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ö N S ö z

Günümüzde her alanda rekabet iyice zorlaşmıştır. Yeni üretim süreçleri, ekonomilerde 
büyük değişimler yaratmış, rekabet gücünün artırılması ve yenilik üretimi, yeni pazar-
lara ulaşmada ve ülkelerin ekonomi politikalarında belirleyici bir rol oynamaya başla-

mıştır. Bu çerçevede ülkeler çeşitli politika uygulamalarıyla rekabet düzeylerini iyileştirmeye 
çalışmaktadır. Kümelenme yaklaşımı, son yıllarda özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler-
de uygulamaya konulan bu politika araçlarından biri haline gelmiştir. 

Kümeyi, birbirleri ile güçlü bağları olan işletmeler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, işletme-
leri destekleyen ara yüzlerden oluşan bir ağ olarak tanımlamak mümkündür. 

Türkiye’de son yıllarda önemli kümelenme çalışmaları yapılmış ancak henüz sistematik bir 
oluşum ve destek modeli ortaya konulamamıştır. Bu çalışmada; literatür taranmış, ülke örnek-
leri incelenmiş, ihtiyaç analizi yapılmış, mevcut durum ortaya konulmuş ve Türkiye şartlarına 
uygun bir model geliştirilerek karar vericilere sunulmuştur. 

Çalışma kapsamında, Türkiye’de kümeler “ulusal kümeler” ve “bölgesel kümeler” olarak iki 
grupta kavramsallaştırılmıştır. Ulusal kümeler; yenilik, Ar-Ge, ihracat ve istihdam gibi ölçütler-
le bölgesel kümelerden ayrılmaktadır. Ulusal kümeler Türkiye’nin uluslararası alanla bağlantı-
sını kuran ana sektörlerden oluşurken, bölgesel kümeler ise bulundukları bölgelerde istihdam 
ve ihracat açısından önemli potansiyele sahip oluşumlar olarak değerlendirilmiştir. 

Kümelerin ana destekleyici kuruşları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  (BSTB) ve Kalkınma 
Ajansları (KA) olarak önerilmektedir. Model çerçevesinde üç yıllık süreleri kapsayan üç adet 
program tasarlanmıştır. Buna göre ulusal kümeler BSTB tarafından desteklenirken, bölgesel 
kümelerin ise KA’larca desteklenmesi önerilmektedir. Diğer taraftan, Küçük ve Ortaboy İşlet-
meleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) ulusal kümelerde yer alan 
işletmelere yönelik destek sağlaması öngörülmektedir. Ekonomi Bakanlığı (EB) tarafından kü-
melere yönelik verilen uluslararasılaşma desteklerine devam edilmesinin uygun olacağı de-
ğerlendirilmiştir. Ayrıca, tüm çalışmaları koordine etmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan 
oluşan bir “Yönlendirme Komitesi” oluşturulması önerilmiştir. Kalkınma Bakanlığının (KB) bu 
komitenin yönetim ve koordinasyonunu üstlenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Çalışmada, Türkiye’de uygulanan devlet yardımlarına ilişkin, kümelenmeyi de destekleyecek 
şekilde, bazı öneriler geliştirilmiştir. Bunların başında; girişimcilik destekleri, uzun vadeli yatı-
rım ve Ar-Ge destekleri ile yatırım teşviklerinden daha küçük yatırımcıların yararlandırılması 
gelmektedir.



ix

f o R E w o R D

Today competition in all areas has become more severe. The new production processes 
have created substantial changes in economies and competitiveness and innovation  
have begun to play a decisive role on reaching to new markets and countries’ economic 

policies. In this context, countries are trying to improve their levels of competitiveness though 
a variety of policy applications. In recent years, clustering approach has become one of these 
policy tools especially in the developed and developing countries.

It is possible to define cluster as a network that consists of enterprises which are strongly tied 
one another, universities, research institutes and interfaces supporting enterprises.

In recent years studies about clustering has been done in Turkey but a systematic support mod-
el has not been introduced yet. In this study; literature and country examples were reviewed, 
the needs analysis was prepared, current situation was introduced and a model developed was 
presented to decision makers.

In the context of the study, clusters in Turkey have been conceptualized in the two groups as 
“national clusters” and “regional clusters”. National clusters are separated from regional clus-
ters via criteria such as innovation, R & D, exports and employment. While national clusters 
consist of the main sectors which establish the connection of Turkey to the international field, 
regional clusters are evaluated as potentially significant formations in their regions in terms of 
employment and exports.

Ministry of Science Industry and Technology (MSIT) and Development Agencies (DA) are rec-
ommended as the main supporting organizations. Within the framework of model three pro-
grams each covering three-year periods were designed. Thus, while national clusters will be 
supported by MSIT, regional clusters will be supported by DA’s. On the other hand, it is expected 
to provide support to businesses located in national clusters by Small and Medium Enterprises 
Development Organization (KOSGEB). It is assessed that continuation of  support for interna-
tionalization of clusters provided by Ministry of Economy (EB) is appropriate. In addition, in 
order to coordinate all the work, a “Steering Committee” consisting relevant institutions and 
organizations was established. Ministry of Development (MoD) was intended to undertake the 
management and coordination of this committee.

Within the framework of the study, related to state aid implemented in Turkey, some proposals 
including clustering supports, have been developed. Among these supports entrepreneurship, 
long-term investment, R&D supports and enabling smaller investors to benefit from invest-
ment incentives can be listed as leading ones. 



x



1

GİRİŞ



2

G İ R İ Ş

Küreselleşme süreciyle birlikte, rekabet avantajı sağlamanın önemi giderek artmakta-
dır. Yeni üretim süreci, ekonomilerde büyük değişimler yaratmış, rekabetçilik ve yenilik 
üretimi, yeni pazarlara ulaşmada ve ülkelerin ekonomi politikalarında belirleyici bir 

rol oynamaya başlamıştır. Bir pazarda pay sahibi olmak için maliyet avantajı sağlamak, artık 
tek başına yeterli bir özellik olmaktan çıkmıştır. Kalite, tasarım, yeni ürün, yönetim ve organi-
zasyon modelleri ile lojistik ve dağıtım gibi alanlardaki performans günümüzde rekabetçilik 
avantajı oluşturulması için gerek duyulan önemli unsurlar haline gelmiştir. 

Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, uluslararası finans ve ticaret sisteminin giderek 
serbestleşmesiyle birleşince, iş yapma biçimlerinde önemli değişimler yaşanmaya başlamıştır. 
Bu kapsamda işletmelerarası işbirliklerinin önemi giderek artmıştır. Bu nedenle işletmelerin 
başarılarında belirli yığınlar, ağlar ve kümelerin içinde olmaları önemli avantajlar sağlamak-
tadır.

Kümeyi, birbirleri ile güçlü bağları olan işletmeler, köprü görevi gören kuruluşlar, bilgi ve yeni-
lik üreten üniversiteler, araştırma enstitüleri, mühendislik şirketleri gibi birimler ve müşteriler 
arasında oluşan ve sürekli olarak gelişen üretim ağları olarak tanımlamak mümkündür. 

Kümelenme uygulamaları, yenilik ve girişimciliği geliştirmekte, verimlilik ile kalitede yükselme 
sağlamakta, ülkenin rekabet gücünün artmasına ve ekonomik büyümesine destek olmaktadır. 

Kümeler, sağladıkları faydaların daha görünür bir hal almasıyla birlikte, ulusal ve bölgesel eko-
nomik kalkınma planlarının da bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Tüm dünya üzerinde 
binlerce küme oluşumu gerçekleşmiş olup, bunların sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Son zamanlarda dünyada merkezi ve bölgesel düzeyde yığınlar, ağlar ve kümeler oluşturma ça-
lışmalarının artmasıyla, yenilik sisteminin etkinliğinin bir bütün olarak iyileştirilmesini hedef-
leyen önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu konuda gerçekleştirilen ana faaliyet; yenilikçi ağların 
ve kümelerin gelişiminin desteklenmesi sonucunda bölgesel yenilik ve büyüme merkezlerinin 
oluşturulmasıdır. 

Bu kapsamda, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmiş ülkeler tarafından kümelenme politikaları uy-
gulamaya konulmuştur. Bunlardan ABD, Japonya, İtalya, Fransa ve İspanya birçok iyi uygula-
manın bulunduğu ülkelerdir. Kümeler günümüzde tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
ekonomiyi daha verimli ve yenilikçi yapmak amacıyla kullanılan bir destek modelidir. 

Türkiye’de kümelenme politikalarının temelleri 1960’lı yıllarda planlı kalkınma dönemiyle 
birlikte atılmıştır. Kalkınma Planlarında “sanayiye dayalı büyüme” temel amaçlardan birisini 
oluşturmuştur. Bu dönemden itibaren kamu politikalarıyla devlet tarafından planlı sanayileş-
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me amacıyla oluşturulan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) kurul-
maya başlanmış ve bunlar girişimciler için önemli imkânlar sağlamıştır. 

1970’li yıllardan 2000’li yıllara kadar, sanayinin yığınlaşması için altyapı yatırımları, teknolo-
jik gelişmeler için Ar-Ge teşvikleri ve iş ortamının geliştirilebilmesi için çeşitli düzenlemeler 
yapılmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise teknoloji üretimi ve yenilikçiliğin ön plana çıkma-
sıyla birlikte Endüstri Bölgeleri (EB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) uygulamalarına 
başlanmıştır. OSB, KSS, TGB ve EB gibi yapılar Türkiye’deki planlı sanayi ve ticaret bölgelerini 
oluşturmakta ve kümeler için gereken yığınlaşmanın oluşması için uygun ortam ve altyapıyı 
sağlamaktadır.

Türkiye’de kümelenme destekleri konusunda Ekonomi Bakanlığı (EB) (eski adıyla Dış Ticaret 
Müsteşarlığı) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) (eski adıyla Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı) tarafından önemli projeler yürütülmüş, özel sektörün katılımıyla bir çok proje uygu-
lanmış ve bu konudaki bazı projeler yürütülmeye devam etmektedir. Ancak konunun kapsamlı 
bir şekilde ele alınarak, Türkiye’nin özellikleri ve öncelikleri doğrultusunda bir küme destek 
modeli ve programları henüz oluşturulamamıştır.

Bu kapsamda, Türkiye’de kümelenme çalışmalarına ve kamunun rolünün belirlenmesine katkı 
sağlamak amacıyla bu çalışmada cevapları aranan sorular aşağıda verilmiştir;

Küme kavramı nedir? ne değildir? kümelenme yaklaşımı hangi dinamikler 
ve süreç içerisinde gelişmiştir? ve bu yaklaşımın ulusal, sektörel ve bölgesel 
politikalarla ilişkisi nedir?  

Dünyada kümelenme konusunda uygulamalar nelerdir? ve başarı ile başarı-
sızlığı ortaya çıkaran unsurlar hangileridir?

Türkiye’de kümelenme alanında yapılan çalışmalar nelerdir? başarılı uygu-
lamalar hangileridir? ve başarıyı getiren faktörler nelerdir?

Türkiye’nin kümelenme yaklaşımının temel amaçları ne olmalıdır? ve diğer 
politika alanlarıyla ilişkisi nasıl kurulmalıdır?

Türkiye’de kümelenme konusunda nasıl bir politika ve destek yapılanması-
na ihtiyaç vardır?  kaynak ihtiyacı nedir?e lde edilebilecek muhtemel sonuç-
lar nelerdir? uygun model ve kurumlararası görev dağılımı ve işbirliği nasıl 
olmalıdır? 

Bu çalışma Türkiye’de uygulanacak kümelenme yaklaşımının tanımlanmasına yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Nitekim bugün, Türkiye’de kümelenme destek politikası ve modeline ilişkin 
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kurumsal roller, işleyiş, destek türü, tutarı gibi tartışılması ve açıklığa kavuşturulması gereken 
birçok sorun alanı bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada; kümelenme alanında Türkiye için 
etkin bir uygulama modelinin ortaya konularak, ilgililere sunulması amaçlanmıştır. 

Çalışmada Türkiye’nin mevcut kümelenme kapasitesinin ortaya konulması amacıyla, İzmir 
ve Ankara’da yer alan kümeler yerinde incelenmiş, İzmir Kalkınma Ajansı destekleri ile İzmir 
Atatürk OSB, Sincan Ankara Sanayi Odası OSB ve OSTİM Küme girişimleri ve küme üyesi işlet-
melerle görüşmeler yapılmıştır. Diğer taraftan çalışmanın uygulama önerisini geliştirebilmek 
için BSTB, EB, KOSGEB, Kalkınma Ajansları (KA), üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 
(TOBB) konuyla ilgili yetkililerle görüşülmüştür. Ayrıca, 2009-2011 yıllarında Japonya, Fransa, 
İspanya ve Çek Cumhuriyeti’ne kümelenme konularında çalışma ziyaretleri yapılmış, başarılı 
kümeler yerinde incelenmiş ve uluslararası uzmanlarla görüşmeler yapılmıştır.

Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde, konuyla ilgili literatür taramasına yer verilmiş, 
küme kavramının ne olduğu, hangi tarihsel süreçte ortaya çıktığı, ekonomiye olan etkileri ve 
kümelenme konusundaki genel politikalar ve kümelere sunulan destekler ortaya konulmuş-
tur. 

İkinci bölümde, Türkiye örneğine katkı sağlaması amacıyla, ülke örnekleri incelenmiştir. Bu 
çerçevede gelişmiş ülkelerden ABD ve Japonya ile AB ülkelerinden Fransa, İspanya ve İtalya 
örnekleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Diğer taraftan gelişmiş ve gelişmekte olan AB üyesi  
ülkelerden Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan örneklerine genel olarak değinilmiştir.

Üçüncü bölümde, Türkiye’deki işletme yapılanması, kümelenme politikaları ve uygulamaları 
tartışıldıktan sonra, bu alandaki mevcut kurumsal yapılanma, destek sistemi ve altyapı meka-
nizmaları ortaya konulmuştur. 

Dördüncü bölümde ise, Türkiye’de kümelenme konusundaki yapılanma, destek ve kaynak ihti-
yacı belirlenmiştir. Bu çerçevede ihtiyaca yönelik bir destek modeli geliştirilmiştir. 

Konu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler sonuç bölümünde tartışılmıştır.
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Rekabet; iktisadi, siyasi ve sosyal boyutları olan bir kavramdır. En geniş anlamıyla, kıt 
kaynakları paylaşmak veya bir ödül elde etmek amacıyla belli kural ve kısıtlamalar çer-
çevesinde birden fazla  oyuncu arasında oynanan bir oyun veya bir yarış olarak tanım-

lanabilir. Rekabet terimi en çok iktisadi alanda kullanılır. İktisadi alanda rekabetin koşulları, 
piyasa koşulları çerçevesinde tanımlanır. Piyasada başarılı olan veya başarısını sürekli artıran 
aktörler rekabet gücü yüksek olarak değerlendirilmektedir.

Rekabet gücünü; işletme, değer zinciri, sektör, bölge ve ülke düzeyinde farklı şekillerde ana-
liz etmek mümkündür. OECD’nin yaklaşımına göre, uluslararası rekabet gücü; işletmelerin, 
sanayinin, bölgenin, ülkenin ya da ekonomik birliklerin uluslararası rekabette sürdürülebilir 
biçimde, nispi olarak daha yüksek faktör geliri ve istihdam seviyesi yaratma yetkinliği iken, 
AB tanımına göre ise, bir ülkenin ya da bölgenin yaşam standartlarında sürdürülebilir bir ar-
tış olması ve işsizliğin en alt düzeyde olmasıdır. AB aynı çerçevede sanayi sektörüne yönelik 
uluslararası rekabet gücünü; küresel piyasada konumunu muhafaza etme ve iyileştirme olarak 
tanımlamaktadır.1  Diğer taraftan Porter’a (1990) göre işletme düzeyinde rekabet gücü ise, iş-
letmenin piyasa payı ve verimliliği olarak görülmektedir.2 

Dünyada başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere hemen bütün ülkeler, ulusal, 
bölgesel, sektörel ve işletme düzeyinde rekabet gücünü artırabilmeye yönelik politika araçları 
ve yeni destek modelleri geliştirmektedirler. 

Bu çerçevede kümelenme yaklaşımı, işletmelerin, sektörlerin, bölgelerin ve ülkenin rekabet 
gücünü artıracak bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımda, işletmeler; değer zin-
cirinde üretim ve hizmet sağlayan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek rekabet 
güçlerini artırmaya çalışmaktadırlar.

Kümelenme yaklaşımına olan ilgi son yıllarda giderek artmakta ve çeşitli gelişmişlik düzeyin-
deki ülkeler için, rekabet gücünü artırıcı bir politika seçeneği olarak görülmektedir.

Küme Tanımı ve Yapısı
Sanayi devrimiyle birlikte bugünkü gelişmiş ülkeler, kendi sanayilerini en uygun şekilde des-
tekleyebilmek için işletmelerini ortak bir alanda toplamak suretiyle uygun kentleşme ortamını 
sağlamak, onların daha etkin çalışabilecekleri mekanları oluşturmak ve kendi aralarındaki iliş-
kilerinden elde edecekleri faydalardan yararlanmak amaçlarına yönelik olarak çeşitli politika-
lar belirlemişlerdir. Bunların başlangıcı ise yığınlaşma politikaları olarak kabul edilmektedir.

Köklerini işletmeler, kuruluşlararası bağlar ve coğrafi bir bölgedeki altyapıdan alan yığınlaş-
ma; bir taraftan ölçek ve alan ekonomilerini oluştururken, diğer taraftan işgücü piyasalarının 
gelişmesini sağlamakta, özelleşmiş istihdam havuzlarını oluşturmakta, yerel arz kaynağı ile 

1  Bedir, 2009: 13-15.
2  Porter, 1990.
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müşteri arasındaki etkileşimi ve altyapı paylaşımını artırmaktadır. Bu tip bağlantılar maliyet-
leri düşürmekte veya gelirleri artırmakta ya da her ikisini birden sağlayan durumlar ortaya 
çıkarmaktadır.3

Yığınlaşmanın önemli faydaları bulunmakta olup, Marshall (1920), yığınlaşmayı uzmanlaşma 
ve üretimin belirli bir yerde yoğunlaşması olarak tanımlamakta, yığınların oluşmasının işlet-
melere belirli bir dışsal ekonomi oluşturacağını vurgulamaktadır. 4

Marshall’ın sanayi bölgeleri çalışmalarını takip eden Krugman (1998), yerel iş pazarına erişi-
min kolaylığına ve daha düşük taşıma maliyetlerinin faydalarını belirtmekte ve benzer işlet-
melerin bir yerde yoğunlaşmalarının; ortak özelliklere sahip işgücünü buraya çekeceğini ve 
geliştireceğini gözlemlemiştir5. Bu yoğunlaşma tedarikçiler için de iyi bir pazar oluşturmakta 
ve onların da ihtisaslaşmak için ihtiyaç duydukları ölçeğin sağlamasında önemli bir rol oyna-
maktadır. Bölgedeki uzmanlaşmış tedarikçiler ve artan ihtisaslaşma, uzun vadede girdi mali-
yetlerini düşürmekte, verimliliği artırmakta ve üretkenliği teşvik etmektedir. 

Yığınlaşma uygulamalarında üç önemli husus öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, dünyadaki top-
lam sanayi üretiminin büyük bölümünün sınırlı sayıdaki yüksek yoğunluklu sanayi bölgele-
rinde gerçekleştirilmesidir. İkinci husus, ilişkili sanayi kollarında çalışan işletmelerin beraber 
konumlanmaya eğilimli olmaları ve bunun sonucunda kümelerin oluşmasıdır. Üçüncü husus 
ise bu yığınlaşmaların zaman içerisinde kurumsallaşması olup, kurumsallaşma sonrasında yu-
karıdaki iki durumun süreklilik kazanma eğilimine girmesidir. 

Bu çerçevede yığınlaşma alanlarının aynı zamanda potansiyel küme alanları oluşturduğu ve yı-
ğınlaşma sonrasında, işletmeler arasındaki ağların gelişmesiyle kümelerin oluşmaya başladığı 
görülmektedir.

OECD (1999), kümeleri birbirleri ile güçlü bağları olan işletmeler, köprü görevi gören ku-
ruluşlar, bilgi ve yenilik üreten birimler ve müşteriler arasında olan üretim ağları olarak 
tanımlamaktadır.6 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’na (UNIDO) göre ise kümelenme, 
birbirleri ile ilişkili veya birbirlerinin tamamlayıcısı olan ürünleri üreten ve satan kuruluşların 
sektörel ve coğrafi temelde yoğunlaşmalarıdır7. 

Porter (1998), yığılım ekonomileri kavramından kümelenme konusuna geçişte, alana ilişkin 
tanımlama ve çalışmaları ile önemli bir yere sahiptir. Porter kümeleri “birbirine bağlı şirketle-
rin, uzmanlaşmış mal ve hizmet sağlayıcıların, ilişkili sanayilerde yer alan işletmeler ile belirli 

3  Sölvell et. al., 2003: 18-19
4  Marshall, 1920
5  Krugman, 1998:7
6  OECD, 1999:381
7  UNIDO, 2001
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alanlarda faaliyet gösteren ve rekabetle beraber işbirliği faaliyetlerini de gerçekleştiren kuru-
luşların bir alandaki coğrafi yoğunluğu” olarak tanımlamıştır.8 

Özet olarak kümelenme; birbirlerine katma değer ekleyen üretim zinciri ile bağlı şirketler, bilgi 
üreten kurumlar, destekleyici kurumlar ve müşteriler tarafından oluşturulmuş ağ olarak ta-
nımlanabilir.

Kümelenmede en önemli husus ortak başarı ve rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Bu kapsamda 
Porter’a (1991) göre temel sorun işletmelerin neden başarılı veya başarısız olduklarıdır. Bunun 
için Porter iki soruya cevap aramaktadır:9

• Neden bazı işletmeler diğerlerine göre daha başarılı olmaktadır? 
• Neden bazı ülkeler (o ülkedeki işletmeler) diğerlerine göre daha başarılı olmaktadır?

Porter’a (1980) göre bir işletme için rekabet stratejisinin formüle edilmesinin özünde, işletme-
nin çevresi ile ilişkilendirilmesi yatar. Müşterilerin, tedarik çilerin, ikame mal üreten işletme-
lerin ve sektöre yeni girecek olanların tümü, yeri geldiğinde, sektördeki işletmeler açısından 
birer “rakip” olabilmektedir. Bu genel anlamıyla rekabet, sektörün faaliyet gösterdiği üretim 
kolunda yaratılan ve yaratılacak olan toplam ekonomik değerin, üreticiler, tedarikçiler, müşte-
riler ve hatta ikame ürün üreten işletmeler arasında paylaşılması olarak ifade edilebilir. Dola-
yısıyla, rekabet stratejisi, bir işletmenin bu rekabet unsurları karşısında, yarattığı toplam eko-
nomik değerden daha fazla pay alabilmesi için takip edeceği uzun vadeli stratejik tercihleri ve 
yönelimleri içerecektir.10 

Bir işletmenin başarısı; bulunduğu ülkeden, sektörden ya da işletmenin sektördeki konumlan-
masından kaynaklanabilir.  Ancak, rekabet üstünlüğü elde etmek için ya maliyet avantajı, ya da 
farklılaşma avantajı sağlamak gerekmektedir. Bunlara ilaveten, belirli bir pazar bölümüne veya 
belirli bir müşteri kesimine odaklanmak da işletmeye rekabetçi avantaj sağlayabilir.  

Porter, bazı sanayilerin özellikle bazı ülkelerde yoğunlaştığı ve başarılı işletmelerin de bir ülke 
içerisinde belirli bölgelerde yoğunlaştığından yola çıkarak, başarıda yerel unsurların da önemli 
olabileceği sonucuna ulaşmıştır. İşletmeler, rekabetçi avantaj elde etme ve bunu sürdürmeleri-
ni, her şeyden önce kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir ortamın varlığına borçludur. İş-
letmelerin rekabet güçleri, faaliyette bulundukları çevre şartlarından etkilenir. Bu çevre şartları 
sadece işletme veya sanayi düzeyinde değil ulusal düzeyde de ele alınmak zorundadır. Porter’a 
(1990) göre ulusal düzeyde yoğun rekabet uluslararası başarının da öncüsüdür.11 Bir ülkede 

8  Porter, 1998:77-90
9  Porter, 1991
10  Porter, 1980.
11  Porter, 1990.
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işletmelerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan koşulları Porter dört ana başlık altına 
toplamış ve buna da Ulusal Elmas Modeli demiştir. (bkz Şekil 1.1)

Şekil 1.1: Porter’ın Elmas Modeli

İŞLETME STRATEJİSİ VE 
REKABET YAPISI

GİRDİ KOŞULLARI TALEP KOŞULLARI

İLGİLİ VE DESTEKLEYİCİ 
KURULUŞLAR Kaynak: Porter, 1990.

İlk olarak, işletmenin başarısı, ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerini rekabetçi koşullarda bula-
bilmesine bağlıdır. Uzmanlaşmış yerel faktörler, yeteneklerin hızlı biçimde gelişmesine ve ye-
nilikçiliğe katkı sağlar. 

İkinci olarak, yurt içi pazarda işletmeyi yenilik yapmaya zorlayan talepkar müşterilerin varlığı, 
işletmenin gelişimini ve yenilikçiliğini destekler. Yurt içi pazardaki beklentileri yüksek müş-
terilerin zorlamasıyla kendini geliştiren işletme yurt dışı pazarlara açıldığında da rakiplerine 
kıyasla avantaja sahip olur. 

Üçüncü olarak, işletmenin faaliyet gösterdiği üretim alanını destekleyen gelişmiş işletmelerin 
ve kurumların olması, işletmenin gelişimini olumlu etkiler. 

Dördüncü olarak, ulusal ve yerel çevre, yönetim anlayışını, örgüt yapılarını ve gerek örgütler, 
gerekse bireyler tarafından belirlenen amaçları etkiler12. 

12  Porter, 1991.
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Yukarıda sıralanan bu dört koşula ilaveten, devlet politikaları ve şans da işletme başarısında 
önemli etkenler olabilmektedir. Dolayısıyla Porter’ın kümelenme yaklaşımının ana unsurunu 
rekabet gücünün artırılması oluşturmaktadır. 

Porter tarafından yapılan çalışmalarda, gelişmiş ve başarılı kümelenmenin incelenmesine rağ-
men, kümelenmenin gelişim süreçleri analize dâhil edilmemiştir. Sadece başarılı kümelenme-
nin nasıl organize edileceğini değil, aynı zamanda nasıl sonuçlandığı, karşılaşılan ve çözülen ne 
çeşit sorunların ve kimin en büyük çözücü rol oynadığının analizi, kümelenme açısından son 
derece önemlidir. Bu açılardan kümelenme teorisi, bölge içinde ağ görünümünün nasıl gelişti-
ğini açıklamada zayıf kalmıştır. Gelinen noktada kümelenme teorisinin odak noktası bir küme-
nin büyüyüp büyüyemediğidir.13

Bir kümenin yapısı ve çevresi aşağıdaki Şekil 1.2’de verilmektedir. Buna göre temel aktörler; 
işletmeler, üniversite ve araştırma merkezleri, destekleyici organizasyonlar, finansman desteği 
sağlayan yapılar, medya ve kamudan oluşmaktadır. 

Küme içinde söz konusu kurumların birbirleriyle yakın ilişkileri bulunmaktadır. Finans sek-
törü kümede kaynak ihtiyacını sağlarken, üniversite ve araştırma merkezleri yenilik ve Ar-Ge 
projelerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde işletmelere son derece önemli destekler 
sağlamaktadırlar. 

Diğer taraftan, üniversiteler yarattıkları istihdam ve gelir sayesinde bölge ekonomisinde önemli 
bir paya da sahip olabilecekleri gibi sosyal sermayenin geliştirilmesi ve teknolojinin üretilerek 
transfer edilmesinde son derece önemli mekanizmalardır14. Kamu ise, gerek iş ortamına yöne-
lik yapacağı mevzuat düzenlemeleri gerekse vereceği teşviklerle küme içinde yer alan önemli 
aktörlerden birisidir. 

Küme gelişimi, dışsal ekonomik faydalardan kaynaklanan verimlilik artışları ile yakından ilişki-
lidir. Verimlilik artışı, ücret ve karda artış sağlamakta veya yerel girişimcilerin fiyat konusunda 
rekabete girmelerine neden olmaktadır. Yüksek verimliliğin olduğu bu çevre yeni işletme giriş-
lerini, mevcut işletmelerin büyümelerini, kümenin büyümesini ve verimlilikten kaynaklanan 
faydanın artmasını sağlayan olumlu bir döngü oluşturur. Tüm bunların sonucunda kişi başına 
gelir ve iş oluşturma bakımından büyüme ortaya çıkmaktadır. 

13  OECD, 2005: 24-25
14  EDA, 2004: 4-5
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Şekil 1.2: Kümenin Yapısı ve Çevresi

İşletme

Kamu

Üniversite

Araştırma Merkezleri
Kuluçka Merkezleri

Medya

Finans

TL TL TL

Laboratuvar

Kaynak: Sölvell, 2008:13

Kümelerin yaygın amaçları; küme içinde yer alan işletmelerin ihracat, satış ve verimliliğin 
artırılması15, yenilik ve yeni teknolojilerin teşvik edilerek yenilikçilik düzeyinin yükseltil-
mesi16 ve işletmeler arasında ağ oluşturulması ve yeni işletmelerin bölgeye çekilmesi olarak 
sıralanmaktadır.17 

Kümelenmeye ilişkin gerçekleştirilen araştırmalarda18 kümelerin bilinen en önemli faydaları 
aşağıda sıralanmıştır;

• Küme içinde uzmanlaşmış işgücüne düşük maliyetlerle ulaşılması, 
• Yüksek verimlilik sağlanması, 
• Ölçek ekonomilerinden yararlanma ve ulaştırma maliyetlerinin düşmesi,
• Kümelerin cazibe merkezleri olmaları ve yeni yatırımları çekmeleri,

15  EU, 2010: 10
16  World Bank, 2009:3
17  Sölvell et al, 2003:10
18  OECD, 2009:30-31
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• Kümelerde yenilik ve teknolojinin hızla yayılması,
• Dış ilişkilerin/bağlantıların; beceriye, sermayeye, yeni teknoloji ve pazarlar hakkındaki bil-

gilere erişimi kolaylaştırması, 
• Bilgi ve teknoloji kaynaklarıyla kurulan dış bağlantıları ile sanayi yapısının geliştirilmesi,19 
• Girişimcilik faaliyetlerinde artış ve coğrafi sınırlar içerisinde verimlilik artışlarının 

sağlanmasıdır.20 

Yapılan bazı nicel çalışmalar kümenin içerisinde olan işletmelerin daha iyi rekabet edebildikle-
rini, istihdamı artırabildiklerini ve sanayi bölgesinin dışında bulunan işletmelerin, sanayi böl-
gesindeki işletmelerle aynı fırsatları ve imkânları yakalayamadıklarını göstermiştir.21 

Kümelenme işletmenin hayatta kalmasında ve başarısında da önemli bir araç olarak görülmek-
tedir. Wennberg ve Lindqvist (2008), yeni girişimci işletmelerin hayatta kalma ve performans-
larında küme içinde olmalarının etkilerini araştırmıştır. 1993’ten 2002’ye kadar telekomüni-
kasyon, elektronik, finansal hizmetler, bilgi teknolojileri, tıbbi aletler ve ilaç sektörlerinde işe 
yeni başlayan işletmelerin verilerinin analiz edildiği çalışmada, güçlü kümelenmede yerleşmiş 
şirketlerin daha çok iş, daha yüksek vergi ödedikleri, çalışanlarına daha yüksek maaş sağladık-
ları ve işletmelerin kapanma oranlarının çok daha düşük olduğu tespit edilmiştir22. 

Diğer taraftan, kümelerin zaman içerisinde geliştirdikleri maliyet ve verimlilik avantajları, kü-
melerdeki işletmelerin krizlere karşı daha dayanıklı bir yapı sergilemelerini sağlamaktadır. 
Yani kümeler ve küme politikaları büyüme zamanlarında olduğu gibi ekonomik durgunluk ve 
kriz dönemlerinde de önemli hale gelmektedir. 

Kümelerin ihracatçı olmalarının önemli katkıları bulunmaktadır. Kümelerin ihracattan sağladı-
ğı ekonomik getirileri temel olarak; işletmelerin dışsal ölçek ekonomileri, bazı karşılaştırmalı 
üstünlükleri ile yüksek kaliteli ve düşük maliyetli çıktının diğer bölgelere ticareti yoluyla ve fa-
aliyet alanlarında uzmanlaşmalarından kaynaklanmaktadır. Ana kümelerin uluslararası alanda 
rekabete giriyor oldukları düşünüldüğünde, kümelenme, diğer ulusal şirketleri ürün piyasala-
rının dışına itmekten ziyade fayda sağlayıcı bir faaliyet olarak da gerçekleşebilir. Getirilerin ar-
tıyor olması da, kümelerde daha fazla yenilik oluşturulmasını ve dolayısıyla büyümenin hızlan-
masını sağlar. Ana kümelerin büyümeleri; küme dışındaki arz kaynaklarından satın almaların 
gerçekleşmesi, bilginin diğer alanlara yayılması ve vergi gelirlerinin yeniden dağılımı yolları ile 
daha geniş alanlara yayılabilir. 

İç piyasaya çalışan kümeler için durum biraz daha karmaşık bir hal almaktadır. Bazı küme böl-
gelerinde dışsal ekonomik faydanın sağlanması, başka bazı alanlarda faaliyetlerde gerçekleşen 

19  Breschi ve Malerba, 2005:13
20  Feldman, 1999:20
21  Enright ve Ffowcs, 2000
22  Wennberg  ve Lindqvist, 2008
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kayıplar nedeniyle dışsal ekonomik maliyetlere de neden olabilmektedir. Bir kümede oluşan 
verimlilik artışının diğer alanlarda gerçekleşen verimlilik kayıplarına baskın hale gelmesi du-
rumunda, sadece bölgesel getiriler anlamında değil, ulusal anlamda da kazançlar oluşacaktır. 
Böyle bir net kazancın oluşturulup oluşturulamayacağı cevaplanması zor bir sorudur. Ayrıca bu 
durumun desteklenecek kümelerin seçiminde de gözetilmesi gerekmektedir.23 

Bazen küme ile aynı anlamda kullanılan ancak, küme tanımına tam uymayan yapılar da bulun-
maktadır. Bunların en yaygın olanları, sanayi bölgeleri, teknoparklar ve ihracat bölgeleridir. 
Ancak bu yapılar küme ile yakından ilişkili ve kümelerin bulundukları mekanları tanımlamak-
tadır. 

Ağ yapılanması kavramı da tıpkı sanayi bölgesi gibi zaman zaman kümelenme yerine kullanı-
lan bir tanımdır. Ağ oluşumları, işletmelerin kaynaklara ve pazara erişimini sağlayan ilişkilerin 
oluşmasına imkân sağlarlar. Bunun sonucu olarak, bölgesel bir ağ, bir işletmenin uluslararası 
gelişimine katkı sağlayıcı bir etki yapabilmektedir. İş ağları arasındaki organik bağ, rekabet-
çi üstünlük, yerel çevre, ekonomik faaliyetlerin kümelenmesi, kümede yerleşik bir işletmenin 
uluslararası başarısını artırmıştır.24

Bölgesel yenilik sistemi kavramı, yeni ve ekonomik açıdan faydalı içeriğe sahip bilginin üretim, 
yayılım ve kullanım süreci ve ilişkiler bütünüdür. Bölgesel yenilik sistemi de kümelere ben-
zer şekilde coğrafi olarak tanımlı olan bir bölgedeki yenilik ağlarına odaklanır. Genel olarak 
bölgesel yenilik sistemlerinin, bir bölgede yer alan bütün yenilikçi ağ yapılarını ve yenilikçi 
yöntemler geliştiren kümeleri içerisine aldığı ifade edilebilir25. Yani bir bölgesel yenilik sistemi 
içerisinde birden fazla kümenin yer aldığı söylenebilir26. 

Küresel yenilik sistemleri yaklaşımı ise, çok uluslu şirket ağlarının satın alma ve dağıtım ilişkisi 
ile bütünleşmenin altını çizer27. 

Söz konusu kavramlar yakın anlamda kullanılmasına rağmen, aslında birbirinin devamı nite-
liğindedir. Bu durum Şekil 1.3’te sürecin kavramsallaştırılması amacıyla doğrusal bir şekilde 
ifade edilmektedir. Yığınlaşma ile başlayan süreç, yığınlarda ticari ilişkilerin artmasıyla ağlara 
dönüşmekte, ağlar, üniversite, kamu ve araştırma merkezleri yapılarının destekleriyle küme-
lere dönüşmektedir. Birden fazla kümenin yer aldığı bölgelerde de yenilik sistemleri oluşmak-
ta ve bunların uluslararası piyasalardaki başarı ve rollerine göre Küresel Yenilik Sistemlerine 
dönüşmektedirler. Ancak, bu süreç bazen yeterince yığınlaşmanın olduğu bölgelerde, yenilik 
sistemlerini oluşmaktadır.

23  OECD, 2009: 26-30
24  Brown ve Bell, 2001
25  EU, 2002: 14
26  Enright, 1998
27  Porter, 1990
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Şekil 1.3: Kavramsal Çerçeve 

Küresel 
Yenilik 

Sistemi

Bölgesel 
Yenilik 

Sistemi
Küme

Ağlar

Yığın

Kümelerin Oluşumu ve Çeşitleri

Kümelerin oluşumlarının kendilerine özgü olacağı bilinmesine rağmen, genel olarak küme ya-
şam döngüleri Şekil 1.4’de gösterilmektedir. 

Yığınlaşmayla başlayan süreç, işletmeler arası etkileşimlerin başlaması ve artmasıyla birlikte 
kümelerin ortaya çıkmasına ve daha sonra ortak tedarik, üretim, Ar-Ge, yenilik projeleri ile 
sağlanan etkileşim ve ilişkilerle kümelerin gelişmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu etkileşimin ve ortak faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte kümeler büyüyerek ve gelişe-
rek olgun kümeleri oluşturmaktadırlar. 

Olgun kümelerde, çeşitli tarihi olaylar nedeniyle yada çağın gerektirdiği üretimleri gerçekleşti-
rebilmek için bazı dönüşümler yaşanmaktadır.
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Şekil 1.4: Küme Yaşam Döngüsü 

YIĞINLAŞMA KÜMENİN 
ORTAYA ÇIKIŞI

GELİŞEN 
KÜME

OLGUN 
KÜME

DÖNÜŞÜM

Kaynak: Andersson et. al., 2004:30

Kümelerin yaşam döngüsü başlangıcından itibaren aşama aşama aşağıda açıklanmıştır28.

Yığınlaşma
Yığınlaşma, işletme ve diğer aktörlerin zaman içerisinde katılımlarıyla oluşan sanayi bölgele-
ridir. Bu bölgelerde işletmeler arasında ağlar yeterince oluşmamıştır. Ağ oluşturma, bilginin 
başka yerlerden alınması veya edinilmesi şeklinde olabildiği gibi, bilginin küme içerisinde ya-
yılması anlamına da gelmektedir. Uluslararası finans kuruluşları, teknoloji merkezleri, kamuyla 
bağlantısız kuruluşlar veya sanayi konseyleri bu fonksiyon konusunda önemli bir rol oynaya-
bilirler.

Kümenin Ortaya Çıkışı

Bir kümenin embriyo fazını oluşturan bölümdür. Yığınlaşmada yer alan aktörlerin bir kısmının 
daha özel bir faaliyetle ilgili işbirliği başlatmaları ve beraberce hareket etmelerinin sağlayacağı 
fırsatların farkına varmaları şeklinde olmaktadır.

28  Andersson et al, 2004: 29-30



16

K AV R A M S A L  Ç E R Ç E V E

Gelişen Küme

Benzer ya da ilgili faaliyet alanlarında çalışan yeni aktörler ortaya çıktıkça veya bu tip aktörler 
bölgeye çekildikçe, tüm bu aktörler arasında yeni bağlantılar oluşur. Resmi veya resmi olmayan 
işbirliği örgütleri sahaya inebilir, bölgeye ve faaliyetlere ilişkin genelde ortak çağrışım, internet 
sitesi oluşumları görülmeye başlanır.

Olgun Küme

Belirli aktör yığınına erişmiş, aynı zamanda kümenin dışındaki diğer kümelerle, faaliyetlerle 
ve bölgelerle ilişkilerini geliştirmiştir. Buralarda, yeni girişim, ortak girişim ve filiz işletmeler 
(spin off) aracılığıyla yeni işletmeler oluşturmaya yönelik bir ortam bulunmaktadır. 

Dönüşen Küme

Zaman ilerledikçe, pazarlar, teknolojiler ve süreçler değiştikçe kümeler de değişir. Kümelerin 
varlıklarını sürdürebilmeleri, durgunluk ve zayıflama gibi riskleri önlemeleri için, yenilik yap-
maları ve yeniliklere adapte olmaları gerekmektedir. Bu, diğer faaliyetlere odaklanan bir ya da 
daha fazla yeni kümeye dönüşme biçiminde olabileceği gibi, basitçe ürün ve hizmetlerin dağı-
tım biçiminin değiştirilmesi şeklinde de olabilmektedir.

Diğer taraftan kümeler ekonomik koşullara uyum sağlayamayarak ortadan kalkabilir. Kümele-
rin yok olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların başında, aşırı yoğunlaşma, aşırı kamu 
desteği ve koruması, diğer bölgelerin gelişmişliği, radikal teknoloji değişikliği, savaş ve deprem 
gibi olağanüstü olaylar sıralabilir29. Bu durum Şekil 1.5’te özetlenmiştir.

Girişimciliğin gelişmiş olduğu bölgelerde ortaya çıkan kümeler zamanla gelişmektedir. Birta-
kım kümeler ölçek ekonomisinden yararlanarak uluslararası hale gelmekte ve başarılı olmak-
tadırlar. Diğer taraftan ise kümeler, savaş, deprem gibi çeşitli doğa olayları veya müşteri talep-
lerinin ve üretim koşullarının değişmesiyle rekabetçiliklerini kaybederek yok olmaktadırlar.

Son zamanlarda ekonomik krizlerin de etkisiyle pazara ve rekabete dayalı tehditler daha yoğun 
bir hale gelmiştir. Ürün yaşam zincirinde olduğu gibi, kümeler de uygun yenilenme stratejileri-
ni uygulayarak ve değişikliğe uyum kapasitelerini artırarak gerçekleşmesi muhtemel olumsuz 
sonuçlardan kaçış sağlayabilirler.

Diğer taraftan, yığınlaşmanın olduğu ancak, aralarında coğrafi yakınlıktan faydalanmayı sağla-
yan ilişki ağı ve bilgi akışı olmayan gizli potansiyel kümeler bulunmaktadır. Bunların dışında 
kamu desteğine sahip olan, fakat, organik gelişme için gereken yeterli sayıda işletmenin oluş-
turduğu kritik kütle ve olumlu koşullardan yoksun olan zorlamayla oluşturulmuş kümeler de 
bulunmaktadır30.

29  Sölvell, 2008:44
30  OECD, 2009:30
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Şekil 1.5: Kümelerin Yükselmesi ve Düşüşü 

Yükselen küme

Ölçek ekonomisi

Müze
Girişimcilik

TL TL

TL TL

Kaynak: Sölvell, 2008:17

Bir kümenin oluşturulması ve sürdürülmesi için standart bir reçete sunulamamakla birlikte, 
başarılı küme örneklerinden birtakım çıkarımlar yapılabilmektedir. Nitelikli insan gücünün 
varlığı, girişimcilik ve üniversiteler bunların başında gelmektedir. 

İkinci olarak başarılı bir küme henüz keşfedilememiş teknoloji veya pazar fırsatlarını avantaja 
dönüştürme yeteneği ve şansına sahip olmalıdır. Nitekim hızlı büyüyen kümelerin çoğunda en 
önemli unsur teknoloji ve yenilik olup, bu kümelerde talep merkezleri ile üreticilerin bağlantı-
ları kurulmakta ve ihtiyaca göre üretim yapılmaktadır.31 

Kümeler işlevleri, çıktıları ve amaçları bağlamında ayrıştırılarak üç başlıkta toplanabilmekte-
dir. Bunlar, “sanayi kümeleri”, “yenilikçi kümeler” ve “risk kümeleri”dir. Bu kümelere ilişkin ge-
nel bilgiler aşağıda başlıklar halinde verilmektedir.

31  Breschi ve Malerba, 2005:9
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Sanayi  Kümeleri

Genel olarak sanayi kümeleri öğrenme ve uyumu hızlandıracak, bilgi yayılmasının kolaylaştı-
rılmasında etkili olabilecek uygun iş ortamının oluşturulmasının temellerini oluşturan benzer 
veya ilişkili ekonomik faaliyetleri bir araya getiren mekânsal yığınlaşmalardır. Bu kümeler ge-
nelde KOBİ’lerden oluşmakta ve bunların başarılarının merkezinde sosyal sermaye ve coğrafi 
yakınlık bulunmaktadır. Söz konusu açılardan da bölgesel karakterli kümeler olarak değerlen-
dirilebilir.

Sanayi kümeleri sektörler arasında rekabetçiliğe odaklanmaktadır. Rekabetçiliği sağlamak için 
gerekli olan unsurlar ise, çeşitli ürün ve hizmetleri geliştirmek ve üretmek için bir araya gelen 
tüm kaynak, faaliyet ve aktörlerden oluşmaktadır. 

Sanayi kümeleri sadece sanayinin mekânsal bir yansıması olmakla kalmayıp, aynı zamanda sa-
nayinin gelişme sürecinin önemli bir bileşenini de oluşturmaktadırlar. Kümeler kısa dönem 
içerisinde ekonomik zenginlik kaynağı sunmanın yanı sıra, uzun dönem içerisinde ekonomik 
büyümenin de sağlayıcılarıdır. 32

Yenilikçi  Kümeler

Geniş bir tanımla yenilik, yeni fikirlerin ticarileştirilmesi, bilginin ekonomik ve toplumsal fay-
daya dönüştürülerek değer yaratılmasıdır.  İşletmelerin yenilik yapması durumunda, sıklıkla 
kullanılan yenilik tanımı dünya için yeni olmasa da işletmeler için yeni olan ürünün gelişti-
rilmesi ve imalat süreçleridir.33 Yenilik, bilim ve teknoloji tabanlı yapılara dayalı faaliyetlerin 
organize edilmesinden, yapılan faaliyetlerle ilgili yeni yollar oluşturulmasına kadar yeni veya 
iyileştirilmiş ürün, hizmet ya da süreçtir. 

Bilgi tabanlı yenilikçi kümeler, mekânsal olarak sınırlandırılmış, ancak, bölgesel sanayi küme-
lerine kıyasla, odakları daha çok yenilik ve teknik alanda ilerlemedir. Aynı teknolojik alanda 
uzmanlaşmaya sahip birarada bulunan işletmeler, sağladıkları kazançlardan Ar-Ge yatırımla-
rına daha fazla kaynak ayırmaktadırlar. Bir kümede yer alan işletmenin teknolojik alanda uz-
manlaşması, daha verimli Ar-Ge işbirlikleri yapmasını, diğer işletmelerin oluşturdukları Ar-Ge 
işbirliklerinin oluşturdukları pozitif dışsallıklardan daha fazla yararlanmalarını sağlamaktadır. 
Kümede yer alan işletmeler Ar-Ge faaliyetleri için yatırım yaptıkça, diğer işletmelerin de yarar-
lanabileceği bir bilgi havuzu oluşturmaktadır.34 

Bu kapsamda yenilikçi işletmelerin yoğun biçimde yer aldığı bir kümelerde, yenilik faaliyetleri-
ni artırması açısından olumlu bir etki oluşmaktadır.35

32  Feldman, 2000:106-110
33  Nelson ve Rosenberg, 1993
34  Andersson et al, 2004:20-21
35  Beaudry ve Breschi, 2000:30
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Bir küme çok çeşitli şekillerde bilgi ve teknoloji tabanlı ve yenilikçi olabilir. Kuzey Avrupa ülke-
leri bu konuda önemli bir örnek teşkil etmektedir. Belirli bir dereceye kadar düşük teknolojili 
ekonomiler olarak ifade edilebilen Danimarka ve Norveç, geleneksel sektörlere yeni teknolo-
jileri adapte ederek teknoloji kullanımını artırmış ve geleneksel sektörlerini yenilikçi üretime 
yönlendirmişlerdir.36 Bu durum, Ar-Ge konusunda daha kısıtlı kaynak sahibi olan ülkeler için 
belirli bir rota çizmektedir. Bu anlamda, katma değer; tasarım, organizasyonel değişiklik, sınırlı 
Ar-Ge ve sermaye gerektiren, ancak, ürünlerin kalite ve imajlarını iyileştiren diğer stratejilerle 
artırılabilir.37 

Bu durumun tam tersi olarak, İsveç ve Finlandiya’da uluslararasılaşmış işletmelerin gelişimi 
yüksek Ar-Ge yatırımları ile şekillendirilmiştir. Filiz işletmeler Finlandiya’da sürekli olarak des-
teklenirken, İsveç’te kurulu sanayiyi zorlamak için oluşturulan yeni teknoloji temelli işletmeler 
daha az çekici bir konumda bulunmaktadır. 38

Bir bölgesel sanayi kümesi, üretim fonksiyonu üzerine odaklanarak çıktıları olan ürünler üze-
rinden rekabetçi olmayı amaçlarken, yenilik kümesinin odağını çok çeşitli üretim faaliyetlerden 
ziyade yenilik alanı oluşturmaktadır. Bu da yeni ürünler ve yeni süreçlerin oluşturulması ve bu 
yeni ürün ve süreçleri kullanan yeni sanayi dallarının oluşması anlamına gelmektedir.

AB’de yenilikçi kümeler içerisinde yer alan işletmelerin, hizmet ve ürün kalitesi, üretim tek-
nolojisi, pazar araştırma, diğer paydaşlarla ilişki, marka ve patent konularında, kümelerde yer 
almayan yenilikçi işletmelere göre daha rekabetçi oldukları saptanmıştır (bkz Tablo 1.1).

Tablo 1.1: Kümelenmenin Yenilik Üzerinde Etkisi

Gelişim Alanı Yenilikçi Küme İşletmeleri  (Yüzde) Yenilikçi İşletmeler (Yüzde)

Hizmet ve Ürün Kalitesinin İyileştirilmesi 78 74

Üretim Teknolojisinin İyileştirilmesi 63 56

Pazar Araştırma 53 33

İşletme, Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle İlişki 41 20

Uluslararası Ticari Marka ve Patent 29 12

Kaynak: EU Innobarometer on Clusters Role in Innovation, 2006.

36  Maskell, 1998
37  Lundvall, 2002
38  Andersson et. al., 2004:32
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3.  Risk Kümeleri 

Risk kümeleri yeni şirketler oluşturulmasını amaçlamaktadır. Risk kümesinde oluşturulan şir-
ketler, yenilik kümesinde ve sanayi kümesinde, bölgesel canlanma ve gelişmenin sağlanma-
sı açısından etkin rol oynamaktadır. Risk kümesinde işletmelere bilgi kaynakları sunulmakta, 
maddi destekler ve maddi olmayan destekler sağlanmaktadır. 

Kümenin bilgi kaynaklarını, üniversiteler, kamu araştırma enstitüleri, merkezleri ve özel araş-
tırma merkezleri oluşturmaktadır. Bunlara şirket araştırma enstitüleri de dahil edilebilir.   

Bu konudaki maddi destekler, finans, mekân ve tesis biçiminde sunulan desteklerdir. Maddi 
olmayan destekler ise, başarılı yeni girişimler açısından oldukça kritiktir. Bunlar, iş planı ya-
pılması desteği, araştırma hibeleri veya sübvansiyonlar gibi kamu destek tedbirlerine ilişkin 
bilgilendirme, potansiyel eleman sağlama, pazarlama kanalları, finansal kaynaklar, yasal danış-
manlık sağlama, vergi tavsiyesi ve muhasebe desteği şeklinde olmaktadır.

Küme Çeşitlerinin Değerlendirilmesi

Her küme çeşidinin aktörleri, işlev, amaç ve çıktıları kesin sınırlarla ayrıştırılamasalar da, bir-
birinden farklıdır. Örneğin, bir sanayi kümesinin oyuncuları imalat şirketleri, ilgili sanayiye 
yönelik organizasyonlar ve sanayi destek kuruluşlarıyken; bir yenilik kümesinin oyuncularını 
üniversiteler, kamu araştırma merkezleri, şirket laboratuarları ve teknoloji transfer organizas-
yonları gibi yenilik destek kuruluşları oluşturmaktadır. Risk kümelerinde ise, oyuncular yeni 
girişim oluşturma fonksiyonlarına sahip veya yeni girişimleri destekleme amaçlı olan kuruluş 
ve bireylerden oluşmaktadır. Bunlar genel olarak araştırma kuruluşları, finansal kuruluşlar, 
mevcut şirketler, avukatlar, muhasebeciler ve kamu otoriteleri olabilmektedir. 

Diğer taraftan benzer biçimde, sanayi kümesinin çıktısı kendi ürünleri, yenilik kümesinin çık-
tıları yeni süreç ve yeni ürünlerken, risk kümesinin çıktısı ise, yeni şirketlerden oluşmaktadır. 
Söz konusu küme çeşitlerine ilişkin genel karşılaştırma Tablo 1.2’de yer almaktadır.

Tablo 1.2: İşlev, Çıktı, Amaç ve Aktörlerine Göre Kümeler

Sanayi Kümesi Yenilik Kümesi Risk Kümesi

İşlev Üretim Yenilik Yeni girişim oluşturma

Çıktı Ürün Yeni ürün ve süreçler Yeni girişimler

Amaç Verimlilik ve rekabetçilik Bölgesel yenilik sistemi
Yeni girişim oluşturulması ile bölgede 

canlanma

Aktörler İşletmeler ve destek kuruluşları
Araştırma kuruluşları, üniversiteler, şirket 
laboratuarları, yenilik destek kuruluşları

Yeni girişim destekleme fonksiyonlarına 
sahip kuruluşlar

Kaynak: Andersson et. al., 200439

39 Andersson et al, 2004: 30.
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Kümelenme Politikaları
Kümeler genellikle, sanayi, bölgesel kalkınma, KOBİ ve yenilik politikalarının doğal bir sonucu 
olarak yeni bir politika gündemi oluşturmaktadır. Söz konusu politika alanlarının kesişme nok-
tasında yer alan küme politikalarında bakanlıklar ve diğer kurumlar arasında etkin bir yöneti-
me ihtiyaç bulunmaktadır.40 Kümelenme politikalarının diğer politika alanlarıyla ilişkisi Şekil 
1.6’da gösterilmektedir.

Şekil 1.6: Küme Politikalarının Diğer Politika Alanlarıyla İlişkisi

SANAYİ 
POLİTİKALARI

BÖLGESEL KALKINMA
POLİTİKALARI

KOBİ
POLİTİKALARI

KÜME
POLİTİKALARI

YENİLİK  ve Ar-Ge
POLİTİKALARI

Dünyadaki küme uygulamalarının çok büyük bir kısmı sanayi sektörlerinde gerçekleştirilmek-
te olup, bu sektörde yer alan küçük işletmeler, büyük işletmeler ve diğer aktörlerin bir araya 
getirilmesi ve birlikte iş yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yeni politika alanında, 
bir yandan küçük işletmelerin, yenilik, esneklik ve istihdam yaratma kapasiteleri kullanılır 
iken, diğer taraftan büyük işletmelerle; daha büyük yatırımlar ve ölçek ekonomisinin şartların-
dan yararlanmak mümkün hale gelmektedir. Oluşturulması amaçlanan bu yapı ile daha yenilik-
çi ve rekabetçi bir ortam hedeflenmektedir. Diğer taraftan ülkeler rekabet güçlerini artırmak 

40  World Bank, 2009:6



22

K AV R A M S A L  Ç E R Ç E V E

amacıyla, daha az gelişmiş bölgelerde işletmeleri bir araya getirerek ve ortak iş yapma kültür-
lerini geliştirmek de küme oluşturma politikalarının amaçları arasında yer almaktadır. 

Tüm bu politika alanlarını yatay olarak kesen ve her bir alana destek sağlayan sosyal sermayeyi 
geliştirici eğitim ve kültür politikaları, nitelikli insan kapasitesinin oluşturulmasında son dere-
ce önemli bir rol oynamaktadır.

Sanayi, bölgesel, KOBİ ve yenilik politika alanları ile ilişkili kümelenme yaklaşımı yeni bilgi ta-
banlı sanayi oluşturulmasında önemli bir rol oynamakla birlikte, söz konusu yaklaşımın genel 
çerçevesi aşağıdaki gibidir: 

• Rekabetçiliği geliştirecek uzun dönemli program uygulamaları içerme, 
• Mikro ekonomik iş çevresine odaklanma,
• Bölgesel ve yerel alanlara vurgu,
• Güçlendirilmiş ağ, güven ve iletişim,
• Büyük sübvansiyon yerine başlangıç yardımı, 
• Temel altyapı ve yenilikçiliğe vurgu,
• Kamu ve sanayiden dengeli kaynak katılımı.41

Politika yapıcıları tarafından her zaman akılda tutması gereken önemli bir soru; bir kümenin 
diğerleriyle kıyaslandığında daha etkili olup olmayacağıdır. Politika yapıcıları için; bir şekilde 
hazırlanan küme politikalarının odak noktasını kümelenmenin gelişmesini sağlamak oluştur-
malıdır. Kümelenme teorisine göre, her bölge kendine özgü kapasitesine göre ihtisas yapan bir 
sanayiye yönelik kümelenme gelişimi olarak düşünülmektedir. 

Küme politikalarının bir başka yönü de uluslararası bağlantı oluşturulmasının desteklenme-
sidir. Bu gerçek anlamda yeni bir politika olmayıp, sanayi politikasında uygulanan geleneksel 
araçların bir çeşit genişlemesidir. Piyasa koşulları ile dengeli biçimde, ticaretin önündeki en-
gellerin kaldırılması, ulaştırma ve iletişim sistemlerinin güçlendirilmesi, kaynak akımı, ulusal 
sınırlar boyunca değer zincirinde artan uzmanlaşmayı beraberinde getirmektedir.42

Küme yaklaşımı tek tek işletmeleri değil, tüm ağı desteklemeye yöneliktir. Bu bir anlamda 
sektör gruplarının yanında; büyük işletmeleri, KOBİ’leri, araştırma merkezlerine ve kamu ku-
rumlarını birbirine bağlayan değer zinciridir. Politikanın amacı her bir bileşeni ayrı ayrı değil, 
bileşenlerin tümünden oluşan sistemi geliştirmektir. Dolayısıyla kümelenmede kamunun kat-
kısı belirli işletmeleri desteklemeyi değil, tüm kümenin gelişme koşullarını iyleştirmeyi hedef 
almaktadır. 

41  Sölvell et. al., 2003:15-16
42  Andersson et. al., 2004: 58
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Küme geliştirme politikası aynı zamanda yalnızca seçilmiş kümelerle de ilgilidir. Bu yaklaşım, 
kaynakların bölgedeki o kaynaklardan en fazla yararlanabilecek sektörlerde toplanmasını sağ-
lar. Bu konuda temel olarak yerel ekonominin bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktansa, 
gelişme potansiyeli yüksek birkaç sektörün seçilip gelişmesi amaçlanmaktadır. Buradaki amaç, 
bu sektörel değer zincirlerini bir omurga haline getirerek, bir dizi çarpan etkisiyle geliri, is-
tihdamı, araştırmayı, ürün performansını ve ekonomik büyümeyi, bu omurganın çevresinde 
geliştirmektir. 

Küme politikaları genelde kamu sektörü tarafından başlatılsa da, özel sektörün rolü çok daha 
önemlidir. Küme elemanları, başlangıçtaki strateji belirleme döneminde küme politikasının 
stratejik yönünü ve hedeflerini belirlemeye katkıda bulunur, küme projelerini finanse eder ve 
küme politikalarının uygulanmasını sağlarlar. 

Küme politikalarının bir diğer özelliği, küme içi öğrenmeyi ve yenilik geliştirmeyi hedef alma-
sıdır. Küme gelişmesini güçlendiren en etkili kamu politikalarından biri araştırma alt yapısına 
yatırım yapılması ve bölgedeki eğitimli iş gücü tabanına dayanmasıdır. 

Küme politikaların belirlenebilmesi için Küresel Küme Girişim’leri (KG) Araştırması Sölvell ve 
arkadaşları (2003) tarafından yapılmıştır. Sözkonusu araştırmanın bulgularına göre43;  

• Kümeler bilim ve yenilikçi kamu politikalarında önemli bir yere sahiptir. Kümeler genellik-
le teknoloji yoğun alanlarda odaklanma eğilimi göstermektedir. 

• KG’lerin yüzde 32’si kamu, yüzde 27’si özel sektör, yüzde 35’i kamu-özel sektör ortaklığı, 
yüzde 5’i üniversiteler ve yüzde 1’i uluslararası kuruluşlar tarafından kurulmuştur. Finas-
manın ise yüzde 54’ü kamu, yüzde 18’i özel sektör, yüzde 25’i kamu-özel sektör ortaklığı, 
yüzde 2’si uluslararası kuruluşlar ve yüzde 1’i üniversiteler tarafından sağlanmıştır (bkz. 
Grafik 1.1) .

43  Sölvell et. al., 2003: 10-13, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da 500’ün üzerinde kümede yapılmıştır.
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Grafik 1.1: KG’lerin Kuruluşu ve Kümelerin Finansmanı 
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Kaynak: Sölvell 2003:39

Ofisleri bulunan ve başka fon arayışına girmeden önemli projeleri yürütecek bütçeleri olan 
KG’lerin performansları genelde 3 yıldan sonra artmaya başlamaktadır. Kamu ilk evrede önem-
li bir rol oynarken, daha sonraki aşamalarda kamu kaynağı azalır, üyelik ücretleri daha önemli 
bir hale gelir. 

• Küme üyeleri dar bir coğrafi alan içinde bulunmaktadır. Kümelerin yüzde 50’si üyelerine 1 
saatlik mesafede bulunmaktadır. 

• Küme oluşumlarının yüzde 85’i rekabetçiliği geliştirmekte, yüzde 89’u kümenin büyüme-
sinde yardımcı olurken ulusal ve bölgesel düzeyde güçlü küme destekleri sağlanan kümeler 
daha başarılı olmaktadır. Kamudan finansal destek alarak kurulmuş olan kümeler, uluslara-
rası alanda diğerlerine göre daha iyi bir performans göstermektedirler. 

• Genel olarak KG’lerin yüzde 81’i amaçlarını gerçekleştirmekte iken, yüzde 4’lük bölümü ise 
başarısız olmaktadır. Diğer yüzde 15’lik bölüm ise yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymakta-
dır. KG’lerde başarısız sonuçlar genellikle, fikir birliği ve güçlü ağlarının olmaması, bütçe 
yetersizlikleri ve marka oluşturulamaması nedeniyle gerçekleşmektedir. 
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• Kümelerdeki güven kavramı, işletmelerin işletmelere, işletmelerin devlete, işletmelerin 
akademiye ve devletin işletmelere duydukları güven çerçevesinde incelendiğinde, güven 
seviyesi gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ülkelerinde birbirine yakın olmakla beraber, 
gelişmiş ülkelere göre düşük seviyededir. 

• Grafik 1.2’de küme gelişimi için faktörlerin önem sırası verilmiştir. Buna göre kümelerin 
gelişiminde en önemli faktörlerin ağ ortaklıkları oluşturma, yenilikçiliğin geliştirilmesi, in-
san sermayesi ve fiziki altyapı olduğu görülmektedir.

Grafik 1.2: Küme Gelişimi İçin Önemli Faktörler
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Kaynak: Sölvell 2003:39

Uygulanan kümelenme politikalarında ülkelerin gelişmişliklerine göre farklılıkları Ketels ve ar-
kadaşları tarafından (2006) yapılan çalışmalarda ortaya konulmuş ve aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir.



26

K AV R A M S A L  Ç E R Ç E V E

• Kümelenme yaklaşımı, gelişmiş ülkeler, geçiş ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler açısından 
karşılaştırıldığında44; hedef sektörler, gelişmekte olan ülkelerde tarım, balıkçılık, gıda, teks-
til, mobilya gibi geleneksel ve düşük teknolojili sektörlere yoğunlaşmakta, geçiş ülkelerin-
de sermaye ağırlıklı otomotiv, kimya, metal, plastik ve makine gibi orta düzey teknolojili 
sektörler ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde ise biyo-teknoloji, nano-
teknoloji, bilgi iletişim teknolojileri gibi yüksek teknolojili üretim sektörlerinin yanında, 
katma değeri yüksek, eğlence ve medya, çevre ve lojistik gibi hizmet sektörleri ön plana 
çıkmaktadır (bkz Grafik 1.3).

Grafik 1.3: Gelişmişlik Düzeyi ve Kümelerin Sektörleri
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Kaynak: Ketels et. al., 2006.

44  Ketels et. al., 2006. Ketels, küme girişimlerinin, gelişmiş, gelişmekte olan ve geçiş ülkelerindeki beklenti talep ve küme geliştir-
me yöntemlerini incelemiştir. Küresel Küme araştırmasına dayanan (GCIS,2005) bu çalışmada 1400 Küme incelenmiş ve kapsamlı 
veriler en gelişmiş durumda olan 450’sinden edinilmiştir.
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• Kümelerin en önemli amaçları sıralandığında, gelişmiş ülkeler yenilikçilik ve iş ortamına 
(altyapı ve mevzuat) ağırlık verirken, gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ülkeleri katma değer 
ve ihracata daha fazla önem vermektedirler (bkz grafik 1.4).

Grafik 1.4: Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyi ile Yenilik, İş Ortamı, Katma Değer ve İhracat İlişkisi
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2001 yılında ENSR (EU Network for SME) tarafından AB’de yer alan başarılı kümelere yönelik 
bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda 17 AB ülkesinde yer alan 34 küme incelenmiştir.45

Kümelerden 19 adedi geleneksel sektörlerde yer alır iken, 15 adedi teknoloji tabanlıdır. Kümeyi 
oluşturan işletme sayıları Grafik 1.5’te verilmektedir. 

45  EU, 2002:27-40
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Grafik 1.5: Kümeleri Oluşturan İşletme Sayıları
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de çalışan olduğu, kümelerin yarısında ise, 
2000-10.000 arasında istihdam sağlandığı 
görülmektedir. 

Diğer taraftan araştırmanın yapıldığı son on 
yıl içinde 34 kümenin 25’inde istihdam artı-
şı ve büyüme sağlanırken, yalnızca 3 kümede 
istihdam azalışı görülmektedir. 

Küme Politikalarının Başarısını 
Etkileyen Unsurlar 

Küme politkalarının uygulanmasında ve 
başarılı olmasında her ülkenin ve bölgenin 
kendine has bir kümelenme yapılanması bu-
lunmaktadır.  Bu farklılıklara rağmen genel 
olarak politikaların başarısını etkileyen fak-
törler çok değişmemektedir. 

Küme politikalarının başarısını etkileyen temel unsurlar, ülkede bulunan sosyal sermaye, iş or-
tamı, kümelerin büyük ve küçük işletmelerin birlikteliği ile oluşması, kümelerin uluslararası 
güçlü bağlantılara sahip olması ve kamunun etkin destek ve hizmetleri sağlaması olarak sıra-
lanabilir.

Başarılı kümeler; çoğunlukla işletmelerin birbirini tamamlayan birleşimlerinden oluşmaktadır. 
Piyasada, güç sahibi ve teknoloji lideri olan uluslararası anlamda etkin şirketler ile tedarikçiler 
veya tamamlayıcı işletmelerin (genelde KOBİ’ler), yenilikçi ve dinamik, bilgiye dayalı uzmanlar 
tarafından yönlendirilmesiyle oluşan kümelerin daha başarılı olduğu görülmektedir.
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Genel olarak bir kümenin başarılı olabilmesinde; ekonomik başarı, pazara erişim kolaylığı, iş-
letmelerin yenilik ve Ar-Ge yapma yeteneği, küme üyelerinin kümeye ve küme faaliyetlerine 
etkin olarak katılımı, beklentilerin açıkça belirlenmesi ve işletmelerin birbirleriyle karşılıklı 
güveni son derece önemlidir. 

Kümelerin oluşmaları ve büyümeleri için gereken bir diğer önemli unsur da uluslararası dü-
zeyde tanınırlığa sahip üniversite ve araştırma merkezlerinin varlığıdır. Alanlarında uzman 
öncü üniversitelerle güçlü araştırma merkezleri, şirketler, araştırma işbirlikleri ve danışmanlık 
yoluyla bilgiyi yerel ekonominin diğer aktörlerine ulaştırabilirler. Bunlar ayrıca kümeler için 
önemli ölçüde insan kaynağı da yetiştirirler.

Kamu sektörü, başarılı kümelerin desteklenmesinde tanımlama oluşturma, programlar baş-
latma ve küme girişimlerinin oluşma aşamalarında kritik bir role sahiptir. Diğer taraftan, çok 
sayıda kamu kuruluşunun küme gelişimi üzerinde farklı alanlar üzerinden etkisinin olması, bu 
alandaki en önemli engellerden birini oluşturmaktadır. 

Kümelerin gelişebilmesi için ortak bir stratejiyi temel alan kamu politikalarının etkin biçimde 
koordine edilmesinin yanı sıra, kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve özel sektörün 
kümelerin geliştirilmesi için oluşturulan insiyatiflerin içerisinde yer almasının sağlanması ge-
rekmektedir. 

Kümeler için önemli konulardan biri de pazardaki ve teknolojideki değişiklikleri hızlı biçim-
de fark ederek, değişime hemen tepki oluşturabilen, yüksek beceri düzeyindeki kalifiye ele-
manlara duyulan ihtiyaçtır. Kümelerin uzun dönem içerisinde büyümelerini temin etmek üzere 
zamanla oluşan yeni ihtiyaçlar karşısında kendisini duruma kolay adapte edebilen bir insan 
sermayesi oluşturulmasını sağlayacak mekanizmalar gerekmektedir. Bu talep gittikçe büyüyen 
sektörler için kaçınılmaz bir unsurdur. Bunun için de kamu sektörünce desteklenerek koordine 
edilen eğitim programlarına ve işgücünü bu bölgelere çekecek, yaşam kalitesini sağlayacak alt-
yapı ve hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Diğer taraftan yüksek beceri düzeyine sahip girişimci ve işgücü, başarılı kümelerin oluşturul-
ması ve geliştirilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu da, insan sermayesini bölgeye 
çekecek ve orada büyümesini sağlayacak cazip bir çevrenin oluşturulması ile olacaktır. Sosyal 
ağlar, insan odaklı hizmetler, iletişim ve altyapı hizmetlerinde kaliteli bir ortam oluşturulması 
için gerekli unsurlardır. 

Bir OECD (2009) çalışmasında küme alanlarında güçlü sosyal yapıların olmasının önemli bir 
faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal sermaye fikir ve yeniliğin karşılıklı değişiminin 
gerçekleştirilmesinde bir ana faktör olarak görüldüğünden kümeler için de oldukça önemlidir. 
Sosyal ağlar ve güven, küme içerisinde ham bilginin, kapasitenin ve değer oluşturabilen işlen-
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miş bilginin değişiminin yapılabilmesine uygun bir çevre oluşturulması yoluyla yenilik oluşma-
sı ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bunun sonucunda da kümenin büyüklüğü artmakta, 
uluslararası alanda rekabet ve pazar gücü yükselmektedir.46

Kümelerin başarısını etkileyen diğer bir unsur ise etkin bir girişim sermayesinin varlığıdır. 
Yeni, küçük işletmelerin oluşturulması ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin desteklenmesi 
için, çekirdek sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle yeni girişim aşamasında, üretim yolu-
na girene kadar, ileri teknolojinin gelişiminin desteklenmesinde duyulan ihtiyacın karşılanması 
için girişim sermayesinin finansmanının özel sektör veya kamu-özel sektör ortaklığı tarafından 
sağlanması önem taşımaktadır. 

Küme Destek Modelleri 

Literatürde küme politikalarının uygulama programları dört ayrı model çerçevesinde ele alın-
maktadır. Bunlar; 

• Ulusal Üstünlükler Destek Modeli, 
• Bölgesel Düzeyde Küme Destek Modeli, 
• KOBİ Ağları Destek Modeli ve
• Üniversite Sanayi İşbirliği ile Küme Geliştirme Modelidir.

Ulusal Üstünlükler Destek Modeli

Ulusal Üstünlükler Destek Modelinde, kümelenme desteklerinin ülke düzeyinde merkezileş-
mesi ile sanayilerin rekabet gücünün artırılması hedef alınmaktadır. Bu kapsamda işletme sa-
yısı, ihracat rakamları ve istihdam oranı gibi çeşitli yönlerden ülke için önemli olan sektörlerin 
konumlarını koruyacakları ve geliştirecekleri uygun koşulların sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu modelin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır; 

• Ar-Ge ve yeniliğin yaygınlaştırılması,
• Dış piyasalara erişim imkânlarının artırılması,
• Eğitim sisteminin geliştirilmesi,
• Ulusal düzeyde sektörlerin güçlendirilmesi, 
• İletişim platformları kurulması,
• Kümelerin çevre koşullarının iyileştirilmesidir. 

Bölgesel Düzeyde Kümelenme Destek Modeli

Bölgesel Düzeyde Kümelenme Destek Modelinde, bölge düzeyinde rekabet gücünü artıracak 
sanayilerin geliştirilmesine yönelik tedbirler belirlenmektedir. Bu model yerel ekonominin 

46  OECD, 2009:219-223
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güçlü yanlarına odaklanmaktadır. Bölgesel kümelenme destekleriyle, düzenleyici müdahaleler-
le yeni bir alanda küme oluşturma çabaları yerine, potansiyel kümelenmelerin gelişmelerinin 
önündeki darboğazlarının giderilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu destek modelinin temel amaçları;

• Bölgenin rekabet gücünün gelişmesini,
• Bölgeye yapılacak yatırımların hızlanmasını,
• Yerel işletmelerin performanslarının artmasını,

 sağlamaktır.

KOBİ Ağları Destek Modeli

KOBİ Ağları Destek Modelinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yenilik yapma ve öğren-
me yönünden eksikliklerinin giderilmesi için kamu desteğiyle birbirleri arasındaki etkileşimin 
artırılmasını hedeflemektedir. Kümelenme desteklerinde en fazla kullanılan model, işletmeler 
arası etkileşimin artırılmasına yönelik ağ yapılanmalarını destekleyen programlardır. Bu mo-
delde temel amaç işletmelerin işbirliğini geliştirecek ağ yapılarının kurulması, sürdürülmesi ve 
teşvik edilmesidir. Küme katılımcıları arasındaki işbirliği; satın alma, lojistik, Ar-Ge, ürün geliş-
tirme, pazar araştırma, pazarlama, kalite yönetimi ve sertifikasyon alanlarında olabilmektedir. 

Üniversite Sanayi İşbirliği ile Küme Geliştirme Modeli

Üniversite Sanayi İşbirliği ile Küme Geliştirme Modelinde, belirli bir yerdeki teknoloji düze-
yi yüksek işletmelerin ve üniversitelerin ortak araştırma-geliştirme faaliyetleri ile işbirliğinin 
yoğunlaştırılması hedeflenmektedir. Bu model genelde sınırlı bir coğrafi alanda gelişen tek-
nolojilerde ekonominin güçlendirilmesini sağlamak için kullanılmaktadır. Burada uygulanacak 
politika ile araştırma tesislerinin, fon kaynaklarının, Ar-Ge yeteneği olan büyük yatırımcıların 
ve teknoloji tabanlı işletmelerin yeni gelişen teknoloji alanlarına çekilerek, buralarda kritik 
kütlenin, yani, istenilen sonucun ele edilmesi için gerekli olan yeterli işletme sayısının sağlan-
ması amaçlanmaktadır. 

Bu modelde hedef alınan ölçek mekânsal olarak sınırlı, mikro düzeyde ağların desteklendiği 
yapılanmalardır. Kümeye katılan işletmeler genel itibarıyla yüksek teknoloji imkânlarına sahip 
olan ve bünyelerinde Ar-Ge birimleri bulunduran niteliktedir. Modelde kullanılan araçlar ise, 
genel olarak ortak Ar-Ge projelerinin yürütülmesine, teknoloji odaklı yeni işletmelerin kurul-
masına, ya da belirli sektörlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine mali 
destek sağlanması şeklinde olmaktadır. Bu modelin uygulamadaki örnekleri belirli yerlerde 
teknoloji geliştirme bölgeleri kurulması şeklinde olmaktadır.47

47  OECD, 2005
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Kümelere Sağlanan Destekler ve İzleme-Değerlendirme
Yukarıda açıklanan hususlardan anlaşılacağı üzere, her bir modelin farklı amaç ve hedefleri 
bulunmaktadır. Bu modellerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı ülkeden ülkeye de-
ğişmektedir. İhtiyaçların farklılığı, değişik kamu yönetim yapılanmaları ve sektörel ihtiyaçlar, 
uygulanacak modeli belirlemede son derece önemlidir. 

Söz konusu destek modelleri ile kümelere çeşitli destekler sunulmaktadır. Son zamanlarda kü-
melerin desteklenmesine yönelik yaklaşımlar da, küme işleyiş sürecini piyasaya bırakan bir 
anlayış gelişmiştir. Bu kapsamda kamu, öncelikli olarak, yeterli yığınlaşma ve ağların oluştuğu 
bölgelerde yatırımlar yapmak, altyapıyı  geliştirmek, üniversite-sanayi bağlantılarını destek-
lemek, yenilik, Ar-Ge, ortak satış, satınalma veya diğer işbirlikleri için kümeler arasında ağlar 
oluşturulması gibi destekler sağlamaktadır.

Kümelenmeye yönelik destekler ülkede bulunan işletmelere yönelik mevcut destek sistemiyle 
yakından ilişkilidir. Örneğin, kümelerin başarısında girişimcilik destekleri, yenilik destekleri, 
insan kaynakları ve finasmana yönelik destekler ve işbirlikliğini artırıcı destekler son derece 
önemlidir. Bu desteklerin sürekli ve etkin bir şekilde sunulması, bazı durumlarda ise kümelere 
yönelik uygulamalara yoğunlaşılması ve desteklerin ihtiyaçlara göre farklılaştırılması gerek-
mektedir. Bu kapsamda kümelere yönelik destek programları tasarlanırken, bunların mevcut 
uygulamadaki desteklerle etkileşimi ve tamamlayıcılığı çok önemlidir.

Kümelere Yönelik Destekler

Kümelere sağlanan destekler iki başlık halinde ele alınabilir. Bunlardan birincisi; kümelerin 
oluşmasına yönelik destekler iken, ikincisi; kümenin de içerisinde bulunduğu iş ortamında sağ-
lanan devlet yardımlarıyla ilişkili, girişimcilik, yenilik, finansman ve sosyal sermayeyi geliştirici 
desteklerden oluşmaktadır. 
Kümelerin ilk aşamalarından itibaren başarılı bir küme yapılanmasına geçiş uzun ve riskli bir 
süreçtir. Bu süreç genel olarak işletme ve pazar geliştirme faaliyetlerini içermektedir. Tek başı-
na kümedeki işletme sayısının artması, başarılı kümelerdeki ölçek ekonomilerinin yakalanma-
sı için yeterli olmamaktadır. Kümenin ilk başlardaki aktörleri büyüme için gerekli olan örgütsel 
yapıyı oluştururken, kümenin büyümesini sağlayan araştırma merkezleri, laboratuvar ve ku-
luçka merkezleri (inkübatör) gibi yapıların kamu destekleriyle oluşturulması gereklidir. 48 

Küme girişimlerinin (KG) performansının en önemli başlıkları; yenilik ve uluslararası rekabet-
çilik ile küme büyümesidir. Bunlardan ilki, uluslararası rekabetçilikteki gelişmeleri, sanayi ve 
araştırma arasındaki bağları, yeni teknolojilerin geliştirilmesini kapsar. Büyüme ise, yeni iş-
letmelerin oluşturulması gibi içsel büyümeyi ve yeni işletmelerin alana çekilmesi gibi dışsal 

48  Sölvell et. al., 2003:29-30
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büyümeyi içerir. Bu kapsamda; ortak Ar-Ge, yenilik, tedarik, satış ve pazarlama alanlarında kü-
melere destek sağlanmaktadır.

Kamu, kümeler için daha çok altyapı alanlarında olağan rolleriyle destekleyici olmuştur. Diğer 
taraftan kamu yeni işletmelerin oluşumunu teşvik etme, eğitim yatırımları, altyapı sağlama gibi 
alanlarda da rol oynayarak kümelerin oluşmasına katkı sağlayabilir.49 

Kamu sektörünün finansman destekleri ile oluşturulan araştırma laboratuvarları da kümelerin 
oluşumu için ortam hazırlayabilir. Bu gibi politika müdahalelerinin etkileri başlangıçta tam ola-
rak anlaşılamasa da, uzun dönemde bir bölgenin araştırma ve kurumsal altyapısını güçlendiren 
bu politikalar, işletmeleri bölgeye çekerek kümeyi oluşturacak güçlü bir potansiyeli harekete 
geçirmiş olur.

Kamu alımlarının yeni işbirliği biçimlerinin ortaya çıkmasında ve yenilikçi ürün ve hizmetler 
oluşturulmasında önemli bir yere sahip olduğu pek çok örnek bulunmaktadır. Sübvansiyon-
lar ve Ar-Ge finansmanı dışında, savunma sanayi ve ilgili alanlardaki kamu alımları, ABD’nin 
yüksek teknolojili sanayisinin 1990’lardaki yükselişine ön ayak olmuştur. Silikon Vadisi’nin ba-
şarısı, ortak projeler ve uzun dönem fonlama havuzları için oluşturulan kamu taleplerinden 
kaynaklanmaktadır. Benzer biçimde ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü de ana kaynaklarını Boston 
Bölgesindeki araştırma kuruluşları ve hastanelere kanalize etmektedir. Kuzey Avrupa ülkele-
rinde, kamunun sağlık, ulaştırma ve iletişim alanındaki alım stratejileri sanayinin gelişmesinde 
etki sahibidir.50

KG’ler; küme işletmelerinin organize edilmesinde, kümenin politika ve stratejilerinin oluştu-
rularak önceliklendirilmesinde, kamu ve/veya araştırma topluluklarının organize edilmesinde 
yenilikçi bir yol olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık, pek çok KG kamu finansmanına ihtiyaç 
duymakta, kendi kendine yeterli olabilmek adına çabalamakta ve kendilerini kümenin başarı-
sına ve geleceğine adayan birkaç uzmana ihtiyaç duymaktadır.51

Bu çerçevede, kümelerin oluşumunda kamu politikasının doldurabileceği faaliyetler aşağıda 
özetlenmiştir.

Kümeye ilişkin tüm teknik ve pratik bilgileri içeren bilgi tabanının oluşumuna katkı sağla-• 
mak,
Kümelere proje destekleri sağlamak,• 
Kümelere ve kümede yer alan işletmelere yönelik etkin devlet yardımları oluşturmak, • 
Girişimciliği • teşvik etmektir.52 

49  Breschi ve Malerbe, 2005:19
50  Andersson et. al., 2004:56    
51  Sölvell et. al., 2003:81-82
52  Wolfe ve Gertler; 2006:261
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Diğer Destekler

Küme geliştirme destekleri; uygulanmakta olan devlet yardımlarının etkinliklerini artırmak ve 
bu destekleri kümelerde yoğunlaştırmak, küme üyesi işletmelerden gelen taleplere öncelik ve-
rilmesini sağlamak ve yeni küme desteklerini geliştirmek şeklinde özetlenebilir. 

Diğer taraftan, ülkelerde bulunan mevcut devlet yardımları sistemlerinde öncelikli olarak giri-
şimcilik, yenilik, finansman, işbirliği ve sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik destekler ön 
plana çıkmaktadır. Söz konusu desteklerin işletmelere etkin bir şekilde sunulması bir yandan, 
kümelerin gelişimini sağlarken diğer yandan küme faaliyetleri dışında bulunan işletmelerin 
gelişimine katkı sağlanacaktır.

Bu desteklerin içerikleri aşağıda verilmektedir.

A.  Girişimcilik Destekleri  
• Filiz işletmelerin (Spin off) desteklenmesi,
• Kuluçka (inkübasyon) bölgelerinde finansman sağlanması,
• Yeni girişimlerin oluşturulması ve büyütülmesinin desteklenmesidir.

B.  Yenilikçil ik Destekleri
• Yenilik projelerinin desteklenmesi,
• Küme içinde ve kümeler arasında işbirliğinin desteklenmesi,
• İşletme ağlarının desteklenmesi,
• Pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesidir.

C.  Finansman Destekleri 
• Yeni yatırımların desteklenmesi,
• Finansmana erişimin kolaylaştırılması,
• Kamu fonlarına erişimi kolaylaştırma,
• “Kredi garanti” ve “Girişim sermayesi” gibi finansman araçlarının geliştirmesidir.

E.  İşbirliklerinin Desteklenmesi
• Kamu-kamu ve kamu-özel işbirliklerinin güçlendirilmesi,
• Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi,
• Küme faaliyetlerinde değişimin desteklenmesidir.

5.  Sosyal  Sermaye Destekleri
• Kümenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve staj faaliyetleri,
• Yeteneklerin yerel düzeyde varlığının temin edilmesi,
• Bölge çekiciliğinin ve yüksek yaşam standartlarının sağlanması,
• Kümenin oluşumundan kaynaklanabilecek sosyal eşitsizliklerle ilgilenilmesidir. 53

53  OECD, 2009:223-230
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Desteklerin İzlenmesi  ve Değerlendirmesi

Kümelenme faaliyetlerini üç yönden ölçmek mümkündür. İlki, uluslararası rekabet, yani, farklı 
bir yerdeki benzer alanda faaliyet gösteren kümeler ile kıyaslama yapmaktır. Burada önemli 
olan husus, doğru sektör ve bölgenin tespit edilerek kıyaslamanın yapılmasıdır. 
İkinci olarak, küme içerisinde ağ oluşturma durumunun tespit edilmesidir. Burada, ölçme yap-
mak için küme katılımcılarının sayısı, küme katılımcıları arasındaki temas yoğunluğu ve ağ ya-
pılanmasının niteliğini değerlendirmek mümkündür. 
Son ölçme kriteri ise rekabet avantajında ortaya çıkan değişimin incelenmesidir. Burada, yurti-
çi ve yurtdışı piyasalarda rekabet avantajında değişimi analiz edilmektedir.54 

Güven ve sosyal sermaye oluşumlarının ölçülmesinde ise, anket çalışmaları ile ortak satınalma 
faaliyetleri, kurulan ortaklık sayıları ya da imzalanan ortak pazarlama anlaşmaları gibi rakam-
lar takip edilebilmektedir.55 

Küme politikalarının bölgesel, sektörel ve ulusal düzeyde izlenmesi gerekmektedir. Bu sistemin 
ulusal düzeyde takip edilmesi, koordinasyonu da kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda kümelerde 
aşağıdaki konulardaki değişimler, izleme ve değerlendirme çalışmalarında yaygın olarak kul-
lanılmaktadır;

• Kümeye katılımcı sayısı, işletmelerin büyümesi, yeni yatırımlar,
• Ücretler, katma değer, verimlilik, istihdam, ihracat, ithalat ve satışlardaki değişim, 56 
• Yabancı sermayeli işletme sayısı, kümeye çekilen yabancı sermaye tutarı, 
• Yenilik sayısı, alınan patent sayısı, yeni üretim, Ar-Ge proje sayısı,
• Devlet yardımlarının kullanımı ve rekabet düzeyindeki değişim.
• En etkili izleme ve değerlendirmenin yukarıdaki verilerin yanında kümelerle yapılacak mü-

lakat ile eğilimleri değerlendirebilecek anket çalışması olacaktır.57

Kümelenme Yaklaşımına İlişkin Değerlendirme
Kümelenme yaklaşımı işletmelerin, bölgenin ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü artıran tek 
politika aracı değildir. Kümelenme desteklerinde; kümelere verilen yönetim desteği dışında tüm 
ülkelerde iş ortamının geliştirilmesine yönelik benzer çalışmalar yapılmakta ve üretimin destek-
lenmesi ve rekabet gücünün geliştirilmesi için yaygın yenilik ve Ar-Ge destekleri sağlanmaktadır. 

Kümelenme yaklaşımının başarılı olması durumunda çok önemli kazançları bulunduğu görül-
mektedir. Başarılı olan kümeler, genellikle büyük işletmeler ile KOBİ’lerin bir arada yer aldığı, 

54  Raines, 2000:31
55  Hansen, 2002:23
56  Arthurs et al, 2009.
57  EU, 2010:23
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yeterli sayıda işletme ve çalışan sayısının mevcut olduğu, yenilik ve uluslararası pazarlarda 
potansiyellerin bulunduğu kümeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer önemli husus ise, savaş ve deprem gibi çok büyük değişimler olmadığı sürece bir bölgede 
veya sektörde kamu aracılığıyla sıfırdan küme oluşturulması mümkün olmadığı için kamu tara-
fından uygun şartların sağlanmadığı yerlerde küme oluşturulmaya çalışılmaması gerektiğidir. 

Var olan yığınlarda ilişkileri güçlendirmek, temel altyapı ve teknolojik altyapıya yönelik yatı-
rımlar yapmak ve son olarak da iş ortamına yönelik sürekli yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek 
kamu hizmetleri aracılığıyla işletmelerin rekabet güçlerini artırıcı önlemler almak potansiyel 
küme oluşumlarını güçlendirecektir. Çünkü kümelerin başarısı bir yandan küme desteklerine 
bağlıyken, diğer taraftan çok daha önemli bir şekilde o ülkedeki iş ortamının performansıyla 
ilgilidir. 

Son yıllarda tüm dünyada küçük işletmelere verilen önemin artması genellikle onların, yenilik 
yetenekleri ve istihdam potansiyellerinden kaynaklanmaktadır. Diğer tarafan büyük yatırımla-
ra ihtiyaç, büyük işletmelerin varlığı tüm ekonomilerde önemini korumaktadır. Bu kapsamda 
kümelenme yaklaşımı, KOBİ yapılanmasıyla ölçeğe dayalı yapılanmanın bir arada büyüyebile-
ceği bir yapı sunmaktadır. Bu durum bir yandan KOBİ’lerin esnekliği, yenilikçiliği ve istihdam 
potansiyellerinden yararlanılırken diğer taraftan ölçek ekonomilerinin faydaları ile küçüklerin 
yatırım yapamayacakları alanlarda güç sağlayabilecektir. 

Kümelenme yaklaşımının faydalarının yanında bazı olumsuz etkilerinin de olabileceği litara-
türde tartışılmaktadır.

Genel olarak kümelenme yaklaşımı, net olmayan bir teorik kavram temeli üzerine kurulu ol-
makla eleştirilmektedir. Birlikte yerleşimin her zaman kümelenme ile sonuçlanmayacağı husu-
su da litaratürde tartışılmaktadır. 

Kümelenme yaklaşımında, büyük işletmelerin oynadıkları rol göz ardı edilerek, KOBİ’lerin ve 
aşağıdan-yukarıya yaklaşımların üzerinde genelde çok fazla durulmaktadır. Genelde, eleştiriler 
kümelenmelerin ekonomik kalkınma sorununa deva olmadığını, aksine sadece seçilmiş bölge-
lerde bazı işletmelere yardım edebileceğini işaret etmektedir. 

Diğer önemli bir eleştiri konusu ise, politika yapıcıların kümelenme olayını gerçekte olduğun-
dan daha önemli gösterdiği iddiasıdır. Ayrıca, kümelenme politikalarına gereğinden fazla önem 
verilmesinin, kaynakların aslında kümelenme içerisinde olmayan işletmelere ve kümelenme-
nin olmadığı bölgelere çekilmesine sebep olabileceği de ifade edilmektedir.58

58  OECD, 2005: 24-25
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Kümelenme yaklaşımı temelde çıkar ve güvene dayalı bir rekabet gücünü artırmak için işbirliği 
anlayışını karşımıza çıkarmaktadır. Kümede yer alan aktörlerin ortak başarılarında ve maliyetle-
rin düşmesinde güven son derece önemlidir. İşletmelerin birbirlerine güvenmesi (aynı küme içe-
risinde rakipler dahil), kamuya ve araştırma merkezlerine güvenmeleri sonucu ortak faaliyetlerle 
yeni ürünler geliştirilmekte ve aynı zamanda kümelerin büyüklüğünden dolayı ölçek ekonomisi-
nin yakalanması mümkün olabilmektedir.

Aslında kümelenme yaklaşımı, bir sektörü veya değer zincirinde yer alan tüm aktörleri bir ara-
ya getirerek daha yüksek katma değer, istihdam, yenilik ve ihracat sağlamak olarak değerlen-
dirilmektedir. Bu yaklaşım büyük işletmelerle KOBİ’leri bir araya getirerek daha esnek ve daha 
güçlü yapılar oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Ancak değer zincirindeki tüm halkaları bir kümede oluşturmak çok zordur. Bu kapsamda ülke-
lerin, kümelerin ve işletmelerin belirli alanlarda ihtisaslaşması son derece önem arz etmekte-
dir.

Bu çerçevede, tüm dünyada kamunun mevcut yığınların daha yenilikçi ve katma değer üretecek 
bir yapıya dönüştürebilmesi için çeşitli destekler sağlaması ve özellikle kümelerin oluşum aşa-
malarındaki rolü hiç de küçümsenemez. Zaten birçok ülke, ihtiyaçları çerçevesinde kümelere 
yönelik destek programları uygulamaktadır. Bazıları çok başarılı iken bazılarında ise uygula-
malar çok yenidir. Bu çerçevede bir sonraki bölümde ülke örnekleri incelenecektir.
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Son yirmi yıllık süreçte kümelenme; rekabetçilik ve ekonomik kalkınma konuları içerisin-
de sıkça konuşulur bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuya ilişkin literatürde, 
kümelenmelerin oluşturulmasının gerekçeleri olarak, kümelerin verimlilik ve yenilik için 

faydaları öne çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin tamamında, geçiş ülkelerinde ve gelişmekte olan 
ülkelerin çoğunda kümelenmeye ilişkin politika ve programlar uygulanmaktadır.

Bu bölümde ülkelerde kümelenme yaklaşımı ve uygulanan küme destek programlarına ilişkin 
örnekler sunulmaktadır. Bu kapsamda başarılı küme uygulamalarının aktarılması için geliş-
miş ülkelerden; ABD, Japonya ile AB ülkelerinden İspanya, Fransa ve İtalya kapsamlı olarak ele 
alınırken,  Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi AB üyesi gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki politika ve uygulamalara da genel olarak değinilmiştir. 

ABD
Diğer pek çok OECD ülkesinden farklı olarak ABD, ülke genelinde uygulanan çok önemli düzey-
de bir bölgesel gelişme politikasına sahip değildir. Ülkenin federal yapısı ve büyüklüğü nede-
niyle, kümeler ve ekonomik kalkınmanın artmasını amaçlayan politika araçları genelde fede-
ral devlet politikasının alanına girmektedir. Merkezi hükümet, kümenin pek çok ilk ürününü 
oluşturduğu dönemde ilk müşteri olarak kümede merkez bir rol almıştır. 1960’larda ABD’nin 
savunma ve uzay programları için yapılan harcamaların büyük bir kısmı kümeler tarafından 
üretilen entegre devrelerin alınması ile yapılmıştır.59

ABD Ekonomik Kalkınma Örgütü (EDA) özellikle, ekonomik kalkınmaya yönelik olarak küme-
ler ve bölgesel yenilik sistemlerinin önemine ilişkin konulardaki çok çeşitli araştırmalara mali 
destek sağlamaktadır. EDA son dönemde yeniliği tetikleyen bölgesel ekonomik gelişmeye vurgu 
yapmakta ve onların ulusal ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmeleri için girişimciliği des-
teklemektedir. Buradaki amaç, çok taraflı işbirliklerinin geliştirilmesi ve bölgesel ekonomilerin 
kendi yapılarından kaynaklanan üstünlüklerinin üzerine gidilmesini sağlamaktır.60

Diğer taraftan, ABD, Ar-Ge kaynaklarının aktarılması yolu ile kümeleri dolaylı olarak destek-
lemektedir. Bilim ve teknoloji temelli kümeler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için çeşitli 
merkezi bakanlıklar ve ajanslar kanalı ile önemli miktarlarda fona sahip olabilmektedir.

Merkezi düzeyde çalışan Amerikan Rekabet Girişimi (ACI), girişimciliği destekleyerek Ar-Ge 
yatırımlarının artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda on adet federal ajansın seçilmiş Ar-
Ge programları için on yıllık bir süre içerisinde, fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki te-
mel araştırma programlarını desteklemek için yıllık 20 milyar ABD doları kaynak ayrılmıştır. 
Ar-Ge yatırımları, bilim, eğitim, işgücünün eğitilmesi ve girişimciliğe destek sağlamaktadır.61 

59  Wolfe ve Gertler; 2006:259-260
60  OECD, 2007:326
61  OECD, 2005:327
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ABD’deki bilgi teknolojisinin arkasında yatan toplumsal kökenleri iyi anlayabilmek adına, ye-
nilik denildiğinde ilk akla gelen Silikon Vadisi ilgi çekici bir örnektir. Başta temel teknolojilerin 
yanı sıra, entegre devreler, mikro işlemciler, bilgisayarlar Silikon Vadisinde geliştirilmiş ve ge-
liştirilmeye devam etmektedir. 

Silikon Vadisi; ortaya çıkan yeni teknolojik bilginin; mühendisler, bilim adamları; Savunma 
Bakanlığı’ndan gelen yüklü finansmanın; risk sermayesi şirketlerinin verimli bir ağ geliştirme-
si ve daha ilk aşamalarda Stanford Üniversitesi’nin kurumsal liderliğinin tek bir elde toplanma-
sı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Silikon Vadisi’nin oluşumundaki önemli etkenlerden biri de çok erken bir tarihten beri risk 
(girişim) sermayesi ağının var olmasıdır. Burada önemli olan unsur, ilk yatırımcıların büyük 
çoğunluğunun elektronik sanayi kökenli olması, dolayısıyla uğruna riske girdikleri teknoloji ve 
işletme projeleri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. 

1988 yılına gelindiğinde ise risk sermayesiyle yapılan yatırımlar bilgi ve iletişim sanayisiyle 
ilişkili ürün ve hizmet yatırımlarının yarısına ulaşmıştı. Bu yapı, Silikon Vadisinde yeni şirketler 
oluşumunun sürmesine, kurulan yeni şirketlerle bilginin yayılmasına neden olmuştur.62

ABD’de diğer önemli küme yapılanması olan US Capitol, 1980 ve 90’larda bir dönüşüm geçire-
rek, internet ve biyoteknoloji konularıyla alakalı işletmelerden oluşan en başarılı kümelerden 
biri haline gelmiştir. US Capitol’un geçmişine bakıldığında, 1970’lerin başında risk sermayesi, 
iş hizmetleri, sosyal sermaye ve sanayi odaklı araştırma yapan üniversiteler gibi destekleyici 
faktörlere sahip olmadığı görülmektedir. 

US Capitol bölgesinin temel avantajı sağlık ve savunma sektörleriyle ilgili kamu kurumlarının 
ve araştırma kuruluşlarının bulunmasıdır. Bu kuruluşlar ise nitelikli işgücünün temin edileceği 
kaynak niteliğindedir. Başlangıçta daha çok hizmet sektörlerinde işletmeler kurulmakla bir-
likte, daha sonraki süreçte ticari ürün geliştiren ve Ar-Ge çalışması yapan işletmeler de ortaya 
çıkmıştır.  Bu da kamu ağırlıklı bir bölgeden, özel sektör ağırlıklı ileri teknolojik bir kümeye 
dönüşmenin kendiliğinden ve tabandan tavana yayılan bir süreç olduğunu göstermektedir.63 
ABD’deki Capitol bölgesinde federal laboratuvarların yoğun olması, telekom ve biyoteknoloji 
sektörlerinde yeni nesil girişimlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 1980’li yıllarda US Capi-
tol bölgesinde ortaya çıkan çok sayıdaki biyoteknoloji işletmesi, kamu laboratuvarlarının birer 
ürünü olarak nitelendirilebilir.64

ABD’de ileri teknoloji ve yenilik içeren kümeler harita 2.1’de verilmektedir.

62  Castells, 2005: 81
63  Breschi ve Malerba, 2005: 10
64  Wolfe ve Gertler; 2006:259-260
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Sanayi politikası olarak kesin hedefler belirlemekten kaçınan ABD, yenilik ve Ar-Ge kaynakları 
yolu ile kümeleri dolaylı olarak desteklemektedir. Bilim ve teknoloji ile ilişkili kümeler, araş-
tırma ve geliştirme faaliyetleri için çok çeşitli federal bakanlıklar ve ajanslar kanalı ile önemli 
miktarlarda fona sahip olabilmektedir.65 Örneğin, ABD savunma sanayisi ve ilgili alandaki kamu 
alımları, ABD yüksek teknolojili sanayisinin 1990’lardaki yükselişine ön ayak olmuştur.66 

Sonuç olarak ABD’nin küme politikası ve destek modelleri gibi ayrı ve özel programları bulun-
mamakla birlikte, ileri teknoloji, yenilik ve Ar-Ge çerçevesinde üniversiteleri yoğun bir şekilde 
sanayide kullanarak, rekabet gücünü sürekli artırmaya çalışmaktadır. 

Japonya
Japonya’da 1990’ların sonundan itibaren yerel küme stratejileri oluşturulmuştur. Sanayide re-
kabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla üniversiteler, işletmeler ve diğer kuruluşlar arasındaki iliş-
kilerin güçlendirilmesi merkezi ve bölgesel düzeyde desteklenmiştir. 

Japonya’da küme politikaları 1995’li yıllara kadar imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ ağlarına yönelik yürütülmüştür. Ancak, zamanla imalat sanayi faaliyetlerine ilişkin mey-
dana gelen değişimin de etkisiyle bu tip bir yaklaşım yetersiz görülmeye başlanmıştır. Yeni yak-
laşım, KOBİ’leri, büyük işletmeler, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarını da içine alan 
farklı aktörler arasında bağlantılar oluşturmayı hedef almakta ve yerel üretimin yenilik kapite-
sini yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Japonya’nın son dönem kümelenme çalışmalarına bakıldığında iki küme programı dikkat çek-
mektedir. Bunlardan ilki, 2001 yılında başlayan Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (METI) 
yürütülen Sanayi Kümeleri Programı; diğeri ise, 2002 yılında başlayıp, 2007 yılı itibarıyla sona 
eren ve Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığınca (MEXT) kümelere yönelik olarak 
uygulanmış programdır. 

2001 yılından beri yürütülen ve Sanayi Kümelerine ve Bilgi Tabanlı Küme İnsiyatifine yönelik 
uygulanan program, Porter tarafından ortaya konulan küme yaklaşımına dayanmaktadır. Bun-
lar aynı zamanda yerel ekonomik kalkınma açısından başarılı modeller olarak görülen ABD ve 
AB modellerinden de yansımalar göstermektedirler. Yürütülen her iki programda da üniver-
sitelerin araştırma sonuçları ile yüksek teknolojili filiz işletmelerin (spin off) oluşturulmasını 
sağlayabilecek üniversite ve sanayi bağlantılarının yerel düzeyde güçlendirilmesine vurgu ya-
pılmaktadır. Bu çerçevede her bölgede, her iki programın da temsilcilerinden oluşan bir Böl-
gesel Küme Destekleme Birliği kurulmuştur. Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bölgesel 
büroları da çeşitli aktörler arasında bağlantıyı oluşturan odak noktalar görevini üstlenmiştir.67

65  OECD, 2007:327
66  Andersson et. al., 2004:56
67  Kitagawa, 2007
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Japonya’da Sanayi  Kümeleri  Programı

Sanayi Kümeleri Programı’nda amaç, sanayi, üniversite ve kamu araştırma kuruluşlarının kay-
nak, materyal, bilgi paylaşımı gibi konularda birbirleri ile ilişkilerini sağlamak, bölgesel eko-
nomiyi destekleyen ve küresel pazarlarda rekabetçi olan şirketler, üniversite ve kamu sektörü 
üzerinden ağlar oluşturarak, METI’nin araştırma hibesi gibi politika araçlarını sistematik ve 
etkili kullanarak, sanayi kümeleri oluşturmaktır. Bu oluşumlarda şirketlerin küresel pazarları 
hedefleyen, sürekli yeni iş üreten yapılar olmaları amaçlanmaktadır. Bu program çoğunlukla 
yeni girişimleri içerse de esasta bir sanayi kümesi politikasıdır. 

Sanayi Kümeleri Projesinin ana hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

• Üniversite, sanayi ve devlet arasında bölgesel ağların oluşturulması,
• Teknolojik kalkınmanın sağlanması,
• Yeni işletmelerin oluşmasını sağlamak için kuluçka faaliyetlerinin güçlendirilmesi,
• İhracatçı işletmelerin desteklenmesi,
• Finansal yatırım kuruluşları ile olan ilişkilerin geliştirilmesi,
• İnsan kaynaklarının geliştirilmesidir. 68

Sanayi Kümeleri Programı üç aşamadan oluşmaktadır. 2001 yılında başlayan süreç 2020 
yılında tamamlanacaktır. Programın her fazı, söz konusu dönemlere has bazı öncelikleri 
içermektedir:69

• Birinci Faz (2001-2005): Kümelerin ve küme oluşumu görevi gören ağların oluşturulması,
• İkinci Faz (2006-2010): Ağ oluşturulmasının hızlanması, bazı özel alanlardaki işlerin gelişti-

rilmesi ve yeni girişimlerin oluşturulması,
• Üçüncü Faz (2011-2020): Finansal bağımsızlığın ve küme büyümesinin sağlanmasıdır.

METI tarafından uygulanan ilk proje (2001-2005) ve ikinci proje dönemi (2006-2010) faaliyet-
leri tamamlanmıştır. Genel olarak bakıldığında, ilk proje döneminde 1,3 milyar ABD Doları tu-
tarında bir yatırım gerçekleştirildiği görülmektedir. 70 Her bölgesel projenin sonuçlarına ilişkin 
fayda-maliyete yönelik bir değerlendirme yapıldıktan sonra, birinci fazda bulunan kümelerin 
bazıları diğer kümelerle birleşmiş veya kaldırılmış, bunun sonucunda da söz konusu kümeler 
ikinci fazda yer almamıştır.71 Üç faz olarak planlanan projenin üçüncü bölümü 2011-2020 yılla-
rı arasındaki dönemde gerçekleştirilecektir.

Programın 2001-2005 dönemini kapsayan ilk fazında METI’nin bölgesel bürolarında çalışanlar, 
kümelerin bölgelerdeki olası iş ortakları ile politika ve tedbirlerin şekillendirilmesine yardımcı 

68  EU, 2010:25
69  Bourgognne et. al., 2010:80
70  METI, 2006:1 
71  Nishimura ve Okamura, 2010
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olmak ve sanayi kümeleri arasında ağlar oluşturmak amacıyla ortak çalışmalarda bulunmuştur. 
Bu ortak çalışmalar ise KOBİ’ler, büyük işletmeler, üniversiteler, kamu araştırma merkezleri, 
teknik yüksek okullar, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, farklı iş çevreleri ve kar amacı 
gütmeyen kuruluşlardan oluşmaktadır.

METI tarafından öncelikle yaklaşık 9.800 bölgesel KOBİ ile sayısı 290’ı aşan üniversiteden gelen 
projelerle yeni işler oluşturulması için 19 küme belirlenmiştir. 2006 yılında seçilen 19 kümenin 
5’i elenmiş, 9’unda değişiklik yapılmış, 5’i ise aynen devam ederken, 3 yeni küme oluşturularak 
Sanayi Küme Programının ikinci fazı başlatılmıştır. Japonya küme desteklerini izleme ve değer-
lendirme sistemi kümelerin ve küme üyesi işletmelerin yüzde 10’unu içermektedir72.

İkinci fazda amaç, bölgelerde pratik uygulamalara dönüşecek teknolojilerin geliştirilmesi ve 
2011 yılı itibarıyla yaklaşık 40.000 yeni iş kurulması hedefi doğrultusunda kuluçka merkezle-
rinin (inkübatörler) fonksiyonlarını artırmaktır. Japon hükümetinin bu yeni dönemde sanayi 
kümelerini desteklemek için 2007 yılında ayırdığı 250 milyon ABD Doları tutarındaki bütçesi 
aşağıdaki gibi tahsis edilmiştir: 73

• 78 milyon ABD Dolarlık bölümünü üniversite-sanayi-devlet ağlarının oluşturulması ve ge-
liştirilmesi için,

• 160 milyon ABD dolarlık bölümünü Yenilik ve Ar-Ge projeleri için, 
• 12 milyon ABD Dolarlık bölümü ise kuluçka merkezlerinin fonksiyonlarını güçlendirmek 

için ayrılmıştır.

METI, program için 2008 yılında yaklaşık 130, 2009 yılında ise yaklaşık 200 milyon ABD Do-
lar74 kaynak ayırmıştır. METI tarafından yönetilen ve bölgesel bürolarca uygulanan program, 
bölgesel büro çalışanları, sanayi, akademi çevreleri, finans kuruluşları, kamusal niteliği olma-
yan kuruluşlar ve kamu organları arasında yoğun bir etkileşimle yürütülmektedir. Program yö-
netimi, ağları daha da yoğunlaştırmak, tüm düzeylerde işbirliklerini güçlendirmek ve yabancı 
kümelerle ortaklıkları iyileştirebilmek amaçlarıyla sürekli olarak bir değişim yaşamaktadır. Bu 
amaçla aşağıda sıralanan faaliyetler yürütülmektedir:

• Bölgesel küme politikaları için bakanlıklararası işbirliği sistemleri kurulması,
• Ülke genelinde yeni sanayi ve yeni işlerin oluşturulmasında destek olan ağların geliştiril-

mesi,
• Bilgi taşınması, yabancı pazar kültürlerinin tanınması ve doğrudan yatırımlar için yabancı 

kümelerle işbirliği kurulması.

72  EU, 2010:25
73  Hattori ve Lecler, 2008:124-125
74  www.cluster.gr.jp/en/
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2006-2010 yıllarını kapsayan program, aşağıda sıralanan çerçevede yürütülmüştür:75

• Her proje için vizyon, senaryo, amaç vb. konuları içeren iş planlarının oluşturulması,
• Küme projelerinin bireysel planlarını temel alan genel bir programın oluşturulması,

Politika sonuçlarının bölgesel kaynakların iyileştirilmesi, iş çevrelerinde gelişime etkisi, yenili-
ğe etkisi ve sonuç etkisi olarak ekonomik etkileri bağlamında çok yönlü bir geri besleme meka-
nizması yolu ile değerlendirilmesi. 

Sanayi Kümeleri Programı mevcut kümelerdeki katılımcılar arasında üniversite sanayi işbirli-
ğini de içeren ağlar oluşturulmasını ve bu kümelere fon imkanları sağlamanın yanı sıra, bunla-
rın iş ve akademi çevrelerine ilişkin bilgi edinmesine yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, METI 
bazı özel sanayi alanlarındaki kümeleri amaç edinerek bunlara sübvansiyon sağlayan bir ya-
pıdan, “kolaylaştırma politikası” olarak tanımlanan, mevcut kümelerin işleyiş ve gelişmelerini 
hedef alan bir şekle getirmiştir.  

Japonya’da kümeler, sanayi bölgelerinde karşılaşılan problemlere çözüm oluşturmada başarılı 
olarak görülmektedir. Kümelerde yer alan işletmeler, istihdam sayısı, satış oranları, net kar ve 
yenilik geliştirme kapasitelerinin artışı açısından küme dışında yer alan işletmelerin ortalama-
sının üzerinde performans göstermektedir. 76

Diğer taraftan Japon Dış Ticaret Kuruluşu (JETRO), Japon kamu ve özel sektörünün diğer ül-
kelerin kamu ve özel sektörleriyle olan ilişkilerini diplomatik kanallar aracılığıyla yürüten 
ve geliştiren bir yapıdır. JETRO, diğer ülkelerdeki piyasalarla ilişki kurulması, iş ortaklıkla-
rı oluşturulması, ortak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı ol-
makta ve kümelerin uluslararası fuar, akademik toplantı gibi etkinliklere katılmalarına des-
tek sağlamaktadır. Yine JETRO tarafından ticaret şirketleri ile ortaklıklar oluşturulması ve 
daha çok ürün ve hizmetin satılmasını sağlayacak yeni pazarlara sahip olabilmek için büyük 
çaba sarf edilmektedir. Bu kapsamda, yeni iş fırsatlarının oluşturulması için bölgelere yeni 
işletmelerin çekilmesi amaçlanmaktadır. Buna göre Japonya, Amerika’da iki, İngiltere’de 
bir, Almanya ve Finlandiya’da ise birer küme ile bazı ortak çalışmalar yürütmektedir.

Uluslararasılaşma alanında uygulanan bu desteklerin yanı sıra, iş ve üniversite çevrelerinin ağ-
lar üzerinden oluşturdukları Ar-Ge projelerine de destekler sağlanmaktadır. Programda insan 
kaynakları gelişimi de önemli bir adım olarak görülmektedir. Üniversitelerin araştırmacılarını 
üretimin yapıldığı fabrikalara gitmeye yönlendirmeleri ve araştırmacıların buralarda imalat 
süreçlerinin içinde yer almalarını teşvik etmesini sağlayıcı projeler de desteklenmektedir. 

75  Bourgognne et. al., 2010:88
76  Nishimura ve Okamura, 2010
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Yeni girişimlerin hayatta kalmalarının sağlanması ve büyüyebilmeleri için önemli yapılar olan 
kuluçkaların geliştirilmesi bir diğer destek biçimidir. Diğer taraftan bölgelerde sanayi kümeleri 
oluşturulmasına temeller oluşturmak amacıyla sanayinin kurulması için gerekli destek ve yar-
dımlar da sağlanmaktadır.77

Bilgi  Kümesi  İnisiyatif i

2001 yılında oluşturulan İkinci Bilim ve Teknoloji Ana Planı, Japonya’nın farklı bölgelerinde 
yeni kümelerin oluşturulmasına yönelik tedbirler içermiştir. Bununla ilişkili olarak MEXT tara-
fından bölgesel kümelerin desteklenmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması temel amaç olarak 
kabul edilmiştir.

Bilgi Kümesi İnisiyatifi, Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) tara-
fından desteklenmektedir. Bu insiyatif, üniversite, kamu araştırma merkezleri, diğer araştırma 
merkezleri ve Ar-Ge’ye yönelik şirketlerin yoğunlaşmaları ile oluşan bilgi kümelerini hedefle-
mektedir. Buna yönelik somut tedbirler ise aşağıda yer almaktadır: 78

• Küme merkezleri açılması,
• Bilim ve teknoloji koordinatörlerini yerleştirme ve danışmanları ise patent temsilcileri gibi 

görevlerde kullanılması,
• Araştırma merkezlerinde üniversite ile sanayinin işbirliği içerisinde araştırmaların yürü-

tülmesi,
• Araştırma sonuçlarının patentlenmesi ve araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi,
• Araştırma sonuçlarının yayılmasıdır.

Bilgi Kümesi, yüksek Ar-Ge potansiyeline sahip üniversite ve diğer kamu araştırma kuruluşları 
çevresinde yerel insiyatiflerce teknolojik yenilik için organize edilen bir sistemdir. Bu sistemde, 
araştırma kuruluşlarından gelen teknoloji tohumları ile iş dünyasının pratik ihtiyaçları arasın-
daki etkileşimin harekete geçirilmesiyle yeni sanayiler ve teknolojik yenilik oluşmaktadır. Bu 
süreçte üniversiteler ve kamu araştırma kuruluşları yüksek standartlarda teknolojik yenilik 
oluşturacak olan yetenek ve bilgi yoğunlaşmaları olarak görülmektedir. 

Bilgi üretim merkezlerini harekete geçirmek için Japon hükümeti beş yıllık dönem boyunca 
her kümeye 6 milyon ABD Doları ile yerel yönetimlerce belirlenen ana organizasyonlara hibe-
ler vermiştir. 2002 yılında 12 küme ile başlanılmış, 1 yıl sonra ve 2004 yılında 3’er yeni küme 
ilave edilmiştir. Ancak politikanın ilk döneminin 2007 yılında tamamlanmasıyla yapılan sonuç 
değerlendirmeleri, söz konusu 18 kümeden 11’inin açık yenilik rekabetinde hayatta kalma po-
tansiyelinin olduğunu ortaya koymuştur.

77  Bourgognne et al, 2010:81-86
78  Kondo, 2008:303
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İkinci dönemin amacı ise dünyanın önde gelen kümeleri seviyesine erişecek düzeyde bir iyileş-
tirme elde edilmesi ve araştırma sonuçlarının patentlendirilmesi, kuluçka merkezleriyle ilişkili 
Ar-Ge çalışmaları yürütülmesi yoluyla rekabetçi işler oluşturulmasıdır. 

Programlar Arası  İ l işki

Sanayi kümeleri ve bilgi kümelerinin büyük çoğunluğu aynı alanlarda yer almaktadır. Bu kü-
meler birbirlerinden bağımsız olup, yönetimlerindeki farklılık ile bağlı oldukları bakanlıkların  
farklı amaçları olması (METI ve MEXT) açısından birbirlerinden ayrılmaktadır. 

Söz konusu kümeler, her ne kadar farklı görünseler de iki küme biçimi arasında benzer yönler 
ve onları birbiri ile ilişkili kılan bazı noktalar bulunmaktadır. METI sanayi kümeleri, pazar yö-
nüne önem veren ve yeni ihtiyaçları tanımlama odaklı bir eğilim izlemektedir. Bilgi kümeleri ise 
beslenerek geliştirilecek araştırma tohumlarına odaklanmaktadır. Bunlar, yeni teknolojiler ve 
ürün geliştirme konuları için bir taban oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda METI, MEXT, yerel yönetimler ve diğer ilgili kuruluşlar her bölgede, her iki ba-
kanlığın projelerinde işbirliği ve koordinasyonu sağlayan bir forum görevi gören bölgesel kü-
melerin teşviki için komiteler kurulmuştur.79

Avrupa Birliği
Üye ülkeler özellikle 1990’lı yılların sonu itibarıyla küme politikaları oluşturmaya başlamış, 
üniversiteler ve araştırma kuruluşları güçlü kümelerin ortaya çıkış aşamalarında katalizör gö-
revi görerek ekonomik ve bilimsel açıdan belirli bir potansiyele sahip bölgelerde kümelerin 
oluşmasında önemli roller üstlenmişlerdir.

AB, 2006 yılında yenilik stratejisinde belirlenen dokuz stratejik alandan biri olarak Avrupa’daki 
kümelerin güçlendirilmesini benimsemiştir.80AB’de genel küme gelişim süreçleri, her ne kadar 
yeni sayılabilecek durumda olsa da yapılan çalışmalar son dönemlerde belirli bir hıza ulaşmış-
tır. Kümeleri geliştirmek amacıyla farklı yerlerde, farklı destek araçları kullanılmaktadır. Bu 
araçlarla yapısal değişimin sağlanması, belirli sanayi sektörlerine canlılık kazandırılması ile 
araştırma, yenilik ve bölgesel politika konularına ilişkin bir çerçeve oluşturulmak istenmekte-
dir. Tüm bunların bir sonucu olarak kümeler bugün, AB yenilik ve sanayi politikalarının önemli 
bir parçasını oluşturmaktadır. 

Tablo 2.1’de görüldüğü gibi, Avrupa Küme Gözlemi (ECO), yaklaşık 2 bin adet küme belirlemiş 
olup, Avrupa işgücünün yüzde 38’inin bu kümelerde yer alan işletmelerde faaliyet gösterdiği-

79  Hattori ve Lecler, 2008: 125-127
80  Commision of the European Communities, COM (2008) 652 final/2:2
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ne ilişkin bir veri sunmaktadır. Söz konusu yaklaşım çerçevesinde tablodaki yıldız81 sayısı, kü-
melerin gelişmişlik ve rekabet düzeyini göstermektedir. Tabloya göre, söz konusu kümelerden 
155’i son derece gelişmiş ve rekabetçi kümelerden oluşurken 524’ü iki yıldız ve 1.338’i ise tek 
yıldızlı kümelerden oluşmaktadır. Bunun yanında AB içinde 9.804 adet potansiyel küme bölge-
si belirlenmiştir.

Tablo 2.1: AB Bölgesi Mevcut Kümeler

Küme Çeşidi Küme Sayısı Yüzde

3  Yıldız Küme 155 7.6

2  Yıldız Küme 524 26.0

1  Yıldız Küme 1.338 66.4

Toplam Küme 2.017 100.0

Kaynak: EU, ECO: 2009

Avrupa Komisyonu, bölgesel yenilik sisteminin iyileştirilmesine yönelik olarak bölgelerin ulus-
lararası ağlar oluşturmasında küme politikasının önemli bir rol üstleneceğini düşünmektedir. 
Yedinci Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Araştırma Politikasının bir parçası olarak uygu-
lanan Bilgi Bölgeleri İnsiyatifi, Avrupa’da yer alan bölgelerde; üniversite, araştırma merkezleri, 
girişimler ve bölgesel otoritelerle ilişkili olarak faaliyet gösteren ve araştırmaya dayalı kümele-
ri güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Üye ülkeler küme gelişimini de içeren araştırma ve yeniliğe ilişkin alanlardaki faaliyetleri için 
AB’nin farklı finansal araçlarından yararlanabilmektedir. Bunlara ek olarak, 2006 yılında AB 
düzeyinde ulusal ve bölgesel küme politikaları geliştirilmesi ile kamu otoritelerinin kendi ülke 
veya bölgelerinde küme programlarını fonlamaları ve yönetmeleri için kurulan Avrupa Küme 
Birliği çok sayıda bakanlık ve kamu yöneticisini bir araya getirerek küme politikalarının tasar-
lanması ve uygulanması için çalışmalar yapmaktadır. 

AB-27 ülkeleri politikaların koordinasyonu ve sorumluluğu açısından değerlendirildiğinde; 16 
ülkede Sanayi Bakanlıkları kümelenme politikası ve uygulanmasından sorumlu iken, 11’inde 
Ekonomi ve diğer bakanlıklar sorumludur. Genel olarak gelişmekte olan ülkelerle ile geçiş ül-

81  Kümelenme çalışmalarında 3-yıldız yöntemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemde büyüklük, başatlık ve uzmanlaş-
ma ölçülmektedir. Büyüklük, kümedeki istihdam düzeyi, başatlık, kümenin istihdam düzeyinin bölge düzeyinde belli bir seviyenin 
üzerine çıkması ve uzmanlaşma ise bölgenin ülkenin geri kalanına göre daha büyük bir yoğunlaşma göstermesi anlamında kulla-
nılmaktadır.
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kelerinde sorumluluk ekonomi bakanlıklarında iken, ülkeler geliştikçe tematik bakanlıklar ön 
planda yer almaktadır82.

Diğer taraftan, AB ülkelerinin yüzde 84’ünde kümelere yönelik ulusal program bulunurken, 
yüzde 57’sinde ise bölgesel programlarla birarada bulunmaktadır. Gelişmiş AB ülkelerinde ise 
genelde ulusal ve bölgesel programlar bulunmaktadır. Söz konusu programların genel koordi-
nasyonu ülkelerin yüzde 41’inde doğrudan kümelenmeyle ilgili komiteler tarafından yürütül-
mektedir83.

AB, operasyonel düzeydeki uluslararası işbirliklerine de somut destek sağlamaktadır. Bu amaç-
la kurgulanan Avrupa Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP), küme insiyatiflerinin yenilik-
çi kümeleri desteklemeleri için yeni ve daha iyi araçların oluşturulması ve Avrupa’da bulunan 
kümelere daha iyi iş-hizmet desteği sağlamayı amaçlayan bir insiyatiftir. Söz konusu insiyatif 
AB’de yer alan kümeler arasında iş bağlantılarının artırılması ve kümeler arasında açık sektö-
rel iş platformları oluşturulması için ortaklık anlaşmaları hazırlamaktadır.

Bahse konu olan girişim, AB kümelerini dünyaca bilinir kılmak amacı çerçevesinde ticaretin 
önündeki engellerin azaltılması ve AB’de mobilitenin sağlanması yoluyla bölgesel ve ulusal küme 
politikalarının tamamlanmasını desteklemektedir. Bu kapsamda iyi işleyen bir piyasanın oluş-
turulmasının daha fazla uluslararası işbirliği ile yatırımcı, araştırmacı ve kalifiye işgücüne daha 
mobil bir ortam oluşturarak güçlü kümelerin geliştirilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.84

Ortak pazarı güçlendirmeye yönelik yapılan çalışmalara rağmen, AB’deki kümeler, ABD’dekilerin 
aksine, güçlü bir yapıya sahip değildir. Bu kapsamda son dönemlerde AB INNOVA85, Bilgi Bölge-
leri86 ve Avrupa Bölgesel İşbirliği87 çalışmaları altında küme işbirliklerinin geliştirilerek, Avru-
pa kümelerinin yeniliğin öncüsü olan ve dünya standartlarında kümeler olması amaçlanmak-
tadır.

AB, kümelenme yaklaşımının yenilikçilik boyutuna çok önem verirken diğer taraftan bölge-
sel kümeleri de ihmal etmemektedir. Bu çerçevede üye ülkelerde kümelenme politikalarını ve 
projelerini AB fonlarından desteklemektedir. AB’nin bu genel politikası ülkeler bazında kabul 
görmüş olup, gelişmiş olan Fransa ve İspanya’da yenilikçilik ağırlık kazanmakta iken, İtalya’da 
KOBİ yapısı ve uygulamaları dikkat çekmektedir. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke konumun-

82  Sölvell,2008:51
83  EU 2008:7-8
84  Commision of the European Communities, COM (2008) 652 final/2: 3-6
85  Avrupa’nın yenilik potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla yeniliğin desteklenmesinde kullanılacak araçların geliştirilmesi ve 
bunların test edilmesinde laboratuvar görevi üstlenmiş bir insiyatiftir. 
86  AB 7. Çerçeve programı kapsamında 2007-2013 yılları için 126 milyon Avro bütçesi olan bir programdır. 
87  Avrupa Bölgesel iyi uygulamaların paylaşılması ve yenilik odağı olan bir uygulamadır. AB-27 ülkeleri için 2007-2013 dönemin-
de yenilik için 2 milyar Avro ayrılmıştır.
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daki Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyetinde daha çok bölgesel boyutlu çalışmalar yapıl-
maktadır. Bu ülke örnekleri aşağıda açıklanmıştır.

Fransa
Uluslararası ekonomik çevrede meydana gelen değişimler Fransa’yı sanayide rekabetçiliği artı-
racak bir politika uygulaması sağlayacak yönde geniş ölçekli bir sanayi politikası oluşturmaya 
itmiştir. 

Fransa, ekonomisini hareketlendirmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yenilikçi sektör-
lerde yer alan kamu ve özel kesim aktörlerini bir araya getirmeye karar vermiştir. Bu çerçevede 
rekabetçi bir küme politikası oluşturulmuş olup, Fransa’nın küme politikasındaki hedefleri şu 
şekilde belirlenmiştir; 

• Sanayide rekabetçiliğin geliştirilmesi, 
• Ekonomik kalkınmanın artırılması, 
• Fransa’nın teknoloji alanında yaşanan gelişmelerde öncü olması, 
• Girişimlerin yenilik sürecinin merkezine alınması, 
• Yerel Ar-Ge potansiyeli oluşturulması, 
• Yeni yatırım ve kaliteli işgücünün çekilmesidir. 88, 89

Görüldüğü gibi, Fransa’nın kümelenme politikasının temelini yenilik ve Ar-Ge’nin desteklen-
mesi oluşturmakta ve belirlenen hedefler doğrultusunda kümelerin geliştirilmesi için yaptığı 
çalışmaları yerel ve ulusal düzeyde aşağıdaki şekillerde sürdürmektedir:

• Ar-Ge ve yenilik platformları insiyatiflerine proje çağrıları ile kaynak ayrılması,
• Küme yönetimsel yapılarına finansman desteği,
• Kümelerin işbirliği temeline dayalı faaliyetlerine finansal destek verilmesi,
• Küme projelerine finansal destek aranması,
• Kamu araştırma merkezlerinin kurulmasıdır.90 

Bu kapsamda 2005 yılında Fransa hükümeti, kümeleri resmi olarak belirlemek ve kümeleri 
desteklemek amacıyla rekabetçi kümeler temeline dayanan bir sanayi stratejisi belirlemiştir. 
Fransa’da bir küme içerisinde yer alan iş sahipleri, Ar-Ge faaliyetlerinde vergi muafiyetlerinden 
yararlanmakta ve Ar-Ge personellerinin sosyal güvenlik primlerine ilişkin azaltılmış ödemeler 
yapabilmektedir.91 

88  France Country Cluster Report, 2007:5-7
89  Competıtıveness Clusters in France, 2009:6
90  http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/brochure-en.html
91  OECD, 2009: 44
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Diğer taraftan Ar-Ge projeleri en az iki işletme ve bir laboratuvar veya bir araştırma merkezine 
sahip olmalıdır. Süreç çağrıya çıkılarak işletilmektedir.92 

Fransa’da kümelenme konusunda genel olarak ikili bir yapı bulunmaktadır. Bir taraftan ulusal 
olarak en rekabetçi kümeler seçilerek yoğun destekler sağlanırken, diğer taraftan bölgesel dü-
zeyde kümelere proje destekleri yanında küme potansiyeli taşıyan bölgelerde daha çok bilgi-
lendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri desteklenmektedir. Fransa’nın kümelenme yapılanması 
Şekil 2.1’de gösterilmektedir.

Şekil 2.1: Fransa Kümelenme Yapılanması

Politika düzeyi
Politika ve önceliklerin 

belirlenmesi

Belirlenen politika 
önceliklerine göre 

programlar geliştirilmesi

Uygulama düzeyi

Bakanlıklar Arası Kurul
DATAR (CEO France Air) 
Ekonomi ve İstihdam 
Bakanlığı ile Sanayi 

Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar

Sanayi Bakanlığı
Kaynakların %75’i ile 7 

küme destekleniyor

Bölgesel Kuruluşlar
Kaynakların %25’i ile 64 

küme destekleniyor

Bölgesel Ofisler
Bilinçlendirme ve farkındalık

Rekabetçilik Programı

Yerel Verimli Sistemler 
Girişimi

Fransa’da Rekabetçil ik Küme Programı

Program kapsamında rekabet edebilir kümelere sağlanan öncelikler aşağıdaki gibi belirlenmiş-
tir:

• Yönetişim organizasyonu,
• Ortak stratejilerin gerçekleştirilmesi,
• Finansal destek verilecek Ar-Ge projelerinin seçilmesi,

92  France Country Cluster Report, 2007:4 
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• KOBİ’lerin büyük işletmeler ve araştırma birimleri ile bütünleşmesinin sağlanması,
• Kümelerarası işbirlikleri ile uluslararasılaşmanın sağlanmasıdır.93

Rekabetçilik programı, sektör bazlı bir program olmayıp, tematik amaçları da bulunmamakta-
dır. Program temelde belirli bir rekabetçi pazar veya teknoloji etrafında ve ortaklık içerisinde 
çalışan belirli bir pazarda veya teknolojide uluslararası rekabetçi kümelere odaklanmıştır. Bu-
radaki beklenti, kümelerin büyüyen sektörlerden oluşmasıdır. Normal olarak, “rekabetçi bir 
küme”; belirli bir düzeyde ciro yapan, bölgesel düzeyde belirli bir iş sağlayan, ulusal ekonomi 
içerisinde hedef alanlarda belirli bir yoğunluğa sahip kümedir. Rekabetçi bir kümenin sıfırdan 
oluşturulması pek mümkün değildir. Bir kümenin programdan yararlanabilmesi için bazı krite-
lere sahip olması gerekmektedir:

• Kümenin, bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınma planına uyumlu olması,
• Sanayi ve/veya teknoloji alanında yeterli uluslararası bilinirliğe sahip olması,
• Araştırma ve geliştirmede yüksek katma değer oluşturabilecek kapasiteye sahip olunma-

sıdır.

Teklif çağrısına çıkılmasının ardından alınan başvurular seçim sürecine alınmaktadırlar. Süreç-
te;

• Bölgelerdeki kamu yöneticilerinin değerlendirmeleri,
• Projeler ile ilgilenen çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bakanlıklararası bir çalış-

ma grubunun değerlendirmeleri,
• İş çevreleri, araştırma ve yüksek öğretim kurumlarının temsilcilerinin bağımsız değerlen-

dirmeleri yapılmaktadır.

Teklif çağrıları Bakanlıklararası Mekansal Planlama ve Bölgesel Rekabetçilik Koordinatörlüğü 
(DATAR) ve Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanlığının koordinasyonunda yapılmaktadır. Her altı 
ayda bir yeni araştırma projeleri için teklif çağrısına çıkılmakta olup, başvurularda aşağıda yer 
alan seçim ölçütleri göz önüne alınmaktadır:

• Proje; proje çıktıları, değer oluşturma, ekonomik faaliyetler ve işler ölçeğinde değerlendi-
rilmekte,

• Yeni ürün ve hizmet geliştirme potansiyellerine bakılmakta,
• Projenin, kümenin genel kalkınma stratejisine tutarlılık sağlaması aranmaktadır.

Bakanlıklararası Bölge Planlama ve Kalkınma Komitesi (CIADT), coğrafi olarak sınırlandırılmış 
71 alana küme etiketi vermiştir. 

Fransa’da destekler 2 başlık altında verilmektedir: birincisi kümenin kurumsal kapasitesinin 
oluşturulması, geliştirilmesi amacıyla verilen desteklerdir. İkincisi ise küme tarafından gelişti-

93  STB, 2010: 38-41
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rilen Ar-Ge projelerine verilen desteklerdir. Kümelenme politikası da aslında Ar-Ge ve yenilik-
çiliğin geliştirilmesinde bir araç olarak görülmüş ve rekabetçi kümeler desteklenmiştir. 

Küme politikasının ilk fazı olan 2006-2008 yıllarında ortak araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
için yaklaşık 1,5 milyar Avro, yenilik platformları gibi diğer çeşitlerdeki projelerin finansmanı 
için 100 milyon Avro ve küme yönetimi ve liderlik gruplarını desteklemek için 36 milyon Avro 
kaynak tahsis edilmiştir. 

Son zamanlarda konunun ekonomik getirilerine ilişkin farkındalığın artması ile kümelere yö-
nelik ilgi, politik açıdan da artmıştır. Fransız rekabetçilik kümeleri programı, Fransa’nın strate-
jik sanayi sektörlerinde yenilik, ihracat ve büyümeyi artırmayı hedef almıştır94. Bu kapsamda 
desteklenen 71 kümenin içinden, 7 küresel rekabetçi kümeye daha fazla ağırlık verilmiş ve bu 
kümelere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca destekler sağlanmıştır. Fransa’da uygulanan küme 
programlarında yukarıdaki öncelikli 7 küme toplam bütçenin yaklaşık yüzde 75-80’ini kullan-
maktadır. Söz konusu 7 küme dışındaki kümeler, bölgesel düzeyde desteklenmektedir.

Üç yıllık desteğin ve uygulamanın sonucunda değerlendirme yapılmış ve başarılı bulunanların 
destek almasına devam edilmesi kararı verilmiştir. Bu kapsamda  71 kümenin destekler sonrası 
yapılan değerlendirmesinde, 39 kümenin amaçlarına ulaştığı, 19 kümenin amaçlarına kısmen 
ulaştıkları ve 13 kümenin ise amaçlarına ulaşamadığı ve ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç 
duyduğu sonuçlarına ulaşılmıştır95.

Küme politikasının ilk fazına ilişkin olumlu değerlendirmenin ardından Fransız hükümeti 2009-
2011 ikinci fazını başlatmak için de 1,5 milyar Avro kaynak tahsisi yapmıştır. Desteklenen kü-
melerde 5.000 işletme bulunmakta ve bu işletmelerin yüzde 80’i KOBİ’lerden oluşmaktadır96. 
Kümelerde yer alan ortalama işletme sayısı 70 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Program doğrultusunda 2009-2011 yıllarında kümelere yönelik fonlar temelde üç alanda sağ-
lanacaktır:

• Rekabet edebilir kümeler için liderlik ve stratejik yönlendirmenin güçlendirilmesi,
• Yeni finansman yolları ve yenilik platformları,
• Her rekabet edebilir kümede büyüme ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesidir.

Bahse konu program çerçevesinde;

• Genel giderleri içeren işçilik maliyetlerine,
• Alt yapı maliyetlerine,
• Araç gereçlere,

94  OECD, 2009: 26-27
95  EU, 2010:27
96  Competitiveness Clusters in France, 2009:4
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• Eğitim ve çalışma gezilerine,
• Dış uzman ücretleri, danışmanlık giderleri ve diğer çalışmalara kaynak sağlanmaktadır.

Bu program çerçevesinde, aşağıdaki oranlar kamu tarafından finanse edilmektedir; 

• Temel araştırmaların tamamı, erken dönem fizibilite çalışmalarının yüzde 75’i,
• Sanayi araştırmaların yüzde 50’si, sanayi fizibilite çalışmalarının yüzde 50’si,
• Rekabet öncesi gelişme projelerinin yüzde 25’e kadarlık bölümü97.

Fransa’da Bölgesel  Politika ve Uygulamalar

Fransa’da küme gelişimi için Bölgesel Sanayi Araştırma ve Çevre Direktörlüğü  (DRIRE) ayrıca 
faaliyet göstermektedir.  DRIRE’ler kümeleri, Ar-Ge projeleri ve vergi muafiyetleri gibi finansal 
konularda desteklemektedir. DRIRE’ler bölgesel düzeyde oldukları için Fransa genelinde 22 
adet bulunmaktadır.98 22 bölgenin her birinde farklı kendine özgü küme programı uygulan-
maktadır. Aerospace Valley, Minalogic ve Systematic başarılı küme programı örnekleri olarak 
öne çıkmaktadır. Bu kümelerin başarısında; 2005 yılında yapılan sertifikasyon –etiketleme – 
işleminden önce faaliyette olmaları oldukça etkili olmuştur. 

Fransa’da uygulanan diğer bölgesel küme programı ise Bölgesel Verimli Sistemler İnsiyatifi 
(SPL)’dir. Bu insiyatif, bir kamu organı olan Bakanlıklararası Mekansal Planlama ve Bölgesel 
Rekabetçilik Koordinatörlüğü (DATAR)  tarafından yürütülmektedir. 

SPL yaklaşımı, İtalyan Sanayi Bölgeleri modelinden etkilenerek oluşturulmuştur. SPL’ler bir 
bölgede benzer veya tamamlayıcı faaliyetlerde bulunan üretim birimleri arasında bir ağ görevi 
gören yapılar biçimindedirler. Programın hedef grubu, iç ve dış kaynaklı işbirliği kapasitesine 
sahip KOBİ’lerdir. Programdan yararlanabilmek için gereken en önemli noktalardan biri, hedef 
gruplar arasında işbirliği ve ağ yapılarının olmasıdır. Program çerçevesinde yapılan fonlama, 
SPL’lerin animasyon, iletişim, çalışma gezileri, eğitim faaliyetleri ve kalite programları gibi or-
tak faaliyetlerine yöneliktir. İşletmelere veya diğer yararlanıcılara doğrudan bir fon sağlanması 
ise söz konusu değildir.

SPL programı; belirli sektör, teknoloji alanları veya kümeleri hedef almayan ulusal bir program-
dır. Programın çağrılarında aranan ölçütler aşağıda verilmektedir:

• Ağ içerisinde yer alan işletmelerin coğrafi olarak birbirlerine yakın olması,
• Ağların ortaklarına inovasyon, yeni işler, beceriler, uluslararasılaşma, iletişim vb. gibi ortak 

faaliyet alanlarında hizmetler sunması,
• Yönetici şeklinde bir yapılanmalarının olması ve
• Kamu ve özel kesim aktörleri ile işbirliği halinde olmasıdır.
97  STB, 2010:41-47
98  France Country Cluster Report, 2007:3-7 
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DATAR tarafından SPL’lere yönelik 2008 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre, program 
için ayrılan toplam bütçenin yaklaşık yüzde 50’lik bölümünün animasyon faaliyetlerine, yüz-
de 35’lik bölümünün ortak faaliyetlerden iletişim, serifikalandırma, tasarım vb. de kullanıldığı 
görülmüştür. Diğer taraftan söz konusu bütçenin yüzde 5-10’luk bölümü yenilik, yüzde 5’lik 
bölümü ise insan kaynakları ve çevre korunması alanlarında tahsis edilmiştir. Mevcut proje 
çağrısının (2009-2010) bütçesi ise 20 milyon Avro’dur99. 

Diğer Destekler

Fransa’nın rekabetçilik programı, yenilik politikası ile yakından ilişkili olup, program çerçe-
vesinde yapılan kanuni düzenleme ile kümeler etrafında özel araştırma ve geliştirme alanları 
oluşturulduğu görülmektedir. Bu Ar-Ge alanlarında yer alan ve onaylanmış projelerde çalışan  
işletmeler mali yardımlardan yararlanabilmektedirler. 

Her küme Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunlaştığı ana alanda bir “Ar-Ge Alanı” tanımlamaktadır. Bu 
alanda yer alan işletmeler ilk üç yıllarında şirket vergisinden tamamen, takip eden iki yıllık 
sürede ise devlet yardımları kuralları dışına çıkılmadan yüzde 50’ye kadar oranlarda muaf 
olacaktır. Bu işletmeler ayrıca Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan elemanları için sosyal güven-
lik primlerinde KOBİ’ler için yüzde 50, büyük işletmeler için yüzde 25 oranında indirimden 
yararlanabilmektedir.100

Ayrıca rekabetçilik açısından, Finans ve Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Hizmetler Genel Mü-
dürlüğü (DGCIS) tarafından kümelere yönelik aşağıdaki alanlarda destekler sağlanmaktadır;

• Uluslararası bir projenin yürütülmesi için gerçekleştirilen faaliyetleri,
• İşletmelerin olabilecek ortaklık fırsatlarını ve ortak projelerini,
• Kümeleri, yabancı yatırımcılar daha çekici kılabilmek için yapılan faaliyetleri,
• Kümelerdeki KOBİ’ler için yurt dışında olabilecek teknolojik ortaklık faaliyetleridir. 

Diğer taraftan söz konusu programlar dışında da kümelere destekler sağlanmaktadır. Finans ve 
Sanayi Bakanlığına bağlı Girişimcilik Genel Müdürlüğü (DGE), sanayi alanında Ar-Ge destekle-
rini Yenilik Ajansı (OSEO), Sanayi Yenilik Ajansı (AII) ve Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) aracılığı 
ile sağlamaktadır. Anılan kurumlar ve sağladıkları destekler aşağıda açıklanmıştır.

Ulusal  Araştırma Ajansı 

Ulusal Araştırma Ajansı, proje çağrılarından sonra seçilen araştırma projelerinin finansmanını 
yürütmektedir. ANR tematik programlarını, laboratuvar ve işletmelerin projelerde yer alma-
larını sağlayacak ve işbirliklerine olan ilgilerini artıracak biçimde oluşturmaktadır. ANR’nin 
amaçları, temel ve uygulamalı araştırmaların desteklenmesi, kamu-özel kesim arasındaki iş-

99  STB, 2010:55-58
100  France Country Cluster Report, 2007:5-8
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birliğine dayalı faaliyetler ve ağ faaliyetleri ile araştırma projelerinin finansmanı yolu ile kamu 
araştırma sonuçlarının özel seköre transferinin sağlanmasıdır. Yıllık yaklaşık 750 milyon Avro 
seviyesinde bütçesi bulunmaktadır.

Sanayi  Yenilik Ajansı 

Sanayi Yenilik Ajansı (AII), 2005 yılında oluşturulmuştur. İşletmeler tarafından yürütülen sa-
nayi yenilik programlarının finansmanını yürüten bir ajanstır. Bu işletmelerin, teknoloji içeren 
dünya pazarına girerek önemli bir pazar payına sahip olabilecek projeleri seçip desteklemek-
tedir.

Yenilik Ajansı  (OSEO)

OSEO, KOBİ’lerin ve özellikle teknolojik yenilik içeren projelerin desteklenmesi konusunda 
uzmandır. Bu ajans teknik ve finansal yollarla yenilikçiliğin desteklenmesi konusuna odak-
lanmıştır. OSEO özellikle Fransa içerisinde ve uluslararası pazar için somut yenilikçi teknoloji 
projelerini desteklemektedir. Ar-Ge, sanayi ve eğitim faaliyetlerini belirli bir sektörde toplayan 
kümelerin, Ar-Ge, altyapı ve vergi indirimlerinde ek imkânlardan yararlanabilmeleri için özel 
statü başvurusunda bulunmaları için davet edilmektedir. Hükümet temsilcileri bu fonlamaları, 
zayıf alanların geleneksel yapıdaki bölgesel gelişmesinin desteklenmesine geçiş sürecinde bir 
yaklaşım olarak görmekte ve desteklerin teknolojik mükemmeliyet ve ekonomik potansiyel ta-
banı dikkate alınarak daha az sayıda kümede yoğunlaştırılması yolu ile sağlanmasından yana 
bir tavır sergilemektedir.

OSEO’nun amaçlarından biri de Fransız KOBİ’lerinin yaşam evrelerinin (yeni girişim, gelişme, 
yenilik gibi) çeşitli fazlarında KOBİ’lere yardımcı olmak ve finansal destek sağlamaktır. OSEO 
ayrıca riskin paylaşılması ile KOBİ’lerin finansmana erişimini de kolaylaştırmaktadır.

İspanya
İspanya’da sanayi politikaları ve kümelenme çalışmaları 1980’lerden bu yana bölgesel ve mer-
kezi olmak üzere ikili kurumsal süreç ile yönlendirilmektedir. Bu yapının önemli bir tarafında 
özerk bölgelerde uygulanan, kaynağını merkezden almayan sanayi politikaları bulunmaktadır. 
İspanyol bölgelerinin sahip olduğu yüksek düzeyli bağımsız idari yapı gereği, bölgesel hükü-
metler ekonomik kalkınma politikaları oluşturulmasından sorumludurlar. Bu bölgelere ilişkin 
geçmiş bilgiler incelendiğinde, ekonomik kalkınmanın başarılmasında küme politikasının bir 
yöntem olarak algılanmasının önemli olduğu görülmektedir. 

Merkezi hükümetçe 1980’lerde sanayinin yeniden yapılandırılması kapsamında yürütülen 
programların sonucunda, 1990’lı yıllarda İspanya’nın en çok sanayileşmiş bölgeleri olan Valen-
siya, Bask ve Katalonya bölgeleri kendi sanayi bölgelerinde uygulamak üzere özel sanayi poli-
tikaları geliştirerek bunları uygulamaya başlamıştır. Diğer taraftan bölgesel sanayi insiyatifleri 
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. 
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1990’lı yıllara kadar İspanya’da Valensiya ve Katalonya gibi birkaç istisna dışında kümeler ve 
sanayi bölgelerine ilişkin bilgi veya araştırma bulunmamaktadır. Ancak, küme organize edilme-
si süreçleri 1990’larda başlamıştır. Bu süreç, bölgesel hükümetlerin sanayi politikası insiyatifle-
rinden etkilenerek gelişmiştir. Bölgesel düzeyde Bask ve Katalonya bölgeleri ekonomik gelişme 
unsurlarına küme yaklaşımını dahil etme konusunda öncü olmuşlardır. Bölgesel düzeyde özel-
likle sanayi departmanları küme insiyatiflerini beslemekten sorumlu birim durumundadır.101

İspanya’da küme politikası 2006’ya kadar bölgesel hükümelerce yürütülmüştür. 2006’da dev-
let, iş ağlarını geliştirmek, işletmeler arasında işbirliklerini, yerel bilgi üretme birimlerini ve 
teknoloji transfer kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir küme politikası tasarlamıştır. Bu 
programın ulusal düzeydeki amacı, yenilik ve rekabetçiliğin artırılması, bölgesel düzeydeki 
amacı ise, bölgesel ekonomik kalkınmanın sağlanması, yeniliğin, teknolojinin ve uluslararası-
laşmanın artırılmasıdır.102 

Ulusal düzeyde, Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığı kendisine bağlı Küçük ve Orta Girişimciler 
Politikaları Genel Müdürlüğü (DGPYME) kanalı ile ulusal düzeyde küme politikalarına ilişkin 
çalışmalar yürütmektedir. DGPYME’nin görevi işletmeleri ve kümeleri desteklemektir. DGPYME 
ulusal ve uluslararası kuruluş ve ajanslarla rekabetçiliği ve yenilikçiliği geliştirmek için yakın 
bir ilişki halinde çalışmaktadır. Söz konusu oluşum, esas olarak ekonomik gelişme, ticaret ve 
turizm gibi konulardan sorumlu olduğu için  küme politikasını tek konusu olarak görmemek-
tedir.

Politika aşağıda yer alan tedbirleri içermektedir:

• Yenilikçi kümeleri tanımlamak ve etiketlemek, 
• Yenilikçi kümeleri desteklemek.

İspanya’da ulusal düzeyde yürütülen programlardan biri sanayi ve girişimcilik politika odağın-
da yer alan Ulusal Küme Haritalaması Programı’dır. Programın finansmanını DGPYME kanalı 
ile Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığı yapmaktadır. Amaç, İspanya içerisindeki tüm kümelere 
ilişkin bilgilerin toplanarak bir veritabanı oluşturulması ve bu veritabanının iş biçimlerine göre 
sınıflandırılarak bir internet sitesi üzerinden yayınlanmasıdır. 

Ulusal düzeyde yürütülen bir diğer program da; Yenilikçi İş Gruplama (IBG) tanımlama ve ka-
yıt sistemidir. Söz konusu program, bilim ve teknoloji politikası odaklı ve finansmanı DGPYME 
tarafından yapılmakta olan uzun dönemli bir programdır. Amaç, iş, eğitim merkezleri ve kamu 
veya özel araştırma birimleri alanlarındaki IBG’lerin tanımlanarak etiketlenmesidir. Zaman içe-
risinde hibeler verilmesi, IBG’lerin stratejik planlarının hazırlanması, IBG’lerin koordinasyon 

101  Spain Country Report İspanya, 2007:20-21 
102  STB,2010:92
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yapıları ve yüksek katma değerli IBG ortak projelerine yönelik faaliyetler yolu ile tanımlanması 
ve etiketlenmesi için çeşitli çağrılar gerçekleştirilecektir.103

İspanya’da bir bölgenin rekabetçiliğinin geliştirilmesi için küme yaklaşımının faydalarının altı-
nı çizen iki çeşit küme haritası oluşturulmuştur:

• Marshall’ın (1920) sanayi bölgeleri yaklaşımını temel alan bölgesel küme haritası104; genel 
olarak geleneksel, işgücü yoğun ve düşük teknolojili sanayi alanlarından oluşan 142 adet 
yerel sanayi sistemini tanımlamaktadır.

• Porter yaklaşımı benimsenerek, verilerin bölgesel yönetimlerden anketler yoluyla alınma-
sıyla yapılan haritalamadır.

Ulusal düzeyde küme politikası; yenilik ve rekabetçiliğin geliştirilmesini, bölgesel düzeyde ise, 
bölgesel ekonomik gelişme, yenilik ve teknolojinin desteklenmesi, uluslararasılaşma ve küme-
ye özel konuları hedef almaktadır.

Bölgesel düzeyde küme politikası, yenilik ve teknoloji politikalarının içerisine etkin biçimde 
adapte edilmiştir. Bask bölgesinde formal biçimde oluşturulmuş her bir kümeden, daha sonra-
dan Bask hükümetinin yenilik politikalarına adapte edilecek bir teknolojik plan oluşturmakta-
dırlar.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığının bir parçası olan DGPYME, KOBİ girişimciliği-
nin desteklenmesi, KOBİ finansman destekleri, iş oluşturma alanlarında KOBİ politikalarından 
sorumludur. DGPYME, iş ağlarının güçlendirilmesi ve işletmeler arasında işbirliklerinin des-
teklenmesini amaçlayan bir küme politikası tasarlamıştır. Bu kapsamda yenilikçi kümelerin 
tanımlanması ve etiketlenmesinde iki basamak oluşturulmuştur:

• Yenilikçi iş gruplanması tanımlamasına uyan İspanyol kümelerinin belirlenmesi,
• Yenilikçi iş gruplaması IBG için yeni bir tescilin oluşturulmasıdır.

IBG ile ilgili olarak yakın dönemde resmi bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme ile özel-
likle bu gruplanmalar içerisinde yer alan KOBİ’lerin rekabetçilikleri ve yenilikçi faaliyetlerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Düzenlemenin uzun dönemli amaçları, mevcut veya başlangıç 
fazındaki bölgesel kümelerin büyümelerinin desteklenmesi ve yenilikçi iş gruplanmalarının ta-
nımlanarak, etiketlenmesi için devlet ve bölgesel yönetimler arasında işbirliği sağlanmasıdır. 

DGPYME, IBG’lerin stratejik planları, koordinasyon ve yönetimleri ve yüksek katma değer sağ-
layacak ortak projelerini desteklemektedir. Destekler, başvurulan projenin toplam maliyetinin 

103  Spain Country Cluster Report  2007:3-7
104  Marshall, 1920
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yüzde 75’i düzeyine kadar sağlanmaktadır.105 Diğer taraftan küme organizasyonlarına yönelik 
projeler ve kümeler arasında geliştirilebilecek yenilik ve Ar-Ge projeleri de destekler kapsa-
mında yer almaktadır106.

Bask Bölgesi  Uygulamaları

İspanya’da küme politikası 2006 yılına kadar bölgesel hükümetlerin öncülüğünde ilerleyen bir 
yapı göstermiştir. Bu kapsamda Bask bölgesi başarılı bir örnek olarak görülmektedir.

Bask bölgesinde sanayileşme süreci, genelde İngiliz ve Belçikalı yabancı madencilik işletmeleri 
ile bölgesel ticaret bankalarının Bilbao nehri çevresinde ihracat odaklı ağır sanayi bölgesinin 
oluşmasının bir sonucu olarak, 19. yüzyıl sonlarında başlamıştır. Zaman içerisinde bölgenin 
eyaletlerinden Bizkaia, Bilbao bankalarının sahibi zengin ailelerce yönetilen büyük işletmele-
rin faaliyetleri sonucunda İspanya’nın sanayileşmesinde ihtiyaç duyduğu demir ve mühendislik 
faaliyetlerinin sağlayıcısı durumuna gelmiştir. 

Bask bölgesi İspanya’nın nüfusu az ve küçük bir bölgesidir. 1960’lar ve 1970’lerden itibaren 
sanayi, KOBİ ağları ve sanayide işbirliklerinin bu bölgede gelişmesi ile anılan eyalet, sanayi faa-
liyetleri açısından ülke içerisinde önemli bir yere gelmiştir.107 Bölge 1980’lerin başı ve 1990’lar-
da geleneksel sanayi alanlarında (çelik ve tersane) derin bir kriz yaşamış olup, işsizlik oranları 
1990’ların başında yüzde 25’lere kadar yükselmiştir. Bölgede fiyatla rekabet yapmaya çalışan 
işletmeler, Avrupa Ortak Pazarı gibi bazı tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunun bir sonucu 
olarak da uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlayabilmek için yeni, uzmanlaşmış ve sürdü-
rülebilir avantajların elde edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bask bölgesinde, Sanayi, Ticaret ve Turizm Departmanı bölgenin ekonomik kalkınmasından 
sorumludur. Bask Sanayi Politikası Planı ekonomik gelişimin desteklenmesi için ticaret, turizm, 
enerji ve işletmeler arası işbirliği konularını birbirine entegre etmektedir. Planda, bölgesel oto-
ritelere yüksek derecede sorumluluk verilmekte; kümelere özel yoğun bir ilgi durumu söz ko-
nusu olmamakla beraber, kümeler etkili sanayi işbirliklerinin oluşturulmasının bir aracı olarak 
görülmektedir.108

Bask bölgesi Sanayi Bakanlığı tarafından, sanayi politikası üzerinde yeniden bir değerlendirme 
yapılması gereği duyulmuş olup, kümelenme yaklaşımının denenmesi üzerinde yoğunlaşılmış-
tır. Bask Sanayi Departmanının konuya olan ilgisi ile Michael Porter tarafından Bask bölgesinin 
gelecekteki rekabetçi konumuna ilişkin bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

105  Spain Country Report İspanya, 2007:21-23
106  EU, 2010:11
107  Santisteban, 2006:5
108  Spain Country Report İspanya, 2007:21-22
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Söz konusu çalışma sonucunda yapılan istatistiksel analizlerin ardından uluslararası rekabet 
etme potansiyeli olan 50 sektör belirlenmiştir. Sonrasında bu 50 sektörün her birinin potan-
siyel uluslararası rekabet güçleri incelenmiştir. Söz konusu inceleme, Bask ekonomisi içerisin-
deki payı (GSMH olarak), sektörde çalışan kişi sayısı, yatay ve dikey bağlar, işçi başına düşen 
verimlilik seviyesi, yabancı yatırım türü ve miktarı vb. dikkate alınarak yapılmıştır. Son olarak 
da bu sektörler, kümeleri tanımlamak için sınıflandırılmıştır. Bu çalışmalara dayanarak Bask 
Hükümeti tarafından 9 öncelikli sektörü destekleyecek Rekabet Edebilirlik Programı (1991) 
oluşturulmuştur. Bu 9 öncelikli küme için hükümet temsilcileri, iş adamları, sanayi birliklerinin 
liderleri, eğitim ve araştırma kurumlarının temsilcilerinden oluşan çalışma grupları kurulmuş-
tur. Bu çalışma grupları kümelerde faaliyete geçilmesi amacıyla öncelik verilecek gelişme alan-
larını belirlemeye çalışmışlardır.109

Bask hükümeti, küme insiyatifinin iç maliyetlerinin yüzde 60’ına kadarlık bölümünü, dışsal 
maliyetlerin ise yüzde 50’sine kadar olan bölümünü küme insiyatifi başına 240 bin Avroyu geç-
meyecek biçimde desteklemektedir. Bunun yanı sıra, küme projeleri teknoloji merkezleri ile 
ilişkili projeler gibi bazı özel projeler de Bask bölgesi programından destek alabilmekte ve bu 
durumda geri ödeme yüzde 90 seviyelerine kadar ulaşabilmektedir. Programın toplam bütçesi 
ise yıllık 2,5 milyon Avrodur. 110 Programla, işletmelerin bireysel bazda yürütecekleri faaliyetler 
doğrultusunda çözüm bulmakta, zorlandıkları rekabet kaynaklı stratejik zorlukların işbirlikleri 
yolu ile aşılması ve bunun sonucunda Bask Bölgesinin rekabet düzeyinin artırılması amaçlan-
maktadır.

Bu amaçla kümelerde yürütülen faaliyetler:

• Bilgiyi toplamak ve yaymak,
• Potansiyel sinerjiyi ve stratejik zorlukları tanımlamak ve değerlendirmek,
• İşbirliğine dayalı projeleri desteklemektir.

Program, 12 kümenin projelerini hedeflemektedir. Bunlar; havacılık, Bilbao Limanı, otomotiv 
bileşenleri, ev cihazları, enerji, makine araçları, çevre, kâğıt, iletişim, denizcilik, yönetim bil-
gisi ve görsel-işitsel araçlardır. Finansal destek alabilmek için küme insiyatifleri her yıl için 
bir yıllık plan çerçevesinde 3-4 yıllık dönemler için stratejik planlar hazırlamak zorundadır-
lar. Kümelerin uluslararasılaşma, teknoloji ve yenilik, yönetimde kalitenin sağlanması, lojistik, 
eğitim faaliyetleri ve rekabetçi bilginin oluşturulması alanlarındaki faaliyetleri finansal olarak 
desteklenmektedir.

Program, kamu-özel işbirliğinin iyi bir örneği olarak yürütülmektedir. Hükümet programı uy-
gularken, kümelerin bireysel ihtiyaçları konusunda bir çok esneklikler sağlamakla beraber kü-
melerin misyonları ve amaçlarına ulaşmalarını sağlamaları konusunda oldukça katıdır. 

109  STB, 2010:91-92
110  STB, 2010: 95
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Küme insiyatifi, departmanla karşılıklı olarak yakın ilişkiler yürütmektedir. Hükümet, insiya-
tiflerin düzenledikleri toplantılarda duyulan yardım ihtiyaçlarını sağlayabilmek için memurlar 
görevlendirmiştir. Bu şekilde hükümet her kümenin ana problemleri, faaliyetleri ve ilişkilerin-
den haberdar olabilmekte ve sanayi politikasının tasarlanmasında bundan yararlanmaktadır. 

İtalya
İtalya, ekonomisinde yer alan küçük işletmelerin yoğunluğu ile tanınan bir ülkedir. Diğer pek 
çok ülkede küçük işletme sayılarının azımsanmayacak kadar çok olmasına rağmen, İtalya, sa-
hip olduğu sanayi işletmelerinin yüzde 98’lik bölümünün 100 kişiden az çalışana sahip olması 
bakımından ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Bir sanayi işletmesinde ortalama 7 kişi çalışmak-
tadır. Bu durum Türkiye’deki imalat sanayi ile çok büyük paralellik göstermektedir. 

İtalya kökenli küçük işletmeler, uluslararası pazarlarda yüksek kaliteli malların ihracatında ba-
şarılı bir grafik çizmektedirler. Bu mallar genellikle moda sanayine bağlı veya içerdiği tasarım 
kaynaklı yüksek katma değer sağlayan tüketici mallarıdır. İtalyan KOBİ’leri aynı zamanda gıda 
ürünleri konusunda da güçlü bir ihracatçı konumundadır. KOBİ’ler sermaye malı üretiminde 
de yer almaktadır. İtalya, makine araçları, tekstil makineleri, deri, ayakkabı, gıda işleme, tarım, 
paketleme, ağaç işleme, seramik ve metal işleme makineleri ihracatı konusunda dünya liderleri 
arasında bulunmaktadır. Konuya ilişkin Reggio-Emilia bölgesinde bulunan tarım makineleri ve 
Bologna’daki otomatik makine üretimi yapan işletmeler iki en iyi örnek uygulama olarak göste-
rilebilir. Ülke aynı zamanda güneş gözlüğü, pusula üretimi gibi yüksek uzmanlaşma gerektiren 
üretim alanlarında da dünya çapında ün sahibidir. 

İtalyan KOBİ’lerin bu derece rekabetçi olmalarının ardında küçük işletmelerin bireysel olarak 
var olmalarının dışında, işletme grupları içerisinde yer alarak “tek işletme” olarak yapamadık-
larını beraber biçimde oluşturabilmeleri yatmaktadır. Bu nedenle endüstriyel bölge veya küme 
olarak adlandırılan oluşumlara özel bir ilgi gösterilmektedir.111

İtalya’da KOBİ’ler her ne kadar rekabetçi olarak tabir edilmekle birlikte son yıllarda politika 
yapıcılar arasında diğer gelişmiş Avrupa ülkelerine kıyasla Ar-Ge ve yenilik alanındaki harca-
malar, yüksek okul ve sürekli eğitim oranları ve uluslararası patentler gibi bazı ana performans 
göstergelerinde geri kaldığı da ifade edilmektedir. Bu sorunun arkasında ülke ekonomisinin 
ağırlıklı olarak sanayi bölgelerinde kurulmuş olan küçük imalatçı işletmelerden oluşması ve 
büyük teknoloji tabanlı işletmelerin sayıca az olması nedeniyle, Ar-Ge istatistikleri, patent baş-
vuruları gibi istatistiklerde geride kalınması bulunmaktadır.112

İtalya’da kümeler “sanayi bölgeleri” diye anılmaktadırlar. Sanayi bölgelerinin oluşturulma-
sı ve geliştirilmesinden sorumlu kuruluş İtalya Sanayi Destek Ensitüsü’dür (IPI). IPI Sanayi 

111  Bianchi et al, 1997:6-7 
112  European Commision, 2005
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Bakanlığı’nın ekonomik gelişme alanında faaliyet gösteren etkin bir koludur. Diğer taraftan, söz 
konusu bölgelerin kalkınmasından yerel otoriteler sorumlu bulunmakta olup, bu kuruluşlar 
çok çeşitli yollarla sanayi bölgelerinin gelişmelerine katkı sağlamaktadırlar. Bölge, bu merkez 
kuruluş ve konsorsiyumların faaliyetleri için fonları tahsis etmekte; ticaret odaları ve girişimci 
birlikler eğitim sürecinde yer almakta, projelerin gerçekleştirilmesinde ise teknik ve bilimsel 
destek ile araştırma kuruluşları faaliyet göstermektedir. 

Bölgelerin Birliği (The Club of Districts (CD)) kümelerin ana ulusal birliğidir. Üretime yönelik 
temsili alanındaki boşluğun doldurulması için 1994 yılında kurulmuştur. CD’nin amaçları:

• Bölgeler arasında ağ oluşturma, ortak sorunlara ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı,
• Bölgelerinin ulusal ekonomi içerisinde tanınırlığının artırılması,
• Devlet ve Avrupa Birliği ile bu bölgelere olan ilginin desteklenmesi ve
• Sanayi bölgelerinde Ar-Ge ve yenilik çalışmaların desteklenmesidir.

İtalya’da ulusal olarak uygulanan sanayi politikaları ve programlar, genel olarak yüksek tekno-
lojili sektörler, kimya ve otomotiv endüstrisine yönelmekte ve girişimcilerin yeni işler oluştur-
maları ve dezavantajlı bölgelerde yeni iş yerleri kurmaları konularına önem vermektedir. 

Son dönemde sanayi bölgeleri tanımlanmış ve sınıflandırmada kullanılacak ölçütler belirlen-
miştir. Buna göre bir bölgenin sanayi bölgesi olarak tanımlanabilmesi için; 

• İmalat yapması,
• İhtisas sanayindeki çalışan sayısının ulusal düzeydekinin yüzde 30’una ulaşması,
• İmalatçı işletmelerin ağırlığının, ulusal ortalamanın üzerinde olması,
• İşgücü sisteminin, özel bir sanayide uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

İtalya’da bilgi teknolojileri sektörü, ulusal düzeyde Üniversiteler ve Bilimsel Araştırma Bakanlı-
ğınca (MIUR), söz konusu sanayi bölgeleri ise üniversiteler, özel ve devlet araştırma merkezleri, 
finansal kuruluşlar ve kuluçka ortaklıklarınca desteklenmektedir. Bu yapılanmaların her biri 
kendi rolü, becerisi ve yetkisi doğrultusunda kendi desteklerini sunmaktadır. Bölgeler, pek çok 
örnekte MIUR ve bölgesel hükümetlerce ortak biçimde desteklenmektedir.113

1991 yılında yayınlanan ve “Kanun 317” olarak bilinen yasa, İtalya’da bölgesel kümelere ilişkin 
politikalar oluşturulması için kurumsal çerçeveyi sağlamıştır. Bu kanundaki temel yenilik, bü-
yük işletmelerden ziyade KOBİ’lerin ve özellikle de gruplar halindeki küçük işletmelere destek 
sağlanmasının hedeflenmesidir. Kanunda yer alan 14 üncü madde küçük işletmelerin birlik-
telikler oluşturmasını formüle etmesi ve işletme gruplarına hizmetlerin toplu sağlanmasının 
yolunu açması nedeniyle özellikle önem arz etmektedir.

113  Country Report Italya, 2007: 3-10
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Genel olarak İtalyan sistemindeki temel yaklaşımlar üç ana bölümde toplanmaktadır:

• Geleneksel sanayi bölgelerine odaklanan programlar,
• Yüksek büyüme oranlarına sahip sanayi ve teknoloji alanlarında uygulanan programlar, 
• Özellikle güney İtalya’da uygulanan bölgesel kalkınma boyutu güçlü olan programlardır. 

Girişimciler ve kamu otoritelerinin eşgüdümlü faaliyetleri ile İtalya’daki sanayi bölgelerinin ba-
zıları düşük maliyetli üretimin gerçekleştirildiği ülkelerle yakın bağlantıya geçmiştir. Örneğin, 
Veneto bölgesi Romanya ve Slovenya ile uluslarüstü küme oluşturmuştur.

2002 yılında Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan teknoloji böl-
geleri ile sanayi bölgeleri modelinin amacı, yüksek teknolojiyi sanayi kollarının güçlü olduğu 
bölgelere aktarmak ve teknoloji odaklı kümeler oluşturmaktır. 

Genel olarak bu bölgelere temin edilen fonlar ile amaç, araştırma ve pratik uygulamaya geçiş 
konusunda etkili ilişkilerin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Hedef alınan bölgeler güçlü özel 
sektör/ticari ilgi ve yüksek teknoloji içerme oranına sahip alanlar ile “sosyal” değer konusunda 
kuvvetli ilişkilerin olduğu alanlardır. Özellikle çevresel endüstri kolları, güvenlik ve sağlık ko-
nusunda çalışan bölgeler, hedef bölgeler içerisinde yer almaktadır. Hedef bölgeler lider alanlar 
olabildiği gibi İtalya’nın güneyinde yer alan daha az gelişmiş bölgeler de olabilmektedir. 

İtalya’da uygulanan küme programlarından biri Üniversite ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı 
tarafından yürütülen ve 2004 yılında başlatılan Teknoloji Bölgeleri Destek Programıdır. 317 
sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan işletme konsorsiyumları yasal girişimler olup, Tekno-
loji Bölgeleri bölgesel otoriteler ile diğer kamu ve özel kesim paydaşlarından oluşan bu yasal 
insiyatiflerce yönetilmektedir.114 Program aracılığı ile teknoloji bölgelerinde (teknoloji küme-
lerinde) ilaç, nano biyoteknolojik ürünler, medikal ve ileri tanı araçları gibi anahtar görülen 
sektörler devlet tarafından desteklenmektedir. Program uygulama sürecinde hükümetler yerel 
otoritelerle ve teknoloji yoğun ürün ve hizmet sunan sistemli bir biçimde gruplanmış bölge 
kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır.

Programın ana amacı; anahtar teknolojilerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklen-
mesi ve ürün-süreç yenilenmelerinin sağlanması yoluyla yoğun biçimde ihracat yapan verimli 
ve mevcut bölgelerde daha rekabetçi olunmasını sağlamaktır. Program bu amaçla kamu-özel 
araştırmacıları ve girişim sermayedarları arasında kümelenmeyi kolaylaştırmakta, anahtar 
teknoloji konularında araştırma ve geliştirmeyi desteklemekte, sanayi araştırma faaliyetlerini 
güçlendirmekte ve KOBİ’lerde yenilikçi davranışı desteklemektedir.115

114  OECD, 2007:214-223 
115  Bourgognne et. al., 2010: 68
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Burada kamunun ana öncelikleri; Ar-Ge harcamalarının yükseltilmesi, KOBİ’lerce ve kamu yö-
netiminde kullanılan teknolojilerin artırılması, eğitimin geliştirilmesi ve ekonomik aktörler 
arasında ağların inşa edilmesidir.116 Teknoloji bölgeleri için yapılan fonlamalar, merkezi ve ye-
rel hükümetlerce ortak yapılmaktadır. 

Teknoloji Bölgeleri Programı çok çeşitli destek araçları kullanmaktadır. Bu araçlar aşağıda sıra-
lanan ana başlıklar halinde gruplandırılabilir:

• Araştırmacıların bölgeye çekilmesi ve onlara eğitimler sağlanması, 
• Laboratuarlar ve araştırma merkezleri kurulması, 
• Bölgedeki uzmanlaşma alanına ilişkin burslar sağlanması,
• Filiz işletmelerin (Spin off) ve işini büyütmek isteyen işletmelerin desteklenmesi, 
• Üniversiteler ve özel işletmeler arasında ortak araştırma projelerinin yürütülmesinin koor-

dine edilmesi ve Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi,
• KOBİ’ler için pazarlama, patent gibi konularda yardımcı hizmetler sunulması, girişimcilik 

eğitimlerinin verilmesidir. 

Sözkonusu teknoloji bölgelerinin oluşturulmasında ve seçilmesinde aşağıdaki ölçütler kulla-
nılmaktadır:

• Projenin ulusal bilim ve teknoloji politikalarında yer alan stratejik alanlarla uyumlu olması,
• Seçilen ilgi alanında öngörü çalışmalarının yapılmış olması, vizyonun ve misyonun belir-

lenmiş olması, 
• Telif haklarının korunması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin projelerin olması,
• Çalışma alanında yeterli deneyim ve sanayiden ortaklarla işbirliği geçmişine sahip kamu 

paydaşlarının bölgedeki çalışmalara katılımının sağlanması.

Bölge için önerilen yerde, alanında uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren, kamu kesimi ile işbir-
liği yapmak isteyen ve çalışmalarını genellikle aynı yerel bölge içerisinde sürdüren özel kesim-
den paydaşların varlığıdır.

Oluşturulan her teknoloji kümesinde koordinasyon için güçlü bir yönetim yapısı inşa edilmek-
tedir. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, bölge ve kümenin paydaşları arasında imzalanan sözleşme 
planı çerçevesinde her aktör farklı bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda bakanlığın görevleri:

• Kümenin gelişmesi için organizasyonda yer alma ve faaliyetlerin takip edilmesi,
• Yüksek eğitim, araştırma, somut ve ölçülebilir amaçlar konusundaki projelere finansal des-

tek sağlanması,

116  European Commision, 2005
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• Ekonomik etki oluşturacak projelere destek sağlanması,
• Ar-Ge merkezleri oluşturulması,
• Yeni girişimci faaliyetlerine finansman sağlanmasıdır.

Bakanlığa benzer biçimde, sanayi bölgeleri de kendi fonlama araçlarını; altyapının geliştiril-
mesi, lojistik ve eğitim konularında destek sağlanması ile kümeler için nitelikli insan kaynağı 
temin edilmesi gibi konularda kullanabilmektedir. Diğer taraftan üniversite ve araştırma kuru-
luşlarının küme insiyatiflerine fon sağlamaları gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu ya-
pılar, araştırma faaliyetlerinde rol alabilecekleri gibi küme içerisinde girişimcilik faaliyetlerinin 
geliştirilmesini destekleyebilirler. 117

Bazı  GELİŞMİŞ ve Gelişmekte Olan AB Ülkelerİ

Polonya

Geleneksel ve ileri teknoloji alanlarında Polonya kümelenmeleri güçlü bir bölgesel unsura sa-
hiptir. Polonya genelinde, bölgesel yenilik stratejileri, bölgesel kalkınma stratejilerinin önemli 
bir parçası olarak yürütülmektedir. 

İşletme grupları tarafından gelişmiş Ar-Ge altyapısıyla çalışan üniversiteler ve araştırma mer-
kezleri etrafında biyo-teknoloji, bilgi-işlem, elektronik ve telekomünikasyon gibi ileri teknoloji 
alanlarında kümelenmeler oluşturulmuştur. Bu kümeler teknolojinin transferi, üretimi ve bilgi 
girdileri açısından önemli bir rol oynamaktadır. Ek olarak Polonya’da basın, inşaat ve tarım gibi 
alanlarda geleneksel kümelenmeler bulunmaktadır. 

Kümelenme, Polonya’da özellikle yenilikçilik politikası açısından göze çarpan ağ oluşturmaya 
ilginin artmasıyla birlikte bir politika aracı olarak yeni bir kavramdır. Kümelenme haritalaması 
ve sunulan bölgesel çalışmalar, Polonya’da rekabetçi kümelenme yapılarının gelişimi için güçlü 
bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Ayrıca kümelenme haritalama projesindeki ilişki ana-
lizleri de kümelenme faaliyetinin yararlarını doğrulamıştır. 

İleri teknolojideki gelişmelere rağmen Polonya hala düşük işçilik maliyeti olan ülkelerden ge-
len rekabetçi baskı altında risk getiren ihracatçıların çoğunlukla sorumlu olduğu geleneksel 
sektörlerin egemenliğindedir. 

Polonya’da hem ileri teknolojili, hem geleneksel sektörlerde kümelenme oluşturulmasının 
önünde, finansal kaynakların ve bu tür çabaları destekleyen bölgesel politikaların yetersiz ol-
masının bir engel teşkil ettiği ifade edilmektedir118. 

117  OECD, 2007:221-223
118  Country Report Polonya, 2007.
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Macaristan

Macaristan, Orta ve Doğu Avrupa’da doğrudan yabancı yatırımın büyük bir kısmını çekerek ve 
kendi coğrafi konumundan faydalanarak ekonomik dönüşümü başarıyla tamamlamıştır. Geç-
miş yıllar boyunca Macaristan’da, otomotiv, lojistik, inşaat ve turizmi de kapsayan birçok sana-
yide kümelerin ortaya çıktığı görülmüştür. Yatırım temelli, ihracat odaklı, makine ve otomotiv 
sanayi bu gelişmede önde gelmektedir. Örneğin Macaristan’da otomotiv sanayinde GSYİH’nin 
yüzde 10’nunu temsil eden “Pannon Otomotiv Kümelenmesi” bulunmaktadır.

Macaristan’da faaliyet gösteren büyük çok uluslu şirketler, ülke GSYH’ına, ihracata, araştırma 
ve ülke kalkınmasına büyük oranda katkı vererek Macaristan ekonomisinde çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Bununla birlikte, büyüme ülkenin batı kısmında yoğunlaşmış ve doğu-batı ara-
sındaki ekonomik bölgesel farklılık derinleşmiştir. Ülkedeki kümelenme oluşumu, yavaş yavaş 
ortaya çıkan yerel-gelişimli kümelenmelerle birlikte çoğunlukla dış yatırıma dayalıdır.

2003 yılı itibarıyla Macaristan’ın neredeyse tüm bölgelerinde kurulan geleneksel ve ileri tekno-
loji sanayilerinde kabul edilen 22 kümelenme bulunmaktadır. 1990’ların sonlarından bu yana 
Macaristan aktif bir kümelenme destek politikasını uygulamaktadır. Bölgesel bir kalkınma 
programı olan Szechenyi Planı, Macaristan kümelenmelerinin gelişimi için hükümetten finan-
sal destek sağlayan bir programdan oluşmaktadır. 

Macaristan’da kümelenme oluşumu büyük ölçüde yabancı yatırımlarla harekete geçirilmiş 
olduğundan, kendi içinde büyüyen kümelenmeler yavaş ortaya çıkmaktadır. Macaristan’ın, 
KOBİ’leri güçlendiren ve doğrudan yabancı yatırımı çeken politikaları ile birleşen kümelenme 
yaklaşımının gelecekte sürdürülebilir bölgesel kalkınmasını sağlayacağı düşünülmektedir119.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nde kümelenme olgusu, Volkswagen/ Skoda gibi büyük uluslararası işletme-
ler için geniş tedarikçi ağlarının yanında, eski sanayi alanlarında birikmiş işletme toplulukları-
nı kapsamaktadır. Aynı zamanda, otomotiv yan sanayi KOBİ’leri, uluslararası pazar zincirleriyle 
veya otomotiv sanayindeki tedarikçi ağlarındaki asimetrik güç ilişkilerine karşı durma çabası 
içerisinde aşağıdan yukarı doğru bir yaklaşım izleyerek 1990’lı yıllarda kümelenmeye başla-
mıştır. Bu kapsamda birçok hükümet programı, genelde girişimcilik, işbirlikleri ve KOBİ gelişi-
mini hedeflemektedir. 

Çek Cumhuriyeti’nde kümelenme çalışmaları 2002 yılında Çek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 
bağlı Çek Yatırım Ajansı tarafından yapılan bölgesel kümeler çalışması ile başlamıştır. Daha 
sonra 2004 yılında ülke çapında bilgilendirme ve farkındalık artırıcı toplantı, seminer ve eğitim 
çalışmaları yapılmış ve sonuçta küme platformları oluşturulmuştur.

119  Country Report Macaristan, 2007.
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Çek Cumhuriyeti 2005 yılında 2005-2008 yıllarını kapsayan Ulusal Kümelenme Stratejisini yü-
rürlüğe koymuştur. Sözkonusu strateji çerçevesinde Çek Yatırım Ajansı tarafından  kümelere 
yönelik destek programı açıklanmıştır. 2004-2008 yılları arasında 54 küme projesine yakla-
şık 10 Milyon AVRO’luk destek sağlanmıştır. Çek Cumhuriyeti 2007-2013 yıllarını kapsayan 
AB Programları çerçevesinde ise kümeleri içeren 31.5 Milyon AVRO’luk kaynağa sahip işbirliği 
destek programı uygulamaya koymuştur. 2010 yılı itibarıyla  söz konusu programdan 44 küme 
projesine yaklaşık 6.5 Milyon AVRO’luk kaynak sağlamıştır.120

Ülkede yapılan kümelenme çalışması, Çek Cumhuriyeti’nin on dört bölgesindeki ürün endüstri-
lerinin farklı sektörlerindeki kümelenme işletmelerini belirlemiştir. Bu çerçevede üç tür girişim 
kümelenmesi ve ağ oluşturma şekli belirlenmiştir. Birincisi, genelde doğrudan yabancı yatırım 
yardımıyla Çek endüstri geleneğinde oluşturulan “siyah alan” kümelenmesi, ikincisi yabancı 
veya yerli teşvikle yapılan yeni endüstri yığınları olan “yeşil alan” kümelenmesi ve son olarakta 
rekabetçilik baskıları konusunda müzakere etmek için KOBİ’lerin öncülük ettiği “aşağıdan yu-
karı” kümelenmelerdir. 

Çek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, işletmeler ararası ağ oluşumunu giderek küreselleşen re-
kabette KOBİ’lerin güçlenmesi için önemli bir araç olarak kabul etmektedir. Girişim işbirliği 
için verilen finansal desteğin yanı sıra genel anlamda bölgesel kalkınmayı hedefleyen birçok 
hükümet programı da mevcuttur. Teknoloji Parkları Topluluğu, Danışmanlık Ajansı, Çek Risk 
Ortaklığı ve Çek Yenilik Merkezi girişimcilere genel destek sağlamaktadır. Çek Yatırım Ajansı 
ise serbest bölgelerin kurulmasını koordine ederek ve stratejik yatırımcılar araştırarak doğ-
rudan yabancı yatırım tabanlı kümelenme oluşumunda önemli bir aktör olarak yer almakta-
dır. 

Çek Cumhuriyetine düzenlenen çalışma gezisi sırasında yazar tarafından Ulusal Küme Birliği 
yetkilileri ile Çek Cumhuriyetinde kümelenmenin gelişimi, başarılı projeler ve çıkarılan dersler 
konusunda mülakat yapılmıştır. Görüşme sonucunda üç husus dikkat çekmektedir:

1. Kümelenme çalışmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde sürdürülmesi, oluşturu-
lan program ve desteklerin sanayiye yönelik olmasını sağlamış ve diğer sektörlerde kümelen-
me çalışmalarının ikinci planda kalmasına neden olduğu düşünülmektedir. 

2. Kümelenme konusunda sadece kümelerin değil kamu kuruluşlarının da işbirliğinin çok önemli 
olduğunu ancak bu konuda eksiklerinin bulunduğu belirtilmiştir. Örneğin Çek Cumhuriyeti’nde 
kümelenme destekleri konusunda kalkınma ajanslarının daha etkin olması gerektiği Ulusal 
Küme Birliği yetkilileri tarafından savunulmaktadır. 

120 Çek Cumhuriyeti Ulusal Küme Birliği, 2011.
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3. Kümelenme desteklerinde etkin bir izleme ve değerlendirme sistemlerinin bulunmaması 
önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.

Ülke Örneklerinin Değerlendirilmesi
Bu bölümde gelişmiş beş ülke ve gelişmekte olan üç ülkenin kümelenme politikaları genel ola-
rak analiz edilmiştir. Bu çerçevede, ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça kümelenme destekleri-
nin önemli bir rekabet aracı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Örneğin ABD’de kümelerin Ar-Ge projeleri merkezi hükümet tarafından fonlanırken, Japonya 
kümelenme konusunda ulusal ve bölgesel içerikli politikalar uygulamaktadır. Her iki ülkenin 
ortak özelliği iyi işleyen destek mekanizmalarıyla kümelerin desteklenmesidir. ABD’deki risk 
sermayesi yapısının güçlü olması, teknolojinin üretimi ve yeni işletmelerin doğuşu ve gelişimi 
için son derece etkili bir iş ortamı sağlamaktadır. 

Ancak, sanayi ve girişimcilik kültürü olmayan bölgeler için uygun politikaların geliştirilmesin-
de Silikon Vadisi gibi başarılı ve gelişmiş bölgesel yenilik sistem örnekleri faydalı olmamakta-
dır. Bu bölgeler için daha ziyade girişimciliği ve kümenin oluşumunu sağlayacak teşvik edici  
şartlara ve faktörlere bakılmalıdır.

Japonyanın küme yaklaşımı, başarılı Avrupa kümelerindeki yaklaşıma benzemektedir. Kamu-
nun kümeler içinde pek yer almadığı, ancak, ağlar ve iletişim sağladığı bir konumda ve bölgesel 
kaynaklardan desteklenen bir finansman yapısı gözlenmektedir.

Avrupa Birliği’nde ise başarılı kümeler mevcut ulusal ve bölgesel kaynaklardan yararlanmakta-
dır. Kamu otoriteleri büyük ölçüde kümelenme sürecinde yer almamakta, ancak, ağ oluşturul-
masının organize edilmesi, teknolojik danışmanlık sunma ve kümelerin işleyişlerini kolaylaş-
tırmaya yönelik iş ve finansman eşleştirmelerinde yer almaktadır.121

İspanya ve Fransa’da yeni bölgesel kalkınma politikalarının yürütülmesine ilişkin küme olu-
şumlarında başta olmak üzere, merkezi hükümetler kurumlar arasındaki koordinasyonda ba-
şarılıdırlar.  Her iki ülkede de kümelenme ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yine Japonya 
ve Fransa örneklerinde kümelerin uluslararası bağlantı ve işbirlikleri yapabilmelerini kolaylaş-
tırıcı destekler bulunmaktadır. İtalya’da ise KOBİ’lere sunulan birçok destek, küme destekleri 
olarak değerlendirilmiş ve sanayi bölgelerini daha yenilikçi olan teknoloji bölgelerine dönüştü-
rebilmek için küme destekleri oluşturulmuştur. 

Diğer taraftan Macaristan’ın bütünleşmiş bir bölgesel kalkınma kavramı sunması, Çek Cum-
huriyetinde sanayi özellindeki kümelenme yaklaşımı ve Polonya’nın bölgesel temelli yenilik 
yaklaşımı dikkat çekmektedir. 

121  Hospers et. al., 2009
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Genel olarak ülkelerin yönetim biçimleri ve idari yapılanmalarına bağlı olarak kümeler; mer-
kezi, bölgesel ve her ikisinin bulunduğu düzeylerde çeşitli programlarla desteklenmektedir. 
AB ülkelerinde, programların ortalama süresi 3 yıldır. Yıllık bütçeleri 15 milyon Avro ile 500 
milyon Avro ile arasında değişmekte (bkz Tablo 2.2) ve özel kesimin toplam katkısı yüzde 30 
civarında bulunmaktadır. Bu desteklerin yüzde 53’ü yenilik ve teknolojiye, yüzde 17’şerlik ke-
simi ise eğitime ve diğer kısımlar ise animasyon olarak tanımlanan küme yönetimi, farkındalık 
çalışmaları ve ufak projelere kullanılmaktadır.122 

Diğer taraftan incelenen bazı ülkelerin, imalat sanayine verdikleri devlet yardımları ile küme-
lenme desteklerine verdikleri kaynaklar aşağıdaki Tablo 2.2’de karşılaştırılmıştır. Buna göre 
söz konusu oranın en yüksek olduğu ülke İtalya iken, bu ülkeyi Fransa ve Çek Cumhuriyeti izle-
mektedir. Söz konusu küme destekleri toplam devlet yardımlarıyla karşılaştırıldığında ise, söz 
konusu oranlar daha da düşmektedir. 

Tablo 2.2: Bazı AB Ülkelerinde Sanayiye Verilen Devlet Yardımları İçinde Kümelenme Destek-
lerinin Oranı

Ülkeler Yıllık Küme Destekleri  
(2009 Milyon Avro)

İmalat Sanayi Devlet Yardımları
(2009 Milyon Avro)

Küme Desteklerinin, İmalat Sanayi 
Devlet Yardımları İçindeki Payı 

(Yüzde)

İngiltere 15 2.487 0,6

Almanya 120 12.868 0,9

Fransa 506 10.869 4,7

İspanya 53 5.216 1,0

İtalya 200 3.649 5,5

Çek Cumhuriyeti 27 607 4,4

Kaynak: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html. 

Ülke örnekleri incelemesinden aşağıdaki ortak sonuçlar ve dersler çıkmaktadır;

• Kümelenme yaklaşımının bir ülke politikası olarak belirlenmesi,
• Bir kümelenme haritasının çıkarılması,
• Öncelikle sanayi ve onunla yakın ilişkili hizmetler sektörlerinin desteklenmesi,
• Rekabetçi ve yenilik destekleri için küme destek programları geliştirilmesi, 
• Geliştirilen desteklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
• İleri teknoloji geliştirebilmek için kümelerin önemli bir araç olarak değerlendirilmesi,

122  EU, Cluster Policy Guidelines Report, 2007: 19-22
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• KOBİ’leri desteklemek için kümelenme yaklaşımının bir araç olarak kullanılması,
• Doğrudan yabancı yatırımın çekilmesi için kümelerin kullanılması, 
• Kurumlararası işbirliğinin koordine edilmesi,
• İnsan kaynaklarının kümelerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi,
• İhracatçı güçlü uluslararası kümeler oluşturulmasıdır.

Ülkeler, öncelikle daha iyi bir iş ortamı oluşturmayı amaçlamakta, işletmelerin girdi maliyet-
lerini düşürücü ve onların büyümesi ve gelişmesini sağlayıcı tedbirler almaktadır. Diğer taraf-
tan kümelenme özelinde ise üniversitelerin ve araştırmacıların sanayi ile işbirliğini artırmak, 
teknoparklar, teknoloji odaklı kuluçka merkezleri ve İŞGEM benzeri yapılar kurarak KOBİ’lerin 
daha yenilikçi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadırlar.  Bunların yanında çok çeşitli finans-
man ve fon kaynakları ile işbirliğini özendirecek diğer yöntem ve teşvik sistemleri yaratarak 
olabildiğince uygun ve çekici bir ortam oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

İncelenen ülke örnekleri dışında kalan bazı ülkelerde son derece önemli kümeler de bulunmak-
tadır. Bunlara en önemli örnekler Almanya, Kore, Danimarka, İrlanda ve İsveç gibi ülkelerdeki 
bilgi teknolojileri konularındaki kümelerdir. Bu ülkelerde de, çalışma kapsamında incelenen 
ülkelerle benzer destek programları bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, incelenen ülkelerden küme konusunda edinilen en somut çıktı, küme destekle-
rinin yeni bir sektörel destek anlayışı olarak ortaya çıkması ve bu desteklerin yeniliğe ve Ar-
Ge’ye odaklanmasıdır. Diğer taraftan, küme desteklerinin toplam destekler içinde paylarının 
düşüklüğü dikkate alındığında, ülkelerin her ne kadar küme programları tasarlasalar da, söz 
konusu düşük destekleme payları diğer alanlarla karşılaştırıldığında bu alana verdikleri öne-
min bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 
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POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI
K Ü M E L E N M E

TÜRKİYE’DE
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Kümelenme Politikaları 

Türkiye’de kümelenme politikalarının temelleri 1960’lı yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı 
öncülüğünde planlı kalkınma dönemiyle birlikte atılmıştır. Bu dönemden itibaren “sa-
nayiye dayalı büyüme” temel amaçlardan biri olmuştur. Bu politikanın bir sonucu ola-

rak kamu politikalarıyla devlet tarafından planlı sanayileşme ve kentleşme amacıyla Organize 
Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) uygulamalarına başlanmıştır. Özellikle 
Türkiye’de sanayinin gelişmesine paralel olarak, OSB’ler sanayi içerisinde önemli alanlar hali-
ne gelmişler ve son derece önemli yığınlaşmalar yaratmışlardır. 

Teknoloji üretimi ve yeniliğin ön plana çıkmasıyla birlikte 1990’lı yıllarda KOSGEB bünyesinde 
ve üniversitelerin içerisinde Teknoloji Geliştirme Merkez’leri (TEKMER) kurulmaya başlanmış-
tır. Buralarda gelişen üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge yatırımları için 2000’li yıl-
larda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) uygulamalarına başlanmıştır. 

Söz konusu bölgeler, Türkiye’de yığınlaşma alanlarının gelişmesi ve ortaya çıkmasına katkı sağ-
lamalarından dolayı kümelenme politikalarının temellerini oluşturmaktadır. 

1990’lı yıllarda, Ar-Ge, teknolojinin uyarlanması ve ileri teknolojilerin kullanılması açısından 
öncelikli sektörlerin ve alanların tespit edilmesi, teknoloji üretiminde yeni ve ileri teknoloji-
lerin ülke şartlarına uyarlanması ve özel sektör kuruluşlarının teşvik edilmesi politika olarak 
benimsenmiştir. Bu dönemde Şişe Cam Endüstrisi, Sabancı Holding, Koç Holding, Eczacıbaşı 
Holding, Etibank ve Petkim Ar-Ge merkezleri kurulmuştur. Araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rini önceden belirlenmiş hedeflere yöneltmek ve dinamik bir yapıya kavuşturmak esas amaç 
olarak belirlenmiş, bu kapsamda biyoteknoloji, bilişim teknolojisi, mikroelektronik, telekomü-
nikasyon, uydu teknolojisi, nükleer teknoloji, yeni malzemeler gibi ileri teknoloji alanlarındaki 
ve özellikle ülkenin savunma ihtiyaçlarının gerektirdiği Ar-Ge faaliyetlerinin öncelikli olarak 
desteklenmesi politikaları benimsenmiştir. 

Türkiye’de kümelenme konusunda geçmişte çeşitli analiz çalışmaları ve AB projeleri uygu-
lanmış olmakla birlikte konuya ilişkin kapsamlı çalışmalar Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-
2013) döneminde başlamıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planında işletmelerin ortak Ar-Ge, tedarik 
ve pazarlama faaliyetleri ile ağ oluşturma ve kümelenme girişimlerinin destekleneceği ifade 
edilmiştir. Başta OSB’ler olmak üzere potansiyel kümelerin desteklenmesi gereği Planda vur-
gulanan unsurlar arasında yer almaktadır.

AB destekli “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” (2007-2009) EB (eski adıy-
la Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından uygulanmıştır. 2010 ve 2011 Yılı Programlarında ise Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (eski adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) koordinasyonunda 
“Rekabetçilik Alanında Küme Destek Programı” adlı proje uygulamaya konulmuştur. Gelinen 
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aşamada Kalkınma Bakanlığı (eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından da koordinas-
yon ve yönetişim modeli üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

2008 ve 2009 Yılı Programlarında BSTB koordinasyonunda kümelenme politikası ve destek 
modeli geliştirileceği, başta OSB’lerde olmak üzere, işletmelerarası işbirlikleri ve kümelenme 
faaliyetlerinin destekleneceği belirtilmiş, bu süreçte EB’nin yürüttüğü kümelenme projesinin 
sonuçlarından yararlanılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Kalkınma Ajansları (KA) 5449 sayılı Kanunu çerçevesinde 2009 yılı sonu itibarıyla 26 bölgede 
Kalkınma Ajansı kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. KA’lar proje ve güdümlü proje destekleri 
ile KOBİ’lere, yeni girişimlere ve bölgenin kapasitesini artıracak diğer kurum ve kuruluşlara 
destek sağlamaktadırlar. Bu durum kümelenme uygulamalarında güçlü bir bölgesel yapıya olan 
ihtiyacı giderebilecektir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından uygulanan yatırım teşviklerinde bölgesel öncelikleri dik-
kate alan sektörel bir destek mekanizması geliştirilmiştir. Bu kapsamda, yeni teşvik sistemi 
2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmiş ve Türkiye’de, yeni teşvik sis-
temine göre illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak bölgesel teşvik uy-
gulamasına başlanmıştır. Bu mekanizma ile bölgelerde öne çıkan sektörler desteklenmekte ve 
kümelerin gelişmesi için etkin olabilecek bir destek mekanizması sektörel ve bölgesel olarak 
ortaya konulmaktadır.

2010 ve 2011 Yılı Programlarında, BSTB’ye kümelere yönelik “Rekabetçilik Programı” geliş-
tirmesi görevi verilirken ve KB’na (DPT’ye) ise Türkiye’deki küme çalışmalarına yönelik yö-
netişim modelinin oluşturulması ve kümelenme çalışmalarına ilişkin bir strateji dokümanın 
hazırlanması için koordinasyon görevi verilmiştir. 

Diğer taraftan “Sanayi Strateji Belgesi”nde (2011-2014), kümelenmenin sanayi politikalarının 
önemli bir aracı olduğu benimsenmekte ve bu kapsamda BSTB, KOSGEB ve KA’larının destek 
mekanizmalarının geliştirileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca, Türkiye için orta ve yüksek tekno-
lojili sektörlerde Avrasyanın üretim üssü olma gibi iddialı bir hedef de ortaya konulmuştur. Söz 
konusu hedefe ulaşmak için kümelenme uygulamalarının kullanılması son derece önem arz 
etmektedir.

Son olarak, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’inde (2011-2016) Ar-Ge ve yenilik alan-
larında öncelikle desteklenecek alanlar olarak otomotiv, makine imalatı ve bilgi ve iletişim tek-
nolojileri sektörleri ve ikinci derecede önemli ve ivme kazanılması gereken alanlar olarak ise 
savunma, uzay, enerji, su ve gıda sektörleri belirlenmiştir. 

Bu gelişmeler çerçevesinde, 2011 ve 2012 yıllarının kümelenme politikaları ile destek prog-
ramlarının geliştirildiği ve bazı alanlarda programların uygulanacağı bir dönem olmakla bera-
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ber, kümelenmenin Onuncu Kalkınma Planı’nda da; ulusal, sektörel, bölgesel ve işletme düze-
yinde rekabet gücünü artırmak ile özel sektörün geliştirilmesi amacıyla uygulanacak önemli 
politika araçlarından biri haline dönüşeceği düşünülmektedir.

Türkiye’de Yığınlaşma Alanları
Türkiye’deki imalat sanayi sektörlerindeki uzmanlaşmayı ortaya koymak için 2003 yılında DPT 
ve TÜSİAD işbirliği ile 26 Düzey-2 bölgelerindeki yığınlaşmalar belirlenmiştir123. Yığınlaşma 
oranının124 1’den büyük olması, sektörde bölgenin Türkiye ortalamasından daha iyi olduğu an-
lamına gelmektedir. Yapılan analiz sonucunda Düzey-2 bölgelerinde sözkonusu oranın 1’den 
büyük olduğu sektörler Harita 3.1’de gösterilmektedir.

Ekonomideki sektörel yığınlaşmalar kümelerin altyapısını oluşturmaktadır. Bir yerde belirli bir 
yığın oluştuktan sonra, ancak küme faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Bu durumda Harita 3.1’de 
gösterilen sektörel yığınlaşmalar potansiyel kümeleri işaret etmekle birlikte, bütün bölgeler-
deki sektörlerde küme oluşumlarını beklemek mümkün değildir. Yığınlaşmanın yanında sosyal 
ve ekonomik faktörler kümenin oluşabilmesine imkan tanımaktadır.

Harita 3.1’de, yoğunlaşma oranı 1’in üzerinde olan 82 sektörün bölgesel dağılımının ortaya ko-
nulduğu görülmektedir. Söz konusu dağılıma göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli bölgeleri, 
42 sektörün yığınlaşmasıyla toplam yığınlaşan sektörlerin yaklaşık yüzde 51’ini oluşturmak-
tadır. 

Toplamda oluşan yığınlaşmalar küme potansiyeli olan bölgeleri göstermektedir. Bu durumda 
imalat sanayiinde Türkiye için güçlü küme potansiyelinin 82 olduğu öngörülebilir. Bu bölgeler 
arasında yığınlaşma katsayısının 2’nin üstünde 45 ve söz konusu katsayının 3’ün üzerinde ol-
duğu 20 kadar yığınlaşma alanı bulunmaktadır. Yığınlaşma katsayısının yükselmesi o bölgeler-
de oluşabilecek potansiyel kümelerin de başarısını artıracaktır. 

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, bu ana sektörlerin alt sektölerinde yer alan po-
tansiyel kümelerdir. Örneğin; 15 kodlu gıda sektörü, sekiz bölgede yoğunlaşma göstermektedir. 
Fakat gıda sektörünün 155 kodlu içecek imalatı alt sektöründeki yığınlaşmanın ve potansiyel 
kümelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda, öyle alt sektörler ortaya çıkabilecektir ki, 
gıda sektörünün yığınlaşmasının olmadığı bölgelerde bile bu alt sektörler de yığınlaşma ger-
çekleşmiş olabilecektir. Bu yüzden analizlerin ana sektörlerin alt sektörleri itibarıyla yapılması, 
Türkiye için daha yararlanılabilir bir harita ortaya konulmasını sağlayacaktır.

İmalat sanayi dışındaki sektörler dikkate alındığında, Türkiye’de yaklaşık 100 kadar kümenin 
ortaya çıkabileceği, bunların içinde de 10-15 adetinin üç yıldızlı küme olabileceği düşünülmek-
tedir.

123  DPT, TÜSİAD, 2003. 
124  Yığınlaşma oranı= (Eij/Ei)/(Ej/E) Eij:i bölgesinde j sektöründeki üretim değeri ya da istihdam; Ej:Türkiye’de j sektöründeki 
üretim değeri ya da istihdam, Ei: i bölgesinde toplam üretim değeri ya da istihdam; E: Türkiye’deki toplam üretim değeri ya da 
istihdamdır.   
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Diğer taraftan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programında BSTB tarafından 
Türkiye’de yer alan bölgesel yığınlar Harita 3.2’de gösterilmiştir. Bu harita son verilerin der-
lenmesi ve tarım ile hizmetler sektörlerini kapsaması açısından son derece önemlidir. Harita 
3.2’de görüldüğü üzere tüm sektörlerde 70 kadar bölgede önemli yığınlaşma meydana gelmiş-
tir.

Türkiye’de İşletme Yapılanması
Türkiye ekonomisi 1980’li yıllarda dünyaya açılmaya başlamış ve 1989 yılından itibaren yeni-
den yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreçte tarım sektörünün ekonomik katma değer içeri-
sindeki payı azalırken, sanayi ve hizmet sektörünün payında artış görülmüştür. 1980 yılında 
GSYİH içerisinde tarım yüzde 26,1, sanayi yüzde 19,3 ve hizmetler yüzde 54,6 oranında paya 
sahip iken, 2009 yılında sanayinin payı yüzde 19’a ve hizmet sektörünün payı yüzde 72,8’e 
yükselmiş tarım ise yüzde 8,2’ye düşmüştür. 

Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde imalat sanayi ürünlerinin payı, 1980’deki yüzde 37 dü-
zeyinden, 2010’da yaklaşık yüzde 94’e ulaşmıştır. Uzun dönemli bir perspektiften bakıldığında, 
Türkiye’nin küresel ekonomiyle bağını kuran lokomotif sektörün imalat sanayi olduğu görül-
mektedir. Ancak, son 10 yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin dış ticaret yapısı kapsamlı bir 
değişim geçirmiştir. Bu dönemde ihracat ve üretim hacmi önemli oranda artış gösterirken iş-
letmelerin ithal ara ve yatırım malı kullanımına yönelik eğilimlerinin artması ve ekonominin 
dış ticaretteki uzmanlaşma yapısındaki değişimle birlikte ithal girdi kullanım oranında artış 
yaşanmıştır. İmalat sanayi genelinde 2002 yılında yüzde 56,5 olan toplam hammadde ve mal-
zeme içerisindeki ithalat payı, yaklaşık yüzde 10 dolayında artış göstererek 2007 yılında yüzde 
61,8’e ulaşmıştır.125 Yan sanayilerde yapılacak işbirliklerinin kümelenme yaklaşımı çerçevesin-
de desteklenmesinin söz konusu ithalata bağımlılığın azaltılmasında önemli bir araç olabilece-
ği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, 2001 krizinden sonra, küresel veya bölgesel ölçekte iş yapan büyük Türk şirket-
lerinin stratejilerinde de niteliksel bir değişim gözlenmektedir. 90’lı yıllarda, çok fazla sayıda 
ve farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleri bünyelerinde bulunduran başlıca holding şirket-
leri, 2001 krizinin ardından kritik bir yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Böylece günü-
müzde, toplam ciro açısından ilk 10’u oluşturan holding şirketlerinin, yaklaşık dört veya beş 
sektörde faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları görülmektedir. Büyük holdinglerin ve şirket grupları-
nın, faaliyet alanları içerisinde finans, enerji ve haberleşme gibi hizmet sektörlerinin ağırlıkları 
artmıştır. İmalat sanayinde faal olan gruplar ise otomotiv, beyaz eşya, elektronik, gıda ve yapı 
malzemeleri-çimento gibi alanlara yoğunlaşmışlardır. Bu gruplar cirolarının önemli bir kısmını 
dış pazarlardan sağlamaktadır.126

125  Saygılı ve Ark., 2009:122
126  TEPAV, 2008
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Bunun yanısıra, Türkiye’de son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynaklarda önemli artış 
gözlemlenmektedir. Ar-Ge harcamalarının milli gelir içerisindeki payı 2002-2010 döneminde 
binde 0,53’den 0,85’e çıkmıştır. Aynı dönemde özel sektör tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge 
payı aynı dönemde yüzde 28,7’den yüzde 44,2’ye yükselirken kamunun payı yüzde 7’den 12’ye,  
üniversitelerin ise 29’dan yüzde 40’a çıkmıştır. Türkiye’de Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) araştır-
macı sayısı 2002- 2008 döneminde 24 binden, 53 bine yükselmiştir. Aynı şekilde TZE Ar-Ge 
personeli sayısı ise 2002’de 29 binden 2008 yılında 67 bine yükselmiştir. Bütün bunların yanı 
sıra,yenilik için kamu fonlarından destek alan işletmelerin oranı 2002-2004 döneminde yüzde 
5,9 iken, bu oran 2006-2008 döneminde yüzde 7,04 olmuştur. Kendi içerisinde yenilik yapan 
KOBİ’ler ve birlikte yenilik yapan KOBİ’lerin göstergeleri ise 2002-2004 döneminde sırasıyla 
yüzde 24,2 ve 4,4 olarak gerçekleşirken, bu oranlar 2006-2008 döneminde yüzde 25,4 ve 4,5 
olmuştur.127

2009 yılı itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 3 milyon işletme bulunmakta olup bu işletmelerin yak-
laşık yüzde 13’ü imalat sanayi sektöründe, yüzde 87’si ise hizmet sektörlerinde yer almaktadır. 
İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 86,7’si düşük ve orta-düşük teknolojili 
sektörlerde yer alırken, yüzde 13,3’lük bölüm orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde 
yer almaktadır. 

Söz konusu yapı içerisinde, KOBİ’ler Türkiye’de bulunan işletmelerin yüzde 99,9’unu, istih-
damın yüzde 78’ini, üretimin yaklaşık yüzde 60’ını, yatırımların yaklaşık yüzde 50’sini, ihra-
catın yüzde 56’sını ve katma değerin yaklaşık yüzde 55’ini oluşturmaktadır. KOBİ’lerin yüzde 
95,4’ünü mikro işletmeler, yüzde 4’ünü küçük işletmeler, yüzde 0,5’ini ise orta ölçekli işlet-
meler oluşturmaktadır. KOBİ’lerin yüzde 87,5’i hizmet sektörlerinde yer alırken bu işletme-
ler KOBİ’ler tarafından yaratılan toplam istihdamın yüzde 74,7’sini, katma değerin ise yüzde 
71,2’sini oluşturmaktadır.128 

KOBİ’lerin genel özellikleri ise aşağıda verilmektedir;

• Kurumsallaşma düzeyleri düşük, finansmana erişimleri kısıtlı,
• Sermaye yapıları yetersiz ve düşük kapasitelere sahip, 
• Düşük teknoloji ile üretim yapmakta ve Ar-Ge ile yenilik yetenekleri çok sınırlı129 ,
• Büyük bir kısmında patent, marka ve herhangi bir kalite belgesi bulunmamakta, 
• Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma son derece düşüktür.

127 STB, 2011:5-9
128  KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, 2011:10-11.
129  Yüksel, 2011:16-17.
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Kırılgan finansman yapısı ve üretim kapasitelerinin sınırlılığı KOBİ’lerde güven unsurunun çok 
düşük düzeyde kalmasına neden olmaktadır.130 Güven unsurunun düşüklüğü ise kümelenme 
çalışmalarındaki başarıyı engelleyebilecek son derece önemli bir sorundur. 

Türkiye’de pazara giriş yapan işletmelerin yaklaşık yüzde 50’si ilk iki yılda başarısız olmakta 
ve dört yılın sonunda sadece yarısı ayakta kalabilmektedir. Yüksek iş hacim oranlarına rağmen 
ayakta kalan işletmelerin 2. ve 4. yılları arasında istihdam artışı yüzde 10’un altında gerçek-
leşmekte, işletmeler yeterince büyüyememektedir. Bunun sonucu olarak da Türkiye’de orta 
ölçekli işletmelerin en yavaş büyüyen işletme grubunu oluşturduğu ve KOBİ’lerin benzer ülke 
KOBİ’lerine kıyasla daha yavaş büyüdüğü sonucuna ulaşılmıştır.131

Dolayısıyla yeni işlerin yaratılmasında önemli rol oynayan yeni girişimcilerin, kurulma ve geliş-
me aşamalarında desteklenmesi önem taşımaktadır.

Türkiye genelinde işletmelerin temel sorun ve ihtiyaçları, sektörel, ölçeksel ve bölgesel ba-
kımdan büyük farklılıklar göstermemektedir. İşletmelerin değerlendirilmesi açısından, tüm 
sektörler ve bölgeler için en önemli sorunlar; finansman problemleri, istihdam maliyetlerinin 
yüksekliği ve müşterilerin alım gücünün yetersizliği olarak sıralanmaktadır. Genel olarak, ürün 
kalitesinin düşüklüğünün en az önem verilen sorun alanı olması dikkat çekicidir.

Öncelikli ihtiyaçlar bakımından, tüm sektör ve bölgelerdeki KOBİ’lerin odaklandığı alanlar; pa-
zar payını artırma, yeni pazarlara girme ve üretim/hizmet maliyetlerinin azaltılması olarak 
sıralanmaktadır. En düşük önceliğin ise organizasyon/yönetim fonksiyonlarının iyileştirilmesi-
ne verilmesi dikkat çekicidir. Ayrıca genel olarak bakıldığında KOBİ’ler, yurtdışı stratejik ortak-
lıkların oluşturulmasına özel önem vermekte; ancak yurtiçi stratejik işbirliklerini aynı seviye 
öncelik olarak görmemektedir.

KOBİ’lerin en fazla ihtiyaç duydukları iyileşme alanlarının başında kurumsallaşma ve buna 
bağlı olarak organizasyon/yönetim fonksiyonlarında iyileşme gelmektedir.132 

Kümelenmeye Yönelik Kurumsal Yapı
Türkiye’de kümelenme politika ve uygulamaları ile ilişkili kuruluşlar; Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşerlığı, TÜBİTAK, KOSGEB 
ve Kalkınma Ajanslarıdır. Söz konusu kurumlar, Türkiye’de aynı zamanda devlet yardımları po-
litikalarını yönlendiren ve buna yönelik programları uygulayan kurumlardır.

130  Cansız, 2008:79.
131  Dünya Bankası, 2007, cilt 1:3-4
132  KOSGEB, 2011.
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Kalkınma Bakanlığı; uzun vadeli Strateji, Kalkınma Planı, Orta Vadeli ve Yıllık Programların ha-
zırlanmasından sorumlu iken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi ve ticaret politika-
ları ve uygulamalarının yanı sıra, OSB, KSS, TGB, EB gibi bölge uygulamaları ile tekno-girişim 
sermaye destekleri sağlamaktadır. BSTB’nin ilgili kuruluşu KOSGEB ise, KOBİ’lere ve yeni giri-
şimcilere yönelik finansman, yenilik ve Ar-Ge, danışmanlık, işbirliği ve tematik alanlarda proje 
destekleri gibi destekler sağlarken BSTB’nin diğer ilgili kuruluşu TÜBİTAK; Ar-Ge destekleri 
sağlamaktadır.

Ekonomi Bakanlığı  Ar-Ge ve ihracata yönelik destekler, Kalkınma Ajansları proje, güdümlü 
proje, mali ve teknik destek programları ile KOBİ’lere ve diğer kurum ve kuruluşlara destek ler 
KB ise üniversitelere ve sanayiye yönelik Ar-Ge altyapı destekleri sağlamaktadır.

Son dönemde söz konusu devlet yardımlarına yönelik hizmet sağlayan bakanlık ve kuruluşların 
yapısında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; 

8.6.2011 tarihinde; 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile STB’nin sanayiye yönelik hiz-
met sağlayan birimleri ve TÜBİTAK Bakanlığın ilgili kuruluşu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı (BSTB) kurulmuştur. 

637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile DTM ile Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Teşvik Uygu-
lama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü birleştirilerek Ekonomi Bakanlığı 
(EB) kurulmuştur. 

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile DPT Müsteşarlığı da daha önceki görev tanımlarına 
GAP İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) 
ile ilgili kurulacak birimler bağlanarak, Kalkınma Bakanlığı (KB) kurulmuştur. 

Son düzenlemelerden sonra, Türkiye’de devlet yardımları sisteminin önemli kurumları ve araç-
ları Şekil 3.1’de gösterilmektedir.

Söz konusu yapıda görülen mükerrerliklerin giderilmesi ile bazı devlet yardımları uygulamala-
rının iyileştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. En önemli nokta ise bu mekanizmaların izleme ve 
değerlendirmesinin yeterli olmamasıdır. Bu durum, hedeflenen politikalarla uyumlu program-
ların geliştirilmesini engellemekte ve kaynak israfına yol açmaktadır. 
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Şekil 3.1: Türkiye’de Uygulanan Devlet Yardımları 

EKONOMİ BAKANLIĞI
Yatırım Teşvik Dış ticaret, Fuar, Marka, 

Ar-Ge, kümelenme destekleri

Eximbank
İhracat kredisi ve sigorta

HM
Esnaf ve sanatkârlara kredi faiz desteği, 
KOBİ kredileri (Halkbank ve Kalkınma 
Bankası)

TÜBİTAK ve TTGV
Ar-Ge ve yenilik destekleri

KALKINMA BAKANLIĞI
Kalkınma planı, programlar, stratejiler, izleme-

değerlendirme, kamu yatırımı ve hükümete 
müşavirlik ile Ar-Ge altyapı destekleri

Kalkınma Ajansları
Proje ve güdümlü proje destekleri
Mali ve Teknik Destek Programları

BİLİM, SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
OSB, KSS, TGB, EB, Tekno Girişim, 
SANTEZ ve Ar-Ge Merkezleri destekleri

KOSGEB
Finansman, Ar-Ge, Yenilik ve diğer 
KOBİ destekleri

Devlet yardımlarının koordinasyonu ve çoklu yapının sade bir yapıya dönüştürülmesi öncelikle 
işletmeler daha sonra da kümeler için son derece faydalı olacaktır. Bu kapsamda belirlenecek 
küme destek modelinin mevcut yapıda olduğu gibi yine parçalı bir şekilde oluşturulma riski 
bulunmaktadır. 

Kümelenme yaklaşımının desteklenmesiyle ilgili Türkiye’de devlet yardımları uygulamalarında 
3 temel destek unsuru yetersiz kalmaktadır.

1. Uzun Vadeli, Yatırım ve Ar-Ge Kredisi Uygulanması;

Finansmana erişim KOBİ’ler ve diğer işletmeler için hala önemli bir kısıttır. Bu alanda son yıl-
larda sağlanan önemli gelişmelere rağmen, uzun vadeli proje ve yatırım kredilerine sağlanan 
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destek tutarları oldukça düşük düzeydedir. Gerek bankacılık sisteminden gelen kısıtlar gerekse 
işletmelerin kurumsallaşma sorunları Türkiye’de uzun vadeli belirli bir süre ödemesiz yatırım 
kredilerini artması önünde önemli bir engel olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda KOSGEB 
tarafından Halk Bankası ve Kalkınma Bankası işbirliği çerçevesinde uzun vadeli kredilerde kul-
lanılmak üzere bir fon oluşturulabileceği düşünülmektedir.

2. Yatırım Teşviklerinde 1 milyon TL’nin Altındaki Yatırımlara Destek Sağlanmaması;

Türkiye’de 2010 yılında yaklaşık 50 bin işletme kurulmuş ve 14 bin işletme kapanmıştır. Kuru-
lan işletmelerin yüzde 42’sinin kuruluş sermayesi 50 bin TL’den az, yüzde 28’i, 50-100 bin TL 
arasında, yüzde 25’i 100-500 bin TL arasında, yüzde 3’ü 500 bin ile 1 milyon TL arasında olup, 
sadece yüzde 2’si 1 milyon TL’nin üzerindedir. Bu verilerden anlaşıldığı üzere Türkiye’de giri-
şimcilik kapasitesi yüksek olsa da kurulan işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ölçeklidir.133 

Türkiye’de sağlanan girişimcilik destekleri son derece düşük düzeydedir. BSTB, KOSGEB ve 
KA’lar tarafından destekler sağlanmaktadır. Bu destekler hibe, kredi ve danışmanlık şeklinde 
olabilmektedir. Ancak son yıllarda mali destek sayısı ve miktarında yaşanan artışa rağmen giri-
şimci başına sağlanan destekler oldukça yetersizdir. Örneğin; BSTB tarafından 2009-2010 yıl-
larında 178 üniversite mezunu girişimcinin yenilikçi projeleri desteklenirken KOSGEB tarafın-
dan 2008-2009 yıllarında toplam 174 girişimciye iş kurma hibe desteği sağlanmıştır. KOSGEB 
2011 yılı destek bütçesinin tamamını yeni girişimcilere tahsis etmesi durumunda 2.500 yeni 
girişimciye destek sağlayabilecektir.134 

Uygulanan yatırım teşviklerinde gelişmiş bölgelerde (1. ve 2.) 1 milyon TL, az gelişmiş bölge-
lerde (3. ve 4.) 500 bin TL’nin üzerindeki yatırımlar desteklenmektedir. Yukarıdaki verilerden 
anlaşılacağı üzere bu sınırlama çok önemli bir kesimi yatırım teşviki uygulamasının dışında 
bırakmaktadır. Bundan dolayı bulundukları bölgedeki asgari yatırım tutarının altında yatırım 
yapan girişimciler sigorta pirimi, KDV indirimi, vergi indirimi ve faiz desteğinden yararlanama-
maktadır. 

Bu amaçla yatırım teşvik belgesi alabilmek için uygulanan asgari yatırım tutarı şartının düşü-
rülmesi ve uygulamanın KA’lar tarafından sağlanabileceği düşünülmektedir. Hazine Müsteşar-
lığının büyük nitelikteki ve ulusal çapta olabilecek yatırımlara teşvik sağlarken daha küçük ve 
bölgesel nitelikteki yatırımlar için teşvik uygulamalarının KB ve EB ile koordinasyon içinde 
KA’lar tarafından sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Örneğin; KA’lar kendi bölgelerinde, bölge planlarında belirlenen öncelikli sektörlerde bir ta-
raftan yeni girişimlere eğitim, danışmanlık ve hibe destekleri sağlarken diğer taraftan bölgesel 

133  TOBB, Açılan-Kapanan İşletme Verileri
134  STB ve KOSGEB Destek Bilgileri, 2011.
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plan ve önceliklerine göre vergisel teşvik araçlarını yeni girişimcilere kullandırabilirler. Baş-
langıçta 1 ve 2. Bölgelerde yer alan KA’lar 500-999 bin TL’lik yatırımlara destek sağlarken 3 
ve 4. Bölgede yer alan KA’lar ise 300-499 bin TL’lik yatırımları destekleyebilirler. Orta vadede 
önerilen uygulamanın başarılı sonuçlar vermesinde ise EB’nin limitlerinin 5 milyon TL üzerin-
deki yatırımları desteklemesi ve bunun altındaki uygulamaların EB ve KB koordinasyonunda 
KA’larca yapılabileceği düşünülmektedir.

3. Girişim Sermayesi ve Kredi Garanti Fonu Uygulamalarının Geliştirilmesi

Türkiye’de KOBİ finansmanında diğer önemli bir eksiklik, girişim sermayesi ve kredi garanti 
uygulamalarıdır. Her iki uygulamada da son yıllarda önemli mesafeler kat edilmesine rağmen 
Türkiye ölçeğinde henüz yeterli kapasiteye ulaşılamamıştır. Bu kapsamda söz konusu alanlar-
da KA’larca bölgesel mekanizmaların geliştirilebileceği düşünülmektedir. Başta sanayinin ve 
girişimciliğin gelişmiş olduğu bölgeler olmak üzere bu konuda ajanslar tarafından bir yapı-
lanmanın koordine edilebileceği düşünülmektedir.  Bu kapsamda KA, sanayi ve ticaret odaları, 
KOSGEB, OSB’ler ve bankalar tarafından bölgesel fonların oluşturulabileceği düşünülmektedir.

Kümelenmeye Yönelik Alt Yapı
Kümelenme politikalarının başarısında en önemli unsurlardan biri de altyapıdır. Altyapı çok 
geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu kapsamda kümelenme çalışmalarıyla yakın ilişkisi nedeniyle, 
Türkiye’deki sanayi ve teknolojik altyapı; OSB’ler, TEKMER’ler, TGB’ler ve Araştırma Merkezleri 
aşağıda açıklanmıştır. 
Söz konusu alanları küme olarak tanımlamak mümkün olmamakla birlikte kümelerin oluşması 
ve gelişmesinde son derece önemli katkılar sağlayan ve onların başarılarını doğrudan etkileyen 
ara mekanizmalar olarak görmek mümkündür.

Organize Sanayi  Bölgeleri

Gerek kümeler konusundaki literatür, gerekse Türkiye’deki örnekler incelendiğinde, kümelerin 
çok büyük bir kısmının sanayi sektörüyle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu kapsamda mekânsal 
olarak sanayi bölgeleri önem kazanmaktadır. Türkiye’de sanayi bölgeleri içerisinde en kapsam-
lı ve planlı yerleşimler olarak OSB’ler karşımıza çıkmaktadır. 

BSTB verilerine göre, Türkiye’de toplam 264 OSB bulunmakta olup, 1960’lı yıllardan 2011 yılı 
na kadar 27.298 hektar büyüklüğünde 148 adet OSB hizmete sunulmuştur. Bunun yanı sıra, 
114 devam eden proje bulunmakta, bunların  72 adeti Kamu Yatırım Programında yer almakta-
dır. Diğer 42 projenin ise, bir kısmı özel sektör tarafından yapılmakta iken, diğer bir kısmı yer 
seçimi, etüd gibi hazırlık aşamasındadır.
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OSB’ler, özel sektör yatırımlarının belirli yörelere yönlendirilmesi veya mevcut yatırımların 
mekânsal anlamda maddi açıdan desteklenerek teşvik edilmesi için parasal ve fiziksel teşvikle-
rin verilmesinin bir aracıdır.

OSB’lerin doluluk oranlarına bakıldığında ise oluşturulan OSB parsellerinin yüzde 90’ının tah-
sis edilmesine rağmen bu parsellerin sadece yüzde 70’inde üretime geçildiği görülmektedir. İl 
bazında bakıldığında ise gelişmiş iller dışındaki illerde OSB doluluk oranları oldukça düşüktür. 

2010 yılında Türkiye’de OSB Politikaları ve Uygulamaları konusunda yapılan çalışmada; OSB’de 
yer alan ve OSB dışında bulunan işletmelerin rekabetçilik düzeylerini; ihracat, belge sertifi-
kasyon, finansmana erişim, enerji kullanımı, bilgi teknolojilerinden yararlanma, işletmelerin 
kurumsallaşma ve yöneticilerinin eğitim düzeyleri, sermaye yapıları ve istihdam kapasiteleri 
açısından karşılaştırmış ve OSB’de yer alan işletmelerin daha rekabetçi oldukları ortaya çıktığı 
görülmüştür.135 Söz konusu çalışmada, OSB’lerin dışında bulunan işletmelerin sanayi bölgesin-
deki işletmelerle aynı fırsatları ve imkânları yakalayamadıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla iş-
letmelerin OSB’lerde kurulmasının ve OSB’ye taşınmasının özendirilmesi faydalı olacaktır. Bu 
amaçla yatırımlara sağlanan desteklerde OSB’lerde bulunan işletmelere daha yüksek oranda 
destekler verilmesinde yarar görülmektedir.

Tamamlanan OSB’ler çalışan sayısına göre sıralandığında en başarılı iller Tablo 3.1’de veril-
mektedir. Söz konusu OSB’lerde toplam 40 bin civarında işletme bulunmakta ve bu işletmeler-
de yaklaşık 900 bin istihdam sağlanmaktadır. OSB’lerde yer alan işletmeler sanayide tüketilen 
doğal gazın yaklaşık yüzde 55’ini, elektriğin ise yüzde 30’unu kullanmaktadır. Gelecek 5 yıl 
içinde söz konusu alanlarda 90 bin işletme ve 1,9 milyon istihdam sağlayacak kapasiteye ulaşı-
lacağı düşünülmektedir.

135 Cansız, 2010: 82-86
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Tablo 3.1: İstihdam Sayılarına Göre OSB’ler

İller OSB Sayısı İşletme Sayısı İstihdam (Kişi)

İSTANBUL 8 19.487 209.381

BURSA 7 1.137 104.152

GAZİANTEP 3 718 73.800

ANKARA 5 10.121 67.019

KOCAELİ 4 631 48.007

KAYSERİ 1 842 40.726

İZMİR 3 691 33.931

TEKİRDAĞ 4 372 33.607

MANİSA 2 222 27.181

BALIKESİR 4 124 26.400

ADANA 2 350 25.032

DENİZLİ 3 121 24.032

ESKİŞEHİR 1 340 22.000

KONYA 6 563 20.318

MALATYA 2 247 13.450

Toplam 15 İl 55 35.966 769.036

15 İl (Yüzde) 37 90 82

Tüm OSB’ler 148 40.020 887.095

Kaynak: BSTB Bilgilerinden Bu Çalışma Kapsamında Derlenmiştir, Nisan 2011.

Tablo 3.1 incelendiğinde ilk 15 ilin aynı zamanda Türkiye’deki en sanayileşmiş ve gelişmiş illeri 
olduğu görülmektedir. Bu illerde, OSB’lerin yüzde 37’si, OSB’lerde yer alan işletmelerin yüzde 
90’nı ve çalışan sayılarının yüzde 82’si yer almaktadır. 

OSB’ler müteşebbis heyetleri, yönetim kurulları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. OSB müdür-
lükleri teknik işler ve idari işler şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Türkiye’de doluluk oran-
ları yüksek ve mali imkanları son derece iyi olan 30-40 kadar OSB bulunmaktadır. Söz konusu 
OSB’ler aynı zamanda kümelenme faaliyetlerinin de merkezi konumunda, sanayi ve teknoloji-
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nin gelişmiş olduğu bölgelerdir. Bu kapsamda kümelenme destek modelinde, OSB’lerin değer-
lendirilebileceği düşünülmektedir.

Teknoloji  Geliştirme Merkezleri  ve Teknoloji  Geliştirme Bölgeleri

1990 yılında kurulan KOSGEB, özellikle Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlükleri (TEKMER) 
ile KOBİ’lerin yenilik kapasitelerine önemli katkı sağlamıştır. KOSGEB, 20 adet TEKMER’e sa-
hiptir. Üniversite-sanayi işbirliğinin gerektirdiği kurumsal altyapının oluşturulması amacıyla 
üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları yapılarak desteklenmesine karar verilen işletmelere, üni-
versite yerleşkeleri içerisinde çalışabilecekleri yerlerin tahsis edildiği ve bu işletmelerin çe-
şitli giderlerinin KOSGEB tarafından karşılandığı TEKMER modeli, 1990’lı yıllardan itibaren 
KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesinde önemli bir destek mekanizması görevi gör-
mektedir. TEKMER desteğinden yararlanan işletmeler, üniversite öğretim elemanlarının bilgi 
birikimleri ile üniversitelerin teknik altyapılarından yararlanabilmekte ve kendilerine tahsis 
edilen işliklerde belirli bir olgunluğa erişebilmektedirler. 

Bu kapsamda, bugüne kadar yaklaşık 1.800 adet proje desteklenmiş, bu projelerin 800’ü ticari-
leşmiş, 300’e yakın patent alınmış, 20 bin kalifiye istihdam sağlanarak, yaklaşık 1 milyar TL tu-
tarında ihracat gerçekleştirilmiştir. İlave olarak, ilk kuruluş dönemlerinde TEKMER’de yer ala-
rak buraların sağladığı kuluçka (inkübatör) hizmetiyle büyüyerek güçlenen 100 işletme, daha 
sonraki dönemlerinde Teknoparklara geçerek faaliyetlerini bu bölgelerde sürdürmeye başla-
mış bulunmaktadır136. Geçmişte TEKMER desteğinden faydalanan AirTies A.Ş., Gate Elektronik 
ve Navturk A.Ş. gibi pek çok işletme bugün önemli tutarlarda ihracat gerçekleştiren başarılı  
işletmelere dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda sağlanan sözkonusu altyapı, TGB’lere ihtiyacı ortaya 
çıkarmış, TGB yasası çıkmadan KOSGEB’in katkılarıyla ODTÜ teknoparkı kurulmuştur. 

Üniversite sanayi işbirliğinin oluşturulması ile Ar-Ge ve yenilik altyapısının güçlendirilmesi 
amacıyla 2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çıkarılmıştır. TGB’lere 
ilişkin bilgiler Tablo 3.2’de verilmektedir. TGB’lerde 1.515 işletme bulunmakta ve yaklaşık 13 
bin kişilik nitelikli istihdam sağlanmaktadır. TGB’lerde yer alan işletmelerce 2010 yılı sonu iti-
barıyla yaklaşık 540 milyon ABD Doları tutarında ihracat yapılmıştır.

Diğer taraftan TGB’lerde yer alan işletmelerin yüzde 59’u yazılım, yüzde 9’u elektronik 
ve yüzde 4’ü ise savunma alanlarında faaliyet göstermektedir. Ar-Ge çalışmaları sonu-
cunda 301 adet patent alınmıştır. TGB’lerde yer alan yabancı işletme sayısı 53’e, bu işlet-
melerin bölgeler kapsamında yaptıkları yatırım ise 450 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.

136  KOSGEB, TEKMER Bilgileri, 2011.
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Tablo 3.2: Türkiye’de TGB’lerde Yer Alan İşletmelere Yönelik Bilgiler

İller İşletme Sayısı Çalışan Sayısı Proje Sayısı İhracat Miktarı 
(Milyon ABD Doları) TGB Sayısı

Ankara 632 7.483 5.384 385 5
Kocaeli 191 1.170 1.944 33 3
İstanbul 122 2.402 1.534 57 4
İzmir 67 329 894 7 1
4 İlin Toplamı 1.012 11.384 9.756 482 13
4 İlin Oranı (Yüzde) 67 85 83 89 32
Diğer İller 503 2.013 2.010 58 28
Toplam TGB 1.515 13.397 11.766 540 41

Kaynak: BSTB Bilgilerinden Bu Çalışma Kapsamında Derlenmiştir, 2011.

Ayrıca Tablo 3.2’ye göre, TGB’lerin yüzde 32’sinin yer aldığı Ankara, Kocaeli, İstanbul ve İzmir’de 
yer alan TGB’leri; toplam işletme sayısının yüzde 67’sini, çalışan sayısının yüzde 85’ini, yürütü-
len Ar-Ge projelerinin yüzde 83’ünü ve toplam ihracatın yüzde 89’unu gerçekleştirmektedirler. 
Söz konusu 4 ilde yer alan TGB’lerle diğer illerde yer alan TGB’lerin karşılaştırılması Grafik 
3.1’de verilmektedir.
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Grafik 3.1: Dört İlde Yer Alan TGB’ler ve Diğerlerinin Karşılaştırılması

1.012

11.384Sayı

9.756

2.010

482
58 13 28

503

2.013

İşletme sayısı Çalışan sayısı Yürütülen AR-GE 
proje sayısı

İhracat miktarı 
(milyon ABD 

Doları)

TGB sayısı

Diğer TGB’ler

4 ildeki TGB’ler

Kaynak: STB Bilgilerinden 
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Derlenmiştir, 2011.

Araştırma Merkezleri  ve Laboratuvarları

Ar-Ge ve yenilik bilincinin ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için üniversitelerde 
KB (eski adıyla DPT) destekli “İleri Tematik Araştırma Merkezleri” kurulmaktadır. Nispeten 
gelişmiş ve yeterli insan gücü kaynağı olan üniversite ve kurumlarda öncelikli bir alanda uz-
manlaşma ve bu alanda ileri düzeyde araştırma yapma olanağı sağlamak, bu merkezlerin temel 
amaçlarıdır. 

Kurulan merkezler tarafından özel sektör ile birlikte çok önemli yenilik ve Ar-Ge çalışmaları 
yürütülmektedir. Örneğin Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde Ar-
çelik, Sanko, Aselsan gibi şirketlerle üniversite Ar-Ge konusunda ortak çalışmalar yapmaktadır. 
Atılım Üniversitesi bünyesinde kurulan “Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezinde” TAİ, 
Ford-Otosan, Aselsan ile OSTİM’deki belirli işletmeler işbirlikleri yapmakta ve TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsünde ise Demirdöküm, BP, Erdemir, Siemens, TOFAŞ, 
İGDAŞ, TPAO, OTOKAR gibi önemli sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktadır137. 

137  DPT, Bilim ve Teknoloji Sektörü Yayınlanmamış Bilgi Notu, 2011.
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2003-2010 yılları arasında üniversitelerde kurulan 134 İleri Tematik Araştırma Merkezinin 
Alanlarına göre dağılımı aşağıda yer alan Grafik 3.2’de verilmektedir. Kurulan 134 merkezden 
en yaygın olanları alanlarına göre sırasıyla yaşam bilimleri, mühendislik, tarım ve gıda üzerine-
dir. Diğer taraftan nanoteknoloji, bilgi-iletişim ve savunma-uzay teknoloji alanlarında oluşturu-
lan merkez sayısı da son derece önemli rakamlara ulaşmıştır. 

Grafik 3.2: İleri Tematik Araştırma Merkezlerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı
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Kaynak: EB(eski adıyla DPT), Bilim ve Teknoloji Sektörü Yayınlanmamış Bilgi Notu, 2011.

Araştırma Merkezlerinin coğrafi dağılımları Harita 3.3’te gösterilmektedir. Harita incelendiğin-
de, merkezlerin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kurulduğu ve Türkiye’de oluşan mevcut 
kümelerin dağılımları ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Bu anlamda kamunun araştırma 
merkezlerinin seçimi ve yönlendirmesi konusundaki politikaların sanayi ve teknoloji politika-
larıyla uyumlu bir şekilde yürütüldüğü ve bölgesel gelişmişlikleri dikkate alan bir anlayışın 
benimsendiği söylenebilir.

Diğer taraftan araştırma altyapısı eksik olan üniversite ve araştırma kurumlarında, ileri düzey-
deki araştırma projelerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla bütün araştırmacıların ihtiyaç-
larını dikkate alan büyük ölçekli “Merkezi Araştırma Laboratuvarları” oluşturulmaktadır. Mer-
kezi Araştırma Laboratuvarlarının temel amaçları arasında yeni kurulan ve gelişmekte olan 
üniversitelere daha fazla nitelikli eleman çekebilmek, araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve 
üniversite-özel sektör işbirliği anlamında somut projelerin geliştirilebileceği platformlar oluş-
turmak yer almaktadır. Bu kapsamda 57 adet “Merkezi Araştırma Laboratuvar” projesi devam 
etmektedir.
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Türkiye’de Uygulanan ve Uygulaması  devam eden 
Kümelenme Projeleri
Bugüne kadar Türkiye’de küme politikaları çerçevesinde bazı projeler gerçekleştirilmiştir. Bun-
lardan en önemlileri aşağıda sıralanmaktadır. 

• İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından uygulanan “Moda ve 
Tekstil İş Kümesi” Projesi,

• GAP GİDEM tarafından uygulanan projeler, 
• EB (DTM) koordinasyonunda gerçekleştirilen “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştiril-

mesi Projesi”, 
• BSTB’nin kapasite artırımı ve destek programı hazırlamaya yönelik “Rekabetçilik Alanında 

Küme Destek Programı Projesi”, 
• İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) İzmir Bölgesindeki Küme Destek Projeleri, 
• Ankara OSTİM’de OSB öncülüğünde yapılan çalışmalar,
• ABİGEM’ler tarafından yapılan muhtelif kümelenme çalışmalarıdır. 
• Ulusal Rekabet araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından yapılan çalışmalar,
• Kazan Kümelenme Projesi 
• İstanbul Finans Merkezi Projesi

Bu projelerin her biri Türkiye için son derece önemli tecrübeler sağlamıştır. Bu kapsamda aşa-
ğıda projelerin uygulamaları ve sonuçları anlatılmıştır.

Moda ve Tekstil  İş  Kümesi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından 2005-2006 yıllarında uygu-
lanan AB destekli ve 17 milyon Avro bütçeli Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi uygulanmıştır. 

İTKİB; tekstil, konfeksiyon, deri ve halı sektörlerindeki ihracat potansiyelini artırmak, sektörel 
tanıtım sağlamak ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olmak amacıyla 1986 
yılında kurulmuş son derece kurumsal bir birliktir. Yaklaşık 15.000 üyesi olan İTKİB sektörün 
sorunları ve ihtiyaçları konusunda önemli birikime sahiptir. 

Projenin genel amacı, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararası 
rekabet gücünün artırılmasıdır. Projenin özel amaçları ise tekstil ve hazır giyim sektöründeki 
KOBİ’lerin birbiri arasındaki yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde ve aynı zamanda iş destek ku-
rumları ve benzer yapılarla ağ bağlantılarının artırılması ile yine bu KOBİ’lere yönelik kamu ve 
özel sektördeki destek yapılarının güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Projenin sürdürülebilirliğini ve bağımsız yönetimini temin etmek amacıyla Küme Koordinas-
yon Merkezi, İTKİB Destek A.Ş. şeklinde yapılandırılmış ve Moda Enstitisü, Ar-Ge Merkezi ile 
Danışmanlık Merkezi kurulmuştur138. 

138  http://www.textilecluster.com/tr/es.html 10.10.2010
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Moda Enstitüsü’nce sektör için oldukça yenilikçi eğitimler sunulmaktadır. Bu eğitimler tekstil 
teknolojisi ve mühendisliği üzerine tasarlanmıştır. Enstitünün içerisinde yer alan Moda Aka-
demisinde, uluslararası moda okullarıyla işbirliği halinde sektörün tasarımcı, stil uzmanı gibi 
ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlaşmış işgücü havuzu temin edilmesi yönünde hizmet ver-
mektedir. 

Ar-Ge Merkezinde, sektördeki KOBİ’lerin güncel sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra, ortak 
kullanım makinaları KOBİ’lerin kullanımına sunulmaktadır.

Danışmanlık Merkezinde; ürün geliştirme, satış, pazarlama, marka geliştirme ve yönetme, in-
san kaynakları yönetimi, kalite yönetimi, ihracat geliştirme gibi konularda tavsiye ve yönlen-
dirme yapılmaktadır. 

Projenin sağlıklı yürümesi ve hedeflerine ulaşmasında İTKİB’in koordinasyonunun son derece 
önemli olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de uygulanması düşünülen diğer kümelenme projele-
rinde bu hususun üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir.

GAP-GİDEM Projeleri

Güneydoğu Anadolu Projesi Girişimci Destekleme Merkezi kapsamında (GAP-GİDEM), yerel 
ekonomik gelişme faaliyetleri kapsamında Adıyaman’da tekstil ve hazır giyim, Şanlıurfa’da or-
ganik tarıma dayalı sanayi, Diyarbakır’da mermer işleme sanayi ve Mardin’de gıda ürünleriyle 
ilgili kümelenme faaliyetleri yürütülmüştür. Bunların içinde en önemli gelişme Adıyaman’da 
sağlanmıştır. 

Adıyaman kümelenme programı ile Adıyaman odaklı olmak üzere; Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır illerini de içerisine alan bir coğrafyada tekstil ve hazır giyim sek-
törünün rekabet gücününün artırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ilk olarak sektö-
rün mevcut durumu analiz edilmiş,  küme haritası oluşturulmuş ve Adıyaman Küme Geliştirme 
Komitesi kurulmuştur. Daha sonra bu komite dernekleşerek, Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim 
Kümelenme Derneği (ATEKS) haline dönüşmüştür. Halen 19 üyesi ile faaliyetlerine devam eden 
dernek, daha çok ortak sipariş ve tedarik üzerine yoğunlaşmıştır. 

Kümelenme projelerinde en önemli noktalardan biri, başlangıçtaki proje maliyetlerinin kamu 
tarafından karşılanmasıdır. Program kaynağının tükenmesi ve kendi kaynaklarını oluşturama-
ması sonucunda kümelenme çalışmalarında proje sonrası daha fazla ilerleme sağlanamamak-
tadır. Bunun en önemli nedeni, kamunun kaynak planlamasını yeterince etkin yapamaması 
olurken, diğerleri ise sosyal nedenler olarak sıralanabilir. Bu kapsamda işletmelerin birbirle-
rine güveni ve birlikte hareket etme kültürünün yanı sıra sosyal yapının gelişmişliği ile son 
derece paralellik göstermektedir. 



93

T Ü R K İ Y E ’ D E  K Ü M E L E N M E  P O L İ T İ K A L A R I  V E  U Y G U L A M A L A R I

Proje sonrası kümelenme çalışmalarında daha fazla gelişme sağlanamamasının başka bir ne-
deni de, bölgede genel olarak teşvik mekanizmaları sayesinde istihdam, ucuz işgücü ve girdi 
maliyetleri sebebiyle yapılan üretimlerin genel olarak fason, siparişe dayalı ve verimlilik çer-
çevesinde üretim yapılması gösterilebilir. Çünkü sipariş üzerine çalışan bu işletmeler kendi 
müşterilerinin başka işletmelerle işbirliği yapabileceğini düşünmektedirler. Diğer taraftan söz 
konusu üretim tarzının yenilikçiliğe dayalı üretime geçilmesinde çok erken aşamada olması da 
başka bir olumsuz etken olarak sayılabilir.

Ulusal  Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi  Projesi  (Ekonomi 
Bakanlığı  Çalışması)

Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi AB destekli olarak 2007 yılında baş-
latılmıştır. Proje, uluslararası piyasalarda Türkiye’nin rekabet edebilirliğini geliştirmek ve 
Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere kapsamlı bir küme 
politikası hazırlamak hedefine yöneliktir. 

Projenin üç temel bileşeni bulunmaktadır;

• Kümelenme stratejisinin geliştirilmesi için paydaşlarda kapasite oluşturulması, 
• Kümelenme strateji belgesinin hazırlanması ve
• Makro küme haritalama ve stratejik yol haritalarının oluşturulmasıdır. 

Proje her ne kadar ulusal kümelenme politikasının geliştirilmesini hedeflemekte ise de  küme 
haritalama ve seçilecek kümelerin yol haritalarının hazırlamasını da içermektedir. Bu kapsam-
da belirlenen 10 kümelenme için yol haritası hazırlanmıştır. Başlangıçta amaç, söz konusu stra-
tejik yol haritaları çerçevesinde kümeleri desteklemek iken daha sonra projede yapılan deği-
şiklik ile Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programını (BROB) kapsayan bölgelerde 
küme analizleri yapılmasının eklenmesiyle belirlenen kümelere destek sağlanamamıştır. Bu 
çerçevede proje bütçesi 36 milyon Avro iken, daha sonra çeşitli nedenlerle 6 milyon Avroya 
düşmüştür. Projede yapılan söz konusu değişiklik ile BROB bölgelerindeki mevcut durumun 
ortaya konulması sağlanırken, Türkiye için öncelikli olarak belirlenen 10 kümenin stratejik yol 
haritaları çerçevesinde desteklenmesi olanağı ortadan kalkmıştır. 

Bugün için stratejik yol haritaları hazırlanan kümeler; Ankara yazılım ve makine kümeleri, 
Marmara Bölgesi otomotiv kümesi, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’da seramik kümesi, Konya’da 
otomotiv yan sanayi kümesi, Denizli ve Uşak’da ev tekstili kümesi, Muğla’da yat üretimi kümesi, 
Mersin’de işlenmiş gıda kümesi, İzmir’de organik gıda kümesi, Manisa’da elektrik elektronik 
kümesidir. Diğer taraftan, BROB illerinde 10 kümede analizler gerçekleştirilmiştir. Samsun’da 
dış ticaret, Çorum’da makine, Yozgat’da mobilya, Sivas’da doğal taşlar, Kayseri’de mobilya, 
Malatya’da kayısı, Kahramanmaraş’ta tekstil, Gaziantep’te makine halısı, Mardin’de turizm, Er-
zurum ve Kars’ta kış turizmi olarak belirlenmiştir. Söz konusu sektörler ve illeri Harita 3,4’de 
gösterilmektedir.
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Proje sonucunda stratejiye temel olacak önemli bir politika dokümanı ve kümelenme prog-
ramları konusunda bir yönetişim modeli ortaya konulmuştur. Söz konusu yönetişim modeli 
çalışmasına göre üç farklı alanda uygulama programı tasarlanmıştır. Bu programlar aşağıda yer 
alan Şekil 3.2’de gösterilmektedir.

Şekil 3.2: Proje Kapsamında Tespit Edilen Küme Destek Programları

K Ü M E  D E S T E K  P R O G R A M L A R I

EB 
Uluslararasılaşma Programı

BSTB 
Rekabet Edebilirlik Programı

TÜBİTAK 
Yenilikçilik Programı

     Kaynak: DTM, 2009

Daha sonra, EB kümelenme projesinden edindiği deneyimle, uygulamakta olduğu destek me-
kanizmasını revize ederek, İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi 
ve Koordinasyon Kurulu’nun 15.9.2010 tarih ve 9 sayılı Kararı ile “Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi” programını uygulamaya başlamıştır. Karar ile Kümeler destek 
kapsamına alınmış olup, eğitim konularına yenilik ve kümelenme başlıkları eklenmiştir. Bunun 
yanı sıra, EB, proje bazlı destekler kalemine “Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki 
içerisinde olan ve coğrafi yakınlık içerisinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yö-
nünde yol haritalarının hazırlanması” konusunu da eklemiştir. Şubat 2010 itibarıyla 50 kadar 
kümenin söz konusu programdan destek talebi olmuştur.

Diğer yandan, EB tarafından, AB fonları kapsamında kapsamında kümelenme çalışmalarının 
devamı niteliğindeki 5 Milyon Avro tutarında, 3 yıl süreli “KOBİ’lerin Ağ Yapılanmaları ve Böl-
gesel İşbirliği’nin Geliştirilmesi” Projesi uygulanmaya başlanmıştır.

KOBİ’lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgesel İşbirliği’nin Geliştirilmesi Projesi ile BROB bölgesin-
deki işletmelerin teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve teknolojideki gelişmelerden 
haberdar edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ile bu bölgedeki işletmelerin 
uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerini artırmak üzere kapasi-
telerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu Proje ile gerçekleştirilmesi 
öngörülen çalışmalar aşağıda yer almaktadır;

• Bölge içi ve bölgelerarası işbirliğine yönelik stratejilerin geliştirilmesi,
• Stratejilerin uygulamaya geçirilebilmesi için pilot girişimlerin düzenlenmesi,
• Kümelerin geliştirilmesi,
• Bilgi yönetim sisteminin kurulması,
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• Ulusal karşılaştırmalı değerlendirme sisteminin kurulması ve
• Yerel Kümelenme Bilgi Noktaları’nın kurulmasıdır.

Yerel Kümelenme Bilgi Noktaları olarak Gaziantep, Çorum, Kahramanmaraş, Samsun ve Trab-
zon illeri seçilmiştir. 

Rekabetçil ik Alanında Küme Destek Programı (BSTB Çalışması)

EB projesinde belirlenen Rekabetçilik Programı’nın hazırlanması ve BSTB’nin kurumsal kapa-
sitesinin geliştirilmesi amacıyla KB tarafından, BSTB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ile birlikte “Rekabetçilik Alanında Küme Destek Programı” adındaki bütçesi 361.298 
ABD Doları olan proje 2010 yılında başlatılmış olup 2011 yılında projenin tamamlanması plan-
lanmaktadır. 
Projenin temel iki amacı bulunmaktadır; 

• Küme destek programının ve izleme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi,
• BSTB’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesidir. 

Proje kapsamında uluslararası küme programları analiz edilmiş, 13 ilde ihtiyaç analizi yapıl-
mış, illerin proje yürütme kapasiteleri ve projeyi finanse etme yeterlilikleri belirlenmiş, bu çer-
çevede program öncelik eksenleri oluşturulmuştur. 

2011 yılında ise gerekli program ve mevzuatın hazırlanması, BSTB personeline yönelik eğitim 
programların düzenlenmesi ve destek programının izleme ve değerlendirme sistemi oluşturu-
larak projenin tamamlanması hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda proje sonucunda hazırlanacak programın 2012 yılında uygulamaya konulacağı 
düşünülmektedir.

İzmir Kalkınma Ajansı  Kümelenme Çalışması

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) kümelenme konusundaki temel çalışmalarına, 2009 yılı içerisin-
de “İzmir’in Kümelenme Stratejisi’nin Geliştirilmesi” çalışmasıyla başlamıştır. Çalışma kapsa-
mında İZKA dört aşamalı bir süreç planlamıştır. Çalışmanın ilk aşamasında gerek çalışmanın 
sahiplenilmesinin sağlanması, gerekse kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğinin oluşturulması 
için İzmir’de yer alan önemli kurum ve kuruluşların temsilcilerinden bir Kümelenme Komitesi 
oluşturulmuştur.

Kümelenme Komitesi ve İZKA’nın kümelenme konusundaki çalışmaları Şekil 3.3’de verilmiştir. 
İZKA tarafından öncelikle paydaşlar belirlenmiş, daha sonra nitel ve nicel analizler gerçekleşti-
rilmiştir. Analizler sonucunda bölgesel fırsatlar belirlenmiş ve yol haritalarının tamamlanma-
sından sonra desteklerin belirlenmesi süreci başlamıştır.
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Şekil 3.3: İZKA Kümelenme Çalışmaları Süreci

1 2 3 4

Anahtar paydaşların 
belirlenmesi

İZKA’nın küme 
destek süreci

Niceliksel 
(kantitatif) analizler

Niteliksel (kalitatif) 
analizler

Bölgesel fırsatların 
belirlenmesi

Küme yol 
haritalarının 

oluşturulması

Kaynak: İZKA, 2010

Bu kapsamda, İZKA küme analiz çalışmaları 2009 yılında tamamlanmıştır. Çalışmada İZKA ta-
rafından güncel (2008) veriler (istihdam, işletme sayısı, ihracat vb.) kullanılmış olup, bu veri-
lerin yanında yurtiçi ve yurtdışı satışları, yatırım indirimleri ve Ar-Ge harcamaları, marka ve 
patent verileri derlenerek kullanılmıştır. Çalışma sonucunda İzmir’de 14 farklı sektörde yo-
ğunlaşma tespit edilmiştir. Söz konusu sektörler Kümelenme Komitesi tarafından 3 yıldız de-
ğerlerinin (büyüklük, başatlık, uzmanlaşma) yanı sıra; istihdamdaki, ihracattaki, satışlardaki, 
işletme sayısındaki ve marka tescil sayısındaki değişim ile Ar-Ge ve yatırım indirimleri ölçütleri 
kullanılarak değerlendirilmiş, bu sektörlerden önceliklendirilenler üzerinde bir saha çalışması 
yürütülmüştür.

Kümelenme Saha Çalışmasının amacı, bir önceki aşama olan istatistiksel analiz sürecinde “yo-
ğunlaşma” tespit edilen faaliyet alanlarının kümelenme potansiyellerini belirlemek, sınıflandır-
mak ve İZKA’nın kümelenme stratejisini belirleme çalışmasına girdi oluşturmaktır. 

Saha analizi çalışması kapsamında genel olarak;

• Ön saha araştırması-makro küme haritasının çıkarılması ve
• Saha araştırması-mikro küme haritasının çıkarılması amaçlanmıştır.
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Bu çalışma kapsamında, her bir alt sektör için gerçekleştirilen analizler aşağıda verildiği şekil-
de değerlendirilmiştir:

• İş ve İhtiyaç Analizi.
• Kümelenme Düzeyi Analizi. 
• Küme Dinamiği Analizi.
• İş Küme Haritası.

Araştırma konusu alt sektörlerin evreleri bu değişkenlere göre değerlendirilmiş; gelişmiş, ge-
lişmekte olan ve potansiyel yoğunlaşmalara sahip kümeler için küme haritaları ve politika öne-
rileri geliştirilmiştir139. Bu kapsamda belirlenen kümeler Tablo 3.3’de verilmektedir.

Tablo 3.3: İZKA Tarafından İzmir Bölgesi’nde Belirlenen Kümeler

Gelişmiş Kümeler Gelişmekte Olan Kümeler Potansiyel Yoğunlaşmalar

Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma 

Cihazları

İşlenmiş Meyve-
Sebze

Kimyasal 
Maddeler 

Araç Üstü 
Ekipman

Kara ve Deniz Yolu 
Taşımacılığı ve 

Depoloma

Gelinlik ve Abiye 
Kıyafetler

Kaynak: İZKA, 2010

Kümelenme Komitesinin teknik görüşü ve İZKA Yönetim Kurulu kararıyla, işlenmiş meyve-
sebze ve endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma potansiyel küme sektörleri ile 
ilgili yol haritalarının çıkarılmasına karar verilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 

İZKA trafından küme grupları için yapılan faaliyetler aşağıda yer almaktadır. 

• Küme ile ilgili istatistiklerin ortaya çıkarılması,
• Küme aktörlerinin kümelenme ile ilgili farkındalıkları artırılarak, kümenin sosyal sermaye-

sinin geliştirilmesi (toplantılar, eğitimler, kümelerle ilgili bilgi notları),
• Aynı sektördeki yurtdışı küme yöneticileri davet edilerek bilgi paylaşımının sağlanması, 
• Kümenin bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının gerçekleştirilmesi,
• Kümenin geliştirilmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin artmasını sağlayacak üç yıllık 

küme faaliyet planının oluşturulması,
• Yol haritaları kapsamında küme faaliyet planı; bütçe, ilgili/sorumlu kuruluşlar ve ilgili des-

tekleri de içeren ön fizibilite çalışmasını da kapsayacak şekilde hazırlanmasıdır140.

İZKA çalışmaları İzmir’de önemli bir farkındalık yaratmıştır. Bu çalışmaların dışında İzmir’de 
aşağıdaki kümelenme girişimleri başlatılmış ya da yapılanmaları hızlanmıştır:

139  İZKA, 2010 Kümelenme Çalışmalarına İlişkin Yayınlanmamış Bilgi Notu. 
140  İZKA, 2010: 64
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• Havacılık ve Uzay Kümelenme Girişimi.
• Biyomedikal Kümelenme Girişimi.
• Organik Gıda.
• Petrokimya Kümelenme Girişimi.
• Makine-Metal Döküm Kümelenme Girişimi.

İzmir’de bulunan kümelerin, işletme sayıları ve bu işletmelerde çalışan sayısı ile ciro rakamları  
Tablo 3.4’de verilmektedir. Söz konusu verilerden, 

• İzmir ilinde yer alan kümelerin istihdam açısından uluslararası başarılı küme örneklerine 
yakın kümeler olduğu,

• Ortalama çalışan sayısının büyüklüğünden KOBİ’lerle büyük işletmelerin bir araya geldiği 
yapılar olduğu,

• Kümelerin cirolarının önemli kısımlarını dış pazarlardan sağlıyor oldukları anlaşılmakta-
dır.

İZKA, kalkınma ajansları için son derece önemli bir uygulama örneğidir. İzmir bölgesinde kü-
melenmeyle ilgili olarak teknik çalışmaların yapılması, söz konusu teknik çalışmalara dayana-
rak kümelerin belirlenmesi konusunda son derece önemli çalışmalar tamamlamıştır. Bu çalış-
malar sayesinde İzmir’de önemli bir farkındalık oluşmuş;  İzmir’deki diğer küme oluşumları 
için güçlü bir uyarıcı ve motivasyon kaynağı olmuştur.

Tablo 3.4: İzmir’de Yer Alan Kümelere İlişkin Bazı Veriler

Küme İşletme Sayısı İstihdam Ortalama Çalışan 
Sayısı

Yıllık Ciro (Milyon 
ABD Doları)

Yıllık İhracat 
(Milyon ABD 

Doları)

Endüstriyel 
Havalandırma 
İklimlendirme Soğutma

90 8.188 91 860 560

İşlenmiş Meyve ve 
Sebze

120 5.800 48 1.500 355

Makine Metal Döküm 
Kümesi

152 6.810 45 23 17

Havacılık 54 4.970 92 778 129

Organik Gıda 27 2.429 90 1.7 27

Kaynak: İZKA, 2010.
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OSTİM OSB Kümelenme Çalışması 

1967 yılında kurulan OSTİM, 4 adet KSS’nin birleşmesinden oluşmuştur. 1997 yılında OSB sta-
tüsü kazanan OSTİM bugün 5 bin işletme ve 50 bin çalışanın yer aldığı bir sanayi bölgesidir. OS-
TİM işletme ölçeklerinin küçüklüğü ile tam bir KOBİ yapılanmasıdır. OSTİM’in genel özellikleri 
aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

• İşletmelerin yüzde 20’si ihracat yapmaktadır.
• Ana sanayilerle sürdürülebilir tedarik ilişkileri bulunmaktadır.
• Büyük mühendislik projeleri için esnek ve entegre üretim imkanlarına elverişlidir.
• Biribirini tamamlayan işkolları sayesinde stok, nakliye vb. giderleri ortadan kalkmaktadır.
• Birlikte iş yapma kültürü yaygındır.

OSTİM OSB, 2007 yılında bölgesinde rekabet analizleri yaptırmış ve sektörlerinin rekabet güç-
lerini belirlemiştir. Bu kapsamda yapılan rekabet analizi sonuçları Tablo 3.5’te gösterilmekte-
dir. 

Özetlemek gerekirse, plastik, otomotiv yan sanayii ve teknoloji ve bilişim sektörlerinin ulus-
lararası rekabetçilik gücü düşük, diğer sektörlerin rekabetçilik gücü orta düzey olarak belir-
lenmiştir. Bölgede, yüksek düzey rekabetçilik posizyonuna ait faaliyet gösteren sektör tespit 
edilememiştir. 

Tablo 3.5: OSTİM Rekabet Analizi Sonucu Sektörlerin Genel Durumu

Sektörler Girdi 
Koşulları

İşletme Stratejisi 
ve Rekabet Yapısı

Talep 
Koşulları

İlgili ve 
Destekleyici 
Kuruluşlar

Devlet 
Desteği

Uluslararası 
Rekabetçilik 

Pozisyonu
Plastik Düşük Orta Orta Düşük Düşük Düşük

Yapı ve İnşaat Orta Orta Orta Orta Düşük Orta
Metal Orta Orta Yüksek Düşük Düşük Orta

Oto. Yan Sanayii Düşük Düşük Düşük Düşük Düşük Düşük
Makine ve 

Teçhizat
Orta Düşük Yüksek Yüksek Düşük Orta

Elektronik Orta Orta Yüksek Orta Düşük Orta
Teknoloji ve 

Bilişim
Düşük Düşük Düşük Orta Orta Düşük

İş Makinaları Düşük Orta Orta Orta Düşük Orta

Kaynak: OSTİM, 2007.

Rekabet analizi sonucunda, Ankara’nın ekonomik yapısının savunma sanayisinin gelişmesine 
uygun olduğu vurgulanarak, özellikle, talep kapsamında değerlendirildiğinde, müşterileri ko-
numundaki TUSAŞ/TAI, Aselsan, Roketsan, Havelsan, MAN, FMC Nurol, Türk Traktör, Arçelik, 
Vestel ve diğer işletmelerin bölgede faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin tedarik merkezi ağırlıklı olarak Ankara olduğundan dolayı bölgede re-
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kabetçilik potansiyeli olan sektörler için önemli oyuncular bulunmaktadır. Savunma sanayine 
yönelik üretim yapan ve yapabilecek potansiyele sahip olan OSTİM işletmelerinin bu fırsatları 
iyi değerlendirmeleri durumunda önemli kazanımlar elde edebilecekleri vurgulanmaktadır.

Savunma sanayii sektörünün, OSTİM için taşıdığı potansiyel dikkate alındığında, talaşlı ima-
lat sektörü, makine-teçhizat sektörü ve elektrik-elektronik sektörünün bu amaç için bir sinerji 
oluşturarak savunma sanayi kümesinin oluşturması gerekmektedir141.

Söz konusu analizlerin sonucunda OSTİM’de savunma sanayinin yanı sıra, iş ve inşaat maki-
naları, yenilebilir enerji ve medikal kümelenmeleri de oluşturulmuştur. Söz konusu kümelere 
ilişkin işletme sayısı ve çalışan sayıları Tablo 3.6’da verilmektedir. 

Tablo 3.6: OSTİM Kümeleri İşletme Sayıları ve İstihdam

Küme Adı İşletme Sayısı Üye İşletmelerdeki İstihdam Ortalama Çalışan Sayısı

İş ve İnşaat Makinaları Kümelenmesi 78 1.045 13
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 70 1.435 21
Yenilenebilir Enerji Ve Çevre Teknolojileri 67 1.350 20
Medikal Sanayi kümelenmesi 45 1.122 25

Kaynak: OSTİM, Küme Bilgi Notu, 2011.

OSTİM OSB bölgesinde rekabet gücünü artırabilmek için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bunların 
başında Kümelenme çalışmaları gelmektedir. OSTİM’deki kümeler oluşumlarını hemen hemen 
tamamlamış ve proje oluşturma ve geliştirme aşamasına doğru ilerlemektedir. Bu çalışmalar 
kümelenme oluşumlarında OSB’lerin etkin bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

ABİGEM Uygulamaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan ve illerde sanayi ve ticaret odaları 
tarafından işletilen Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri bazı illerde kümelenme alanında 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Bu kapsamda Denizli-Yeşilyuva ayakkabı ve ev tekstili, Eskişehir-Havacılık, Kayseri-Kapodokya 
Turizm, Konya -Metal döküm ve Adana’da-Hazır giyim sektörlerinde çeşitli rekabet analiz çalış-
maları yapılmış kümeler tespit edilmiştir.

URAK Tarafından Yapılan Çalışmalar

URAK kümelenme alanında önemli çalışmaları bulunan bir dernektir. Bartın Yerel Kalkınma 
Projesi ve Sultanahmet Turizm Kümelenme projesi bu çalışmalardan bazılarıdır. Söz konusu 
çalışmalar Türkiye’deki kümelenme kavramının yeni yeni tartışıldığı dönemde yapıldığı için 
141  OSTİM Rekabet Analizi,2007:407-413
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gerek bürokrasi gerekse iş dünyasına farkındalık ve bilinçlenme açılarından önemli katkılar 
sağlamıştır. 

Savunma Sanayi  Kümelenmesi 

Türkiye’de son yıllarda savunma sanayi alanında önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarı-
larda Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) uyguladığı politikaların çok önemli bir yeri bu-
lunmaktadır. Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında izlenen 
tedarik politikası, bir yandan sektörün gelişmesine ve ihtiyaçların Türkiye’den karşılanmasına 
katkı sağlarken diğer taraftan alt yüklenici olarak KOBİ’lerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 
Bu kapsamda SSM İstanbul Ticaret Odası ile birlikte Teknopark İstanbul’u kurmuş, Ankara’da 
ise kümelenme çalışmalarına ağırlık vermiştir.

SSM, Kazan’da yer alan TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tesislerinin yakınında “Savunma ve 
Havacılık Sanayi Kümelenmesi” kurulması Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde kararlaştırılmış-
tır.  Kümelenme çalışmasının başlangıcında, bölgeye savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 
işletmelerin çekilebilmesi için uygun altyapı-üstyapı ve yönetim modelinin belirlenme çalışma-
larına devam edilmektedir.  

Savunma sanayi, devletin piyasa yapıcı rolünü en etkin şekilde kullanabildiği, uzun vadeli üre-
tim ve tedarik stratejileri çerçevesinde sektörü yapılandırabildiği bir sanayi kolu olması nede-
niyle bu alandaki kümelenme çalışmalarının başarılı olacağı düşünülmektedir. 

İstanbul  Finans Merkezi  Çalışması

İstanbul Finans Merkezi projesi finans sektörüne yönelik bir kümelenme çalışmasıdır.
İstanbul’un bölgesel ve küresel finans merkezi olması, istihdamın ve uluslararası fon girişinin 
artması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması amacıyla İstanbul’un Finans Merkezi olması 
yolunda çalışmalara KB’nın (DPT) koordinasyonunda başlanmıştır. Bu kapsamda, 23 öncelik ve 
71 eylemden oluşan strateji belgesi hazırlanmış ve 2009 yılında uygulamaya konulmuştur. İs-
tanbul Finans Merkezi Projesinin vizyonu; “İstanbul, öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel 
finans merkezi olacaktır” şeklinde belirlenmiştir. 

Türkiye’de, finansal hizmetler sektöründe bankalar ve sigorta şirketleri dışında, faktoring şir-
ketleri, finansal kiralama şirketleri, tüketici finansman şirketleri, emeklilik şirketleri, menkul 
kıymet aracı kurumları, kıymetli maden aracı kurumları, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi banka dışı finansal kuruluşlar yer almaktadır. 

Kümelenme Uygulamaların Değerlendirmesi

Türkiye’de 2005 yılından itibaren kümelenme projeleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda ger-
çekleştirilen istatistiksel küme haritalama çalışmaları, yapılan analizler ve geliştirilen yol ha-
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ritaları, düzenlenen eğitim ve konferanslar ve diğer bilinçlendirme çalışmaları, kümelenme ve 
kümeler ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimin oluşmasını sağlamıştır. Tablo 3.7’de söz 
konusu projeler ile özel sektör tarafından belirlenen kümelerin genel dağılımı verilmektedir. 
Ayrıca, söz konusu dağılım Harita 3.5’de gösterilmektedir.

Tablo 3.7: Türkiye’de Belirlenen Kümeler

ABİGEM DTM  (Yol Haritası) DTM (Analizi ) GAP GİDEM İZKA Diğer Kümeler

Denizli-Yeşilyuva 
Ayakkabı

Ankara-İş ve İnşaat 
Makinleri

Çorum-Makine 
İmalatı

Diyarbakır-Mermer

İzmir-Endüstriyel 
Havalandırma, 
İklimlendirme ve 
Soğutma Cihazları

İzmir OSB-Makine, 
Metal Döküm

Denizli-Ev Tekstil Ankara-Yazılım
Erzurum-Kars 
Turizm

Adıyaman-Tekstil
İzmir-İşlenmiş 
Meyve-Sebze

İstanbul Tekstil 
(İTKİB)

Eskişehir-Havacılık Badrum Yat İmalatı
Gaziantep-Makine 
Halısı

Mardin-Gıda
İzmir-Araç Üstü 
Ekipman

Samsun Medikal

Kayseri- Kapadokya 
Turizm

Denizli ve Uşak-Ev 
Tekstili

Kayseri-Mobilya
Şanlıurfa-Organik 
Tarım

OSTİM-Savunma 
Sanayi

Konya-Metal Döküm
Eskişehir Bilecik 
Kütahya-Seramik

Malatya-Kayısı 
Üretimi

GAP-Organik Tarım OSTİM-Medikal

Adana-Hazır Giyim İzmir-Organik Gıda Mardin-Turizm
İstanbul Sultan 
Ahmet-Turizm

Konya-Otomotiv Yan 
Sanayi

Samsun-Dış Ticaret 
Hizmetleri

OSTİM Yenilenebilir 
Enerji ve  Çevre 
Teknolojisi

Manisa-Elektrik 
Elektronik Ürünler

Sivas-Doğal Taş
Ankara-Kazan 
Savunma Sanayi 
Kümelenmesi 

Marmara-Otomotiv
Trabzon-Ağaç ve 
Ağaç Ürünleri

İstanbul Finans 
Merkezi

Mersin-Tarım ve 
Gıda

Yozgat-Mobilya

Tablo 3.7 genel olarak incelendiğinde aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır:

Kümelenme çalışmalarının başlamasında AB fonlarıyla finanse edilen projelerin önemli bir 
yeri bulunmaktadır.

Sanayi sektörüyle ilgili kümelerde yer alan işletmelerin büyük çoğunluğu OSB’lerde yer almak-
tadır.

Belirlenen 43 kümenin 12’si imalat sanayinde orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yer al-
makta iken; 3’ü turizm sektöründe, 5’i tarım sektöründe ve geri kalan 21 küme ise, imalat sa-
nayiinde düşük teknolojili ve emek yoğun sektörlerde yer almaktadır. Söz konusu yapı, imalat 
sanayinin teknolojik yapısıyla da paralellik göstermektedir.
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Diğer taraftan, Türkiye’de uygulanmakta olan kümelenme yaklaşımına ilişkin genel tespitler 
aşağıda verilmektedir.

Uluslararası kaynaklar kullanılarak yürütülen projelerde genel olarak sürdürülebilirliğin olmadı-
ğı, proje bütçesi tamamlandıktan sonra küme yapılarının da başarılı olamadığı görülmektedir. 

Seçilen kümeler ile Türkiye’deki yığınlaşma bölgeleri karşılaştırıldığında, uygulanan projelerde 
ve yapılan analizlerde birçok kümenin henüz ortaya çıkarılamadığı, yeterli yığınlaşma olmadığı 
halde birçok sektörde kümelenme ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlara en önemli örnek, İs-
tanbul ve Tekirdağ bölgesi verilebilir. Türkiye sanayisinin yüzde 35’nin bulunduğu bir bölgede 
İTKİB dışında strateji ve yol haritası hazırlanmış bir küme oluşumu bulunmamaktadır. Diğer 
bir örnek ise yine sanayinin gelişmiş olduğu Gaziantep’te Makine Halı sektörü kümelenme için 
uygun bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uygulanan projeler kapsamında, strateji ve yol haritaları hazırlanan kümelerin destekleneme-
mesinin önemli maliyetleri bulunmaktadır. Bu durum, bir taraftan kamunun küme destekleri 
konusunda inandırıcılığını kaybetmesine neden olurken, diğer taraftan ise söz konusu küme-
lerin projelerine ve yol haritalarına destek olunamamasından dolayı hesaplanamayan mali ve 
zaman kayıplarına neden olmuştur.

2005 yılından itibaren hem kamu sektörü, hem de özel sektör, kümelenme alanında belirli bir 
bilgi birikimine ulaşmış, bu sektörlerin farkındalık düzeyleri artmış ve ulusal bir destek modeli 
geliştirme konusunda belirli bir olgunluğa erişilmiştir. Ancak, uygulanmakta olan kümelenme 
çalışmalarında bir koordinasyon ihtiyacı ve bu ihtiyaca binaen görev dağılımı yapılması, kay-
nakların etkin kullanımı için son derece önemlidir.

Türkiye’deki devlet yardımı sisteminin karmaşıklığı göz önüne alındığında, oluşturulacak küme 
modelinin daha sade ve bürokrasiden uzak bir yapıda olması, kümelerin muhatap olacakları 
kurum sayısı ve mevzuatın daha az olması öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu husus ülke 
örneklerinde de dikkat çekmektedir.

Diğer taraftan Türkiye’deki OSB, TEKMER, TGB ve Araştırma Merkezleri uygulamaları değer-
lendirildiğinde, kümelenme yaklaşımı çerçevesinde, sanayinin yoğun olduğu bölgeler başta 
olmak üzere altyapı ihtiyaçlarının karşılandığı görülmektedir. Ayrıca, devlet yardımları çerçe-
vesinde de söz konusu alanlar en yüksek yardım alan bölgeleri oluşturmakla birlikte sektörel 
destekler anlamında, kümelerin sektörleri bulundukları bölgelerde HM tarafından bölgesel ve 
sektörel teşvikler kapsamında desteklenmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin, diğer ülke örneklerindeki uygulamaları ve destek programları ile 
karşılaştırılabileceği sistematik bir program bulunmamaktadır. Söz konusu programlara ihti-
yaç duyulmaktadır. 



106

T Ü R K İ Y E  İ Ç İ N  U Y G U L A M A  M O D E L  Ö N E R İ S İ



107

T Ü R K İ Y E  İ Ç İ N  U Y G U L A M A  M O D E L  Ö N E R İ S İ

ÖNERİSİ
UYGULAMA MODEL

TÜRKİYE İÇİN
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Bir önceki bölümde anlatıldığı üzere, Türkiye’de 100 kadar kümelenme potansiyeli bulu-
nan coğrafi yığınlaşma alanının bulunduğu ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda yak-
laşık 40-50 kadar kümenin belirlendiği görülmektedir. Bunlardan 10 küme için strateji 

ve yol haritaları hazırlanmış olup, bazı kümelerde hazırlık süreçleri devam etmektedir. Önü-
müzdeki dönemde yapılacak daha detaylı çalışmalar, artan farkındalık ve kamunun destek me-
kanizmalarının çoğalması ile küme girişim sayısının daha da fazlalaşacağı düşünülmektedir. Bu 
kapsamda, mevcut kümeler veri olarak alınıp politika oluşturulması, destek modelinin ortaya 
konulması ve bu kümelere yönelik hizmet ve desteklerin sağlanması gereksinimi daha da önem 
kazanmıştır.

Türkiye’de kümelenme konusunda, kurumsal yapılanma, mevzuat ve sistematik küme destek 
programlarının bulunmaması Türk ekonomisinin ve rekabet gücünün gelişimi açısından önem-
li bir engel olarak görülmektedir. 

Türkiye’nin uzun dönemli ekonomik gelişmesini sürdürebilmesi için rekabet gücünü artıra-
bilmesi, teknolojik yeteneğini hızla güçlendirmesi, teknoloji yoğun sanayilerini geliştirmesi ve 
üretim ile ihracat yapısını teknoloji yoğun alanlara dönüştürmesi gerekmektedir. Kümelenme 
desteklerinin söz konusu alanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada, ekonominin ve sanayinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’ye yönelik bir 
model önerisi getirilmiştir. Bu amaçla öncelikle Türkiye’deki kümelerin ihtiyaçları belirlenmiş, 
model bu ihtiyaçlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Kümelenme yapılanmasında ihtiyacının be-
lirlenebilmesi için aşağıda belirtilen değerlendirmeler ve analizler gerçekleştirilmiştir.  

BSTB ve EB tarafından uygulanan projelerinin çıktıları çalışma kapsamında analiz edilmiştir.

EB, BSTB, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TOBB, TTGV, TEPAV yetkililerinin yanı sıra, İzmir ve 
Ankara illerinde 6 küme oluşumu, yaklaşık 10 küme üyesi işletme, İzmir ve Ankara’da Sanayi ve 
Ticaret Odası temsilcileri, İzmir Atatürk  OSB, Ankara Sincan OSB ve OSTİM OSB yetkilileriyle 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Literatür taramasının yanı sıra, Japonya, Fransa, İspanya, Japonya ve Çek Cumhuriyeti’ne küme-
lenme konularında çalışma ziyaretleri yapılmıştır.

Kümelenme yapılanmasıyla ilgili DPT Planlama Uzmanları tarafından önemli çalışmalar ortaya 
konulmuştur. Kara’nın 2008 yılında yaptığı “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kavramı ve Bölgesel 
Kalkınma Politikalarına Yansımaları” çalışmasına göre  Türkiye’de kümelenme desteklerinin 
DPT ve KOSGEB işbirliğinde, KA’ların koordinasyonunda verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
142 

142  Kara, 2008:220-221.
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Kümelenme yapılanması ve bölgesel kalkınma açısından önemine ilişkin Türkiye’de yapılmış 
en önemli ve kapsamlı çalışmalardan diğeri de Alsaç’ın (2010) “Bölgesel Gelişme Aracı Ola-
rak Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye İçin Kümelenme Destek Modeli Önerisi”dir. Bu çalışmaya 
göre, kümelenme politikalarında koordinasyonu sağlamak üzere BSTB liderliğinde bir komite 
düşünülmüştür. Kümelenme desteklerinde ise Kalkınma Ajanslarının bilgilendirme, farkındalık 
yaratılması, küme analiz çalışmalarının yapılması ve yönlendirme faaliyetlerinin gerçekleştiril-
mesi suretiyle kümeleri destekleyecek iken, BSTB’nin kümelere yönelik mali destek programı 
uygulaması önerilmiştir.143  

Diğer taraftan, EB koordinasyonunda yürütülen kümelenme projesi kapsamında ortaya konu-
lan kümelenme yönetişim modelinde BSTB “rekabetçilik programı”, TÜBİTAK’a “yenilik prog-
ramı” ve EB “uluslararasılaşma programı” olmak üzere üçlü bir yapı kurulması öngörülmüştür. 
Bu modelde kurgulanan programlar için rekabet, uluslararasılaşma ve yeniliğin birbirinin ay-
rılmaz parçaları olduğu ve birbirleri ile önemli ölçüde örtüştüğü düşünüldüğünde, kümelerin 
desteklenmesinde üç ayrı kurumun yer almasından dolayı çok fazla bürokrasi yaratılabilece-
ği ve mükerrer desteklerin oluşabileceği düşünülmektedir. Söz konusu model ile halihazırda 
karmaşık olan devlet yardımları sisteminin kümelenme anlayışına da yansıdığı görülmektedir. 
Çalışma kapsamında analiz edilen uluslararası deneyimler de kümelenme konusunda verilecek 
desteklerin sade bir yapılanma ile sunulmasının etkinliği artıracağını vurgulamaktadır. 

Ancak, kurgulanan modelde iki temel eksiklik bulunduğu düşünülmektedir. 

(1)EB çalışmasında, bugün bölge planlarının hazırlanmasından işletmelerin desteklenmesine 
kadar çok önemli görevleri bulunan ve kuruluş aşamaları tamamlanıp önemli kurumsal kapasi-
te haline gelmeye başlayan KA’ları destek modelleri dışında bırakılmıştır. Kümelenme yaklaşı-
mında yerel aktörlerin ve müdahalelerin çok önemli katkılar sağladığı yine ülke örneklerinden 
ve İzmir KA’nın faaliyetlerinden anlaşılmaktadır. Bu kapsamda KA’ların kümelenme destek mo-
delinde önemli bir fonksiyonu olacağı düşünülmektedir. 

(2) Diğer taraftan, KOSGEB ise kurgulanan kümelenme desteklerinde yeterince değerlendi-
rilmemiştir. Oysa KOSGEB, KOBİ ve girişimcilik destekleri konusunda son derece deneyimli 
ve yaygın bir hizmet ağına sahiptir. Bu güçlü yanların kümelenme destek modelinde kullanı-
labileceği ve kümeler, kümelerde yer alan işletmeler ile işletme ağlarının desteklenmesinde 
KOSGEB’in etkin bir şekilde destek sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda önerilen her iki yaklaşım ve deneyimler literatüre önemli katkılar sağlamakla 
beraber gelinen aşamada bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

143  Alsaç, 2010:161-165.
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Kümelenmenin İhtiyaç Analizi 

Hukuki Altyapı

Türkiye’de kümelerin yapılanmasına ilişkin bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır. Bu 
durum kümelerin bir varlık olarak algılanmamasına neden olmakta ve kümelerin devlet yar-
dımları mekanizmasından yeterince yararlanmasını engellemektedir. 

Bu nedenle kümelenme sürecinin açıklandığı, küme tanımının yapıldığı, kurum ve kuruluşların 
rollerinin belirlendiği ve kümelere verilecek devlet yardımlarının genel çerçevesini içeren bir 
mevzuata gereksinim duyulmaktadır. 

Diğer taraftan söz konusu mevzuatın rekabet hukuku çerçevesinde de değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Bu kapsamda çeşitli sektörlerde birlikte hareket etme, sektörü kontrol edecek 
düzeyde büyüklüklere ulaşılması ve diğer işletme ve KOBİ’lere yaşamsal sıkıntı yaratabilmesi 
hususlarında değerlendirmelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Kurumsal  Yapılanma

Türkiye’de doğrudan kümelenmeye yönelik bir kurumsal yapı faaliyet göstermemektedir. An-
cak, 17.08.2011 tarih ve 649 sayılı KHK’nın 30. Maddesi ile  “Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve 
Bölgesel Gelişme Komitesi” kurulmuştur. Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu, bölgesel kalkınmaya 
ilişkin konularda karar organıdır.  Bölgesel Gelişme Komitesi ise bölgesel kalkınma konularının 
teknik düzeyde tartışıldığı ve kurulun karar almasına yönelik önerilerin geliştirildiği yapıdır.
Komitenin bölgesel kalkınmaya ilişkin birçok görevinin yanısıra aynı maddenin 4. bendinin (ğ) 
fıkrasında “Kümelenme ve bölgesel yenilik gibi bölgesel nitelikli işletme politikalarının ulusal 
koordinasyonunu gerçekleştirmek, bu alanda hazırlanan strateji belgeleri hakkında görüş ve 
değerlendirmelerde bulunmak” şeklinde kümelenmeye yönelik bir görev yer almaktadır.
Bu gelişme, konunun öneminin kamu tarafından anlaşılması bakımından önemli bir gelişme 
olarak görülmelidir. Ancak kümelenmenin bölgesel boyutunun yanında sektörel, ulusal ve 
uluslararası yönlerinin bulunması, işletme politikasının yanında sanayi ve yenilik politikalarını 
içermesi bakımından da değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  Bazı başarılı 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kümelenme konusuna özgü bir yapılanmaya hala ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu yapılanma sadece kümelenmeye odaklanarak daha başarılı olacaktır. Bu çerçeve-
de yeni bir teşkilatlanmaya gidilmeksizin, Türkiye’de kümelenme çalışmalarını koordine ede-
cek, destek mekanizmaları, kurumların rolleri ve uygulanacak programlara yönelik kararlar 
alabilecek bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Kümelerin Destek İhtiyacı

Türkiye’de kümelerin ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı, sistematik ve bütüncül destek prog-
ramları bulunmamaktadır. 
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Kümelenme konusunda sadece EB tarafından, İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çer-
çevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 15.9.2010 tarih ve 9 sayılı Kararı ile “Ulus-
lararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” programı uygulanmaya başlanmıştır. 
Söz konusu program ile kümelere yönelik ihracat odaklı fuar, analiz ve danışmanlık destekleri 
sağlanmakla beraber kümelerin tüm ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterliliği tartışmalı-
dır.

Kümelere yönelik etkili programların tasarlanabilmesi için kümelerin hangi konularda desteğe 
ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, Ulusal Kümelenme Politikasını Geliştirme Projesinde, belirlenen 10 küme için 
hazırlanan yol haritaları ile kümelerin beş yıllık bir dönem için kaynak ihtiyacı ve yapılacak 
faaliyetleri ortaya konulmuştur. Bu çalışma kapsamında söz konusu yol haritaları Türkiye’de 
küme finansman ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olması amacıyla kullanılmıştır. 

Ankara yazılım ve makine kümeleri, Marmara Bölgesi otomotiv kümesi, Eskişehir, Bilecik ve 
Kütahya’da seramik kümesi, Konya’da otomotiv yan sanayi kümesi, Denizli ve Uşak’ta ev tekstili 
kümesi, Muğla’da yat üretimi kümesi, Mersin’de işlenmiş gıda kümesi, İzmir’de organik gıda 
kümesi, Manisa’da elektrik elektronik ürünleri kümelerinin yol haritaları incelenmiş ve finans-
man ihtiyaçları  Tablo 4.1’de özet olarak sunulmuştur.

Tablo 4.1’e göre 10 kümenin beş yıllık toplam kaynak ihtiyacı yaklaşık 111 milyon Avro’dur. En 
az kaynak ihtiyacı 2,2 Milyon Avro ile “Ankara Yazılım” kümesinde iken, en fazla kaynak ihtiya-
cı Bodrum Yat İmalatı Kümesinde olup 25,5 milyon Avro’dur. Sektörel olarak incelendiğinde 
ise genel olarak sektörlerdeki teknoloji yoğunluğu, kullanımı ve araştırma merkezi kullanımı 
geliştikçe, kümelerde kaynak ihtiyacı da daha fazla hale gelmektedir. Örneğin “Manisa Elektro-
nik” ve “Marmara Otomotiv” kümelerin yaklaşık 22 milyon Avro’nun üzerinde kaynağa ihtiyaç 
duymaktadır.

Bu durumda, Türkiye’de söz konusu 10 kümenin beş yıl için kamudan destek talebi ortalama 
11,1 Milyon Avro olarak ortaya çıkmaktadır. Bu maliyetin yüzde 25’nin de özel sektörce kar-
şılanacağı düşünüldüğünde, kamudan talep edilen destek tutarı ortalama 8,3 milyon Avro’ya 
düşmektedir. 

Diğer taraftan kümelerin ihtiyaç duydukları alanlar incelendiğinde, tüm kümelerde bir yönetim 
desteği talebi görülmektedir. Bu destek birçok alt ihtiyacı içeren bir destek türüdür. Kümelerde 
dikkat çeken diğer destek talepleri ise yenilik ve Ar-Ge, genel altyapı, uluslararası başarı için 
ihracata yönelik destekler ile girişimci geliştirme ve teknoloji geliştirme merkezleri gibi des-
tekleyici arayüzlerin kurulmasıdır.
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Ankara ve İzmir illerinde küme yetkilileriyle 2011 yılında mülakatlar yapılmıştır. Yetkililere 
kümelerin ihtiyaçları ve kamudan beklentileri sorulmuştur. Bu kapsamda; kümelerin öncelikle 
kümenin koordinasyonunu sağlayan küme ekipleri için finansal desteğe ihtiyaç duyduğu anla-
şılmaktadır. Küme ekiplerinin maliyetini çeşitli kaynaklarla finanse edebilen bazı kümeler ise 
daha ileri aşama destekler talep etmektedirler. Bunlar genel olarak yenilik, dış ticaret, eğitim ve 
çeşitli amaçlarda arayüzlerin kurulması olarak sıralanmaktadır.

Küme içerisinde yer alan işletmelerle yapılan görüşmelerde ise, iki husus dikkat çekmektedir. 
Daha büyük ve rekabetçi işletmeler kümelerin faydalarını anlamış ve benimsemiş gözükürken, 
KOBİ düzeyindeki işletmeler ise kamunun bu alanda kaynak sağlamasından dolayı kümeleri 
tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Bu çerçevede, Türkiye’de her kümenin kendine özgü yapısal ihtiyaçları olmakla birlikte, kü-
melerin destek ihtiyaçlarını alanlarına göre üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bu 
başlıklar;

• Küme Oluşumu, Yönetimi ve Koordinasyon Destekleri,
• İş Ortamının İyleştirilmesine Yönelik Destekler,
• Yenilik ve Uluslararasılaşma Destekleridir.

Bu destekler kümelerin oluşturulması ve geliştirilmesi ile rekabetçiliğin geliştirilmesi başlı-
ğında değerlendirilebilir (bkz Şekil 4.1). Söz konusu başlıklar altında çok çeşitli destek ihtiyacı 
bulunmaktadır.

Şekil 4.1: Küme Desteklerinin Sınıflandırılması

KÜME OLUŞUM VE 
GELİŞİM DESTEKLERİ

REKABETÇİLİK 
DESTEKLERİ

• Küme yönetim ve koordinasyon destekleri
• İş ortamının iyileştirilmesine yönelik destekler

• İş ortamının iyileştirilmesine yönelik destekler
• Yenilik ile uluslararasılaştırma destekleri
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Küme destekleri, kümelerin bulundukları aşamalara göre genel olarak küme oluşturma ve ge-
liştirme destekleri ile rekabetçilik destekleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Ancak, kümelerin oluş-
masında kritik kütleye gelinebilmesi için yığınlaşma destekleri de küme destekleri arasında 
değerlendirilebilir. Bu desteklerin genel olarak uygulama aşamaları Şekil 4.2’de verilmektedir. 

Herbir süreçteki dairelerin büyüklüğü desteklerin maliyetleriyle orantılıdır. Bu durumda yı-
ğınlaşma aşaması ile yenilik ve uluslararasılaşma aşaması finansmana en fazla ihtiyaç duyulan 
aşamalar olup, ulusal bir destek modelinin gerektirdiği aşamalardır. Küme oluşturulması ve 
geliştirilmesi aşamaları daha az maliyete ihtiyaç duyulan ve daha çok bölgesel karakteristik 
göstermektedir.

Yığınlaşmayı destekleyebilmek için yatırım teşvikleri, işletme, girişimcilik, yatırım yeri ve alt-
yapı destekleri beraber değerlendirilmelidir. Bu desteklere, küme oluşumundan ve gelişimin-
den sonra da devam edilmesi ve kümelerden gelen taleplerin öncelikli olarak dikkate alınması 
da önem arz etmektedir. 

Şekil 4.2: Küme Gelişim Aşamaları

Yığınlaşma

Rekabetçilik 
ve YenilikKüme 

Oluşum ve 
Gelişim

Kümelerin analizi ve küme oluşturma aşaması, her bölgenin kendi iç dinamikleriyle şekillene-
cek bir husustur. Küme analiz ve oluşturma aşamalarında da yerel aktörlere önemli görevler 
düşmektedir. Yığınların çeşitli bağlantılar kurularak kümelere dönüşebilmesi son derece önem-
lidir. Bu süreç başarılı kümelerde kendiliğinden gelişmektedir. Kendiliğinden gerçekleşme sü-
recinde kamunun katalizör rolü, gelişmeleri hızlandırmakta ve kümenin uluslararası alanda 
söz sahibi olmasını ve rekabet gücünü artırmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan kendiliğinden 
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oluşmakta geri kalan, fakat, birlikte hareket ederek küme oluşturma kapasitesine sahip yığın-
ların harekete geçirilmesinde, kamu kaynakları önemli bir rol oynayabilecektir. 

Küme gelişme aşaması artık kümelerde küme bilincinin yerleştiği, ortak tedarik gibi somut pro-
jelerin gerçekleşmeye başladığı aşamadır. Bu aşamada, işletmeler arası ilişkiler gelişmekte ve 
küme yönetim birimlerinin faaliyetlerinin faydaları alınmaya başlamaktadır. Birlik ve beraber-
liğin artmasıyla sorunlara bakış açısı bireysel değil, kümülatif olmakta ve daha fazla gelişmek 
amacıyla kamu ve uluslararası kaynaklardan yararlanacak projeler geliştirilebilecektir.

Bu aşama aynı zamanda küme üye sayılarının da arttığı aşamadır. Gerek küme konusundaki 
farkındalık, gerekse kamu desteklerinin yavaş yavaş hissedilmeye başlanmasıyla kümelere 
olan ilgi de artmaktadır. Bu ilgi ile kümeler genişlemekte, kaynakları ve gerçekleştirebilecek-
leri projelerin niteliği ve niceliği artmaktadır. Kümelerde üye sayısının artması ise o kümede 
başarılı olunduğunun bir göstergesi olmaktadır.

Diğer taraftan bu aşama, kümelerin sanayi ve yenilik altyapılarının tamamlanması, insangücü 
kalitesinin artırılması için girişimcilik ve işletme desteklerine en çok ihtiyaç duyulan aşamadır. 
Bu kapsamda, kümelerin gelişme aşamasında artık bölgesel düzeyde uygulanan desteklerin 
yerini ulusal ve uluslararası fonlar almaya başlamaktadır. Gelişme aşaması, ihtiyaçların daha 
çok altyapı ve yenilik üzerine yoğunlaşmaya başladığı aşama olarak da tanımlanabilir.

Rekabetçi yenilik ve uluslararasılaşma aşamasında, kümeler dünya pazarlarında önemli mesa-
feleri kat etmektedirler. Bu aşamada büyük çaplı organize Ar-Ge projelerinin gerçekleştirildiği, 
her alanda yeniliğin hızla hayata geçirildiği ve uluslararası rekabetin yoğun olarak hissedildiği 
bir dönem yaşanmaktadır. Aynı zamanda yenilik, Ar-Ge destekleri ile uluslararası pazarda re-
kabet gücünü artıracak desteklere de ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu çerçevede kümeler için genel olarak belirlenen destekler “Küme Oluşumu, Yönetimi ve Koor-
dinasyon Destekleri”, “İş Ortamına Yönelik Destekler”, ”Yenilik ve Uluşlararasılaşma Destekleri” 
olarak üç başlık altında aşağıda açıklanmıştır. Destek çeşitleri aşağıda genel olarak açıklanmak-
ta ve sıralanmaktadır. Ancak buradaki çeşitlerden daha farklı ihtiyaçlar da zaman zaman orta-
ya çıkabilecektir. Bu durum daha çok kümenin içinde bulunduğu öznel koşullara bağlı olarak 
değişmektedir.

Küme Yönetim ve Koordinasyon Destekleri

Küme yönetim ve koordinasyon destekleri, kritik kütleye sahip olan yığınların kümelere dö-
nüşerek belirli bir yapılanma ile faaliyetlerini sürdürebilmeleri için başlangıç destekleridir. Bi-
rinci ve ikinci bölümde yapılan literatür ve ülke örnekleri çalışmalarından da görüleceği üzere; 
küme yönetimleri ve uzman kadroların oluşturulması ile sürdürülebilir bir yapıda çalışmalarını 
yürütmeleri, kümelerin başarılı olmasında oldukça etkili olmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda ge-
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nel olarak söz konusu alanda ihtiyaç duyulan desteklere ilişkin öneriler verilmektedir.  Ancak, 
uygulamada bu başlık altında kümeden kümeye daha farklı ihtiyaçlar da ortaya çıkabilecektir.

• Rekabet, değer zinciri, yenilik ve teknolojik kapasite ve küme analizleri, 
• Küme aktörlerinin farkındalık ve bilinç düzeyinin ve üyelerin etkileşimlerinin artırılması 

ile tanıtım ve diğer kümelerle işbirliğinin sağlanması,
• Küme kapasitesinin uzman bir kadro kurularak güçlendirilmesi,
• Küme portalının ve izleme sistemlerinin kurulması, pazar araştırma ve sürekli bilgi hizmet-

lerinin sağlanması,
• Küme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması,
• Bölgesel, ulusal ve uluslararası destek programlarına başvuruların hazırlanmasıdır.

İş  Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Destekler 

Bu destek daha çok kümelerin bulundukları bölgelerde, altyapı, üstyapı ve girişimcilik mer-
kezleri gibi arayüzlerin kurulmasını içermektedir. Bu kapsama girecek desteklere öneriler ve 
ihtiyaçlar aşağıda verilmektedir:

• İşgücü piyasasının geliştirilmesi ile insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik destekler,
• Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine, ihtiyaç olan bölgelerde OSB ve KSS yapılmasına 

ve ortak kullanım atölyeleri kurulmasına yönelik destekler,
• Girişimcilik merkezleri ile eğitim ve danışmanlık merkezlerinin kurulmasına yönelik des-

tekler,
• Üretim ve tedarik zincirlerinin kurulması ve geliştirilmesine, ortak hammadde veya ara 

malı temini amaçlı organizasyonlar yapılmasına yönelik destekler,
• Kümeye yabancı sermayenin çekilmesi için girişimlerde bulunulmasına yönelik destekler,
• Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu ile test/analiz laboratuarları kurulmasına yönelik 

destekler,
• Girişim Sermayesi ve kredi garanti yapılarının geliştirilmesine yönelik desteklerdir.

Yenilik ve Uluslararasılaşma Destekleri

Bu tür destekler nispeten daha gelişmiş, rekabet gücü daha yüksek ve uluslararası piyasalarda 
başarılı kümelerin daha çok talep edecekleri desteklerdir. Yenilik ve uluslararasılaşma destek-
leri; kümelerin teknolojik altyapısı, Ar-Ge ve yenilik projeleri ile uluslararası alanda ticarileş-
me ve diğer başarılı kümelerle işbirliği desteklerini içermektedir. Bu desteklere ilişkin öneriler 
aşağıda verilmektedir:

• Uygulamalı Ar-Ge laboratuvarı kurulmasına,
• Ortak yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerine,
• Ar-Ge projeleri sonuçlarının ticarileştirilmesine, 
• Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırmaya,
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• TGB ve yenilik, Ar-Ge ve teknoloji transfer merkezlerinin kurulmasına,
• Bölgesel Yenilik Merkezleri kurulmasına,
• İhracat kapasitesinin artırılması ve markalaşmaya, 
• Uluslararası pazarlara, iş ağlarına ve kümelere erişilmesine,
• Dış temsilcilik kurulmasına,

yönelik desteklerdir.

Kümelenme Destek Uygulama Modeli  ve süreci 
Türkiye’ye özgü bir kümelenme modeli tasarlanırken, birinci bölümde açıklanan küme model-
lerinden, “Ulusal Üstünlükler Destek Modeli” ile “Bölgesel Düzeyde Küme Destek Modeli” bir 
arada değerlendirilmeye çalışılmış, diğer taraftan kümeleri geliştirmek amacıyla KOBİ ile yeni 
girişimcilere yönelik destek programı önerilmiştir. 

Ayrıca, ülke incelemelerinden, Fransa’daki kümelenme modeli Türkiye için en uygun uygula-
ma örneği olarak değerlendirilmekle birlikte, İtalya’da yer alan sanayi bölgesi uygulamaları, 
Türkiye’de bulunan OSB’ler çerçevesinde modele dahil edilmiştir. Japonya’nın ise uluslarara-
sılaşma konusundaki desteklerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda diğer dünya kümeleriyle 
ilişki ve bağlantı kurulmasını içeren destekler tasarlanan programların kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda öncelikle çok aktörlü bir model yerine, destek programlarından daha az kuru-
mun sorumlu olduğu sade bir yapı öngörülmüştür. Söz konusu model, amaçların belirlenme-
sinden izleme değerlendirmeye kadar birçok aşamadan oluşmaktadır. Bu süreç kısaca aşağıda 
Şekil 4.3’de özetlenmektedir.

Şekil 4.3: Kümelenme Modelinin Süreci

1.TEMEL AMAÇ 
VE KÜMELERİN

TANIMLANMASI

2.HUKUKİ 
ALTYAPI

3.KURUMSAL 
YAPILANMA

4.PROGRAM 
HAZIRLANMASI

5. KÜMELERİN 
BELİRLENMESİ VE  
DESTEKLENMESİ

6. İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME

1.Temel Amaç ve Kümelerin Tanımlanması

Önerilen modelin temel amacı, ekonominin rekabet gücünü artırmak ve yüksek teknolojili bir 
yapıya dönüşmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda söz konusu modele ilişkin önerilen temel 
hedefler aşağıda belirtilmiştir;

• Küresel düzeyde rekabetçi kümelerin oluşturulması ve desteklenmesi, 
• Ortak iş yapma kültürü geliştirilmesi, işletmelerarası güven unsurunun güçlendirilmesi,



118

T Ü R K İ Y E  İ Ç İ N  U Y G U L A M A  M O D E L  Ö N E R İ S İ

• İşletmelerin yenilik ve Ar-Ge kapasitelerinin artırılması,
• İhracatın artırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılması,
• Bölgesel kalkınma ve istihdamın artırılması,
• Bilgi tabanlı yeni girişimlerin oluşması ve KOBİ’lerin büyümesi,
• Sosyal sermaye geliştirilmesi olarak düşünülmektedir.

Temel amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla, kümelere yönelik destek programları uygulana-
caktır. Bu kapsamda destek programları oluşturulurken Türkiye’deki kümeler “ulusal kümeler” 
ve “bölgesel kümeler” olarak iki ana grupta kavramsallaştırılmıştır. Diğer taraftan üçüncü bir 
yapı olarak da belirli amaçlar çerçevesinde işbirliği yapan işletme grupları da ayrı bir kategori 
olarak değerlendirilmektedir. 

Ulusal kümeler, istihdam, işletme sayısı, ihracat miktarı ve yenilik çalışmaları bakımından böl-
gesel kümelerden farklılaşmaktadır. Ulusal kümeler Türkiye için uluslararası alanda rekabet 
gücü oluşturan, ihracat, yenilik ve Ar-Ge alanlarında önemli potansiyellere sahip kümeleri işaret 
etmektedir. Ayrıca, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Sanayi Stratejisi ve Ulusal Yenilik Stratejisi’nde 
ülke öncelikleri olarak belirlenen, otomotiv, makine, elektronik, bilgi ve iletişim, enerji ve sa-
vunma alanlarında yer alan ana kümeler, ulusal nitelikte kümeler olarak değerlendirilebilir. 

Bölgesel kümeler ise, belirli bir bölgede, yığınlaşmaları, istihdam kapasitesi, ticaret hacimleri 
ve yenilik yetenekleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Bu kümelerin rekabet güçleri ulusal kümele-
re göre düşüktür.

Diğer taraftan, işletmelerin rekabet güçlerini artırmak için, piyasa koşullarında aralarında olu-
şan ağlar sayesinde bazen ortak tedarik, satış ve Ar-Ge projeleri gerçekleştirmektedirler. Bu 
işletme gruplarını “İşbirliği Yapan İşletmeler” olarak değerlendirebiliriz. Diğer taraftan işbirliği 
ve güçbirliği yapan işletme toplulukları da aralarındaki ağları genişlettikçe ve işbirliği yapan 
işletme sayısı arttıkça, bölgesel kümelere dönüşebilecek yapılar olarak tanımlanmaktadır. Söz 
konusu kavramsallaştırma ve kümelerin özellikleri Şekil 4.4’de gösterilmektedir.

Bu kapsamda, ulusal kümelerin BSTB tarafından, bölgesel kümelerin ise KA’larca desteklenme-
si düşünülmektedir. İşbirliği ve güçbirliği yapan işletmelere ise, KOSGEB tarafından hali hazırda 
söz konusu grupların toplu ihtiyaçlarına yönelik ortak makine, techizat ve laboratuar ile bazı 
projelerine destekler sağlanmaktadır. EB ise kümelere yönelik uluslararasılaşma konusunda 
desteklerine devam etmelidir.

Bu sınıflandırmaya rekabet gücünün belirlenmesine çeşitli ölçütler eklenebilir, çıkarılabilir ve 
mevcut rakamlarda değişiklikler yapılabilir. Söz konusu yapılanmada en kritik hususlardan bi-
risi, bölgesel kümeler ile işbirliği yapan ağların birbirine karıştırılmamasıdır. Bölgesel küme-
lerdeki ölçütlerden daha düşük değerlere sahip oluşumları küme olarak değerlendirmekten 
ziyade, işbirliği ve güçbirliği yapan işletme toplulukları olarak değerlendirmek gerekmektedir. 
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İŞLETME AĞLARI
İŞBİRLİĞİ YAPAN İŞLETMELER

Ortak Tedarik ve Satış 
ile Üretim 

En  az  5-10 İşletme , 
Ortak İş yapma Kültürü

Yenilik ve Ar-Ge  ile 
Makine Projeleri

BÖLGESEL KÜMELER 
ARTAN REKABET GÜCÜ VE ARTAN ULUSLARARASI BAĞLANTI

En Az 40  İşletme 
ve/veya 1.000 

Çalışan

İşletmelerin En 
Az Yüzdesi 20’si 

Yenilikçi

En Az 100 Milyon 
ABD Doları 

İhracat

İşletmelerin En Az 
Yüzde 5’i Büyük 

İşletmeler

İşletmelerin En 
Az Yüzde 20’’si 

İhracatçı

ULUSAL KÜMELER 
YÜKSEK REKABET GÜCÜ VE YÜKSEK ULUSLARARASI BAĞLANTI

En Az 100 işletme 
ve/veya 5.000 

çalışan

Bilgi Tabanlı ve 
Yenilikçi Yapı

En Az 500 Milyon 
ABD Doları 

İhracat

İşletmelerin En Az 
Yüzde 20’si Büyük 

İşletme

İşletmelerin En Az 
Yüzde 30’u Yenilikçi 

ve İhracatçı

Otomotiv, Makine, 
Elektrik, Enerji 
ve BİT’teki Ana 

Kümeler

Şekil 4.4: Kümelerin Tanımlanması ve Özellikleri
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Genel olarak, işbirliği yapan işletme gruplarının, bölgesel kümelere, bölgesel kümelerin ise, 
ulusal kümelere dönüşmesi ve destek programlarının bu çerçevede değerlendirilmesi düşü-
nülmektedir. Ulusal kümelerde temel amaç uluslararası rekabet gücünü artırmak ve büyüme 
sağlamaktır. 

Örnek vermek gerekirse daha önceki çalışmalarda belirlenen kümelerden “ Marmara otomo-
tiv,  İTKİB tekstil ve Manisa elektronik” ulusal kümeler için verilebilecek örnekler arasında yer 
alırken, “Mersin tarım ve işlenmiş gıda ile Adıyaman tekstil” gibi kümeler ise bölgesel kümelere 
örnek olarak gösterilebilir.

Grafik 4.1’de küme çeşitlerine ve işletme ağlarına ait rekabet güçleri ve ulusal ile bölgesel eko-
nomilere katkıları gösterilmektedir.  Buna göre ekonomiye en fazla katkının sırasıyla ulusal 
kümeler, bölgesel kümeler ve işletme ağlarından geleceği düşünülmektedir.  

Grafik 4.1: Kümelerin Rekabet Gücü ve Ekonomik Faydası

Ulusal Kümeler

TL TL

İşletme Ağları

Rekabet Gücü

Ekonomik Fayda

Bölgesel Kümeler

TL TL

TL TL
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2.Hukuki Altyapı

Tasarlanan model çerçevesinde bazı mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çer-
çevede; genel olarak kümelenme politikalarının belirlenmesi ve koordine edilmesi için KB ko-
ordinesinde bir Yönlendirme Komitesi kurulması öngörülmektedir. Bu komitenin kuruluşu, ku-
rum ve kuruluşların görev tanımı, oluşturulacak programların öncelikleri ve kaynak tahsisi ile 
modelin genel işleyişini ortaya koyacak bir kararın Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından 
resmileştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, kümelenme yaklaşımının, sanayi, KOBİ, bölgesel ve yenilik politikalarını kesen 
yatay bir alan olması nedeniyle ayrı bir strateji hazırlanabileceği düşünülmektedir. Bu çerçeve-
de, kümelenme stratejisi, kümelerin desteklenmesindeki amaçlar ve ülke öncelikleri ve kaynak 
ihtiyacı konularını içeren politika dokümanının hazırlanması ve resmileştirilmesine ihtiyaç du-
yulmaktadır. 

Ayrıca, program uygulaması düşünülen kurumların, söz konusu programlara ilişkin mevzuat 
düzenlemesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu kapsamda, BSTB tarafından kendi Kuruluş Kanununa dayanarak kümelenme süreçlerini 
belirleyecek bir yönetmelik hazırlanmalıdır. Söz konusu yönetmelik ile kümelerin oluşumu 
ve küme olarak etiketlenmelerinin ölçütlerini ve BSTB tarafından uygulanacak Rekabetçilik 
Programı’nın çerçevesi ortaya konulmalıdır.

KA’ların destek yönetmeliği revize edilmeli ve kümeleri açıkça destekleyebilecek bir yapıya ka-
vuşturulmalıdır. 

KOSGEB’in, KOBİ’lerin ve yeni girişimleri desteklenmesi amacıyla kurulmuş bir kurum olması 
nedeniyle, büyük işletmelerin de içinde bulunduğu organizasyonlara doğrudan destek sağla-
ması, kendi mevzuatı açısından da sıkıntı yaratabilecektir. Bu yüzden KOSGEB’in, doğrudan kü-
meleri desteklemekten ziyade, kümelerin gelişmesi için kümede yer alan ya da yer alacak işlet-
melere ve yeni girişimcilere yönelik destek sağlamasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

KOSGEB için öngörülen programın KOSGEB İcra Komitesi tarafından onaylanması gerekmek-
tedir. Ancak kümelerin tohumları ve filizleri olarak değerlendirebileceğimiz işletme ağlarına 
yönelik desteklerin etkinleştirilmesi gerekmektedir. 

3.Kurumsal  Yapılanma

Uygulanması düşünülen model çerçevesinde yeni bir teşkilatlanmaya ihtiyaç duyulmamakta-
dır. Ancak kurumlararası koordinasyonu sağlayacak bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu yapının, Kalkınma Bakanlığı (KB) koordinesinde ve BSTB, EB, HM, TÜBİTAK, KOSGEB, ODTÜ, 
İTÜ, TOBB, TİM TÜSİAD, OSBÜK ve TTGV ile diğer sektör örgütlerinden oluşması tasarlanmıştır. 
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Yönlendirme Komitesinin görevi kümelenme politikalarının belirlenmesi, kümelenme strateji-
sinin hazırlanması ve uygulanacak programların genel koordinasyonunun sağlanması olarak 
düşünülmektedir. Yönlendirme Komitesi Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı koordinatörlüğünde 
diğer kurumların en üst düzey yöneticilerinden oluşması düşünülmektedir.

Tasarlanan uygulama modeli çerçevesinde yönlendirme komitesinin altında, komitede bulu-
nan kurumların kümelenme konusundaki görev dağılımları Şekil 4.5’te gösterilmiştir.

Şekil 4.5: Kümelenme Modelinin Kurumsal Yapılanması

YÖNLENDİRME KOMİTESİ
KB Koordinasyonunda BSTB, EB, HM, TÜBİTAK, KOSGEB,  Güçlü Teknik Üniversiteler (ODTÜ ve 
İTÜ gibi), TOBB, TİM, TÜSİAD,  OSBÜK, TTGV ve diğer sektör ve meslek örgütleri. Politikaların 

belirlenmesi, kümelenme stratejisinin hazırlanması ve uygulamanın koordine edilmesi

Kalkınma 
Bakanlığı

Kaynak Tahsisi ve 
İzleme-Değerlendirme

KA
Küme Oluşum ve Gelişim 

Programı 
(Bölgesel Kümeler)

BSTB
Rekabetçilik ve Yenilik 

Programı
(Ulusal Kümeler)

KOSGEB
Girişimcilik ve KOBİ 

Destek Programı
(Ulusal Kümeler)

Bu çalışma kapsamında önerilen modele göre; KB küme programlarına kaynak tahsisi ve politi-
kanın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur. Ayrıca, YPK Sekreteryası olması dolayısıyla 
politika ve strateji metinlerinin resmileşmesi çerçevesinde kümeleme stratejisi oluşturulma-
sında yönlendirme komitesi adına koordinasyon sağlayacaktır. Bu kapsamda program yürütü-
cüleriyle birlikte destek programının performansı ve etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilme-
sine ilişkin bir mekanizma geliştirilmesi önerilmektedir. 

EB
Kümelerin Uluslararası 

Alana Taşınması 
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Türkiye’de güncel veriler kullanılarak “Kümelenme Haritası” oluşturulmasına ihtiyaç bulun-
maktadır. Bu nedenle öncelikli olarak ihracat, katma değer, istihdam, verimlilik, ücretler, yatı-
rımlar, ciro gibi temel veriler kullanılarak Türkiye’nin kümelenme haritası oluşturulmalıdır. Bu 
kapsamda ulusal çapta takip edilmesi gereken bu projenin KB tarafından yapılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

Çalışma kapsamında kümelenme konusunda birbirlerini tamamlayacak üç adet program belir-
lenmiştir. 

Programlardan iki adedi doğrudan kümelere yönelik, ortak proje ve diğer faaliyetleri destek-
lemek amacıyla tasarlanmışken, bir adet program da kümelerde yer alan işletmelere yönelik 
kurgulanmıştır. Böylece küme destekleri dışında da kümelerde yer alan işletme başarılarını 
artırmak ve yeni girişimleri cazip hale getirerek kümelerin geleceğe yönelik olarak kendisini 
yeniden üretmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu programların her biri ihtiyaç ve destekler başlığı altında ortaya çıkan üç alanı ta-
mamıyla kapsamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan programlar ve sorumlu kuruluşları aşağıda 
sırasıyla belirtilmektedir.

• Küme Oluşum ve Gelişim Programı- Kalkınma Ajansları.
• Rekabetçilik ve Yenilik Programı- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
• Girişimcilik ve KOBİ Destek Programı- Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme İdaresi 

Başkanlığı.

Diğer taraftan mevcut durumda Ekonomi Bakanlığı tarafından kümelere yönelik verilen des-
teklerin dış ticaret odaklı devam etmesinde fayda görülmektedir. Kümeler için dış ticaret ko-
nusunda verilecek destekler ise; pazar araştırma, pazarlama, uluslararası kümelerle bağlantı, 
dünya ticaret merkezlerinde küme temsilciliklerinin açılması, söz konusu alanlarda uzman 
personel istihdamı, danışmanlık ve eğitim desteklerini içermektedir. Uluslararası ticaret veri 
tabanlarının kümelerin hizmetine açılması ve ticari ortaklıklar kurulmasının desteklenmesi de 
sağlanmalıdır.  Bu destekler önümüzdeki dönemde EB tarafından uygulanmasının önemli eko-
nomik katkıları olacağı düşünülmektedir.

4.  Kümelere Yönelik Destek Programları 144.

Kalkınma Ajansları Tarafından Uygulanması Öngörülen ve Bölgesel Kümelere 
Yönelik “Küme Oluşum ve Gelişim Programı”

Programın temel amacı; Bölgesel kümelerin geliştirilmesi ve ulusal kümelere dönüşmesine 
katkı sağlamak olarak düşünülmektedir. Bu kapsamda, kümelerin ve küme potansiyeli olan 
oluşumların belirlenerek, bunların gelişimleri için destekler sağlaması tasarlanmıştır.

144 Destek Programlarına ilişkin mali hesaplamalar ve belirlenen destek rakamları 2011 yılı cari  fiyatlara göre hesaplanmıştır.
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KA’lar, kümeler için son derece önemli olan analiz ve küme koordinasyon desteğini ve onların 
rekabet güçlerini artıracak çeşitli projelerine destek sağlayacaklardır. Diğer taraftan bölgele-
rinde kümelerle bir arada çalışacak ve ulusal ve uluslararası kaynaklara ulaşmada onlara des-
tek olacaklardır. 

Program iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, yönetim ve koordinasyon ihtiyacını gidermek için 
tasarlanan birime yönelik destek ve kümelerin diğer ihtiyaçlarına yönelik verilebilecek proje 
destekleridir.

Yönetim ve Koordinasyon Birimi Desteği

Çalışma kapsamında yapılan analizlerde, kümeler için en önemli alanlar yönetim-organizasyon, 
tanıtım, rekabet araştırmaları, sosyal faaliyetler, yenilik, finansman ve satış-pazarlama olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden genel olarak bu uzmanlık alanlarının kümeler için ihtiyaç oldu-
ğu görülmüştür. 

Söz konusu alandaki destek ihtiyacının tamamının karşılanması amacıyla kümelerde yönetim 
ve koordinasyon birimi oluşturulabileceği ve kamu tarafından bu alana yönelik destekler sağla-
nabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan bu uygulama ile kamunun birden fazla destek kale-
mi belirleyip kalabalık bir mevzuat düzenleyerek destekleyeceği yönetim alanı sade bir şekilde 
desteklenmiş olacaktır. 

Şekil 4.6’da küme yönetim birimlerinde oluşturulması düşünülen yapı verilmektedir. Her kü-
menin böyle bir yapıya ve kamu tarafından desteklenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Söz konusu yapı, bir genel koordinatör, yönetim ve organizasyon, finansman ve pazarlama, Ar-
Ge ve yenilik uzmanlarından oluşan 4 kişilik sürekli bir ekibi içermektedir. Bunlara ek olarak 
söz konusu kurguda çeşitli ihtiyaç çerçevesinde kullanılacak küme danışmanları da öngörül-
mektedir. Bu yapı kümeden kümeye değişebileceği gibi, kümelerin ihtiyaçları ve rekabet düzey-
lerine göre uzman sayılarının artabileceği düşünülmektedir.

Genel koordinatör bir küme için çok önemli katkılar sağlayabilir. Kümenin başarılı ve rekabetçi 
olmasında çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu yüzden koordinatörün, tecrübeli, kümeyle 
ilgili sektörü, değer zincirini ve dünya uygulamalarına iyi bilen vizyoner nitelikte olmasının çok 
faydalı olacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan küme danışmanları söz konusu alanlar dışındaki ihtiyaçları gidermek amacıyla 
da kullanılacaktır. Küme danışmanları, sürekli çalışmak yerine, belirli günlerde küme için ça-
lışacak (yarı zamanlı-part time), alanlarında uzman kişilerden oluşması kümelerin başarısına 
önemli katkılar sağlayabilecektir.
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Şekil 4.6: Oluşturulması Düşünülen Küme Yönetim Birimi

GENEL 
KOORDİNATÖR

YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON 

UZMANI

FİNANSMAN VE 
PAZARLAMA 

UZMANI

AR-GE VE YENİLİK 
UZMANI DANIŞMANLAR

Söz konusu küme desteği sayesinde kümelerde son derece önemli bir kurumsal yapı oluştur-
manın yanında, bu yapı her an kümenin tüm ihtiyaçları için çalışacak, araştırma yapacak, kü-
menin gelişmesinde ve rekabet gücünün artmasında çok etkili olacaktır. Bu yapı aynı zamanda 
Kalkınma Ajanslarına küme faaliyetlerini yılda 3 kez raporlayacak ve kümelerin izlenebilirliği-
ni artıracaktır.

Genel olarak, kümelerin genel giderlerine sağlanması öngörülen desteğin üst sınırları Tablo 
4.2’de verilmektedir. 

Tablo 4.2’ye göre küme yönetim giderlerine ilk 3 yılda yüzde 75 oranında destek sağlanacaktır. 
Kümelenmenin başlangıç aşamasında kümede yer alan işletmelerin ve diğer aktörlerin çekim-
ser oldukları ve başlangıç maliyetlerinin yüksekliğinin kümenin oluşmasını engellediği için ilk 
üç yıl kamu katkısı yüksek tutulmaktadır. Ancak kümenin getirilerinin oluşmaya başladığı 4. 
ve 5. yıllarda destek oranı yüzde 50 olarak belirlenmiştir. 6. yıldan sonra ise yüzde 25’e düşen 
desteklerin 7. yılın bitiminden sonra ortadan kalkabileceği düşünülmektedir. Yedinci yılın so-
nunda, kümelerin güçlendiği ve söz konusu maliyetlerin karşılayabileceği tahmin edilmektedir. 
Ayrıca kümeler artık söz konusu maliyetlerin aslında kendileri için son derece önemli getiriler 
sağladığını iyice anlamış olacaklardır.

Tablo 4.2: Küme Yönetim Birimlerinin Desteklenmesi

Küme Destekleri Kamu Destek Oranı (Yüzde)

İlk 3 Yıl 75

4 ve 5. Yıl 50

6 ve 7. Yıl 25
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Tablo 4.2’ye dayanarak kümelerin desteklenecek personeline ilişkin aylık tavan ücretler ve üç 
yıllık kaynak ihtiyacı tahminleri aşağıda yer alan Tablo 4.3’te verilmektedir145. Tabloya göre, kü-
melerde desteklenecek personelin aylık maliyeti 38 bin TL olup,  üç yıllık bir dönemde toplam 
maliyetin yaklaşık 1.332 bin TL olacağı ve kamuya maliyetinin ise yaklaşık 999 bin TL seviye-
sinde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Program döneminde yaklaşık 40 kümenin desteklene-
ceği düşünüldüğünde ise yaklaşık 40 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyulacağı anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda verilen desteklerin yaklaşık yüzde 30’u kamuya sosyal güvenlik ve gelir vergisi 
kesintisi olarak geri dönecek ve 4’i yüksek nitelikli olmak üzere her kümede 5 kişilik istihdam 
sağlanacaktır.

Tablo 4.3: Küme Uygulama Biriminin İlk Üç Yıllık Brüt Maliyeti (TL)

Uygulama Birim 
Çalışanları

Aylık 
Maliyet

Yıllık 
Maliyet

Üç Yıllık 
Maliyet

Kamuya 
Maliyet

Kümeye 
Maliyeti

Genel Koordinatör 10.000 120.000 360.000 270.000 90.000
Uzmanlar (3 Çalışan) 18.000 216.000 648.000 486.000 162.000
Ofis Elemanı (1 Çalışan) 2.000 12.000 36.000 27.000 9.000
Küme Danışmanları 8.000 96.000 288.000 216.000 72.000
Toplam Maliyet 38.000 444.000 1.332.000 999.000 333.000

Küme yönetim birimleri, iş planlarının KA’lara onaylattıktan sonra görevlerine başlarlar. 

Bazı kümeler için söz konusu uygulama birimi çok fazla bir örgütlenme olabileceği gibi bazı 
çok gelişmiş kümeler içinse yetersiz kalabilecektir. Bu yüzden uygulamada söz konusu birimin 
kapasitesi kümenin ihtiyacı ve gelişmişliğine göre program uygulayıcı kuruluş tarafından belir-
lenmesinin daha doğru olacağı düşünülmektedir.

Yönetim ve koordinasyon birim desteği, BSTB tarafından uygulanacak program için de geçerli-
dir. BSTB, ulusal küme kapsamında yaklaşık 10 kümeye yönetim birimi desteği verebilecektir. 
Bu kümeler bölgesel kümelerden farklı ihtiyaçları olabileceğinden hareketle, yukarıdaki uz-
man personel sayısı ve verilecek ücretlerde değişiklikler olabilecektir. Bu kapsamda yaklaşık 
maliyet üç yıl için15 milyon TL olarak hesaplanmaktadır.

Proje Destekleri

Kümelerin oluşum ve gelişim aşamalarında; kümelerin verimliliklerini artırmaya, iş ortamla-
rını iyleştirmeye, yenilik yeteneklerini artırmaya, mesleki eğitimi geliştirmeye ve tanıtım gibi 
ihtiyaçlarına yönelik 3 milyon146 TL’yi geçmeyecek ve kamu katkısı yüzde 75 olan projelerin 

145  Tabloda yer alan ücret tavanları belirlenirken, ABİGEM ve KOSGEB Danışmanlık Ücretlerinden Yararlanılmıştır.
146  Bölgesel kümelerin proje tutarları, DTM projesindeki bölgesel karakterli kümelerin hazırladıkları yol haritalarında yer alan 
maliyetlerinden hareketle hesaplanmıştır.
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desteklenmesi düşünülmektedir. Bir kümenin 3 yıllık süre içerisinde 1 projesi program çerçe-
vesinde desteklenebilecektir.

Bu kapsamda 3 yıl içerisinde yaklaşık 40 projenin desteklenebileceği tahmin edilmekte olup, 
toplam maliyetin 120 milyon TL olacağı ve kamu payının ise, 90 milyon TL olacağı hesaplan-
maktadır.

Sonuç olarak KA’lar tarafından kümelere yönelik 3 yıllık bir program tasarlanmıştır. Programın 
toplam bütçesi küme yönetin birimlerine yönelik maliyet ile birlikte yaklaşık 130 milyon TL 
olup yıllık kaynak ihtiyacı ise yaklaşık 43 milyon TL’dir. 

Ayrıca KA’lar bulundukları bölgenin öncelikleri çerçevesinde, küme içerisinde yer alan işletme-
lere ve yeni girişimlere yönelik olarak destek programları uygulamaları kümelerin güçlenme-
sine katkı sağlayacaktır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Uygulanması Öngörülen ve Ulusal 
Kümelere Yönelik “Rekabetçilik ve Yenilik Programı”

Programın amacı; ulusal kümelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak olarak düşünülmek-
tedir. Bu kapsamda kümelerin rekabet gücünü artıracak ve onların yenilik ile Ar-Ge kapasitesi-
ni geliştirecek projelerine destek sağlanması planlanmaktadır. 

Ulusal kümelere de öncelikle yönetim birim desteği verilecektir. Daha sonra ortak Ar-Ge ve 
yenilik projeleri ile faktör koşullarına yönelik iyileştirmeler, sanayi ve teknolojik altyapı proje-
lerine finansal kaynak sağlanması öngörülmektedir.

Söz konusu projeler çağrı sistemiyle alınacak ve değerlendirme sonucunda projeler kabul edi-
lecektir. Projelerin maliyeti en yüksek 20 milyon147 TL olacak ve en az yüzde 25 özel sektör 
katkısıyla gerçekleştirilecektir. Üç yıllık program döneminde yaklaşık 10 ulusal kümenin des-
tekleneceği düşünüldüğünde kamuya yaklaşık maliyetin 150 milyon TL olacağı tahmin edil-
mektedir.

Diğer taraftan, kümelerden gelecek talepler doğrultusunda Ar-Ge ve Yenilik Merkezleri kurul-
ması düşünülmektedir. Söz konusu merkezler işletmelerin teknolojik problemlerinin çözümü-
ne yardımcı olacak kapasitede, kümenin ihtiyacına yönelik ölçme, test ve analizleri yapabile-
cek, filiz işletmelere (spin off) kuluçka merkezi sağlayabilecek, teknoloji transferi konusunda 
danışmanlık verebilecek, sektördeki yenilikleri takip edebilecek ve prototip (ilk ürün) geliştir-
me ile sanayinin Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek kapasitede olacak entegre bir yapı olması 
düşünülmektedir. 

147  Ulusal kümelerin proje tutarları, DTM projesindeki ulusal karakterli kümelerin hazırladıkları yol haritalarında yer alan mali-
yetlerinden hareketle hesaplanmıştır.
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Bu merkezlerin öncelikle gelişmiş OSB’lerde kurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu 
kapsamda program döneminde 3 adet merkez kurulabilecektir. Yenilik merkezlerinin ortalama 
maliyeti 20 milyon TL olup toplam maliyetin 60 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. Kamu-
ya maliyet ise, yaklaşık 45 milyon TL olacağı hesaplanmıştır148. Söz konusu merkezler Sanayi 
ve Ticaret Odası, OSB, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TTGV, Üniversite ve kümelerin ortaklığında 
işletilmesi ve yönetilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Söz konusu merkezlerin, birden fazla kümenin ve en az bir ulusal kümenin bulunduğu bölgeler-
de kurulacağı ve bölgesel yenilik sistemlerinin altyapısını oluşturacağı tahmin edilmektedir.

KOSGEB Tarafından Uygulanması Öngörülen “Girişimcilik ve KOBİ Destek 
Programı”

Bu programın amacı; ulusal kümeler içerisinde işletme başarılarının artırılması ve teknoloji 
tabanlı yeni girişimlerin kurulmasının desteklenmesidir. Bu durum, hem kümenin büyümesini, 
hem de kendini yeniden üretmesini sağlayarak, rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacaktır. 
Bu kapsamda, iki ayrı destek tasarlanmıştır. Söz konusu destekler aşağıda açıklanmaktadır.

Başlangıç Sermaye Desteği

Özellikle rekabet ve değer zinciri analizlerinde ortaya çıkan boşlukları doldurmak amacıyla 
küme içerisinde kurulan yeni işletmelere destek sağlanmalıdır. Bu kapsamda, her yıl kümeler 
içerisinde işlerini yeni kuracak girişimcilere hibe ve kredi desteği sağlanması düşünülmektedir. 
Bu kapsamda her yıl yaklaşık 50 yeni girişime sermaye desteğinde bulunulacaktır. Bu da üçün-
cü yılın sonunda yaklaşık 150 yeni girişimin destekleneceği anlamına gelmektedir. Bu destekler 
iş planı hazırlama, pazar araştırma, teknoloji ve yenilik alanlarında danışmanlık desteklerini ve 
yatırım için makine teçhizat deteklerini içerecektir. Bu kapsamda söz konusu girişimcilerin pro-
jelerine en fazla yüzde 30 destek sağlanarak yaklaşık 300 bin TL lik hibe yada kredi faiz desteği 
sağlanması öngörülmektedir. Maliyetin 3 yılda yaklaşık 45 Milyon TL düzeyinde olacağı tahmin 
edilmekte olup yaklaşık 135 Milyon TL’lik yatırımın oluşturulması anlamına gelmektedir.

Uzun Vadeli Kredi Faiz (Sübvansiyon) Desteği

KOSGEB tarafından küme içerisindeki işletmelere uzun vadeli kredi faiz desteği sağlanacak-
tır. Her yıl küme üyesi 500 işletmeye KOSGEB tarafından Halk Bankası veya Kalkınma Bankası 
aracılığıyla uzun vadeli yatırım ve/veya Ar-Ge kredisi sağlanması öngörülmektedir. Krediler 
en fazla yedi yıl vadeli olurken, kredi miktarı en fazla 1 milyon TL olacak ve KOSGEB 5 puanlık 
faiz sübvansiyonunu üstlenebilecektir. Söz konusu sübvansiyonun KOSGEB’e maliyeti üç yıl-
lık yaklaşık 40 milyon TL olup, 1.000 işletmeye uzun vadeli kredi sağlanması düşünülebilir149.

148  Söz konusu hesaplama, Tematik Araştırma Merkezleri, KOSGEB Labaratuvar ve TEKMER kurulum maliyetlerinden hesaplan-
mıştır.
149  Söz konusu maliyet  yaklaşık olarak 2010-2011 yılı KOSGEB kredi faiz desteklerinden yararlanılarak hesaplanmıştır.
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Destek Programlarının Değerlendirilmesi

Çalışma kapsamında yaklaşık 425 milyon TL’lik bütçeli üç yıllık üç ayrı destek programı tasar-
lanmış olup programların özeti ve tahmini çıktıları aşağıdaki Tablo 4.4’te gösterilmektedir. Söz 
konusu finansmanın önemli bir kısmının bütçe kaynaklarından karşılanılması düşünülmekle 
birlikte çeşitli uluslararası fonlardan da projelere kaynak sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu 
alanda önemli kaynaklar AB fonları ile Dünya Bankası kredileri gelmektedir.

Türkiye için önerilen kümelenme modelinde ağırlıklı olarak sorumluluk KB, BSTB, KA’lar ve 
KOSGEB üzerindedir. Model Türkiye’deki kümeler için ulusal ve bölgesel iki program önermek-
tedir. Ayrıca ulusal programda yer alan kümelerdeki işletme ve yeni girişimcilere yönelik bir 
finansman destek programını da içermektedir.

Üçüncü bölümde belirtilen potansiyel 100 küme ve uygulanan projelerde ortaya çıkan 43 kadar 
küme birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de 3 yıl içerisinde yaklaşık 50 kümenin destekle-
nebileceği tahmin edilmektedir. Her kümede ortalama 100 işletmenin üye olduğu düşünüldü-
ğünde ise, yaklaşık 5.000 işletmenin içinde bulunduğu bir yapının destekleneceği tahmin edil-
mektedir. 

Önerilen modelde BSTB, ulusal kümeleri desteklerken, KA’lar bölgesel kümeleri destekleyecek, 
KOSGEB’in programı ise sadece ulusal kümelere yönelik olacaktır. Türkiye’de önümüzdeki üç 
yıl içerisinde 10 adet ulusal ve 40 adet bölgesel kümenin desteklenebileceği düşünülmektedir.

Söz konusu programlarda bütçenin yaklaşık 85 milyon TL’si ulusal kümelerde girişimciliği 
ve KOBİ’lerin finansal alanlarda desteklenmesine ayrılırken, yaklaşık 340 milyon TL’de küme 
desteklerine ayrılmıştır. Bu kapsamda STB’nin destekleyeceği ulusal kümelere 210 Milyon TL 
kaynak tahsisi düşünülürken, KA’larca desteklenecek bölgesel kümelere 130 Milyon TL kaynak 
tahsisi düşünülmüştür. 

Programın uygulanmasından sonra, kümelerde yer alan işletmeler ve kümelerin gelişmelerine 
yönelik beklentiler ayrıca verilmektedir (Bkz. Tablo 4.4). Söz konusu hedefler, mevcut destek 
programlarının uygulanması, ülke örneklerindeki değerlendirme sonuçları ve tahminlere da-
yanmaktadır. Bu çıktıların tamamı programların uygulaması sonucuna bağlı değildir. Söz konu-
su çıktıların oluşmasında genel ekonomik gelişmelerin de etkisi olacaktır. Bu kapsamda daha 
net sonuçlar ise programın izlenme ve değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkacaktır.
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Tablo 4.4: Öngörülen Küme Programları Özet Tablosu

Küme Oluşturma ve Geliştirme 
Programı Rekabetçilik ve Yenilik Programı Girişimci ve KOBİ Destek 

Programı

Amaç
Bölgesel rekabet ve yenilik gücünü 
artırmak ve ulusal kümeler 
oluşturmak.

Ulusal rekabet ve yenilik gücünü 
artırmak .

Ulusal rekabet ve yenilik gücünü 
artırmak,  kümelerin gelişimi 
ve kendini yeniden üretmesinin 
sağlamak.

Uygulayıcı Kuruluş KA BSTB KOSGEB

Program İçeriği
Kümelerin oluşmasını 
,kurumsallaşması ve gelişmesini 
sağlamak,

Sanayi ve teknolojik altyapı ortak 
yenilik ve Ar-Ge projeleri, verimlilik 
ve faktör koşullarını iyileştirme

Girişimcilik destekleri, yatırım 
finansmanı, işletmelerin Ar-Ge ve 
yenilik Projeleri

Uygulama Düzeyi Bölgesel Ulusal Ulusal

Hedef Kitle Bölgesel Kümeler Ulusal Kümeler
Ulusal kümede yer alan  işletmeler 
ve yeni girişimler

Desteklenecek 
Tahmini Küme Sayısı

40 10
10 Küme içinde 300 yeni girişim ve 
1000 KOBİ’ye kredi desteği

Program Süresi
2012-2015
3 Yıl ve Değerlendirme Sonuçlarına 
Göre Sürekli 

2012-2015
3 Yıl ve Değerlendirme Sonuçlarına 
Göre Sürekli

2012-2015
3 Yıl ve Değerlendirme Sonuçlarına 
Göre Sürekli

3 Yıllık  Yaklaşık 
Kaynak İhtiyacı 

130 Milyon TL 210 Milyon TL 85 Milyon TL

Program Hedefleri

Değişkenler Yüzde
İstihdam Artış Oranı (%) 20
İhracat Artış Oranı (%) 30
Üye İşletme Sayısındaki Artışı (%) 30

5.  Kümelerin Belirlenmesi  ve Desteklenmesi

Kümelerin oluşumundan, programlardan yararlanma aşamasına kadar yapılması gereken bir-
çok işlem bulunmaktadır. Söz konusu aşamalar Şekil 4.7’de özetlenmektetir. 

Kümenin başlangıç aşaması ve oluşum sürecinde çeşitli saha analizlerine ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bu analizlerin yapılması bölgesel bir iş olarak değerlendirilmekle birlikte ülke genelinde 
aynı analiz ve ölçme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Bu yaklaşım, sektörleri ve kü-
meleri karşılaştırılabilir hale getireceği gibi, ülkenin tamamının küme haritasının çıkarılacağı 
düşünüldüğünde, sözkonusu analizler ulusal bir nitelik taşıyacaktır. Dolayısıyla analiz çalışma-
larının Yönlendirme Komitesince belirlenecek bir yöntem ile tek tip olarak yapılması gerektiği 
düşünülmektedir. Bu kapsamda, Bölge Planıları’nda yer alan öncelikli ve güçlü sektörler için 
yapılacak nitel ve nicel analizler ile rekabet analizleri çerçevesinde kümeler belirlenecektir. 
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Şekil 4.7: Küme Oluşum ve Destek İş Akışı

KÜMELERİN 
BELİRLENMESİ

KÜMELERİN 
YAPILANMASI

KÜMELERİN 
ETİKETLENMESİ

KÜMELERİN 
DESTEKLENMESİ

Belirlenen kümelerin oluşum süreçlerinin tamamlanması amacıyla farkındalık yaratacak et-
kinlikler ile işletmeleri bilinçlendirici faaliyetler düzenlenecek ve çeşitli sektörel toplantı ve 
sosyal organizasyonlarla küme bilinci geliştirilecektir. Bu kapsamda OSB ve Sanayi ve Ticaret 
Odalarının destekleri sağlanarak, küme danışma ve yönetim kurulları oluşturularak kümenin 
yapılanması temin edilecektir. 

Kümeler; şirket, kooperatif, dernek ve birlik olabileceği gibi, İtalyan küme destek modelinde 
olduğu gibi, OSB’ler de küme olarak ilan edilebilir. Yukarıdaki oluşumlardan her birinin olumlu 
ya da olumsuz özellikleri bulunmaktadır. Bu konudaki en etkin uygulamanın seçiminin küme-
lere bırakılması ve sınırlama getirilmemesi şeklinde olacağı düşünülmektedir. Ancak başlangıç 
aşamasında kolay uygulanabilir olmasından dolayı kümelerin dernek olabileceği de bir alter-
natif olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan kar amacı gütmeyen kuruluş kavramı küme 
yapılanması içinde uygun olabilir. Bu durumda ise, bir kanun düzenlemesine ihtiyaç bulunmak-
tadır. 

Analizler yapıldıktan ve kümeyi temsil edebilecek hukuki yapı kurulduktan sonra, kümenin 
etiketlenmesi gerekmektedir. Bir kümenin etiketlenmesi, kamu tarafından söz konusu yapı-
lanmanın tanındığı anlamına gelecektir. Etiket verme işlemi Yönlendirme Komitesi kararıyla 
ve uygulaması BSTB tarafından yapılacak, ulusal çapta bir çalışma olduğu düşünülmektedir. 
OSB’lerde olduğu gibi bir sicil verilerek kümelerin etiketlemesi yapılabilir. 

Etiketlemenin yapılabilmesi için kümenin tanımının yapılması ve küme olmanın ölçütlerinin 
belirlenmesi öncelik arz etmektedir. Küme tanımının yapılması ve etiketleme işlemlerini dü-
zenleme ve uygulama çalışmalarının BSTB’nin kuruluş kanununa dayanılarak bir yönetmelikle 
düzenlenebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, küme tanımı yapılırken esnek bir tanımlama ya-
pılması, ulusal ve bölgesel kümelerin ölçütlerinin belirlenmesi uygulamada çıkacak sorunları 
azaltacaktır.

Kümeleri destekleyecek olan kuruluş tarafından etiketleme işlemini başlatmak amacıyla Yön-
lendirme Komitesinin Sekreteryası’na başvuruda bulunulur. Bu ulusal kümeler için BSTB, böl-
gesel kümeler için ise KA’ların sorumluluğundadır. 
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Etiketleme yapılırken Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Program, Ulusal Yenilik Stra-
tejisi, Sanayi Stratejisi ve KOBİ Stratejisi, Sektörel Stratejiler (Otomotiv, elektronik, tekstil gibi) 
ve kümenin bulunduğu Bölge Planı ile küme rekabet analizleri çerçevesinde karar verilecektir. 
Yönlendirme Komitesince söz konusu ölçütlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda BSTB 
tarafından oluşuma küme etiketi verilmesinin uygun olabileceği degerlendirilmektedir. 

Söz konusu etiketin, devlet yardımlarına ulaşma konusunda ön şart olması ve birçok yardı-
ma ulaşmada küme olmak ve küme üyesi olmanın pozitif katkı sağlaması hususu tüm devlet 
yardımları mevzuatına dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. İkinci bölümde görüldüğü 
üzere Fransa’da özellikle yenilik ve Ar-Ge’ye yönelik devlet yardımlarında kümelere ayrıcalık 
tanınmaktadır. Fransa örneğindeki gibi kümeler aracılığıyla verilen destekler ülkenin rekabet 
gücüne bireysel desteklerin sağladığından daha fazla katkı sağlamaktadır. 

Bu etiketleme işlemi tamamlandıktan sonra, kümelere yönetim ve koordinasyon destekleri 
sağlanacak ve bir iş planı çerçevesinde çalışmalara başlanacaktır. Burada öncelikle, küme üye-
leriyle birlikte kümenin strateji ve yol haritasını oluşturması ve söz konusu stratejinin, kümeyi 
destekleyen kurum tarafından yani, BSTB veya KA’larca onaylanmasıdır. Kümeler, ihtiyaçlarını 
strateji ve yol haritalarında tanımlayacak ve buradaki hedeflere ulaşmak amacıyla talep ettikle-
ri destekleri belirteceklerdir. Bu kapsamda hangi desteklere, hangi dönemde ihtiyaç duyulacağı 
eylem planlarında belirlenecektir. Strateji ve yol haritası belirlenen kümeler artık diğer küme 
desteklerinden yararlanabileceklerdir.

Türkiye’de sürecin başlangıç aşamasını geçmiş birçok küme bulunduğu bilinmektedir. Bu kü-
melerin ise öncelikle etiketini alması ve strateji ve yol haritaları destek sağlayan kuruluş ta-
rafından onaylanması gerekli görülmektedir. Ancak, daha önceden çeşitli projeler aracılığıyla 
belirlenmiş kümelerde, küme yönetimlerinin güçlendirilmesi ve kapasitelerinin artırılması da 
gerekmektedir.

6.  Programların İzleme ve Değerlendirmesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları tarafından destek sağlanan kümeler düzenli 
olarak izlenecektir. Kümelerde aşağıdaki veriler toplanacak ve sürekli olarak güncelleştirilebi-
lecek bir veri tabanı ile gerekli değerlendirmelerin yapılması sağlanacaktır. 

Ayrıca, KB tarafından BSTB, KOSGEB ve KA’lar tarafından uygulanması tasarlanan programla-
rın uygulanması sonucunda politika değerlendirmesi yapılması gerektiği düşünülmektedir. Söz 
konusu değerlendirme ile uygulanan programların, ülke, bölge, sektör ve işletmelerin rekabet 
güçlerine katkısı ile etkileri ortaya çıkarılacak ve programlarda ihtiyaç duyulan revizyonların 
ortaya çıkması sağlanmış olacaktır. Programların izlenmesinde dikkate alınacak göstergeler 
aşağıda yer almaktadır:
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• İstihdam Değişimi,
• İhracat Değişimi,
• Yeni Girişimci Sayısı,
• Ciro Değişimi,
• Yeni Ürün Sayısındaki Artış,
• Patent Sayısı,
• Üye Sayısındaki Değişim,
• Geliştirilen Ar-Ge Projeleri Sayısı ve Değişim,
• Yabancı Sermaye Girişi vs.

risk analizi
Kümelenme çalışmalarının Türkiye’de yeni olması, bu alandaki en önemli risklerin başında gel-
mektedir. Konuyla ilgili kurumlarda alınan eğitim ve yurt dışı örneklerinin bilinmesi, bu alan-
daki riski azaltmakla birlikte, uygulamada tecrübe ve birikim eksikliğinden kaynaklanan çeşitli 
sorunların çıkması mümkündür.

Konuyla bağlantılı diğer önemli bir risk ise, kurumsal kapasitelerin yeterliliğidir. Bu konuda 
gerek EB ve BSTB’nin uyguladığı merkezi projeler gerekse KA’lar, OSB’ler ve diğer kurum ve ku-
ruluşların bölgesel faaliyetlerde önemli birikimler elde edilmiş, bu projeler ile tüm kurumlarda 
asgari bir kapasite oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak model çerçevesinde tasarlanan program-
ların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için programların yanında kurumsal kapasitenin  artı-
rılması için çeşitli eğitim ve danışmanlıklar ile uygulama konularında uluslararası tecrübelerin 
kazanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  Bu kapsamda kurumsal kapasitelerin gelişti-
rilmesine ilişkin yönetişim desteklerinin bir proje kapsamında KB tarafından uygulanabileceği 
düşünülmektedir.

Programların en önemli bölümü kümelerin seçimi aşamasıdır. Doğru kümelerin desteklenmesi, 
modelin başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu çerçevede, Kalkınma Ajanslarının küme seçimlerin-
de teknik ölçütler kullanması gerekmektedir. Bu yüzden kümelerin etiketlenmesinin Yönlen-
dirme Komitesi tarafından onaylanması, BTSB ve KA’lar tarafından yürütülecek seçim ve analiz 
süreci bir nevi kontrol niteliğinde olacaktır.

Diğer önemli bir risk ise kamunun bu alanda açıklayacağı destek modeli çerçevesinde oluşa-
bilecek küme benzeri yapıların çok fazla olacak olmasıdır. Bu yapılar daha çok mevcut danış-
manlık sistemleri çerçevesinde harekete geçirilmektedir. Kümelerin belirlenme süreçleri, BSTB 
tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenecek ve böylelikle kümelerin seçimindeki 
rasyonel olmayan müdahalelerin engellenebileceği düşünülmektedir. 

Bütün bunların yanında kümelerin oluşturulmasında başlangıç aşamasından uluslararası alan-
da söz sahibi olacakları aşamalara kadar küme üyesi işletmeler arasındaki güven unsurunu 
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artırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu yönde küçük işletmelerin kendilerini güvende his-
sedebileceği şeffaf yapıların oluşturulmasının küme gelişimine önemli katkılar sağlayabileceği 
düşünülmektedir.

Kümelenme Modelinde OSB’lerin ROLÜ
Kümelenme, güven ve işbirliği esasına dayanmakta olup işletmelerin bir araya getirilmesin-
de, güven duygusunun oluşturulmasında, farkındalık ve bilgilendirmenin sağlanmasında özel 
sektör temsilcilerinin ve yerel birimlerin rolü büyüktür. Bölgesel dinamikler ve öncelikler göz 
önünde bulundurulduğunda özellikle TOBB, TİM ve OSB’ler finansman ve diğer ihtiyaçlar doğ-
rultusunda kümelere destek olacak en önemli yarı kamu ve özel sektör organizasyonlarıdır.

Bu kapsamda, OSB’ler kümelenme için uygun altyapıyı ve ortamı sunmakta olup, kümelenme 
desteklerinde kullanılabilecek önemli birer yapıdırlar. Burada üzerinde durulması gereken 
husus, belirlenen ve belirlenecek küme üyelerinin büyük bir kısmının OSB’lerde yer alıyor ol-
malarıdır. Bu durum bize, söz konusu yapıların küme destek modelinde etkin olarak kullanıla-
bileceklerini göstermektedir. Diğer taraftan ülke örneklerinde de görüldüğü üzere, İtalya’daki 
sanayi ve teknoloji bölgeleri birer küme olarak tanımlanmış ve küme kurgulaması ile destek-
lenmesinde etkin roller üstlenmiştir.

OSB’lerde yönetim kurullarının altında uygulama görevini yürüten OSB Müdürlükleri bulun-
maktadır. Bu müdürlükler OSB’lerin uygulama birimleridir. OSB Müdürlükleri genel olarak 
OSB’lerin alt yapı, enerji, temizlik, güvenlik, sağlık, itfaiye ve çevre gibi konularda hizmetler 
sağlamaktadırlar. Bu yapılara işletmelerin faaliyet alanlarında yaşadıkları sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla bir İşletmeler Müdür Yardımcılığı eklenebilir. Söz konusu müdür yardımcılı-
ğının görevleri, OSB içinde yer alan işletmelerin devlet yardımlarına ulaşması, teknolojik prob-
lemlerine çözüm, danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve kümelenme faaliyetleri 
gibi alanlarda hizmetler sunmak şeklinde tanımlanabilir. Böyle bir yapılanma kümelenmenin 
yanında OSB’de yer alan işletmelerin rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlayabi-
lir.

Bilindiği gibi, OSB’ler finansman kaynaklarını ancak yine OSB için kullanabilirler. Türkiye’de bu 
yapıyı kurabilecek ve finansman eksiği bulunmayan yaklaşık 30 kadar güçlü OSB bulunmak-
tadır. Bu OSB’lerin büyük bir kısmı Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yer almaktadır. 
Bu bölgeler bir önceki bölümde de vurgulandığı üzere, kümelenme politikalarının en başarılı 
olabileceği yığınlaşma bölgeleridir.

Küme modelinde OSB’lerin kullanılmasının, sahiplenmeyi artıracağı gibi, bölgesel çekim mer-
kezi olmaları, önemli altyapılara sahip olmaları ve OSB için kullanabilecekleri finansman kay-
naklarının olmasının da küme projelerinin başarısını artıracağı düşünülmektedir. Nitekim 
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üçüncü bölümde incelenen OSTİM küme uygulamasında sağlanan ivmenin arkasında, yukarı-
daki nedenlerin bulunduğu açık olarak görülmektedir.

Sonuç olarak, kümelenme çalışmalarında OSB yapılarının etkin olarak kullanılabileceği dü-
şünülmektedir. Gerek finansal kaynakları, gerekse mekansal avantajları değerlendirildiğinde, 
OSB’lerin aşağıdaki alanlarda kümeler için önemli katkılar sağlayacaklar sağlayabileceklerdir. 
Söz konusu katkılar aşağıda verilmektedir:

• Kümelerin oluşmasına ve yönetim kapasitelerinin geliştirilmesine finansal ve yönetsel kat-
kılar,

• Kuluçka Merkezleri, Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri, Yenilik Merkezleri gibi arayüzlerin 
kurulmasında mekan, finansman ve yönetim katkısı,

• Kümede veya bölgede oluşturulacak, girişim sermayesi ve kredi garanti yapılarına destek, 
sağlayabilirler,

• Ayrıca tüm bu çalışmalar Organize Sanayi Bölgeleri Üstkurulu tarafından da koordine edi-
lebilir ve kümelenme için gerekli kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlanabilir.

Modelin diğer devlet yardımlarıyla ilişkisi
Küme destek modeli olarak tasarlanan üç programın yanında, kümeler diğer devlet yardımı 
sağlayan kuruluşlar tarafından da öncelikle desteklenmesinin faydalı olacağı düşünülmekte-
dir. Bu kapsamda kümelere ve kümelerde yer alan işletmelere yönelik devlet yardımları Şekil 
4.8’de verilmiştir.

Tasarlanan programlarda mevcut devlet yardımı sisteminden karşılanabilecek ihtiyaçlara kay-
nak ayrılmayacak olup, mevcut sistemin eksikliklerine yönelik ve onu tamamlayıcı nitelikte 
projelerin desteklenmesi uygun olacaktır. 

Kümelerde yer alan işletmelerin yenilik projeleri; TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV tarafından ulusal 
fonlarla karşılanabileceği gibi, Ar-Ge laboratuvar ve araştırma merkezleri Üniversite ve KB ta-
rafından öncelikle karşılanmasının daha fazla ekonomik katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Aynı şekilde, kümenin  OSB’ye veya KSS’ye ihtiyacı gündeme geldiğinde, kümeler adına proje 
desteği sağlayan kuruluş BSTB’nin ilgili birimine başvuracak ve böylelikle ihtiyaç finansman 
ve program öncelikleri çerçevesinde ivedilikle karşılanması sonucunda, devlet  yardımlarında 
bütüncül bir yaklaşım uygulamaya konulmuş olacaktır.

Bu kapsamda genel olarak, uygulamadaki devlet yardımları kümeler içerisinden gelecek talep-
lere duyarlı olacak ve taleplerin öncelikle değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. 
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Şekil 4.8: Kümelere Yönelik Diğer Devlet Yardımları 

KÜME
KOSGEB

KOBİ destek programı 
ve diğer destekler

BSTB
Ar-Ge, yenilik , 

OSB, KSS, TGB ve EB  
destekleri

EB
İhracata yönelik 

destekler ve Yatırım 
Teşvik

KA
Küme oluşum gelişim 

programı ve diğer 
proje destekleri

KB
Yenilik ve AR-GE 

altyapısı yatırımları TÜBİTAK
AR-GE projeleri ve 
insan kaynakları

TTGV
Ar-Ge Projeleri ve Risk 

Sermayesi

HALKBANK VE 
KALKINMA BANKASI

Kredi

 

Modele ilişkin Değerlendirme

Kümelerin oluşmaya başlamasından uluslararası rekabetçi hale gelmesine kadar olan süreçde-
ğerlendirilerek bir destek modeli kurgulanmıştır. Kurgulanan modelde kaynak ve destek ihtiya-
cı daha önce tamamlanmış kümelenme projelerindeki ihtiyaç analizlerine, yapılan mülakatlar 
ve uluslararası gözlemlere dayanmaktadır.

Gerek son dönemde Ekonomi Bakanlığına verilen yatırım teşvik ve diğer ihracat destekleri gibi 
önemli roller, gerekse Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bilim ve teknoloji misyonlarını da yükle-
nerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na dönüşmesi, diğer taraftan yerelde Kalkınma Ajans-
larının gün geçtikçe güçlenmeleri, proje yürütme kapasitelerinin artması ve kurumsallaşmaya 
başlamaları, AB ve gelişmiş ülkelerde küme çalışmalarının merkezde tematik bakanlıklarca yü-
rütülmesinde sağlanan başarılar ve son olarak Türkiye’nin KOBİ ağırlıklı bir reel sektöre sahip 
olması ile girişimciliğin önemi göz önüne alındığında modelin kurumsal yapılanması ağırlıklı 
olarak BSTB, KA’ları ve KOSGEB üzerinden kurgulanmıştır. Kalkınma Bakanlığı’na ise genel ko-
ordinasyon, izleme ve değerlendirme görevlerinin uygun olacağı düşünülmüştür. Ayrıca oluştu-
rulan Yönlendirme Komitesi ile özel sektör ve üniversiteler sisteme dahil edilmiştir.

Model çerçevesinde belirlenen programlar üç yıllık uygulama sonucunda gerekli düzenlemeler 
yapılarak kümelerin desteklenmesine devam edilmelidir. Kümelerin oluşumu ile gelişiminin 
orta ve uzun vadede gerçekleşebileceği unutulmaması gereken önemli noktalardan biridir. 
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Kümelenme yaklaşımı 1990’lı yıllarda, ülkelerin, bölgelerin, sektörlerin ve işletmelerin 
rekabet gücünü artırmak için kullanılan politika araçlarından birisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ülkeler işletme operasyonlarını sübvanse etmenin yanında, kümeleri des-

teklemeye yönelik yapılar oluşturmakta ve onların projelerini desteklemektedirler. 

Son yıllarda tüm dünyada küçük işletmelere verilen önemin artması genellikle onların, yeni-
lik    aralmırıtay küyüb natfarat reğiD .rıdatkamnalkanyak nednirelkenetey amtaray madhitsi ev
ve işletmelere duyulan ihtiyaç tüm ekonomilerde önemini korumaktadır. Bu kapsamda küme-
lenme yaklaşımı, KOBİ yapılanması ile ölçeğe dayalı yapılanmanın bir arada daha büyük ve 
yenilikçi bir ekonomik yapı ortaya çıkarabilecektir. Bu durum bir yandan KOBİ’lerin esnekliği, 
yenilikçiliği ve istihdam oluşturma kapasitelerini ortaya çıkarırken, diğer taraftan ölçek ekono-
milerinin faydaları ile küçüklerin yatırım yapamayacakları alanlarda yatırım yapılmasını sağ-
layabilecek ve her iki yapılanmanın avantajlarını ekonomik değere dönüştürebilecek bir yapı 
oluşmuş olacaktır. Bu yüzden kümelenme yaklaşımı dünyada KOBİ ağırlıklı ekonomiler için 
daha büyük yapılar oluşturabilme fırsatı sağlamaktadır.

İncelenen ülkelerden küme konusunda edinilen en somut çıktılar; (1) küme desteklerinin sek-
töre ve değer zincirine yönelik olarak uygulanması, (2) desteklerde sanayi ve teknolojik altya-
pıya, yenilik ile Ar-Ge’ye odaklanılması ve (3) söz konusu desteklerin çok kurumlu yapılardan 
ziyade, sade bir yapılanma ile kümelere sağlanmasıdır. Bu kapsamda ülkelerin idari, sosyal ve 
ekonomik yapılanmalarına göre çeşitli organizasyonlar bulunmaktadır. 

Küme gelişimi için, işletmeler arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi, rekabetçi bir iş ortamının 
hazırlanması, sosyal sermayesinin güçlendirilmesi, teknolojinin yayılması, yenilik kapasitele-
rinin artırılması, Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, istihdam havuzunun oluşturulması, yeni 
girişimcilerin desteklenmesi, girişim sermayelerinin bölgeye çekilmesi, sanayi ve teknolojik 
altyapının sağlanması, uygun kamu politikaları arasında yer almaktadır. 

Küme oluşumlarının ilk aşamalarından, başarılı bir küme yapılanmasına geçiş, uzun ve riskli 
bir süreci içermektedir. Küme uygulamalarının başarılı olabilmesi için öncelikle güven unsuru, 
sosyal sermaye, girişimcilik, nitelikli iş gücü, rekabetci bir iş ortamı, sanayi ve teknolojik alt 
yapı ve etkin devlet yardımları gerekmekle birlikte, hızlı büyüyen ve başarılı kümelerin çoğun-
da teknolojik gelişim en önemli gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’de uygulanan ekonomi ve sanayi politikaları, kümelenme yaklaşımını içeren benzer bir 
yapıda devam etmektedir. Bu kapsamda işletmelere, bir taraftan yatırım teşvikleri, Ar-Ge proje 
destekleri, kredi faiz destekleri ile danışmanlık ve eğitim gibi çeşitli devlet yardımları sunarken, 
diğer taraftan onların ölçek ekonomilerinden yararlanabilmeleri için mekansal ve teknolojik 
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altyapı eksiklikleri öncelikle sanayinin yoğun olduğu bölgelerde olmak üzere giderilmektedir. 
Bu uygulamaların en önemlileri; OSB,  KSS, TGB, Araştırma Merkezleri, İŞGEM, TEKMER’lerdir. 

Çalışma kapsamında tespit edilen en önemli hususlardan birisi, Türkiye’de uygulanan sektörel 
ve bölgesel yatırım teşviklerinin, çeşitli proje ve çalışmalarla belirlenmiş kümelerin bulunduk-
ları bölgelerde o sektörlere yönelik veriliyor olmasıdır. Ancak bu politika ve uygulamalar kü-
melenmeyi dolaylı olarak desteklemesine rağmen Türkiye’de sistematik bir kümelenme destek 
modeli bulunmamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın dördüncü bölümünde bir model önerisi 
sunulmuştur. Söz konusu model; politika, hedef, mevzuat ihtiyacı, kurumsal yapılanma ve des-
tek programlarını içermektedir. 

Yapılan analizler ışığında Türkiye’deki kümeler kavramsal olarak çeşitli ölçütler (ihracat, istih-
dam, yenilik gibi) çerçevesinde “İşletme Ağları”, “Bölgesel Kümeler” ve “Ulusal Kümeler” ola-
rak sınıflandırılmıştır. İşletme ağları, çeşitli ihtiyaç ve projeler kapsamında bir araya gelen ve 
sayıları sınırlı işletmelerden oluşan gruplar olarak tanımlanmıştır. Bölgesel ve ulusal kümeler 
ise genel olarak ekonomiye olan katkıları çerçevesinde kavramsallaştırılmıştır. Ulusal kümeler; 
yenilik, Ar-Ge, ihracat ve istihdam gibi ölçütlerle bölgesel kümelerden ayrılmaktadır. Ulusal kü-
meler Türkiye’nin uluslararası alanla bağlantısını kuran ana sektörlerden oluşurken, bölgesel 
kümeler ise bulundukları bölgelerde istihdam ve ihracat açısından önemli potansiyele sahip 
oluşumlar olarak değerlendirilmiştir. Zamanla işletme ağlarının, bölgesel kümelere, bölgesel 
kümelerin ulusal kümelere dönüşmesine ve ulusal kümelerin ise uluslararası pazarlarda başa-
rılı olmalarını sağlayacak bir küme destek mekanizmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu kapsamda; bölgesel kümelerin KA’larca desteklenmesi düşünülürken, ulusal kümelerin 
BSTB tarafından desteklenmesi öngörülmüştür. KOSGEB’in ise işletme ağlarına yönelik des-
teklerini etkinleştirerek hizmet sağlaması öngörülmektedir. Diğer taraftan EB tarafından hali 
hazırda kümelere yönelik sağlanan uluslararasılaştırma destekleri ihtiyaca göre geliştirilerek 
devam edilmesi gerekmektedir.

Küme desteklerinde önceliğin, Türkiye’nin rekabet gücüne en fazla katkı sağlayacak alanlarda 
oluşacak ulusal kümelere verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer taraftan; rekabet gücü, 
istihdam, verimliliği artırmak ve gelişerek ulusal kümelere dönüşebilmek amacıyla öne çıkan 
bölgesel kümeler desteklenmelidir. Her iki yaklaşımla desteklenecek kümeler belirlenirken; 
katma değer, yenilik, ihracat düzeyi, küme içindeki işletme sayısı, mevcut ve yaratılacak istih-
dam, il, bölge ve ülke ekonomisine olası katkıları gibi alanlar temel ölçütlerdir. Bunlar çerçe-
vesinde oluşacak destek mekanizmaları, ülkeye, sektöre, bölgeye ve işletmelere en fazla getiri 
sağlayacak kümelerin desteklenmesini sağlayacaktır. Bunların yanı sıra, işbirliği yapan işletme 
gruplarının bölgesel kümelere dönüşmesine yönelik destekler iyileştirilerek etkin bir şekilde 
KOSGEB tarafından sürdürülmelidir.
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Çalışmada kümelere, yönetim ve koordinasyon, eğitim, danışmanlık, altyapı, yenilik, ortak Ar-
Ge çalışmaları ve ülke dışında yer alan kümelerle ağlar oluşturulması ve ihracat kapasitesini 
artırıcı destekler sağlanması öngörülmüştür. Kamu desteğinin miktarı ve niteliği belirlenirken, 
kamunun kümelerin geliştirilmesinde ivme sağlayıcı bir rol üstlenmesi, küme üyelerinin katı-
lımcılığının sağlanması ve kümenin sürdürülebilir bir yapıda olması gerektiği göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Bu kapsamda desteklerde ortak finansman temel ilke olup, kümelerin oluşma 
aşamasında verilen desteklerde kamunun daha fazla katkı sağlamasının küme oluşumları için 
faydalı olacağı düşünülmektedir.

Uluslararası alanda başarılı büyük işletmelerin, küçük işletmelerle bir arada oluşturdukları 
kümelerin başarılarının, diğer küçük yapılarla karşılaştırıldığında, daha yüksek seviyelerde 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de güçlü ve uluslararası bağlantılara sahip bü-
yük şirketlerin, beyaz eşya, elektronik, otomotiv, makine, tekstil ve konfeksiyon gibi alanlarda 
önemli yatırımları bulunmaktadır. Türkiye’de kümelerin desteklenmesinde bu durumun de-
ğerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Kümelenme destekleri aynı zamanda ana-yan sanayi bütünleşmesini artıracaktır. Ana sektör-
lerin yan sanayilerinde kümelerin desteklenmesi, önümüzdeki dönemde ana sanayilerin de re-
kabet gücünü artıracağı gibi, diğer taraftan dışa bağımlı ihracat yapısının da dönüşmesine katkı 
sağlayacak ve ara malı ithalatını azaltacaktır. 

Sanayi ve girişimciliğin yeterince gelişmediği ve kümeler için gerekli kritik kütlenin bulun-
madığı bölgelerde, kümelenme yaklaşımı ve destekleri faydalı olmamaktadır. Daha ziyade bu 
bölgeler için girişimcilik ve KOBİ desteklerinin etkin olarak sağlanmasına ve temel altyapıya 
ilişkin sorunların çözümüne odaklanılması gerekmektedir. Bu kapsamda, kümelenme için ye-
terli koşulların olmadığı, işletme sayısı ve yığınlaşmanın düşük olduğu veya sosyal şartların ge-
lişmediği durumlarda uygulanacak yapay küme destekleri ile zorlama küme oluşturmak, kamu 
kaynaklarının etkin kullanımını azaltacak ve o bölgelerdeki işletme ve yeni girişimlere verile-
cek desteklerin azalmasına neden olabilecektir. Dolayısıyla kümelerin belirlenme sürecinde, 
yapılacak rekabet analizlerinin önemi artmaktadır.

Türkiye ekonomisi işletme yapısı itibarıyla KOBİ ağırlıklı bir ekonomidir. KOBİ’lerin, küçük-
lükleri, risklere yönelik zayıflıkları, aile işletmeleri olmaları ve genellikle fason çalışmaları gibi 
nedenlerle bu işletmelerde güven unsuru son derece düşüktür. KOBİ’lerin, büyük işletmeler ve 
küme üyesi olabilecek diğer aktörlerle bir araya getirilerek, aralarındaki güven duygusunun ge-
liştirilmesi kritik öneme sahip olup, desteğin en çok hissedildiği aşamalardır. KOBİ ağırlıklı bir 
ekonomi içerisinde kümelenme çalışmalarının başarılı olması, onları büyük işletmelerle aynı 
ağlarla bir araya getirmeye ve güven unsurunu geliştirici faaliyetler ile birbirleri arasındaki 
ilişkiler geliştirilmesine bağlı olduğu gerçeği, proje uygulayıcıları tarafından değerlendirilme-
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lidir. Diğer taraftan KOBİ’lerin büyük işletmelerle bir araya gelmesinde KOBİ’lerin ticari veya  
diğer konularda kayıplara uğraması yada kümelenme yaklaşımının tamamıyla büyük işletme-
lerin lehine gerçekleşmesinin engellenmesine yönelik, küçükleri koruyucu önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Bu durum kümelenme çalışmalarında başarıyı da artıcaktır.

Kümelenme konusunda BROP bölgelerinde yapılacak desteklemelerde Kalkınma Bakanlığı 
koordinasyonunda Küme Geliştirme Projesi hazırlanıp IPA fonlarından yararlanılması, hem 
KA’ların kümelere verecekleri desteklerde kaynak ihtiyacını giderecek hem de BROP bölgesin-
de kümelenme uygulamalarının koordinasyonu sağlanmış olacaktır.

Diğer önemli husus ise kümelenme uygulamalarında başarılı olunabilmesi için güçlü, tanın-
mış ve  rekabetçi üniversite, araştırma merkezi ve teknoloji bölgelerine sahip olunmasıdır. 
Önemli yeniliklerin yapılması, tasarımların gerçekleşmesi ve Ar-Ge projelerinin geliştirilerek 
prototiplerin üretilmesi güçlü bir bilimsel altyapıya dayanmaktadır. Kümelenme oluşumların-
da üniversitelerin küme oluşumlarında görev alması onları desteklemesi kümelerin başarısını 
belirleyecek unsurlar arasındadır. Kümelere devlet yardımları sağlanırken bir üniversite, araş-
tırma merkezi veya enstitü tarafından desteklenmelerinin ön koşul olarak belirlenmesi hususu 
değerlendirilmelidir.

Devlet yardımları sisteminin, kümelenme desteklerinde tamamlayıcı olarak organize bir şekil-
de kullanılması ve bu kapsamda devlet yardımı mekanizması içinde yer alan programların de-
ğerlendirilmesi ve sürekli olarak iyileştirmeler yapılması son derece önemlidir. Bu programlar, 
bir yandan tüm işletmelerin rekabet gücünü artıracakken, diğer taraftan kümelerin gelişimine 
katkı sağlayacaktır. Söz gelimi, Türkiye’de devlet yardımları içinde işletmelere yönelik uzun va-
deli kredi desteği ve girişim sermayesi sistemi yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bu alanlarda 
katedilecek mesafe Türkiye’nin rekabet gücüne çok büyük fayda sağlayacaktır.

Çalışma kapsamında, devlet yardımları sisteminde eksiklik olarak belirlenen ve kümelenmeye 
katkı sağlayacağı düşünülen bazı destekler kurgulanmıştır. Bunlardan (1) uzun vadeli proje 
kredisi, (2) 1 milyon TL’nin altındaki yatırımların bölgesel önceliklere göre yatırım teşviklerin-
den yararlanması, (3) girişim sermayesi ve kredi garanti uygulamalarında bölgesel çeşitliliğe 
gidilmesi ve (4) OSB’lerin başarılarını artırmak üzere bu bölgelere devlet yardımlarında pozitif 
ayrımcılık sağlanması hususlarının, uygulayıcı kuruluşlar tarafından öncelikle değerlendiril-
mesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde bölgesel yatırımları teşvik amacıyla, KB koordinasyonun-
da ve KA’ların uygulaması ile görece daha düşük ve bölgesel nitelikli yatırımların desteklene-
bileceği düşünülmektedir. Böylece EB tarafından ülke çapında büyük ölçekli yatırım teşvikleri 
verilirken, daha küçük ve bölgesel nitelikli yatırımlarda KA’lar tarafından bölge öncelikleri çer-
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çevesinde desteklenmiş olacak ve küçük yatırımcıların da vergisel avantajlardan yararlanması 
sağlanmış olacaktır.

Sonuç olarak, bugüne kadar çeşitli kümelenme projeleri ve çalışmaları başta Ekonomi Bakan-
lığı olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı ve OSTİM OSB 
tarafından başarılı bir şekilde yürütülmüş ve yürütülmektedir.  

Ancak kümelenme konusunda artık daha bütüncül, ulusal, bölgesel ve sektörel dinamiklari bi-
rarada gözeten ve işbirliğine dayalı yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda çalışma-
nın son bölümünde ortaya konulmaya çalışılan küme destek modelinin Türkiye için baz oluştu-
rabileceği düşünülmektedir.

Türkiye’nin küme politikasını ve destek modelini, ülke, bölge ve işletme düzeyinde rekabet gü-
cünü artıracak bir şekilde kurgulaması gerekmektedir. Böylece bir yandan orta ve ileri tekno-
loji alanlarındaki rekabet gücü uluslararası düzeye çıkarılarak, yenilik ve Ar-Ge çalışmalarına 
odaklanılırken, diğer taraftan kümelenmenin bölgesel kalkınma aracı olarak kullanılması sağ-
lanacaktır. 

Türkiye’nin uzun dönemli ekonomik gelişmesini sürdürebilmesi ve rekabet gücünü artırabil-
mesi, teknolojik yeteneğini hızla güçlendirmesi, teknoloji yoğun sanayilerini geliştirilmesi ve 
üretim ile ihracat yapısını teknoloji yoğun alanlara dönüştürülmesiyle mümkün olabilecektir. 
Küme seçimlerinde bu hususların dikkate alınması, kümelenme yaklaşımına ağırlıklı olarak 
yenilik çerçevesinde yaklaşılması ve kümelerin söz konusu yapısal dönüşümde etkin bir araç 
olarak kullanılması reel sektörün rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Bu çerçevede başta otomotiv, beyaz eşya, makine, elektronik ve savunma sanayi olmak üzere 
Türkiye’de çeşitli projelerle ortaya çıkmış ulusal kümelerin ivedilikle desteklenmesi ve ulusal 
küme potansiyeli olan bölgesel kümelerin geliştirilmesi Türkiye’nin bölgesel ve ulusal rekabet 
gücünde artış sağlayacaktır.  Ayrıca,  kümelerin  filizleri  olan  işletme  ağlarına  yönelik verilen
desteklerin iyileştirilmesiyle bölgesel nitelikte önemli istihdam ve katma değer artışları sağla-
nacaktır. 
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İspanya Küçük Orta Girişimciler Politikaları Genel Müdürlüğü

Finansa Sanayi Bakanlığı Sanayi ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
Fransa Sanayi Bakanlığı Girişimcilik Genel Müdürlüğü
Fransa Bölgesel Sanayi Araştırma ve Çevre Direktörlüğü  

DPT Devlet Planlama Teşkilatı

DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı

EB Ekonomi Bakanlığı
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ECO Avrupa Küme Gözlemi 

EDA ABD Ekonomik Kalkınma Örgütü (Economic Development Administ-
ration) 

FDI Doğrudan Yabancı Yatırım

GAPGİDEM Güneydoğu Anadolu Projesi Girişimci Destekleme Merkezi

GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

HM Hazine Müsteşarlığı

IBG Yenilikçi İş Gruplama

IKED Uluslararası Bilgi Ekonomisi ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Kuruluşu 
(International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise 
Development)

IPI İtalyan Sanayi Destek Ensitüsü

İTKİB

İZKA

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracat Birliği

İzmir Kalkınma Ajansı

JETRO Japon Dış Ticaret Kuruluşu (Japan External Trade Organisation)

KA Kalkınma Ajansı

KB Kalkınma Bakanlığı

KOBİ Küçük ve Orta Boy İşletme

KSS Küçük Sanayi Sitesi

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı 

KG

METI

Küme Girişimi

Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Ministry of Economy, 
Trade and Industry)

MEXT Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology)
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MIUR

OSBÜK

OECD

İtalya Üniversiteler ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı
(Ministry for University and Research)

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic 
Cooperation and Development )

OSEO Fransa Yenilik Ajansı

OSTİM OSB OSTİM Organize Sanayi Bölgesi

STB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

SPL Bölgesel Verimli Sistemler İnsiyatifi (Local Productive Systems)

SSM

TGB

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

UNIDO

UNDP

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (United Nations Industrial 
Development Organization 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development 
Programme)

URAK
YPK

Ulusal Rekabet Araştrımaları Kurumu

Yüksek Planlama Kurulu
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Mehmet Cansız

2001 Yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda Planlama Uz-
man Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

2004-2005 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetle-
me Kurulu’nda (DDK) DDK Uzmanı olarak görev yapmış-
tır.

2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda KOBİ’ler, 
Girişimcilik ile Sanayi ve Teknoloji bölgeleri konularında 
Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır. 

Hâlen Kalkınma Bakanlığı’nda Planlama Uzmanı olarak 
girişimcilik, KOBİ’ler, sanayi ve teknoloji bölgeleri ile kü-
melenme alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Daha önce yayımlanmış iki kitap çalışması bulunmakta-
dır.

(1) Türkiye’de KOBİ’ler ve KOSGEB. Uzmanlık Tezi. Anka-
ra: DPT Yayınları, 2008.

(2) Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikaları ve 
Uygulamaları. Ankara: DPT Yayınları, 2010. 






	küme kapak.pdf
	kümelen katalog



