Ulusal Rekabetçilik Gündeminde
Kümelenme
Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Türkiye’de küme ve kümelenme
kavramlarının oldukça “popüler” olduğu bir dönemde uygulanmıştır. “Sonuç Yerine” adı
altında belki de ilk söylenmesi gereken şey kümelenmenin bilinen (geleneksel) anlamda bir
teşvik sistemi veya mekanizması olmadığıdır.
Rapor boyunca müteaddit defalar belirtildiği gibi Proje kapsamına alınan iş kümelerinin
Türkiye’deki en rekabetçi iş kümeleri olduğu gibi bir iddia bulunmamaktadır. Seçilen ve yol
haritası hazırlanan iş kümeleri Proje kapsamında bir örneklem olarak ele alınmış ve yol
haritası sürecinde edinilen deneyimler politika geliştirme sürecine eklemlendirilmiştir.
Dolayısıyla, özellikle yazılı basında “Türkiye’deki ilk 10 iş kümesi” şeklinde çıkan haberlerin
projenin uygulama mantığını yansıtmadığı bilinmelidir. Bu Raporda da belirtildiği gibi
Türkiye’de onlarca iş kümesinin bulunduğu düşünülmektedir.
Proje kapsamında yaklaşık 3000 firma temsilcisi ve 100 civarı kurum ve kuruluş ile temas
sağlanmış ve kümelenme yol haritaları katılımcı ve oldukça meşakkatli bir süreç sonucunda
oluşturulmuştur. Kümelenme yerel bir girişim olmakla beraber bu tür çabaların bütününün
esasen ulusal rekabetçilik gündemini etkilediği hatta oluşturduğu da ifade edilebilir.

Türkiye küresel rekabetçilik
açısından bir yol ayrımındadır

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenli olarak hazırlanmakta olan Küresel
Rekabetçilik Raporu ülkelerin ekonomik kalkınmışlık seviyelerini 2’si geçiş aşaması olarak 5
aşamaya ayırmaktadır. Anılan raporda Türkiye’nin verimliliğe dayalı ekonomik kalkınmışlık
aşamasından inovasyona dayalı ekonomik kalkınmışlık aşamasına geçiş sürecinde olduğu
ifade edilmektedir. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmalar anılan rapordaki bulgunun
Türkiye’deki durumu çok doğru bir şekilde tanımlandığı tespit edilmiştir. Türkiye küresel
rekabetçilik açısından bir yol ayrımındadır. Faktör koşullarının sağladığı avantajları iyi bir
şekilde kullanarak küresel piyasalarda yer edinen Türk iş kümeleri, daha sonra verimlilik
konusunda da aynı başarıyı tekrarlamıştır. Ancak “verimliliğe dayalı” bir rekabet modelinden
“inovasyona dayalı” bir rekabet modeline geçiş aslında kelimenin tam anlamıyla bir
“dönüşüm” gerektirmektedir. İşletmelerin ve işgücünün ihtiyaç duyduğu yetenek ve
kabiliyetlerin inovasyona dayalı rekabet modeline uygun bir şekilde geliştirilmesi ve
bu gelişimin desteklenmesi belki de en önemli öncelik olarak belirmiştir. Bu türdeki bir
gelişimin sağlanması büyük bir fayda getirecek olmakla beraber, ihtiyacın sadece bir
bölümünü

karşılayacaktır.

Zira

inovasyona

dayalı

rekabet

modelinin

tam

olarak

uygulanabilmesi için finansman sistemi dâhil birçok aracın ve mekanizmanın anılan modele
uygun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Başarı hikâyeleri

Küresel ölçekte birçok başarı hikâyesi olan kümelenme yaklaşımının Türkiye’de de benzer
hikâyeleri biran önce yaratması gerekmektedir. Bu hikâyelerin yaratılabilmesi için
işletmelerin olduğu kadar iş kümelerinin de “Can Suyu”na ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye’de
kümelenme yaklaşımı açısından felaket senaryosu, bu derecede bir farkındalık yaratıldıktan
ve isteklilik müşahede edildikten sonra iş kümelerinin kendi hallerine bırakılması olacaktır.
Kümelenme yaklaşımı, firmaların (özellikle Türkiye’deki firmaların) pek alışık olmadıkları
“işbirliği içinde rekabet” kavramını temel almaktadır. Bu tür bir paradigma değişikliğinin
gerekli “müşevvikler” sağlanmadan başarılması mümkün değildir.
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Teşekkür
Yukarıda da değinildiği gibi Proje kapsamında yaklaşık 3000 firma temsilcisi ve 100 civarı
kurum ve kuruluş ile temas sağlanmıştır. Eğer firmaların ve anılan kurum ve kuruluşların
katkısı olmasaydı, kümelenme yol haritalarının geliştirilmesi de mümkün olmayacaktı.
İsimlerini teker teker saymak mümkün olmasa da Proje kapsamındaki faaliyetlere değerli
zamanlarını ayırmak suretiyle bizimle fikirlerini paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyor
ve minnetlerimizi sunuyoruz.
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