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Türkiye

37. Sırada

İşletmeleri başarısız 
olan toplumlar başarısız 
olurlar.
Jorma Ollila,
Nokia’nın Başkanı ve 
CEO’su
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OECD PISA Matematik Testi Sonuçları (8.sınıf)
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Her 100 kişi başına geniş band kablolu internet bağlantısı (OECD) 
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2023 Türkiye İhracat Stratejisi  ve Eylem Planı, Ekonomi Bakanlığı, 2012
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Bilgi Yönetimi Süreçleri

Bilginin Keşfi

Bilginin 
Yakalanması

Bilginin 
Paylaşımı

Bilginin 
Uygulanması

•Kombinasyon

•Sosyalleşme

•İçselleştirme

•Dışsallaştırma

•Değiştirme

•Sosyalleşme

•Direktifler

•Rutinler, süreçler

Becerra-Fernandez, et al. -- Knowledge Management 1/e -- © 2004 Prentice Hall 
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Bilginin Topluma Transferi

“Bilimsel buluşları başarılı ticari ürünler ve süreçler 
haline getirme  yeteneği bilgi odaklı ekonomi için 
yaşamsaldır.”  

ÜNİVERSİTE’NİN 3 AMACI :

Our Competitive Future,  Building the Knowledge Driven Economy, White Paper, Gordon Brown, İngiltere Maliye Bakanı, 16 Aralık 998

Eğitim-Öğretim

Araştırma
Bilginin Topluma Transferi

(Bilginin Uygulanması)

ÜNİVERSİTE
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İnovasyon ve Girişimcilik Kültürü

•Üniversitenin toplum için değer yarattığı ve sanayi ile
işbirliği yaptığı,
• Tekno öncülere üniversite ve devlet tarafından sağlanan
olanakların ve desteklerin geliştiği,
• Özel sermaye, iş melekleri ve risk sermayesi fonlarının işin
içine girdiği,
• Sonuçta bir dizi zengin ve çeşitli kuluçka merkezlerinin,
ortak işyeri olanaklarının, yatırımcıların ve her türlü
profesyonel desteğin sağlandığı,
inovasyon ve girişimcilik için sürdürülebilir bir küme ve bir
girişimcilik kültürünün yaratılması

Our Competitive Future,  Building the Knowledge Driven Economy, White Paper, Gordon Brown, İngiltere Maliye Bakanı, 16 Aralık 1998
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Bu Kültürün Kritik Başarı Faktörleri

•Örnekler, öncülük etmiş ve ruhunuzu (ya da evinizi) 
satmadan başarmanın olanaklı olduğunu göstermiş 
yerel kahramanlar, yolun başındakilerin 
özdeşleşebileceği insanlar gereklidir.
• Başarısızlığa uğramak kabul edilebilir olmalıdır. Pek 
çok ABD’li girişim kapitalisti, eğer kurucular daha önce 
başarısızlığa uğramamışlarsa yatırım yapmaz. Bu 
girişimci eğitiminin bir parçasıdır. 
•İşler iyi gitmezse büyüyen bir ekonomide başka bir iş 
daha kolay kurulabilir. Büyüyen bir ekonomi.

Creating the climate for Innovation, Handout, The University of Cambridge, Lang. J, 2003

Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru, J.G. Wissema, Özyeğin Üniv. Yayınları, Eylül 2009
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Bu Kültürün Kritik Başarı Faktörleri-2
•Bir şirket kurmak, bir birey ya da küçük bir ekip için 
erişilebilir bir hedef olmalıdır. Bu sayede para, geniş bantlı 

internet, insanlar, sıvı helyum, elektronik malzeme gibi herhangi bir şey en 
az telaş ve gecikmeyle sağlanabilmelidir ki, teknik geliştirme ve satışlar 
gibi iş problemlerinin özüne yoğunlaşabilsin.

• Bir işe atılmak kişinin yaşam tarzıyla bağdaşmalıdır. 
Bu amaçla yola çıkan kişi ruhunu satmamalı, ya da 
ailesini risk altına sokmamalıdır. (Toplumda kabul görme, 

borçlanma garantisi, uzun vadeli krediler ve faiz ödemesiz dönemler, 
çocuk bakım olanakları, gece geç saatlerde alışveriş yapabilme serbestisi 
vb. gibi pratik şeyler.)

•Ödüller de ihmal edilmemelidir. Uygun vergi teşvikleri, 
makul fikri mülkiyet hakları politikaları gibi. 

Oyun oynanmaya değer olmalıdır.

Creating the climate for Innovation, Handout, The University of Cambridge, Lang. J, 2003

Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru, J.G. Wissema, Özyeğin Üniv. Yayınları, Eylül 2009
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İlişki Ağları, İnovasyon Ekosistemi

1987’de Cambridge’te “Cambridge  Üniversitesi’nin 
beyinlerini Britanya endüstrisinin problemlerinin 
emrine vermek” amacıyla kurulmuş 360 şirket vardı.

Cambridge ilişki ağlarının kurulduğu bir yerdir ve bu 
kişisel ilişkiler ağı, başarısızlığa uğrayan yeni şirketler 
için güvenlik sağlamaktadır.

Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru, J.G. Wissema, Özyeğin Üniv. Yayınları, Eylül 2009

Buna Yenilikçi ve Girişimci Ekosistem adı verilmektedir.
Clustered Cloisters, The Economist, 21 Şubat 2004
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Yerelleşme ve Küreselleşme

PARADOKS-1Küreselleşme Yerelliğin önem kazanması
•Etkileşim
•İlişkiler
•Enformasyon paylaşımı
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Yerelleşme ve Küreselleşme-2

Bilgi için gereken bütün unsurların yürüyerek erişilecek bir mesafede olmaları,
örneğin üniversitedeki profesörlerin var olan ve işe yeni girişen şirketlerin
danışmanı olmalarını, onları bir şirketin ya da akademik olmayan bir kurumun
geçici olarak işe almalarını ya da onlara bir görev vermelerini kolaylaştırır.

Tüm kuruluşlar aynı yerde olunca insanlar birbirlerinin bulundukları binalara
girip çıkabilirler ve böylece sinerji ve fırsatlar yaratabilirler.

İnternet halihazırda yürürlüğe konmuş ve iyi yapılandırılmış bir projede bilgi
toplamak ve iletişim için yararlıdır. Projenin henüz tanımlanmadığı
durumlarda ise internet, mutlu rastlantılarla karşılaşmak, karmaşık fikirler
geliştirmek, fikir yürütmek ya da iş üzerindeki deneyimlerden yararlanmak için
fayda sağlamaz.
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Yerelleşme ve Kümeleşme-3

Kümeleşmek  için güven duymak gerekir.

Coğrafi yakınlığın kümeleşmeye sağladığı kolaylıkları şöyle sıralayabiliriz:
• Örtük bilginin (tacit knowledge) akışı,
• Yetenekli ve uzmanlaşmış işgücünün varlığı,
• Öngörülmemiş etkileşimler,
• Araştırma kurumları ve üniversiteler hakkında daha çok enformasyon,
• Uluslararası ağlara ve sermayeye daha kolay ulaşım.

“Bir fırsat, bir boşluk gördüm bu ürünü üretmeye, bu işi yapmaya karar verdim.”
“Yarı iletken İnce film kaplarken hataları nasıl azaltacağımı Hasan Bey bana anlattı.”
“En iyi IR Lensleri en ucuza nereden alacağımı Mehmet Bey söyledi.”
“Sıvı Helyumu en kısa sürede getiren Tüpgaz adlı şirketmiş. İşimin çabuk görülmesi için de oradan da
Caner bey ile konuşmam gerekiyormuş.”
“Geliştirdiğim prototipi seri olarak üretebilmem için KOSGEB’teb Mehmet Bey ile görüşmem
gerekiyormuş. Endüstriyel Uygulama diye bir teşvik varmış.”
“5 arkadaş bir araya gelsek, KOSGEB İşbirliği-Güçbirliği teşviği alıp, fabrikamızı kurmaya katkı
sağlayabilirmişiz. Hüseyinler yapmış bu işi.”
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Kümelenme ve Rekabetçilik

SRI International,”Cluster Competitiveness Initiative:USAID Progress Report, Oct.2002

PARADOKS-2Rekabet etmek İşbirliği yapmak

Rekabet içinde işbirliği yapmak!
Co-opetition

18



Kümelenme ve Rekabetçilik-2

Kümeleşmek  için güven duymak gerekir.

İşletmeler arası rekabetin doğası değişiyor. Geliştirme maliyetlerini 
paylaşmak ve en iyi uygulama yöntemlerini takip etmek için işletmeler 
gittikçe artan bir biçimde yeni ağlar, yeni ilişkiler kurmak zorundadır. Bu 
durum bazen bölgede iyi performans gösteren işletmelerin kümeler 
oluşturmasını tetiklemektedir. 

Our Competitive Future,  Building the Knowledge Driven Economy, White Paper, Gordon Brown, İngiltere Maliye Bakanı, 16 Aralık 998

“Günümüzde asıl maliyet tasarım ve geliştirme aşamasında oluşuyor. 
Küme içinde bunları paylaşma ve maliyeti düşürme şansımız var.”
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Kümelenme ve Rekabetçilik-3

Kümeler rekabetçiliği 

• Statik olan mevcut verimliliği artırarak,

• Yenilikçilik ve verimliliği geliştirme kapasitesini 

artırarak,

• Yeni işlerin oluşmasını tetikleyerek ve teşvik ederek

geliştirir.

M. Porter, Clusters and new economies of competition, HBR, 1998,
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Rekabetçilik-Güven

GÜVEN = MALİYET HIZ 

S.M.R. Covey, The speed of trust, (Her şeyi değiştiren tek şey güven) , Covey Link LLC, 2006 

Her zaman güvenip bazen hayal kırıklığına uğramak, sürekli 
güvensizlik içinde olup bazen haklı çıkmaktan iyidir.

Neal A. Maxwell

Kümelenme paydaşların birbirine olan güven duygusunu geliştirir.
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Kümelenmenin Bölgeye Faydaları

Temin, tedarikçi Ağı

Günümüzde dünya ölçeğinde bölgeler birbiri ile yarışmaktadır. Bölgeler
kendilerine en uygun altyapı koşullarını meydana getirmek ve bunun
sayesinde işlerinin büyümesini sağlamak, yatırımları ve yetenekli işgücünü
diğer bölgeler yerine kendi bölgelerine çekebilmek için dünya ölçeğinde
birbiri ile yarışmaktadır.

Sonuçta hangi bölge daha rekabetçi olursa orada
yenilikçi ürünler, bilgi-yoğun ürünler bunun sonucunda
da katma değer ve kar payları artacaktır. Toplumun refahı
o bölgede gelişecektir.
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Kümelenmenin Bölgeye Faydaları
Kümelenmeyi destekleyen kurumlar :

Kümeler gelişmiş ve uzmanlaşmış altyapı, çalışanların eğitim ve koçluğu gibi
özel destekleyici hizmetler sağlar.

Küme organizasyonları firmaların kümenin oluşturduğu uzmanlaşmış özel
araştırma ve test merkezlerini gibi altyapı kolaylıklarına ve tesislere erişimini
yönlendirir ve onlara danışmanlık, eğitim gibi kolaylıklar sağlar. Bu bakımdan,
kümeler rekabetçilik avantajı sağlayan bir nevi kendi kendine kurulmuş
örgütlerdir.

Kümeler içindeki resmi olan veya olmayan temaslar, iş ile ilgili enformasyonun,
yapma bilgisinin ve teknik uzmanlığın değişimi teknolojik saçılmalara ve bunun
sonucunda genellikle yeni ve hiç beklenmeyen fikirlerin, yeni yaratıcı
tasarımların, ürünlerin, hizmet çeşitlerinin ve iş kavramlarının oluşumuna yol
açar. Bunun sonucunda küme içindeki yapılan işlerin inovasyon performansı
artar.
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Küme, Yenilikçilik ve Refah İlişkisi

Kümelenme Bölgedeki işletmelerin yeteneklerini  artırır, maliyetlerini azaltır.

Inovasyonun küme içinde oluşma olasılığı daha yüksektir 

Yenilikçi Küme firmaları

Yenilikçi  firmalar

Yeni veya 

gelişmiş ürün ve 

hizmetler 

geliştirme

Yeni veya 

gelişmiş   üretim 

teknolojileri 

geliştirme

Yeni ürün veya 

hizmet için 

pazar 

araştırması 

yapma

Araştırma -

Geliştirmeyi 

kendi 

tesislerinde 

yapma

Araştırma-

Geliştirmeyi şirket 

dışında yaptırma 

(outsourcing 

research)

Bir veya birden 

fazla  uluslar 

arası marka kaydı 

yaptırma

Bir veya daha 

fazla patent  için 

başvuru yapma

24



Küme, Yenilikçilik ve Refah İlişkisi

Kümelenme sayesinde Bölgede İnovasyon Kapasitesi artar.

Bölgenin 

Patent 

oluşturma 

seviyesi

Bölgenin Kümelenme Gücü
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Küme, Yenilikçilik ve Refah İlişkisi

Kümelenme sayesinde Bölgede refah artar.

Güçlü kümelerde çalışanların  toplam çalışanlara oranı  (2005)

Yıllık kişi başı gayri safi yurtiçi gelir (2004)

(satın alma gücüne göre ayarlanmış)
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Küme, Yenilikçilik ve Refah İlişkisi

Refah

Rekabetçilik,

(Verimlilik)

Yenilikçilik

Kapasitesi

M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990 

*Bir firmanın rekabet avantajı 
sağlaması, firma dışındaki 
faktörlere ve kurumlara da 
bağlıdır.  Bu nedenle firmalar 
ilişkilerini güçlendirirse daha 
rekabetçi olurlar.

KÜMELER bu işbirlikçi ilişkileri 
harekete geçirir ve  hızlandırırlar.

Kümeleşme

•Yeni sektörler

•Yeni işler

•Mevcut  işlerin büyümesi

•Yüksek ücretler

27



The Competitiveness  and Innovative Capacity of the United States, Report,  US Department of Commerce, Jan 2012 
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“Bir Yerel Kalkınma Modeli: OSTİM 
İŞİM Küme Örneği”

2007

Sektör Analizi

İş ve İnşaat Makineleri sektörünün belirlenmesi

İŞİM Kümesinin kurulması



Kümelenme Çalışmaları

Başlangıç:

16 Mart 2007 tarihinde imzalanan protokol
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İLK ÖNCE GÜVEN

KOBİ DANIŞMAN
HOCA

İnsanlar çok fazla duvar ve yetersiz 

köprü inşa ediyorlar.

Isaac Newton
31



Mart 2007/Haziran 2008
Ostim’deki ana sektörlerin analizi yapıldı; analiz 

sonucunda İş ve İnşaat Makineleri   ANKARA 

için en güçlü sektör olduğu tespit edilerek İş ve 

İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) kümelenecek 

pilot sektör olarak seçildi.
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KÜME KURULUŞU

• Platform: 22 Mayıs 2008

• Dernek: 3 Haziran 2009
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ANADOLU KÜMELER BİRLİĞİ
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Ç1:Kümelenme Bilgilendirme 
Toplantıları

• Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Sempozyumu 1 Kasım 2007’de 
yapıldı. 

• 1. Küme Bilgilendirme Toplantısı 29 Kasım 2007’de yapıldı.
• 2. Küme Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat 2008’de yapıldı.
• DPT sunumu 12 Mayıs 2008’de gerçekleştirildi.
• 3. Küme Bilgilendirme Toplantısı  22 Mayıs 2008’de yapıldı.
• Kümelenme Tanıtım Konferansı 7 Mart 2008’de Çankaya Üniversitesi’nde 

gerçekleştirildi.
• Meka Firması Tedarikçileri Toplantısı 2 Ağustos 2008’de gerçekleştirildi.
• Palme Firması Tedarikçileri Toplantısı 5 Ağustos 2008’de gerçekleştirildi.
• 4. Küme Bilgilendirme Toplantısı 6 Mart 2009’da KOSGEB'de yapıldı
• İŞİM Ankara’daki üniversite temsilcilerine 11 Şubat 2009’da ODAGEM’de 

sunuldu.
• 5. Küme Bilgilendirme toplantısı 1 Mayıs 2009’da yapıldı.
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Prof.Dr.C.Zaim Çil

Çankaya Üniversitesi KOBİ 

Tedavi Projeleri 

Üniversite Proje 

Takımı:

•Danışman Öğretim 

Üyesi (leri)

•Öğrenci (ler)

KOBİ Proje Takımı:

•Yönetici

•Proje Elemanı (ları)

9 ay süre ile birlikte çalışarak hastalığı tedavi etme, bir sorununa çözüm bulma 

Ç2:KOBİ TEDAVİ PROJELER (6 yıl)
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Ç2:KOBİ TEDAVİ PROJELER (6 yıl)
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Ç2:KOBİ TEDAVİ PROJELER (6 yıl)

MAN firması için  Çok Modlu Uyuyan Şoför Uyarı Çözümü
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Ç2:KOBİ TEDAVİ PROJELER (6 yıl)

Özgen Makine Firması için  Yerleşim Planı problemi Çözümü
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Ç3. AB Projeleri
Ağustos-2008’deLeonardo da Vinci (LdV) 

programı kapsamında biten teknoloji 
transferi projeleri:

• KOBİküme

• KOBİağ

Ocak-2009

• SMEfuture: gözlemci

• AyakKOBİ: (Konya) 2010

• KayakKOBİ: (Erzurum) 2011

• HESAPRO 2011 (MPM ile beraber)

• SME-Empowering (ECORYS ile beraber)
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EKONOMİ BAKANLIĞI

İL SEKTÖR

1- Marmara Bölgesi Otomotiv

2- İzmir Organik Gıda

3- Ankara Yazılım

4- Konya Otomotiv Yan Sanayi

5- Mersin İşlenmiş Gıda

6- Eskişehir, Kütahya , Bilecik Seramik

7- Ankara İş ve İnşaat Makineleri

8- Denizli, Uşak Ev Tekstili

9- Manisa Beyaz Eşya

10- Muğla Yat İnşa
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Ç4. KOMATEK 2009 Fuarı

• Ev sahipliği yaptık!
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Ç5 KOLAY İŞBİRLİĞİ

• Ortak Satınalma

– Akaryakıt % 6 + % 1

– OSO’ya ortaklık
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Ç6 TR-AUS ortak pazarı
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Ç7:YÖNETİŞİM

Palme Makine

Hidroan Hidrolik Makine

Özgen Makine

Ostim OSP

Birlik Makine

Özkanlar Grup

Yavuz Mühendislik

Kardelen Mühendislik

Kardelen Makine

Çeliksan Radyatör

Oniş Makine

Karke Makine

Ostim OSB

Çankaya Üniversitesi
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İLETİŞİM: www.isim.org.tr
E-posta listeleri: Küme, YK, KGE, GK
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Ç8. SABAH KAHVALTILARI

• Her ayın ilk Cumartesi günü İŞİM toplanır.
– İlk toplantı Ocak ayı (OSTİM OSB)

– İkinci toplantı Şubat ayı (ÇÜ)

– Üçüncü toplantı Mart ayı (Palme)

– Dördüncü toplantı Nisan ayı (Karke)

– Beşinci toplantı Mayıs ayı (KOSGEB)

– Altıncı toplantı Haziran ayı (ASO)

– Yedinci toplantı Temmuz ayı (Halkbank)

– Sekizinci toplantı (Birlik Makina)

• 8 Temmuz: Sanayi Bakanı, YÖK Başkanı

• 10 Temmuz: Cumhurbaşkanı

• 05 Şubat: Çankaya Üniversitesi

• 19 Şubat 2012 Verimlilik G.Md.lüğü
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Diğer Kümelenme Projeleri

• Ekonomi Bakanlığı URGE Projeleri (6 proje)

– OSTİM Savunma ve Havacılık Kümesi

– OSTİM Medikal Kümesi

– OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümesi

• KAUÇUK Kümesi

• ARUS Kümesi

• SİTELER Kümelenme Çalışması
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EK

ÖRNEK ÇALIŞMALAR
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KONYA TARIM MAKİNALARI KÜME HARİTASI – ÖRNEK -

Politika 
Belirleyiciler 

1. Ulusal
–Tarım Bakanlığı
–Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı
–DTM
–KOSGEB
–TÜBİTAK
–DPT
–MEVKA
–Hazine 
Müsteşarlığı
2. Uluslararası
–IPARD (Ürün 
İşleme)
–Dünya Bankası

Eğitim, Bilgilendirme ve AR+GE Kuruluşları:
-Endüstri Mühendisi, Makine Mühendisi, Ziraat Mühendisi, İşletmeci             
-Endüstri Meslek Lisesi (Torna, Tesviye, Metal, CNC, Elektrik- Elektronik)
-Mekatronik Bölümü (Karatay Üniversitesi)                          -Test Merkezi (Ziraat Fakültesi)
-Muhasebe, Teknik Resim                                                   -İŞKUR 
-Dış Ticaret Eğitimi
-Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KTO)
-Bilgisayar Programcısı (CAD/ CAM) 
-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MEVLANA ÜNİVERSİTESİ, Karatay Üniversitesi, Konya Üniversitesi 
(Ziraat, İİBF, MYO)                         -Teknokent (İleri Teknoloji Hassas Tarım Makineleri)

Tedarikçiler

–Sac, Profil, Çelik
–Döküm
–Plastik Mamul ve Yarı Mamul
–Rulman
–Hidrolik Sistemler
–Pinomatikler
–Bağlantı Elemanları
–Boya
–Lazer Kesim
–Talaşlı İmalat
–Elektro- mekanik Sistemler

Üreticiler (nihai ürün)

–Toprak İşleme makinaları
–Taşıyıcılar
–Hasat Makinaları
–Pamuk Toplama Makinaları
–Lazerli Tesviye Kürekleri
–Hassas Tarım Makinaları
–Bakım/ Ekim Makinaları
–Sulama Sistemleri

Müşteriler

–Çiftçiler 
–Pankobirlik
–Tarım Kredi 
Kooperatifi
–Devlet Üretme 
Çiftlikleri
–İhracat kuruluşları 
(AB, Almanya, 
İngiltere)

İş Geliştirme Hizmet 
Sağlayıcıları

–Marka Yaratma
–Tarım İl Müdürlüğü
–KOSGEB
–TSE
–İGEME
–İhracatçı Birlikleri
–MEVKA
–İl Özel İdare
–TKDK

İşbirliği Kurumları

–TARMAKBİR (Ankara)
–Konya Ticaret Odası 
(Tar. Grubu)
–Ziraat Mühendisleri 
Odası
–İhracatçı Birlikleri
–Valilik, Belediye
–Sanayi Odası, ABİGEM
–Ticaret Borsası

Tesis Sağlayıcılar

–OSB
–Teknokent
–Küçük Sanayi Siteleri 

Fon Sağlayıcılar

–Bankalar                
–KOSGEB
–AB Fonları
–MEVKA
–Esnaf Odaları (Halk 
bank Kredileri)
–Hazine Müsteşarlığı
–DTM

Fiziki Altyapı

–Ulaşım (Kara, 
demir, hava)      
–Sulama
–Elektrik (OSB)
–İletişim
–Jeotermal 
Enerji
–Doğalgaz

Gösterim;
Küme 
Haritasının 
eksik ve 
tamamlan
ması 
gereken 
oyuncuları
kırmızı ile 
gösterilmiş
tir.
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Konya Tarım Makineleri için “Rekabet Elmas”ı (*)

Firma stratejileri, 

yerel rekabet ve 

işbirliği ortamı

Destekleyici kurum

ve kuruluşlar

Firmalar için girdi

koşulları

(sermaye, altyapı, 

kaliteli işgücü)

Talep Koşulları

ve talebin yapısı

Hükümet

(katalizör)

İşbirliği 
Kurumları

Avantajlar
Genel anlamda mali kaynakların 
yeterli olması
Üretim aşamasında yeterli iş gücü 
olanağı
Kaliteli ve sürdürülebilir 
hammadde tedarikinin olması
Dezavantajlar
AR-GE ve bunun ticarileştirilmesi 
konusunda ulusal ve yabancı fonları 
hakkında bilgiye erişim yetersizliği
AR-GE ve bunun 
ticarileştirilmesi(inovasyon)pazarla
ma, vb. açısından ihtisaslaşmış 
beyin gücünün olmaması.

Avantajlar
Kümenin ürününe bölgesel 
talebin(ara mamul veya son 
mamul olarak) yeterli olması
Ulusal düzeyde talebin olması
Dezavantajlar
Dış ülkelerden talebin 
olmaması
Kamu ihalelerinde sizin 
kümenizin ürününe ayrıcalıklı

Avantajlar
Küme olabilmenin gerektirdiği minimum düzeydeki firma 
sayısına ulaşılabilmesi
Dezavantajlar
Küme aktörleri arasında işbirliği ve diyalogun kurulamaması
Küme aktörleri arasında işbirliği ve diyalogu geliştirme 
programlarının olmaması
Küresel pazarlara açılım için yerel iş ağları oluşturma 
konusunda küme aktörleri arasında işbirliğinin olmaması

Avantajlar
İş geliştirme (danışmanlık/tavsiye, 
bilgilendirme)hizmetleri veren kurum, kuruluş veya 
firmaların olması.
Mali destek araçları konusunda bilgilendirme yapılması.
Dezavantajlar
AR-GE ve inovasyon konusunda danışmanlık sağlayan 
kurumlar yetersiz.

Avantajlar
Üniversite sanayi, işbirliği güçlü. 
Üniversitelerin kümelenme desteği mevcut.
Dezavantajlar
Teknoloji transferi için verilen desteklerin 
yetersiz olması
Kalifiye eleman yetiştirme programları 
yetersiz.

Avantajlar
Kamu kurumlarının kümelenmeyi 
desteklemesi
Dezavantajlar
Bürokratik işlemlerin 
sadeleştirilmesine kamu kurumları 
tarafından verilen desteğin 
yetersiz olması

(*) Detaylı 

açıklamalar diğer 

ekranlarda yer 

almaktadır.
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Ulusların Rekabet Avantajı için
“REKABET ELMAS”ı (I)

a) FİRMALAR İÇİN GİRDİ KOŞULLARI
• Avantajlar
 Genel anlamda mali kaynakların yeterli olması
 Üretim aşamasında yeterli iş gücü olanağı
 Kaliteli ve sürdürülebilir hammadde tedarikinin olması

• Dezavantajlar
 AR-GE ve bunun ticarileştirilmesi konusunda ulusal ve yabancı fonları 

hakkında bilgiye erişim yetersizliği
 AR-GE ve bunun ticarileştirilmesi(inovasyon)pazarlama, vb. açısından 

ihtisaslaşmış beyin gücünün olmaması
 Teknolojik gelişimlerin takip edilememesi ve işletmede de yeni teknolojilere 

yer verilmemesi.
 Kullanılan hammaddelerin geriye doğru izlenebilirliğinin yapılamıyor olması
 Kalite standartları açısından kullanılan hammaddenin analiz edilmemesi
 Teknoloji konusunda nitelikli iş gücünün yeterli olmaması
 Yeni pazarlar ve müşteriler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması
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Ulusların Rekabet Avantajı için
“REKABET ELMAS”ı (II) 

b) FİRMA STRATEJİLERİ VE YEREL REKABET 

• Avantajlar
 Küme olabilmenin gerektirdiği minimum düzeydeki firma sayısına 

ulaşılabilmesi

• Dezavantajlar
 Küme aktörleri arasında işbirliği ve diyalogun kurulamaması

 Küme aktörleri arasında işbirliği ve diyalogu geliştirme programlarının 
olmaması

 Küresel pazarlara açılım için yerel iş ağları oluşturma konusunda küme 
aktörleri arasında işbirliğinin olmaması

 Küresel pazarlara açılım için yerel iş ağları konusunda desteğin yetersiz 
olması

 Ortak tedarik (mal veya hizmet için)girişimlerini destekleyen fonların 
yetersiz olması

 Kamu ihaleleri için işbirliği ve ortaklıkların yetersiz kalması

 Çok ortaklı projelere başvurunun yaygın yapılamaması
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Ulusların Rekabet Avantajı için

“REKABET ELMAS”ı (III)

c) TALEP KOŞULLARI VE TALEBİN YAPISI

• Avantajlar
 Kümenin ürününe bölgesel talebin(ara mamul veya son mamul olarak) 

yeterli olması

 Ulusal düzeyde talebin olması

• Dezavantajlar
 Dış ülkelerden talebin olmaması

 Kamu ihalelerinde sizin kümenizin ürününe ayrıcalıklı erişim(örn; kamu 
ihalelerinde yerli girdi zorunluluğu gibi)durumunun olmaması

 Ulusal talep yapısında değişikliğin olmaması
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Ulusların Rekabet Avantajı için
“REKABET ELMAS”ı (IV) 

d) DESTEKLEYİCİ KURUM VE KURULUŞLAR
• Avantajlar
 İş geliştirme (danışmanlık/tavsiye, bilgilendirme)hizmetleri veren kurum, 

kuruluş veya firmaların olması.
 Mali destek araçları konusunda bilgilendirme yapan kurum ve kuruluşların 

bulunması
 Pazarlama ve tanıtım konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşların 

olması

• Dezavantajlar
 AR-GE ve inovasyon konusunda danışmanlık sağlayan ya da yönlendiren 

kurum ve kuruluşların olmaması
 Ürün tasarımı konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşların olmaması
 Markalaşma konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşların olmaması
 Coğrafi işaretleme konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşların 

olmaması
 Desteklerden yararlanmak için zorunlu hale gelmeye başlayan yol haritası 

hazırlama konusunda destek sağlayan kurum ve kuruluşların olmaması
 Eğitim hizmetleri veren kurum ve kuruluşların bulunmaması
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Ulusların Rekabet Avantajı için
“REKABET ELMAS”ı (V) 

e) İŞBİRLİĞİ KURUMLARININ YAPISI

• Avantajlar
 Üniversite sanayi, işbirliğinin geliştirilmesi için destek verilmesi 

 Yerel üniversitelerin kümelenme konusuna destek vermesi

 Sivil toplum kuruluşlarının kümelenmeyi destekleyici yönde faaliyetler 
gerçekleştirmesi

• Dezavantajlar
 Teknoloji transferi için verilen desteklerin yetersiz olması

 Kalifiye eleman yetiştirme programlarının olmaması
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Ulusların Rekabet Avantajı için

“REKABET ELMAS”ı (VI)

f) KAMU KURUMLARI

• Avantajlar
 Kamu kurumlarının kümelenmeyi desteklemesi

• Dezavantajlar
 Bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesine kamu kurumları tarafından verilen 

desteğin yetersiz olması

 Kamu kurumları tarafından kümenin daha rekabetçi hale gelebilmesi için 
destek verilmemesi (bir başka ifade ile; küme aktörleri arasında işbirliğini 
güçlendiren, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri ile işbirliğini 
güçlendiren desteklerin olmaması)
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Küme Aktörleri ve 
Değer Zinciri Haritası

Bilgi Sağlayıcılar
(Üniversite, Araştırma Merkezi, Teknopark v.b.)

Politika

Belirleyiciler

Tedarikçiler Üreticiler

M

Ü 

Ş

T

E

R

İ

L

E

R

Altyapı Sağlayıcıları

İş Geliştirme

Hizmeti

Sağlayanlar

İşbirliği

Kurumları

Tesis 

Sağlayıcılar
Fon 

Sağlayıcılar

Fiziki 

Altyapı

Sağlayıcıları

Tedarik ve Üretim
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Küme Nedir?

•Bir alanda birbiri ile etkileşim içinde olan, birbirine ortak ve tamamlayıcı

yönleri ile bağlı olan firmalar, tedarikçiler ve ilgili kurumların (üniversiteler,

finans kuruluşları, araştırma kuruluşları, altyapı sağlayan kuruluşlar vb.)

oluşturduğu , belirli bir coğrafyada yer alan yoğunlaşmalardır.

The Institute for Strategy and Competitiveness website : www.isc.hbs.eduM. Porter, Clusters and new economies of competition, HBR, 1998,

Birbirlerine yakın bir biçimde konumlanmış, ihtisaslaşmış alanlarda uzmanlık,

hizmet, kaynak, tedarikçi ve beceri geliştirecek kadar yeterli sayıya ulaşmış,

işletme, ilgili ekonomik aktörler ve kurumlar grubudur.

AB’nin, Ekim 2008’de yayınlanan “AB’nde Dünya Standartlarında Kümelere Doğru” isimli dokümanı
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Küme Nedir?

Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 15.09.2012

Kümelenme Birlikteliği: Küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi

odası, yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere bu

Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel

kişilerinin bir araya gelerek başvuru rehberinde yer alan Kümelenme Birlikteliği

Formunu doldurup imzalamak suretiyle oluşturulan birlikteliği

Kümelenme Teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili

veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve

özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken

temsil eden tüzel kişiliği,
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KÜME NEDİR?
• Aynı bölgede ve alanda faaliyet gösteren firmalar

• Aynı değer zinciri içerisinde

• Aynı kurum kuruluşlardan destek alan (kamu, üniversite, 
araştırma kurumları)

Üniversite

Araştırma kurumu Mesleki eğitim kurumu

Kamu

Teknopark,OSB

Banka,Sigorta

Tedarikçi

Müşteri

İşletme
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Piramit Küme Modeli

Kümelenmeyi destekleyen kurumlar :

İnsan Kaynakları, Teknolojiye Erişim, 

Sermayeye Erişim, Eğitim Kurumları, 

Fiziksel Altyapı v.b.

Temin, tedarikçi Ağı

Lider Firmalar,

İhracatçılar

The Institute for Strategy and Competitiveness website : www.isc.hbs.edu

GÜVEN

İŞBİRLİĞİ

SİNERJİ
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Küme Nedir?
Bizce Küme :

Bölgesel kalkınma için en akılcı modeldir.

Kümelenme üyelik ile değil ilişkiler ile 

tanımlanır. 

Kümelerin coğrafik sınırları değişkendir ve 

bazen idari sınırları da aşabilir. 63



2001 Economic Competitiveness Group

Kilit Rol : KÜME LİDERİ

(kararlı adanmışlık) 

Küme öncesi : 

Bağımsız 

firmalar ve 

kuruluşlar

GRUP veya

YIĞIN

Kümenin 

oluşması:

bağlantılar, 

ilişkiler,

Sanayinin 

yoğunlaşması

Gelişen Küme:

Çoğalan 

Bağlantılar, 

artan ilişkiler

Kümenin 

yükselişi:

Bağlantıların 

artması, 

Kritik kütle
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