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1. GĐRĐŞ 

Rekabeti, seçme özgürlüğünden tüketici egemenliğini ya da kaynak sağlamadaki 
optimizasyondan bilgilendirme zorunluluğuna değin birçok kesin ifadeler içermektedir. Bütün 
bu ifadelerdeki ortak nokta ise tüketici ya da müşteridir. Müşteri, nihai olup olmadığına 
bakmaksızın sürecin tümünde izlenmesi gereken temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. 
Tedarik ağı içerisinde yer alan herkes biraz da merkezin etkisi ile sürece sağladığı katkıyı 
güçlendirmeye ve müşterinin tatmin niteliğini onun koşullarına bağlı olarak tatmin etmeye 
çalışıyor. Ve en etkin boyut ise müşterinin hız ve zaman kavramlarına bağlı olarak dünyanın 
her yerinde kendini göstermesidir. Bu gösterge ise rekabetin farklı açılımlarını sağlamakta 
çünkü firma temelinde bölgeye ve ülkelerin varlığına değin birçok kalkınma ve büyüme 
hedefleri sınır gözetmeksizin dünya müşterisinin mutluluğunu aramaktadır. 

Dönüşüm de bu aslında bağlamda belirginleşmektedir. Artık “siyah araba” yerine 
aynı segmentteki birbirine çok yakın araçların marka değerleri, bakkalın yerine geniş bir 
tüketim haznesine sahip zincir marketlerin albenisi ön plana çıkmaktadır. Bu durum rekabet 
sürecindeki gerçekçiliğin vurgulandığı ve üreticiler arasındaki etkinliğin sağlanmasında da 
“bir uzman üstünlük” sağlayarak pazarda daha etkin olma konusunda çok sayıda çalışmayı 
ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmaların kimisi eş zamanlı bir dönemde ortaya çıkarken kimisi 
daha belirleyici olabilme konusunda kendisini sürekli yenilemektedir. Rekabet üstünlüğü için 
ayrı bir kulvar oluşturma çabalarından takipçilik yoluyla yaygın bir pazar etkinliği sağlamaya, 
maliyet liderliği ve farkındalık oluşturma çabalarından hala yok edici bir yöntemin geçerliği 
olduğunu ifade edenlere değin geniş bir zincir sürecin öğrenilmesinde önemli adımlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Firmalar açısından izlenmesi gereken bütün yöntemlerde ilk adım firma olarak 
mevcudun belirlenmesi gerekiyor ki; hız ve zamanla senkronize edilmiş bilgi üçüncü bir 
unsur olarak pazarda yerini almaktadır. Yani sizin,  rakibinizin ve koşulların varlığını nasıl 
algıladığınız ve bu bağlamda rekabeti nasıl tanımladığınız önem kazanmaktadır. Burada ölçek 
önem kazanmakla birlikte özellikle firmanın ölçek varlığını doğru tanımlaması ve pazar 
yapılanmasının büyüklüğünü doğru analiz etmesi gerekmektedir. Bir başka ifade ile dev 
ölçekteki bir küresel şirketin analiz ve vizyon körlüğü ile orta ölçekteki bir firmanın işletme 
katılığına uğraması aslında her ikisinin de farklı yollar izleyerek “üretici narsizme” ulaşması, 
yine her ikisinin de zorluklarla ya da  rakiplerle  baş etmesini imkansız kılmaktadır.   
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Bu durum öncelikle rekabet yapısı içerisinde işbirlikçi, ortaklaşa vb. gibi kavramların 
öğrenilmesini ve pazardaki yalnızlıktan vazgeçilerek, ortak bir çıkar doğrultusunda nasıl ve 
hangi ölçüde hareket edilmesi gerektiğini öğretmektedir. Öğrenmek rekabet sürecinin nasıl 
değiştiğini ya da dönüştüğünü ortaya koymada önemli bir ipucudur. Aynı zamanda 
ölçeklerdeki farklılığın özellikle merkez çevre ilişkisi bağlamında KOBĐ lerin büyüklere karşı 
ya da büyüklerle birlikte ne yapması gerektiğini öğretmektedir. Çünkü gereksinimin boyutu 
doğru bir pazarlık çerçevesinde karşılıklılığı anlatan bir yaşam döngüsünü ortaya 
koymaktadır. GM ile mahalledeki bakkalın düştüğü zor durumda aslında her ikisinde de aynı 
değer eksiklikleri görülmekte ve bu durum “rekabeti yönetememek” biçiminde 
tanımlanmaktadır. Yani her iki durumda da analiz becerisindeki yetmezlik ve vizyon 
bozulması sonucundaki bilinç kaymasının neden olduğu algılama güçlüğü ortak sonuçları 
doğurabilmektedir. 

2.BĐRLĐKTE YAŞAMANIN TEMEL KOŞULU OLARAK REKABETĐN 
ÖĞRENĐLMESĐ: KÜMELENME 

1950’li yıllardan itibaren literatürde yer bulmaya başlayan kümelenme kavramı, 
özellikle son 15 yıldır akademik çevreler ve uygulayıcılar tarafından yoğun bir biçimde 
tartışılmakta, endüstriyel alanların varlığı ve yerel kalkınma adına önemsenmektedir ( DTI 
White Paper, 1998).  

Öncesinde Marshall (1890) tarafından endüstriyel bölge olarak tanımlanmış ve yine 
Marshall tarafından günümüzdekine benzer biçimde: 

a-Bir sanayinin kuruluş yeri niçin önemlidir? Nasıl bir öneme haizdir?   

b-Küçük firmalar nasıl/niçin daha etkili ve rekabetçi olurlar/olmalıdır? Sorularının 
karşılığı olarak birbirlerine benzer niteliğe ve karaktere sahip olan firmaların tanımlanmış 
olan özel bölgelerde bir araya gelmesi biçiminde ortaya konulmuştur (Humphrey ve Schmitz, 
1995).  

Porter’ın ulusların rekabet üstünlüğü ile ilgili yaptığı çalışmaların ortaya 
çıkmasından bugüne değin kümelenme kavramı ve analizi, ulusal ve bölgesel ekonomilerin 
yenilikçi özelliklerinin ve rekabetçi güçlerinin belirlenmesinde popüler bir araç haline 
gelmiştir. (Fallah, 2005) . Nitekim rekabetçi kümeler aynı coğrafi bölgede bulunan araştırma 
enstitüleri, tedarikçiler, müşteriler ve rakipler ile birlikte şirketler için verimli, elverişli bir iş 
ortamı sağlayan ekonomik kalkınmanı güçlü motorları ve yenilik için öncüler biçiminde 
tanımlanmaktadır. 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1548&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en) 

Porter ’a göre: “Sektörel, bölgesel ve yerel rekabet gücünü artırıcı, aynı zamanda, 
kalkınma modeli de olarak görülen kümelenme, birbirlerine katma değer ekleyen üretim 
zinciri ile bağlı, karşılıklı bağımlı tedarikçileri de içeren (1) firmalar ve/ veya işletmeler, (2) 
bilgi üreten kurumlar (üniversiteler, araştırma kurumları, mühendislik şirketleri vs.), (3) 
destekleyici kurumlar (acenteler, danışmanlık şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri vs.), (4) 
müşteriler, (5) kümelenmeyi destekleyen ilgili kamu kurumları Đl Özel Đdareleri, KOSGEB 
vs.), (6) sektörel sivil toplum kuruluşları ve (7) yerel yönetimler, (8) sektöre yönelik medya, 
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ve (9) kontrol ve standartları düzenleyen kuruluşlar tarafından oluşturulmuş ağ ve bunların 
coğrafi bir alanda yoğunlaşmalardır” (Porter, 1995; 1998). 

Avrupa Komisyonu “Avrupa Birliği`nde Dünya Standartlarında Kümelere Doğru: 
Geniş Tabanlı Đnovasyon Stratejisi`nin Uygulanması” adlı Tebliğ’inde kümeleri, birbirlerine 
yakın biçimde konumlamış olan ve özel alanlarda uzmanlık, hizmet, kaynak, tedarikçi ve 
beceri geliştirecek kadar yeterli düzeye ulaşmış işletme, ilgili ekonomik aktörler ve kurumlar 
grubu olarak tanımlamıştır (“Avrupa Birliği’nde Dünya Standartlarında Kümelere Doğru: 
Geniş Tabanlı Inovasyon Stratejisinin Uygulanması”, EC COM (2008) 652, 17.10.2008.) 

Bu bağlamda yaşanan bölgenin gelişimi ve ekonomik kalkınma adına önemli bir araç 
olan kümelenme, rekabette üstünlük sağlamada özellikle KOBĐ ölçeğinde faaliyet gösteren 
firmalar açısından önemlidir. Özellikle rekabet kavramının anlam değiştirmesi ve değer 
zincirinin yapısal farklılaşması kavramın önemini arttırırken, gelişmiş ekonomilerde yaşanan 
deneyimler diğer ülkeler açısından da dikkat çekici hale gelmektedir. 

Kümelenme sürecinde  önemli olan bölgelere ilişkin doğru veri derlemesi yaparak 
bölgesel  yetkinliklerin ve yeteneklerin analiz edilmesidir. Bu analiz sonucunda bölgenin 
poltikası belirlenmeli ve rekabet sürecinde üstünlüklerin sağlayacağı avantajlar ortaya 
konulmalıdır. Etkin bir kümelenme politasının yürütülmesinde ise yapılan teknik analizler ve 
masa başı çalışmalarının yanı sıra, özellikle sosyal sermaye oluşumu ile sahadaki firmaların 
yatkınlığı ve gönüllülüğü başarı için temel şarttır. Bunun yanı sıra özellikle kültürel dokunun 
sürece ilişkin etkiliğini de gözönüne almak gerekmektedir. 

3. KONYASANAYI BÖLGESI ĐÇIN KÜMELENME SÜRECI 

Dünyanın bir çok bölgesindeki başarı örnekleri, ülkelerin kalkınmadaki önceliklerini 
anlatmakta dikkat edilmesi ve izlenmesi gereken örnekler. Đtalya, Almanya,Đngiltere, Hollanda 
gibi bir çok Avrupa ülkesi bölgesel olarak kalkınma modelinde bunu kullanırken, Almanya 
her bir eyaletin temel yetkinliğini ve yeteneğini tanımlayarak rekabeti eyaletten uluslar arası 
ölçeğe taşıyor. Bunun yanı sıra A.B.D. ve Latin Amerika ya da Kore’de kümelenme 
örmeklerini görmek mümkündür. Japonya kültürel donanımına bağlı olarak farklı bir biçimde 
de olsa bu kavramı içselleştirmiş durumdadır. Ancak her bir coğrafyanın örnekleri evrensel 
doğrular ve ilkelerin varlığını kullanmakla birlikte özgünlükler üreterek ya da bunları bilerek 
kendi kümelerini oluşturuyorlar. Bu durum toplumsal dinamiğin asla kümelenme sürecinde 
göz ardı edilmemesini ortaya koyuyor. Ulaşılan nokta Türkiye açısından önemli dersler ortaya 
koymakta ve uygulama sürecindeki farklılıklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Türkiye’de çok yeni bir uygulama alanı olmakla birlikte, akademik anlamda daha 
önceleri bir çok ciddi çalışma yapıldığını bilinmektedir.  

Konya için kümelenme süreci Konya Sanayi Odasının 2006 yılında yürüttüğü 
çalışma ile başladı. Yapılan çalışmanın ilk adımında Konya’daki sektörlerin tanımlanması ve 
sektörlerden elde edilen bilgilere bağlı olarak sanayinin yapısal durumu ortaya konulmaya 
çalışıldı. AB projesi ile başlatılan süreç farklı fonlar ile yürütülmüş olup, üç farklı sektörde 
uygulama devam etmektedir. Başlangıçtan itibaren sürecin adımlarını aşağıdaki biçimde 
sıralamak mümkündür: 
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Şekil. 1. Bir Proje Bağlamında Konya Kümelenme Sürecinin Adımları 

Faaliyetin Adı Süresi Kapsamı Sonucu 

Koordinasyon 
merkezinin 
oluşturulması 

15–12–
2006/25–01–
2007 

 
Projenin daha sağlıklı ve 
verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi için 
bağımsız bir mekân 
oluşturulmuş ve mekân için 
gerekli malzemeler 
alınmıştır. 
 

 
 
 
 
Proje süreci başlatılmıştır. 

 
 
 
Saha/Anket 
Çalışmasının 
Uygulanması 

 
 
 
14–02–
2007/25–04–
2007 

 
Konya ilinde 1400 (2000 x 
%70 =1400 örneklem)  firma 
üzerinde kümeleşme anket 
çalışmasının saha kısmı alt 
yükleniciye ihale (Davet 
usulü) edilerek 
gerçekleştirilmektedir. Proje 
uygulama eğitimlerinin 
gecikmesi sonucunda hizmet 
ihalelerinin tam olarak nasıl 
yapılacağının bilinememesi 
ve yapılacak olan anket 
çalışması için anket 
sorularının gerekli 
revizyonu, verilerin daha 
hızlı değerlendirilmesi ve 
sistematik bir hale 
getirilmesi amacı ile optik 
form haline dönüştürülmesi 
ve optik form tasarımlarının 
uzun sürmesi ile faaliyet bir 
aylık gecikme ile 
uygulanmıştır.  
 
 

 
 
 
1400 işletme üzerinde anket 
çalışması yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda 
yapılan analiz neticesinde 
pilot sektör seçilmiş ve 
seçilen pilot sektörle ile 
ilgili kapsamlı bir araştırma 
yapılmıştır. Gerek analiz 
sonuçları gerekse pilot 
sektörle ilgili rapor 
oluşturulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đstatistiksel Analizin 
Yapılarak 
Kümeleşmeye Đlişkin 
Analiz Bulgularının 
Yorumlanması 

 
 
25–04–
2007/11–05–
2007 

 
 
 
 
 
Uzman ekip tarafından 
analiz sonuçları 
yorumlanmıştır. 

 
Bölgenin sanayi profili 
ortaya çıkarılmıştır. Yapılan 
araştırma ile ilgili bir rapor 
oluşturulmuştur. Yapılan 
analiz sonucunda 
Kümeleşme potansiyeli en 
yüksek olan otomotiv 
sektörü pilot sektör olarak 
seçilmiştir. 
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Ağların ve Kümelerin 
Faydalarının 
Đşletmelere 
Anlatılması (Sektör 
(tüm sanayi kolları) 
Temsilcileri ile 
Toplantı) 
OSB Toplantı Salonu 
 

01–05–
2007/25–05–
2007 
Saat:14.30 

Konya sanayi bölgelerindeki 
bütün firmaların çağrıldığı 
geniş katılımdı bir toplantı 
düzenlenmiştir. Yapılan 
program Dünya Gazetesinde 
yayınlanmıştır. Yerel 
gazetelerde toplantı ilgili 
haberler çıkmıştır. 

Toplantıda kümeleşme ve 
ortaklaşa rekabet 
konularının anlatıldığı bir 
panel düzenlenmiş ve 
katılımcılar kümeleşme 
konusunda 
bilgilendirilmiştir. 

Odağa Ait Ortak Bir 
Web Portalının 
Oluşturulması 

01–01–
2007/15–05–
2007 

Projenin görünürlüğünün 
sağlanması, firmaların 
kümeleşme konusunda 
bilgilendirilmesi 

WEB sayfası oluşturuldu. 
Faaliyet dokümanları ve 
çalışmalar sayfa aracılığı ile 
güncellenerek 
duyuruldu.http://www.kony
acluster.com/ 

 
Otomotiv Yan San. 
Sahip/Yöneticileri ile 
Toplantı 
KSO Toplantı Salonu 
 

01.06.2007 
Saat:18.00 

Pilot sektörün 
sahip/yöneticileri ile 
kümeleşme ve 
kümeleşmenin sektöre 
katkısının ele alındığı 
toplantı yapıldı.  

Bilgilendirme sağlanarak, 
kümeleşmenin ulusal ve 
uluslar arası rekabetteki yeri 
ve önemi uygulama 
örnekleri de ortaya 
konularak aktarıldı. 

Otomotiv Yan San. 
Sahip/Yöneticileri ve 
Tedarikçileri ile 
Toplantı 
KSO Toplantı Salonu 

18.06.2007 
Saat: 18.00 

Sektöre girdi sağlayan 
döküm, makine imalat, 
kalıpçılık vb. sektör 
temsilcileri ve otomotivciler 
ile toplantı yapıldı.  

Toplantı sonucunda birlikte 
çalışmanın sağlayacağı 
katkılar ve ortaklaşa 
çalışmanın getirecekleri her 
iki taraf açısından da ele 
alındı. 

Otomotiv Yan San. 
Sahip/Yöneticileri ve  
Paydaşları  ile 
Toplantı 
KSO Toplantı Salonu 

19.06.2007 
Saat:18.00 

Paydaşlardan MNG Lojistik, 
Vakıfbank,     Gelir Đdaresi 
Md. Katılım sağlandı. 
Kümeleşmenin Dünya, 
Türkiye ve Konya örnekleri 
ile sorunlar ve öneriler 
ortaya konulmaya çalışıldı. 

Toplantı ile birlikte 
katılımcılara kurum ve 
kuruluşların sağlayacağı 
destekler anlatılarak, 
birlikteliğin ve güvenin 
önemi üzerinde duruldu. 

Ana sanayi ile 
Otomotiv Yan 
sanayiciler arasındaki 
toplantı 
KSO Toplantı Salonu 

20.08.2007 
Saat:18.00 

Projenin bundan sonraki 
sürecinde ana sanayinde 
faaliyet gösteren TAI, 
Mercedes ve Ford-Otosan 
firmalarının ilgili departman 
yetkililerinin katılacağı; 
satın alma, tedarik, 
standardizasyon ve 
kümeleşmenin ele alınacağı 
bir toplantı daha 
düzenlenmiştir.  

 
Toplantıda ana sanayi 
temsilcileri satın alma 
prosedürlerini ve 
tedarikçilerini neye göre 
seçtiklerini anlatmışlardır.   

Eğitimlerin 
Düzenlenmesi 

03–09–2007/       
10–09–2007 

Programlanmış ve 
anlaşmaları tamamlanmış 
olan eğitimler 
gerçekleştirilmiştir. 

13 Başlıkta eğitim 
verilmiştir. Bunar; Vizyon 
Yönetimi, Kümelenme, 
Pazarlama, Marka, Uluslar 
arası Pazar Araştırması ve 
E-Ticaret, Muhasebe ve 
Finans Teknikleri, Vergi 
Uygulamaları, Rekabet 
Stratejileri, Ar-ge, Tedarik 
Zinciri Yönetimi, Öğrenen 
Organizasyon, Takım 
Eğitimi ve 
Kurumsallaşmadır. 
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Yapılan analiz sonucunda Konya’da 12 sektörün kümelenme konusundaki 
potansiyeli 

değerlendirilerek, katma değer ve uluslararasılaşma başta olmak üzere diğer faktörler 
dikkate alındığında otomotiv yan sanayi ile kümelenme sürecine başlanmıştır. 

Otomotiv kümesinin faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan çarpan etkisi ile 
ayakkabıcılık ve döküm sanayinde kümelenme faaliyetleri sektör temsilcilerinin gönüllülüğü 
bağlamında başlatılmış ve yürütülmeye devam edilmektedir.  

 

4. SONUÇ 

Türkiye’de sanayi ve hizmet alanında envanter sistemi tam olarak yerleşmediğinden 
dolayı sayısı tam olarak bilinmeyen KOBĐ’ler’in, tüm işletmelerin %90-98 ini oluşturduğu 
bilinmektedir. Ancak bunların önemli bir kısmının temel yetenekleri konusunda bir araştırma 
ve çalışma yürütülmememiştir. Diğer taraftan kümenin kavramsal ve uygulama karşılığının 
doğru tanımlanması ve sahip olunan potansiyelin bölgesel yetenekler bağlamında belirlenerek 
bir yol haritası çizilmesi gerekmektedir. Nitekim bu konuda Konya’nın da içerisinde olduğu 
10 ildeki pilot çalışma, DTM tarafından bir proje kapsamında yürütüldü ve Türkiye’nin 
kümeleme haritası çıkarılmış ve üzerinde çalışma yapılan il (12 il daha eklenmiştir) sayı 
arttırılarak süreç haritalama boyutunda bırakılmıştır. Bununla birlikte çok sayıda küme 
çalışmasının çok kısa bir sure içerisinde ortaya çıktığı ve kavramın içinin boşaltılması 
gerçeğin ortaya çıktığı görülmektedir. Amacın fon ve hibe sağlamak değil gerçekçi 
çalışmalarla, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak yürütülmesi gerekmektedir,.  

Đllerin yapısal çözümlemelerinin doğru yapılma ve yapısal analiz ile geleceğe dönük 
doğru bir strateji belirlenmesi. Bu sadece sanayi alanında değil hizmet alanında da geçerli. 
Nitekim yazılımda turizme değin bir çok alan veri tabanında bunu doğrulamaktadır. Burada 
önemli olan yukarıda da belirtildiği üzere evrensel ilkelerin doğruladığı temel adımların yanı 
sıra bölgesel bağlamda özgün modeller üretebilmek.  

Konya özelinde kümelenme çalışmalarının nitelikli bir biçimde yürütülmesi doğal 
olarak bölgesel bakımdan önemli bir örnek olarak çevre illeri de etkileyerek, sürecin hem 
bölgede hem de Türkiye’de rol model hale gelmesi beklenmektedir. Bu başarı öyküsü 

Teknik Gezi 
Yurt içi  
Marmara Sanayi 
Havzası 

 19-20 
/10/2007 
 

Proje Kapsamında Marmara 
Sanayi Havzasında yer alan 
ana sanayi/tedarikçilere 
yönelik gezi ve 
bilgilendirme toplantıları 
gerçekleştirilmiştir.  Teknik 
gezi OTOKAR firmasına 
düzenlenmiştir. 

Otokar fabrika gezisi ve 
satın lama prosedürleri ile 
ilgili 1 saatlik bir toplantı 
düzenlenmiştir. 
CNR Fuar gezisi 
düzenlenmiştir. 
Sultanahmet turizm kümesi 
ile 1 saatlik bir toplantı 
düzenlenmiştir. 

Proje Geri Besleme 
Anketlerinin 
Yapılması 

Ekim 2007 
Proje faaliyetlerine katılan 
işletmeler üzerinde anket 
çalışması yapılmıştır. 

Proje sürecine dahil olan 
firmalar üzerinde 
yapılmıştır. 
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kaçınılmaz bir biçimde digger bölge ve sektörleri cesaretlendirerek kümelenme eğilim üzerine 
doğru faaliyetler yapılmasını makro düzeydeki karar vericiler açısında da önemsenecektir. 
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