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ÖZET Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan KOB‹’ler günümüzde de¤iﬂen dünya koﬂular› çerçevesinde uluslararas› ticarette ülke içinde ve geliﬂmiﬂ ve baz› geliﬂmekte olan ülkelere karﬂ› giderek zorlaﬂan
rekabet koﬂullar›na ayak uydurabilme, rekabet gücünü art›rma ve rekabet edebilirli¤i sürdürebilme noktas›nda çeﬂitli sorunlar yaﬂamaktad›rlar. Bu amaçla bu sorunlar›n aﬂ›lmas›nda önemli bir etkisi olan ‘Kümelenme’ (Clustering) konusu incelenmiﬂtir. Bir yandan kümelenme çal›ﬂmalar› yapacak araﬂt›rmac›lara, di¤er yandan da KOB‹’lerin rekabet güçlerinin art›r›labilmesi için yap›lacak çal›ﬂmalarda yard›mc› ve yol
gösterici olmas› amaçlanan çal›ﬂmada, bir fark›ndal›k yaratmas› noktas›nda, dünyada ve Türkiye’de kümelenme ile ilgili neler yap›ld›¤›na dair geniﬂ bir literatür çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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ABSTRACT The SMEs which hold an important role in the economy of Turkey are facing various difficulties in international trade within the frame of the world conditions, keeping up with the competitiveness conditions which are getting difficult against developed countries and some developing countries and in the
country, and at the point of sustaining the increase of the power of competitive and competitiveness. For
this purpose, Clustering is generally analyzed in the study. This paper aims, on the one hand, to help and
guide the works done to increase the competitiveness of SMEs, whereas on the other hand to let the researchers get involved with clustering works and in the point of creating awareness, to achieve a comprehensive literature work of what can be done with clustering in Turkey and in the world..
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G‹R‹ﬁ
Dünyaya son otuz y›ld›r damgas›n› vuran küresel rekabetin yaratt›¤› ortamda, küçük ve orta ölçekli iﬂletmeler rekabet güçlerini art›rmak ve dünya pazarlar›na aç›labilmek
için çeﬂitli aray›ﬂlara girmiﬂlerdir. Küreselleﬂme iﬂletmeler için hayat› zorlaﬂt›r›rken herﬂey daha zor kestirilebilir hale gelmektedir. Giderek karmaﬂ›k ve çalkant›l› hale gelen ortamlarda iﬂletmeler baﬂar›l› olmak için; genellikle uzak olan ve çok tart›ﬂ›lan büyümekte
olan pazarlarda yeni ve daha iyi ürünler satmak, kalite ve teknolojilerde baﬂ› çekmek ve
rekabetçi fiyatlarla üretim ve sat›ﬂ yapmak zorunda kalmaktad›rlar. Yeni süreçlerin,
ürünlerin, teﬂkilat ve yönetim sistemlerinin sürekli geliﬂtirilmesi ile tan›t›lmas› ve yeni
pazarlar›n baﬂar›l› ﬂekilde oluﬂturulmas› ﬂeklinde tan›mlanabilecek olan yenilikçilik kavram›, sürdürülebilir rekabetin temeli haline gelmektedir. Bu ise yaln›zca piyasaya dair
Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 8/1 (May›s 2011), ss.21–56.
© Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Turkey

22

DEN‹Z T‹MURÇ‹N

yeterli teknik bilgiye, ürün bilgisine, ö¤renme kabiliyetine ve sermayeye sahip çok esnek
ve bilgiye dayal› iﬂletmeler için mümkün olabilmektedir.1
Bu ba¤lamda kümelenme hem ulusal hem de uluslararas› rekabetçilik politikalar›nda baﬂta geliﬂmiﬂ ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde sektörel ve bölgesel kalk›nma stratejilerinde yayg›n bir uygulama alan› bulmuﬂtur. 1970’li y›llarda ortaya ç›kan “Bölgesel
Kalk›nma” yaklaﬂ›m›n›n önemli bir arac› olan kümelenme, ancak 1990’l› y›llar›n sonuna
do¤ru giriﬂimcilik, iﬂ geliﬂtirme, alt yap›n›n ve yerel ortakl›klar›n geliﬂtirilmesi gibi dinamik ve tüm bölgesel ekonomiyi kapsayan stratejik yaklaﬂ›mlar ile birlikte benimsenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu stratejilerin farkl›laﬂmas›nda gelir da¤›l›mlar›ndaki dengesizlikler ile
bölgeler aras›nda h›zla artan eﬂitsizlikler gibi birçok faktör etken olmuﬂtur. Bununla beraber küreselleﬂme süreci ile ekonomilerin homojen ve bütünleﬂik bir yap› sergilemesi
bölgesel ekonomik kalk›nma yaklaﬂ›mlar›nda kümelenme gibi farkl› bak›ﬂ aç›lar›n›n ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur.2

KÜMELENME KAVRAMI
Bölgesel ekonomik kalk›nma süreci 1970’li y›llardan baﬂlayarak üç önemli aﬂamada gerçekleﬂmiﬂtir. Bu aﬂaman›n her kademesinde kalk›nma uzmanlar› baﬂar›l› ya da baﬂar›s›z programlardan yola ç›karak her aﬂamada farkl› yaklaﬂ›mlar ortaya koymuﬂlard›r.
Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, kümelenme yaklaﬂ›m› 1990 y›l›ndan günümüze kadar uzanan
süreç içerisinde önemli bir araç olarak tüm ülkelerde yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Kalk›nman›n geliﬂim sürecinde kullan›lan çok say›da araç bulunmaktad›r. Kümelenme gibi bu araçlar›n kullan›lmas›nda yerel yönetimlerin, özel sektörün, sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n (STK) ve yerel topluluklar›n iﬂbirli¤i içinde hareket ederek ekonomik kalk›nma sürecini gerçekleﬂtirmeleri önem taﬂ›maktad›r. Ayr›ca sürdürülebilir kalk›nman›n
ve geliﬂimin her alanda sa¤lanmas› için rekabet ortam›n›n oluﬂturulmas› da ayr› bir önem
taﬂ›maktad›r. Bu noktada ise kümelenme yaklaﬂ›m› di¤er araçlar›ndan farkl› olarak öne
ç›kmaktad›r.
Küreselleﬂmenin, iﬂletmeleri çekirdek yeterliliklerine daha fazla konsantre olmalar› ve hammaddeden nihai ürüne kadar olan bütün katma de¤er zincirinden yaln›zca küçük bir bölümün sorumlulu¤unu almaya zorlamas›n›n sebebi budur. Yeni küreselleﬂme
1. Günter Scheer ve Lucas von Zallinger, Küme Yönetimi Uygulama K›lavuzu (Ankara: Deutsch
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-GTZ Ankara Bürosu Yay›n›, 2009), s.14
2. Nilay Aluftekin, Yerel Düzeyde Ekonomik Kalk›nmada Tar›msal Ürün ‹ﬂleyen KOB‹’lerin Rolü:
Karaman ‹li Araﬂt›rmas› (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2007), s.22.
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TABLO 1—Bölgesel Kalk›nman›n Geliﬂim Süreci
AﬁAMALAR ODAK NOKTALARI

ARAÇLAR
¢ Hibeler
¢ Daha çok yerel üretim yat›r›mlar›na
yönelik sübvansiyonlu krediler,
¢ Vergi indirimleri,
¢ Sübvansiyonlu a¤›r altyap› yat›r›mlar›,
¢ Pahal› endüstriyel istihdam teknikleri.

Birinci
Aﬂama
(1960-1980)

¢ Geçici üretim yat›r›mlar›,
¢ D›ﬂ yat›r›mlar›n özendirilmesi,
¢ Yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n
özendirilmesi,
¢ Yüksek maliyetli altyap› yat›r›mlar›

‹kinci
Aﬂama
(1980-1990)

¢ Mevcut yerel iﬂletmelerin geliﬂtiril- ¢ Bireysel üreticilere yap›lan direk
ödemeler,
mesi,
¢ Yerel yat›r›mlar›n belirli sektörler da- ¢ ‹ﬂ geliﬂtirme konusunda dan›ﬂmanl›k
hizmetleri
hilinde özendirilmesi.
¢ KOB‹’lere yönelik e¤itim programlar›
¢ Yeni iﬂ kuracaklara sa¤lanan destekler,
¢ Yüksek ve düﬂük maliyetli altyap›
yat›r›mlar›.

Üçüncü
Aﬂama
(1990-)

¢ Düﬂük maliyetli altyap› yat›r›mlar›,
¢ Kamu ve özel ortakl›klar›,
¢ Kamu yat›r›mlar›na destek olmas›
için özel sektörün teﬂvik edilmesi,
¢ Yerel alanlar›n rekabet üsütünlü¤ü
sa¤layabilece¤i alanlar› için yo¤un
yat›r›mlar›n yap›lmas›.

¢ Yerel firmalar›n ço¤almas›
¢ Rekabet edebilir yerel yat›r›m ortamlar›n›n sa¤lanmas›,
¢ ‹ﬂbirli¤i a¤lar›n›n oluﬂturulmas›n›n
teﬂviki ve desteklenmesi,
¢ ‹ﬂ kümelerinin geliﬂtirilmesi için teﬂviklerin uygulanmas›,
¢ E¤itimli iﬂ gücünün yarat›lmas›,
¢ Yerel yat›r›mlar›n kümeleme geliﬂimi ile desteklenmesi,
¢ Kaliteli hayat standartlar›n›n yarat›lmas›.

Kaynak: Information Design Associates ve ICF Kaiser International (project #99-07-13789), Economic
Development Administration, U.S. Department of Commerce, Cluster Based Economic Development: A
Key to Regional Competitiveness (Ekim 1997).
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daha fazla iﬂ bölümü ve daha fazla karﬂ›l›kl› ekonomik iliﬂkiye sebep olmaktad›r.3 Yaﬂan›lan rekabetin boyutlar› küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin tek baﬂlar›na baﬂar›l› olabilmelerini güçleﬂtirdi¤i için, bu tür iﬂletmelerin iﬂbirlikleri, stratejik ortakl›klar›, a¤larda (network) ve kümelerde yer almalar›, sa¤layaca¤› avantajlar nedeniyle önem kazanm›ﬂt›r.
Bir sanayide ya da tedarik zinciri etraf›nda stratejik iﬂbirlikleri kuran çok say›da iﬂletmenin oldu¤u ve mühendisler, teknik bürolar, avukatlar, profesyonel muhasebeciler ve
vergi dan›ﬂmanlar›, yönetim dan›ﬂmanlar› ve Ar-Ge kurumlar›, üniversiteler ve geliﬂmiﬂ
e¤itim kurumlar› gibi uygun hizmet sa¤lay›c›lar›n›n oldu¤u bölgelerde ekonominin geliﬂti¤i rahatl›kla gözlemlenebilmektedir.4 Ekonominin benzer veya birbirine ba¤›ml› dallar›nda faaliyet gösteren iﬂletmelerin yer ald›¤› kümeler, küçük ve orta ölçekli iﬂletmelere avantalar sa¤lamaktad›r. Kümelenmenin oluﬂmas› konusundaki teﬂvikler ﬂu ﬂekilde
özetlenmektedir: Yeni ve tamamlay›c› teknolojiye ulaﬂabilmek; Birlikte iﬂ yapman›n sinerjisini yakalamak; Riski da¤›tmak; Ortak araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar› yapabilmek;
‹ﬂbirli¤i ile rekabeti azaltmak; Ortak bilgi ve varl›klar›n birlikte kullan›m› ile karﬂ›l›kl›
fayda sa¤lamak; Ö¤renme sürecini h›zland›rmak; ‹ﬂlem maliyetlerini düﬂürmek; ve Pazara giriﬂ engellerini oluﬂturmak ya da bu engellerin üstesinden gelmek.

KÜMELENME YAKLAﬁIMININ GEREKÇELER‹
Sanayilerin co¤rafi yo¤unlaﬂmas›n›n bölgesel kalk›nma modeli ile birlikte kümelenme yaklaﬂ›m›na geçiﬂinin gerekçesi, Weber ve Marshall’a kadar uzanan bir dizi yazar
taraf›ndan incelenmiﬂtir. Bu incelemeler kendine has do¤al kaynaklar ile birlikte üretimde ölçek ekonomilerinin, pazarlara yak›nl›¤›n, iﬂçi havuzu oluﬂturman›n, yerel girdi ve
teçhizat tedarikçilerinin, ortak altyap›n›n, azalt›lm›ﬂ iﬂlem maliyetlerine ba¤l› olarak kümelenmenin yaratt›¤› olumlu sonuçlardan bahsetmektedir.5 Bu faktörlerden do¤al kaynaklar ve üretimde ölçek ekonomileri kümelenme için en önemli gerekçelerden birisini
oluﬂturmaktad›r. Nitekim, Suudi Arabistan sahip oldu¤u petrol rezervlerinden dolay› petrol ve temel petro-kimyada güçlü do¤al kümelere sahiptir. Yine, pazara yak›nl›k Prato ve
Kyoto’da tekstil sanayinin, New Jersey’de ilaç sanayinin, Londra’da mezat ve sigorta sanayinin ve Avrupa ve Kuzey Amerika’da moda sanayinin kurulmas›na yard›mc› olan
faktör olmuﬂtur. ‹ﬂçi havuzu oluﬂturma, yerel girdi veya teçhizat tedarikçilerinin ayn›
3. Günter Scheer ve Lucas von Zallinger, Küme Yönetimi Uygulama K›lavuzu, ss.14-15
4. Günter Scheer ve Lucas von Zallinger, Küme Yönetimi Uygulama K›lavuzu, s.7
5. Birol Mercan, Nadide Sevil Hal›c› ve N. Baltac›, “Küresel ve Bölgesel Rekabet Avantaj› Sa¤lay›c›s›
Olarak Sanayi Odaklar›n›n (Clusters) Oluﬂumu ve Geliﬂimi,” 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim
Kongresi Bildiriler Kitab› (Eskiﬂehir: Osman Gazi Üniversitesi Yay›n›, 2004) içinde, ss.167-176.
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bölge içerisinde varl›¤› daha yüksek düzeyde uzmanlaﬂmaya, verimlili¤in artmas›na ve
dolay›s›yla rekabet avantaj› yaratmaya imkân veren bir güç olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Örne¤in, Los Angeles bölgesindeki film sanayiiyle ilgili büyük iﬂçi havuzlar› yap›mc›lara her film için ayr› bir iﬂ gücünü bir araya getirme imkân› vermektedir. Yerel tedarikçilerin varl›¤› ise küme içinde bulunan iﬂletmelere daha h›zl› ve etkin tedarik giriﬂi sa¤layabilmektedir. Ortak altyap› ise tek bir iﬂletmenin sa¤layabilece¤inden çok daha fazla
destek sa¤lamaktad›r. Örne¤in, Nelson’daki (Yeni Zelanda) bal›kç›l›k sanayii, Hong
Kong ve Singapur’daki kargo hizmet sanayileri, ABD körfezindeki kimya sanayii, Hollanda’daki çiçek ve g›da sanayii ve birçok turizm merkezi ortak altyap›dan faydalanmaktad›r. Kümelenme ayn› zamanda iﬂlem maliyetlerini de azaltabilmektedir. Tedarikçiler ve
bu tedarikçilerden girdi sa¤layan iﬂletmeler fiziksel bak›mdan yak›n olduklar›nda görüﬂme ve girdilerin takibi daha az maliyetli olmaktad›r. Yine iﬂletmeler aras›nda aktar›lan
bilgi, kiﬂisel temas ile aktar›l›yorsa veya artan mesafe ile iletiﬂim azal›yorsa, iletiﬂim maliyetlerinin artmas›na neden olmaktad›r. Buna ilâveten, baz› yerel sanayiler görüﬂme maliyetlerini azaltan standart kontrat ve iﬂlem mekanizmalar› ile ortak bir dil geliﬂtirmektedirler. Bu sadece finans merkezlerinde de¤il, ‹talya ve Japonya’daki tekstil kümeleri,
Hong Kong ticari kümeleri ve Yeni Zelanda’daki ziraat kümelerinde de yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r.
Kümelenmenin gerekçeleri içerisinde tart›ﬂ›lan di¤er bir görüﬂ ise sosyolojiye dayal› bir yaklaﬂ›m olarak yerel ekonomik aktörlerin birbirlerine güveni ba¤lam›nda ortaya
ç›kmaktad›r. Bu görüﬂte kültürel benzerlikler, toplumsal ba¤l›l›k, yerel ﬂirketler aras›nda
karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k ve tan›nm›ﬂl›k kümelerin ortaya ç›kmas›nda ve sürdürülebilir olmas›nda önemli etkenler olarak görülmektedir. Nitekim kümelenme örnekleri ve uygulamalar› incelendi¤inde yukar›da bahsedilen gerekçelerin mevcut olmad›¤› durumlarda devlet
eliyle gruplaﬂt›rma çabalar›n›n baﬂar›s›zl›¤› getirdi¤ini göstermektedir.6

KÜMELENME TANIMI
Bölgesel kalk›nma modelinde kümelenme yaklaﬂ›m›n›n uygulanmas› iﬂletmeler
aras›nda iﬂ birli¤inin ve buna ba¤l› olarak kurumsal geliﬂmenin sa¤lanmas› ve teﬂvik edilmesi amac›na yöneliktir. Kümelenme di¤er bir deyiﬂ ile ayn› co¤rafi alanda sektörel olarak yo¤unlaﬂm›ﬂ iﬂletmelerin bir araya toplanmalar› olarak tan›mlanabilir. Bu sektörel
6. Michael J. Enright, “Regional Cluster: What We Know and What We Should Know,” Kiel University,
Kiel Institute for World Economics/Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), Paper Prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and
Interregional Competition, (Paris: Kiel University Press, 2001), s.4.
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yo¤unluk tipik olarak birbirleri ile ilgili ve birbirlerini destekleyen iﬂletmelerin güçlü altyap› varl›¤› ve teknolojik bilgi kaynaklar› olarak iﬂlev gösteren üniversiteler ve araﬂt›rma
merkezlerinin bu iﬂletmeleri destekleme mekanizmalar› ile ilgilidir.7 Di¤er bir tan›m ise
kümelenmeyi birbirine katma de¤er ekleyen üretim zinciri ile ba¤l›, bir ürün ya da hizmetin üretilmesi konusunda do¤rudan veya dolayl› olarak etkin olan ya da olma potansiyeli
olan birbiriyle iliﬂkili ve karﬂ›l›kl› ba¤›ml› oyuncular›n—üreticiler, tedarikçiler, müﬂteriler, bilgi üreten kurumlar, araﬂt›rma merkezleri, sivil toplum kuruluﬂlar›, dan›ﬂmanl›k ﬂirketleri, kamu kurum ve/veya kuruluﬂlar›, yerel yönetim kurum ve/veya kuruluﬂlar›, medya, finansal kurumlar—ortak bir co¤rafyada yo¤unlaﬂmalar› ﬂeklinde aç›klamaktad›r.
Michael Porter’a göre ise kümelenme, “ayn› iﬂ kolunda faaliyet gösteren, aralar›nda iliﬂkiler olan ama ayn› zamanda rekabet de bulunan çok say›daki iﬂletmenin, onlara
mal satan tedarikçilerin ve hizmet satanlar›n, ilgili kurumlar›n—üniversiteler, meslek kuruluﬂlar›, iﬂ koluyla ilgili standartlar› belirleyen ve kontrol eden kurumlar, v.b.—ayn›
co¤rafi bölgede yo¤unlaﬂmalar›”d›r.8 Di¤er bir deyiﬂ ile, bir endüstriyel küme bölgesel
zenginli¤i yaratan, birbiriyle rekabet eden ya da birbirini tamamlayan ve birbirine ba¤›ml› olan iﬂletmelerin oluﬂturdu¤u bir bölgesel yo¤unlaﬂmad›r. Bu kümeler modern küresel
ekonomilerin temel rekabet birimleri olan ‘de¤er zincirleri’ni oluﬂturmakta, zaman içinde geliﬂmekte ve o bölgedeki temel ekonomik yap›lar› oluﬂturan ﬂirketlerden ve yerel
bazdaki ürün ve hizmet taleplerinden meydana gelmektedirler. ‹ﬂ kümeleri ayn› zamanda yerel halk›n dokusundan ortaya ç›kmakta ve bölgenin ekonomik geliﬂiminin önderleri olmaktad›rlar.9
Sektörel kümelerin geliﬂtirilmesi konusunda Avusturya, Belçika, ‹spanya, Finlandiya, Yunanistan, Almanya, Fransa, ‹rlanda, ‹talya, Hollanda, Portekiz, ‹sveç, ‹ngiltere
gibi Avrupa ülkelerinde ileri düzeyde politikalar uygulanmaktad›r. Bu politikalar›n temelinde bölgesel endüstri kümelerini oluﬂturan ﬂirketlerin kendi aralar›ndaki iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek ve ayn› zamanda bu ﬂirketler ile bölgesel destekleyici kurum ve kuruluﬂlar—
bölgedeki üniversiteler, bilgi/beceri geliﬂtirici di¤er kurumlar, AR-GE kurumlar›, bölgesel inkübatörler ve teknoloji ve bilim parklar› gibi—aras›ndaki uyum ve iﬂbirli¤ini en üst
düzeye ç›karma hedefi vard›r. Bu hedefler do¤rultusunda, bölgesel baﬂlang›ç sermayesi
finansman› olanaklar›, bölgenin fiziksel ulaﬂ›m›, bilgi ve iletiﬂim altyap›s›, bölgesel vergi ve düzenleme koﬂullar› ve bölgedeki yaﬂam kalitesi de geliﬂmektedir.
7. Rui Baptista, “Productivity and the Density of Regional Clusters,” Kiel Institute of World Economics
Institute of Regional Research Organization for Economic, International Workshop Innovation
Clusters and Interregional Competition (Kiel: Kiel University Press, 2001), ss.9-10.
8. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” Harvard Business Review, 76/6
(Kas›m-Aral›k 1998), ss.77-90.
9. John Humphrey ve Hubert Schmitz, “The Triple C Approach to Local Industrial Policy,” World
Development, 24/12 (1996), ss.1859-1877.
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Kümelenmeler iﬂletmelerin giderek küreselleﬂen rekabet ﬂartlar› alt›nda baﬂar› sa¤lamalar›na imkân vermektedir. ‹ﬂletmeler birlikte kümelenerek ölçek ve kapsam ekonomilerine ulaﬂabilir, co¤rafi yak›nl›k ve s›kl›kla güvene dayal› olarak art›r›lm›ﬂ karﬂ›l›kl›
etkileﬂimler sayesinde, iﬂ görme maliyetlerini azaltabilirler. Sanayi yo¤unlaﬂmalar›, uzmanlaﬂm›ﬂ iﬂçi ve iﬂ hizmetleri, özel sanayi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama hedefindeki kamu
sektörü yat›r›mlar› oldu¤u kadar, kümelenmedeki iﬂletmelerin taleplerini karﬂ›lamaya
yönelik h›z kazanm›ﬂ mali piyasalar yoluyla da maliyetleri düﬂürerek ekonomilerin yerelleﬂmesi görünümüne do¤ru gidebilirler. Yeni teknolojilerin arz›, rekabet ö¤esi ile oldu¤u kadar kümelenme üyeleri aras›nda maliyeti paylaﬂma imkân› ile de desteklenmektedir. Genelde kümelenme ile birlikte gelen rekabet avantaj› kümelenmeye kat›lan iﬂletmelerle kendini s›n›rlamamakta, ayn› zamanda bir kümelenmenin oldu¤u tüm bölgesel
ekonomiye katk›da bulunmaktad›r.
Kümelenmeler birden fazla ﬂekilde ve büyüklükte oluﬂan uluslararas› bir fenomendir. Bir kümelenme küçük ya da büyük kuruluﬂlar› oldu¤u kadar farkl› orandaki iﬂletmeleri de içerebilmektedir. Kümelenmeler yaln›zca ayn› alanda iﬂ yapan iﬂletmelerden oluﬂabilir veya ikmal ve de¤er zincirlerinin tamam›n› içerebilir. Kümelenmeler kat›l›mc›lar›n say›s› ve örgütlenme derecesine göre büyük ölçüde çeﬂitlilik gösterirler. Örne¤in, iﬂbirli¤i geliﬂen duruma göre hareket etme temelinde yürütülse de, kümelenmeler birbirlerine karﬂ› rekabet eden iﬂletmelerden oluﬂurlar. Baz› durumlarda iﬂletmeler aras› a¤ sosyal kurumlar taraf›ndan desteklenen iﬂletmeler aras›nda güçlü yatay ba¤lar›n oluﬂturulmas›na yol açmakta, di¤erlerinde ise çok az karﬂ›l›kl› etkileﬂime sahip yatay ba¤lant›lar
ortaya ç›kabilmekte veya hiçbir örgütsel kümelenme altyap›s› ortaya ç›kmayabilmektedir. Bir kümelenmenin co¤rafi olarak ne kadar uza¤a geniﬂleyebilece¤i ise bir tart›ﬂma
konusudur. Bireysel kümelenme mant›¤›na ba¤l› olarak, bir kümelenme s›k› bir ﬂekilde
yerel bir kapsamda kökleﬂmiﬂ olabilir veya hakikaten s›n›rlararas› ve uluslararas› ba¤larla tüm ülkeye yay›labilir. Kümelenme, her bir kümelenmenin zaman ve mekân içerisinde tek bir gruplaﬂma oldu¤u yüksek teknoloji veya geleneksel sanayilerden tutun da, tar›m veya hizmet sektörüne kadar sanayinin tüm dallar›nda meydana gelmektedir.10

KÜMELER‹N YAPISI
Bölgesel kalk›nman›n ve rekabet gücünü art›rman›n önemli araçlar›ndan birisi olan
kümelerde kurulan ba¤lar al›c›–sat›c› iliﬂkisi, ortak pazarlama, e¤itim ya da araﬂt›rma giriﬂimleri, dernekleﬂme ve lobicilik ﬂeklinde oluﬂabilmektedir. Bir küme içinde yer alan
10. ‹ﬂletme Kümelenmeleri: Orta ve Do¤u Avrupa’da ‹ﬂletmelerin Desteklenmesi (Ankara: KOSGEB, 2006), s.14.
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ﬂirketler, aralar›ndaki etkileﬂimle ortak yetkinlikler yaratarak, katma de¤eri sektör ortalamas›na göre daha yüksek ürünleri pazara sunabilmektedirler.
AB ülkelerinde 1990’l› y›llardan itibaren özellikle Küçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletmelerin (KOB‹) rekabet güçlerinin art›r›lmas›nda etkin bir araç olarak kullan›labilecek farkl› kümelenme yaklaﬂ›mlar› uygulanmaktad›r. Bu süreçte gerekli yenilik, ticaret ve yat›r›m iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi ile ‘yükselen’ sektörlerin yarat›lmas› önem taﬂ›maktad›r.
Di¤er bir ifade ile, nihai hedef sürdürülebilir ve rekabetçi sektörlerin oluﬂturulmas›d›r.
K›saca kümeler iﬂbirli¤i ve rekabetin karmaﬂ›k iliﬂkisi içindeki KOB‹’lerin birbirlerini
daha iyi tan›malar› ile dikey ve yatay entegrasyonun sa¤lanmas›ndan oluﬂmaktad›r.
Kümeleri sanayi sitelerinden ay›ran iki önemli özellikten bahsetmek mümkündür.
Birincisi yerel düzeyde gerçekleﬂen üretimin uluslararas› piyasalara yönelimi ve rekabet
gücüne eriﬂmesi, ikincisi ise, inovasyon (yenilikçilik) ve yarat›c›l›k kapasitesidir. Bu bölgelerde üretimin ana nitelikleri belirli sektörlerde uzmanlaﬂma, iﬂletmeleraras› dayan›ﬂma, kaliteye dayal› bir rekabet ortam› ve bu yolla ulaﬂ›lan ortak verimlilik art›ﬂ›d›r. Söz
konusu kümelerde ortaya ç›kan üretim örgütlenmesi çeﬂitli özel ürünlerin üretilmesine
olanak verirken küçük pazar niﬂlerine ulaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r.11 Öte yandan üretim
örgütlenmesi, ortak ö¤renme ve dayan›ﬂma yolu ile inovasyonu desteklemekte ve bu durum iﬂletmelere oldu¤u kadar, o bölgenin bir bütün olarak geliﬂmesine imkan sa¤lamaktad›r.12
Daha önce belirtildi¤i gibi, kümeler belirli bir alanda birbirleri ile ba¤lant›l› iﬂletmeler ve kurumlar›n co¤rafi yo¤unlu¤udur. Kümeler rekabet için parça, makine ve hizmet gibi özel girdilerin tedarikçilerini ve özel altyap› hizmeti sunan bir tak›m ba¤lant›l›
sanayileri ve di¤er birimleri kapsar. Kümeler ayn› zamanda, müﬂterilere ve tamamlay›c›
ürünleri üretenlere ve ustal›k, teknoloji veya genel girdiler ile ilgili sanayilerdeki iﬂletmelere do¤ru büyüme gösterirler. Ayr›ca kümelere üniversiteler, standart koyucu kurumlar,
mesleki e¤itim sunan iﬂletmeler, araﬂt›rma kurumlar› ve sendikalar gibi özel ö¤retim, e¤itim, bilgi, araﬂt›rma ve teknik destek sa¤layan devlet kurumlar› ile di¤er kurum ve kuruluﬂlar da dâhildir.
Bu ba¤lamda, tipik küme örne¤i olarak yine California ﬂarap kümesi örnek verilebilir. California ﬂarap kümesi 680 ticari ﬂaraphane, binlerce ba¤›ms›z üzüm üreticisi, aﬂ›,
sulama, f›ç›, etiket ve hasat teçhizat› gibi girdi sa¤layan tedarikçi iﬂletmeler, halkla iliﬂkiler, tan›t›m ve reklam iﬂletmeleri gibi hem ﬂarap yap›m›n› hem de üzüm yetiﬂtiricili¤i11. ‘Niﬂ Pazar’ (niche market): Gereksinimleri tam olarak karﬂ›lanamayan küçük bir müﬂteri grubunun
istemlerini daha iyi karﬂ›layabilmek için belirlenen çok dar kapsaml›, küçük bir pazar bölümü.
12. Paul Christensen, Nan Mcintyre ve Lynn Pikholz, Bridging Community and Economic Development:
A Strategy for Using Industry Clusters to Link Neighbourhoods to the Regional Economy
(Washington, D.C.: Shorebank Enterprise Group, 2002), ss.54-55.
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ﬁEK‹L 1—‹talyan Deri Modas› Oda¤›

ni destekleyen geniﬂ çapl› tamamlay›c› sanayiden oluﬂmuﬂtur. Ayr›ca University of California at Davis’teki dünyaca ünlü ba¤c›l›k ve ﬂarapç›l›k program›, The Wine Institute ile
California Eyalet Senatosu’ndaki özel ﬂarap komiteleri gibi yerel kurumlar da bu kümeye dâhildir. Kümenin ayn› zamanda ziraat, g›da ve restoran ve ﬂarap turizmi ile ilgili di¤er kümeler ile de ba¤lant›lar› vard›r.
‹talya deri ve ayakkab› kümesi ise dünyada ayakkab› parçalar›, makine, kal›p, tasar›m hizmetleri ve tabaklanm›ﬂ derinin özel tedarikçileri olarak Ferragamo ve Gucci gibi
tan›nm›ﬂ ayakkab› ﬂirketlerini içinde bar›nd›ran bir kümedir (ﬁekil 1).
‹talyan deri ve ayakkab› kümesi farkl› türlerdeki deri ürünleri ve deri ayakkab› üreten iﬂletmelerin yer ald›¤› birbiriyle ilgili bir dizi sanayiden oluﬂmaktad›r. Bu sanayiler
ortak pazarlama araçlar› kullanmakta ve benzer müﬂteri alanlar›nda benzer imajlarla rekabet etmektedir. ‹talyan deri ve ayakkab› kümesinin ola¤anüstü gücü ise kat›l›mc› ‹talyan iﬂletmelerinin kulland›klar› çok say›daki ba¤lant›lar ve sinerjiye ba¤l›d›r.13
13. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” ss.78-80.
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KÜMELER‹N OLUﬁUMU VE YAﬁAM EVRELER‹
Kümeler farkl› ﬂartlar, faktörler ve çevresel etkenlerden oluﬂmakta ve canl› bir yap› olarak farkl› safhalar geçirmektedir. Michael E. Porter bu konuda üç safha tan›mlam›ﬂt›r: ‘do¤um,’ ‘evrim’ ve ‘gerileme.’14 Nunzia Carbonara taraf›ndan da benzer ﬂekilde kümelerin üç ana safhada ﬂekillenece¤i ifade edilmiﬂtir. Carbonara taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmaya göre, baﬂlang›ç safhas› olarak ‘oluﬂum,’ ‘geliﬂme’ safhas› ve büyüme safhas› olarak da ‘olgunlaﬂma’ söz konusudur.15 Ayr›ca, Piore ve Charles kümenin erken safhalar›n›n belli bir co¤rafik alanda yerelleﬂmiﬂ olan imalat sistemdeki uzmanlar›n deste¤i ile ﬂekillendi¤ini belirtmiﬂtir. ‹ﬂletmeler aras›ndaki a¤laﬂm›ﬂ süreçlerin geliﬂimi, esnek uzmanlaﬂm›ﬂ model ile uyumlu üretim faaliyetlerinin bütünleﬂmiﬂ bir sistemi yürütebilme yeteneklerine ba¤l›d›r.16
Kümenin ortaya ç›kmas›—kümelenme, yani ‘do¤um’ evresi—geleneksel yap›ya
ve do¤al geliﬂime ba¤l› olarak olabildi¤i gibi, herhangi bir iﬂletmenin izlemiﬂ oldu¤u yolu di¤er iﬂletmelerin takip etmesi ile de olabilir. Kümelenmenin do¤al geliﬂime ba¤l› olarak ortaya ç›kmas› bölgesel yo¤unlaﬂman›n oldu¤u ve elbise ya da yiyecek üretimi gibi
pazara yak›nl›ktan veya piyasa ﬂartlar›ndan dolay› olabilir. Örne¤in, Denizli’de yap›lan
pamuklu tekstil üretiminde oldu¤u gibi kumaﬂ, elbise ard›ndan müﬂteri ve onun yerel istekleri do¤rultusunda üretim, dü¤me, etiket iﬂgücü, okul, laboratuar, Ar-Ge ve daha birçok gereksinim için onlar› üretecek fabrika gereksinimi ve bunlar›n bir araya gelmesi do¤al kümeyi oluﬂturmuﬂtur. Yine, Hollywood’un film endüstrisi ve Çin yak›nlar›nda nemli iklimi içeren Bat› Japonya’n›n ipek endüstrisi, Carrara’daki (‹talya) taﬂ iﬂçili¤i endüstrisi bölgenin erkenden geliﬂiminde özel do¤al koﬂullar önemli rol oynam›ﬂt›r. Basel boya sanayi suyun elde edildi¤i Ren nehri üzerindeki ﬂehir yerleﬂiminden, Boston ve San
Francisco körfezi civar›nda bio teknoloji endüstrisi ve elektronik kuruluﬂlar› da yerin
özel konumundan yararlanmaktad›r.17
Öncü (pioneer) olarak adland›r›lan iﬂletmenin di¤er iﬂletmeler taraf›ndan takip edilmesi ise iﬂletmelerin daha önceki faaliyetlerinden tamamen farkl› olan bir ﬂeyi deneme riskinden çok, mevcut faaliyetlerin sistematik bir ﬂekilde ve rekabet avantaj› kazand›racak
ﬂekilde takip edilmesi ﬂeklinde olmaktad›r. Kümelenmenin ilk aﬂamas› iﬂletmelerin birbirlerini gözlemlemesinden oluﬂtu¤u için, bu aﬂamada baﬂar›s›zl›k söz konusu de¤ildir. Bu
14. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.82.
15. Nunzia Carbonara, “Innovation Processes within Geographical Clusters: A Cognitive Approach,”
Technovation, 24/1 (Ocak 2004), ss.17-28.
16. Michael J. Piore ve Charles F. Sabel, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity (New
York: Basic Books,1985), s.17.
17. Michael J. Enright, “Regional Cluster: What We Know and What We Should Know,” s.6.

KÜMELENME KAVRAMI VE KOB‹’LERDE REKABET GÜCÜNE ETK‹S‹

sayede iﬂletmelerin birbirlerini gözlemlemesi ve baz› faaliyetleri takip etmesi aﬂamas›ndan ortaya ç›kan ‘yerel konsensüs’den bahsedilebilir. Bu aﬂamada kümeye dahil olan grup
içerisinde baﬂar›lmas› gereken temel ﬂey, pasif gruplaﬂma avantaj›ndan aktif gruplaﬂma
avantaj›na do¤ru hareket etmektir. Pasif gruplaﬂma avantajlar›, uzmanlaﬂm›ﬂ tedarikçilerin, hizmet iﬂletmelerinin ve uzman iﬂgücünün bulunmas›n› gerektirir. Aktif avantajlar ise
uzmanlaﬂm›ﬂ tedarikçilerden d›ﬂ kaynak temini (outsourcing) ve taﬂeronluk hizmetleri
(subcontracting) almak, bu ba¤lant›lar› en üst düzeye ç›karmak (upgrade), iﬂletmeler aras› yak›n iﬂbirli¤inin yararlar› ile yo¤un bilgi ak›ﬂ›n›n önemini anlamak ve üniversite gibi
özel destekleme kurumlar›n›n katk›lar›n› karﬂ›l›kl› etkileﬂimle ö¤renmek suretiyle, temel
yetkinliklerin güçlendirilmesini kapsamaktad›r.18 Nitekim, ileri teknoloji kümelerinden
olan Silikon Vadisi’nde üniversite ile sanayinin birlikteli¤i vadide kümelenme nedenlerinin baﬂ›nda gelmektedir. Silikon Vadisi ve Stanford Üniversitesi aras›ndaki 1950’lere uzanan yak›n ba¤lar›n nedeni olarak Silikon Vadisi’nin baﬂlang›c›n›n büyük oranda Stanford
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan› Frederick Terman’a ait bir düﬂüncenin ürünü
oldu¤una inan›lmaktad›r. Terman, bölgede yer alan uzman kiﬂilerin birikimden faydalanarak Stanford civar›nda ileri teknoloji merkezi tasarlam›ﬂ ve bu sayede bölgesel ekonominin zenginleﬂmesine yard›mc› olarak Stanford ve yerel endüstri aras›ndaki iﬂbirlikçi iliﬂkileri geliﬂtirecek ba¤lar kurmuﬂtur. 1975 itibariyle, Silikon Vadisi’ndeki ileri teknoloji iﬂletmeleri yüz binin üzerinde iﬂçi istihdam etmiﬂler ve Vadi ulusun elektronik icat ve üretim merkezi olarak lider konuma gelmiﬂtir. 1996 itibariyle, Silikon Vadisi’ndeki yüz kadar yeni Stanford iﬂletmesi 65 milyar dolardan fazla ekonomik gelir sa¤lam›ﬂt›r. Her ne
kadar Silikon Vadisi iﬂletmeleri ülke çap›nda birçok üniversite kampüsüne kamp kurmuﬂ
olsa da, California Üniversitesi’nin co¤rafi yak›nl›¤›, farkl› iﬂletmeleri kampüse çekmeyi
ve ileri teknoloji iﬂçi pazar›ndaki son geliﬂmelere yak›n olmay› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.19
Bölgesel olarak yo¤unlaﬂmaya duyulan yo¤un ilginin bir sebebi de kümede öncü
olan iﬂletmenin o bölgede faaliyet göstermesine ba¤l›d›r. Çeﬂitli yazarlar birçok sanayide önde gelen ﬂirketlerin ayn› milletten, bölgeden ve hatta ﬂehirden olduklar›n› vurgulam›ﬂlard›r. Bölgesel kümeler hemen hemen her geliﬂmiﬂ ekonomide ve geliﬂmekte olan
ülkelerde bulunmaktad›r. Ayn› zamanda bölgesel kümeler geniﬂ bir sanayi yelpazesinde
bulunabilirler. Silikon Vadisi, Route 128, M4 bölgesi, Tokyo ve Sophia Antipolis gibi iyi
tan›nm›ﬂ ileri teknoloji bölgeleri ile Austin, North Sydney, Minneapolis ve Hsinchu gibi
daha az tan›nan ileri teknoloji merkezleri bunlara örnek olarak verilebilir. Venedik cam
sanayi, Pakistan’daki t›bb› araçlar sanayi, Cenevre lüks saat sanayii ve Japonya b›çak sa18. Jörg Meyer-Stamer, “Path Dependence in Regional Development: Persistence and Change in Three
Industrial Clusters in Santa Catarina, Brazil,” World Development, 26/8 (1998), ss.1495-1511.
19. David Huffman ve John M. Quigley, “The Role of the University in Attracting High Tech
Entrepreneurship: A Silicon Valley Tale,” The Annals of Regional Science, 36 (2002), ss.404-407.
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nayii gibi yüksek düzeyde zanaatkârl›k isteyen sanayiler de bulunmaktad›r. Paris, Milano ve New York merkezli moda sanayii, Los Angeles, Hollywood ve Londra gibi yarat›c› sanayiler, ABD, Fransa ve ‹ngiltere’nin hava yolu sanayii, Japonya, Almanya ve ‹sveç otomobil sanayii ve Japonya, Kore ve ABD elektronik sanayii gibi büyük ölçekli sanayiler yine örnek olarak verilebilir.
Kümelenme oluﬂumu—yani, ‘do¤um’ evresi—ayn› zamanda al›ﬂ›lmad›k, sofistike
veya yo¤un yerel taleplerden karﬂ›s›nda da oluﬂabilir. Örne¤in, ‹srail’in sulama teçhizat› ve
di¤er geliﬂmiﬂ tar›m teknolojileri kümesi, su k›tl›¤›, s›cak ve kurak ﬂartlar ile bir ulusun kendi kendine yetmesi iste¤ini yans›tmaktad›r. Finlandiya’daki çevre kümesi ise metal, ormanc›l›k, kimyasal maddeler ve enerji gibi yerel iﬂleme sanayilerinin neden oldu¤u çevre problemlerinin sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r. Bir di¤er küme oluﬂumu ise bölgede yer alan tedarikçi ve ilgili sanayilerin varl›¤› ile ortaya ç›kabilmektedir. San Diego yak›nlar›ndaki golf
ekipman› kümesinin temeli Güney California’daki havac›l›k kümesine dayanmaktad›r. Bu
küme döküm ve ileri malzemeler ile bu teknolojilerde gerekli bilgilere sahip mühendislerden oluﬂan bir tedarik havuzu meydana getirmiﬂtir. Yeni kümelerin oluﬂumunda di¤er kümelerin büyümesine sebep olan bir iki yenilikçi ve öncü iﬂletme da etken olabilmektedir.
‹kinci safha olan ‘evrim’ safhas› kümenin geliﬂimini aç›klamaktad›r. Kümelerin
oluﬂumundan itibaren özellikle yerel kurumlar›n rekabeti güçlendirici desteklerinin olmas› kümelerin büyümesinde önemli bir etkendir. Karﬂ›l›kl› bir etkileﬂim olarak küme
büyüdükçe devletin, resmi kurumlar›n ve destek veren di¤er kurum ve kuruluﬂlar›n da etkisi büyümektedir. Büyüyen bir küme pazarlar için birçok f›rsat› da beraberinde getirir
ve bu durum küme içerisine en iyileri çekmeye yard›mc› olur. Özellikle bölgeden ya da
bölge d›ﬂ›ndan giriﬂimciler bu büyümeyi fark ederek küme oluﬂumunun içine dahil olurlar. Bu süreç içerisinde uzmanlaﬂm›ﬂ tedarikçiler ortaya ç›kar, yerel kurumlar, özel e¤itim kurumlar› ile araﬂt›rma ve geliﬂtirme kuruluﬂlar› ile bilgi birikimi sa¤lan›r. Ayn› zamanda altyap›lar geliﬂtirir ve kümenin gücü ve ünü artar. Sonunda küme ilgili sanayileri
içine almak suretiyle geniﬂler. Kümenin bu geliﬂim süreci birçok faktöre ba¤l› olmakla
birlikte yap›lan bir çok araﬂt›rma kümenin tam olarak geliﬂip gerçek rekabet üstünlü¤ü
elde etmesi için en az bir on y›l› gerektirdi¤ini ileri sürmektedir. Bu nedenle küme uzun
vadeli ekonomik ve sosyal planlamaya ihtiyaç duymaktad›r.
Küme yaﬂam döngüsünün son safhas› olan ‘gerileme’ dönemi rekabet avantaj›n›n kaybedilmesi ile aç›klanabilir. Kümeler hem d›ﬂsal hem de içsel faktörlere ba¤l› olarak güçlü yap›lar›n› ve rekabet avantajlar›n› kaybedebilirler. Yenilik kapasitesi, bilgi ak›ﬂ›, pazar f›rsatlar› gibi birçok küme avantajlar›n› etkisizleﬂtiren teknik kesintiler en önemli d›ﬂsal faktördür.
Bir di¤er d›ﬂsal faktör, müﬂteri ihtiyaçlar›ndaki de¤iﬂim oldu¤undan, kümenin geleneksel
ürününde ›srar etmesi durumunda tedarikçiler ile müﬂteri talepleri aras›nda uyumsuzlu¤a neden olacakt›r. D›ﬂsal faktörler kadar içsel faktörlerde kümenin rekabet avantaj›nda etkilidir-
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ler. Küme esnek bir yap› sunmakta ve bu s›n›rs›z kurallar kümenin verimlili¤ini yavaﬂlatmaktad›r. Ayn› küme yap›s›nda faaliyet gösteren iﬂletmeler aras›ndaki ortak eylemin bütünleﬂmeye dönüﬂmesi durumunda iﬂletmeler yeni fikir yarat›c›l›¤›nda etkinli¤i kaybedeceklerdir; çünkü küresel ekonomide radikal de¤iﬂim kaç›n›lmaz bir gerekliliktir. Teknik ve mesleki destek sa¤layan kurumlar ve üniversitelerin kalitesindeki durgunluk, kümenin gelece¤ini
etkileyen bir di¤er içsel faktördür. ‹ﬂ yapma maliyetinin, geliﬂme kabiliyetini aﬂmas› durumunda kümeler gerileme safhas›n› kesinlikle hissetmeye baﬂlayacakt›r.

KÜMELER‹N SINIFLANDIRILMASI VE BOYUTLARI
Bölgesel kümelerin çeﬂitlili¤i ve tan›m› konusunda birçok farkl› görüﬂten bahsedilebilir. Küme (Cluster-Kümeleﬂme-Endüstriyel Grup-topluluk) terimimin ifade etmiﬂ oldu¤u anlam ayn› co¤rafi bölgede toplanm›ﬂ iﬂletmelerin güçlü bir ﬂekilde a¤ oluﬂturdu¤u
topluluklard›r. Ancak bu kümelerin bölgesel, teknolojik ve üretim farkl›l›klar›n›n artmas›ndan dolay› daha ayr›nt›l› bir tan›mlamaya ihtiyaç oldu¤u görülmektedir.
Kümeler, iﬂletmeleraras› iliﬂkiler, boyutlar› ve de kümede bulunan iﬂletmelerin yap›lar› bak›m›ndan nitelenebildi¤i gibi, öncelikle genel olarak her birinin farkl› koﬂullara
vurgu yapt›¤› dört temel küme ﬂekli ay›rt edici olabilir:20 1—Dikey üretim zinciri, daha
çok birbirilerine tedarikçi olan zincirin oldu¤u küme ﬂeklidir. Dikey üretim zincirleri üretim süreci içindeki s›n›rlar›n kümenin çekirde¤ini oluﬂturdu¤u dar tan›mlanm›ﬂ sanayilerden oluﬂur; 2—Birbirleri ile ilgili sektörler içerisinde bölgesel olarak ekonomik aktivitelerin yo¤unlaﬂmas› biçiminde ortaya ç›kan büyük ölçüde bölgesel bilim altyap›s›yla
ba¤lant›l› olarak (araﬂt›rma laboratuarlar›, üniversiteler vs.) ilgili ekonomik sektörlerde
alansal olarak yo¤unlaﬂan ekonomik aktiviteler; 3—Bir ekonomide ilgili sektörlerin bir
yerde toplanmalar›d›r. Daha yüksek bir kümelenme düzeyinde (ziraat topluluklar›) yüksek düzeyde kümelenmiﬂ sanayi gruplar› ( kimya toplulu¤u gibi) veya sektörlerin kümelenmesidir. Porter bu yönde yapt›¤› araﬂt›rmada onalt› muhtemel küme tespit etmiﬂtir;21
4—Yenilik Kümeleri, araﬂt›rma ve geliﬂtirme potansiyelinin çok yönlü a¤laﬂt›¤› (networking) temel üzerinde yüksek yenilik dinamiklerinin oldu¤u kümelerdir.
Di¤er yandan baz› araﬂt›rmac›lar iliﬂkileri daha da geliﬂtirerek ﬂöyle bir ay›r›m yapm›ﬂlard›r: 1—Dikey kümeler: Al›c› ve arac›lar›n iliﬂkilerinin birbirleri ile sürekli, sa¤lam ve yo20. René L. Frey, Grenzüberschreitende Kooperation zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von städtischen Regionen am Beispiel der RegioTriRhena, 53. Deutscher Geographentag Leipzig, 03.10.2001, s.4.
21. Bunlar metal, orman ürünleri, petro- kimya, yar› iletkenler, çok yönlü iﬂler, taﬂ›ma, güç sa¤lay›c›l›k,
büro telekomünikasyon, savunma, yiyecek/ içecek, tekstil/ elbise, iskân, medikal, e¤lence, otomotiv,
tar›md›r (Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition”).
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¤unluklar› olan iﬂletmelerin gruplar›ndan, de¤er zincirlerinden oluﬂurlar; 2—Yatay kümeler:
ürünlerin tamamlay›c›l›k ya da ikame iliﬂkilileri sayesinde a¤ d›ﬂsall›klar› ile yak›n sektörlerin tek bir sektörün iﬂletmelerinin birbirlerine ba¤lanmas› ile oluﬂan iﬂletme gruplar›d›r; 3—
Kompleks kümeler: ‹ﬂletme gruplar›n›n ayn› anda hem yatay hem de dikey birbirleri ile ba¤lant›l› iliﬂkilerinden oluﬂurlar; 4—Kapsay›c› kümeler: kompleks kümelerin sanayi ve hizmetleri ile özel altyap› hem de önemli kamu ve toplumsal aktörleri kapsad›¤› iliﬂkilerden oluﬂur.22
Literatürde kümeler üzerine yap›lan araﬂt›rmalar oldukça ayr›nt›l›d›r ve yazarlar
küme kavram›na farkl› anlamlar katm›ﬂlard›r (Tablo 2). Aﬂa¤›daki tablo incelendi¤inde
her farkl› görüﬂün getirmiﬂ oldu¤u yeni bak›ﬂ aç›s›n›n küme kavram›na yeni anlamlar katt›¤› görülebilmektedir:

TABLO 2—Kümeler Üzerine Yap›lan Çal›ﬂmalar›n S›n›rlar›
YAZARLAR

KONU

Marshall, endüstriyel bölge, bölgesel
yönelimler (hükümetle)

Bölgesel unsurlar

Alman Ekonomik Sorunlar Bakanl›¤›,
Praat

Tedarikçiler ve müteahhitler a¤›, alt yap› bilgileri
ile ba¤lant›

Filiere yaklaﬂ›m›

Dikey ba¤lar üzerine vurgu, metodolojik temel
formülasyon denemesi, endüstriyel ve çevresel
politikalar ile ba¤lant›

Porter

‹lgili endüstri, tar›m ve hizmet uzmanl›klar› üzerine buluﬂturma yaklaﬂ›m›
Kümeleri bulmak için standartlaﬂt›r›lm›ﬂ bir metot, bir son kullan›c› perspektifi vurgulama
Uluslararas› rekabette orta düzeyde bir yaklaﬂ›ma
ba¤lant›

Kusters ve Mine

Farkl› co¤rafik kümelenme konular›n›n tan›mlanmas›

TNO-STB

Yo¤unlaﬂmada çekirdek elementlerin araﬂt›r›lmas›

Nooteboom

Ayn› sektörler aras›nda ba¤lant› olacak teknolojik
benzerlik

Kaynak: Dany Jacobs ve Ard-Pieter De Man, “Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A
Menu Approach,” ss.425-437.

22. Hans Joachim Kujath, “Inst›tutionelle und Interorganisationele Bedingungen der Bildung von
Unternehmensclustern: Das Beispiel der West- und ostdeutschen Schienenfahrzeug ‹ndustrie” ss.1-2
(http://www.irs-net.de/download/berichte_7.pdf)
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Kümeler, etkinlik ve kendini gerçekleﬂtirme düzeylerinde de farkl›l›k göstermektedir. Kümelerin geliﬂme durumunu nitelendirmek için ﬂu kategoriler kullan›labilir: 1—Çal›ﬂan (güçlü) kümeler: Yerel bilgi, uzmanl›k, personel ve kaynak y›¤›n›n›, iﬂletmelerin d›ﬂ
topluluklarla rekabette avantaj olarak kulland›klar› y›¤›lma ekonomisi yarat›rlar. Yerel
rakipler, tedarikçiler, müﬂteriler ve kurumlar aras›ndaki karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›ktan do¤an
bilgi olabilmektedir. Farkl› sektörlerde dinamik bir rekabet yetene¤inin yan›nda içe ve
d›ﬂa dönük küme yap›s› vard›r; 2—Gizli (k›smi) kümeler: Kümelenmenin kazançlar›ndan faydalanmak için yeterli ama ayn› bölgede bulunmadan dolay› gerçekte faydalan›labilecek gerekli etkileﬂim ve bilgi ak›ﬂ› düzeyini geliﬂtirmemiﬂ iliﬂkili sanayilerdeki
önemli iﬂletmeler kitlesidir. K›smi olarak veri ve mal transferinin pozitif olmas›na ra¤men istenilen düzeyde de¤ildir. Bunun sebebi baﬂta yerel ﬂirketlerin bilgi yetersizli¤i, ﬂirket ve bireyler aras› etkileﬂim yetersizli¤i, yeterli ortak gelecek vizyonu eksikli¤i ve ortak ç›karlar› bulmak onlardan faydalanmak için ﬂirketlerde güven eksikli¤i olabilir; 3—
Potansiyel kümeler: Baﬂar›l› kümelerin geliﬂimi için gerekli ö¤elerin baz›lar›na sahiptirler, ancak bu ö¤eler y›¤›lma etkisinden yararlanmak için derinleﬂtirilmeli ve geniﬂletilmelidir. Geliﬂmiﬂ a¤ yap›lar›, giriﬂimcilerin rekabet yetene¤i ve oda¤›n di¤er parçalar› ile
büyütülebilir; 4—Politik güdümlü kümeler: Devlet taraf›ndan destek için seçilen ancak
organik geliﬂme için önemli iﬂletme ya da ﬂartlar›n eksik oldu¤u kümelerdir; 5—‘‹yi niyetli düﬂünce’ kümeleri: Sadece önemli bir kitle de¤il ayn› zamanda organik geliﬂmeyi
destekleyebilecek her hangi bir avantaj kayna¤›n›n da eksik oldu¤u politik güdümlü kümelerdir. Devlet programlar›nda bulunan birçok elektronik ve bio-teknoloji kümeleri bu
kategoriye girmektedir. Ayn› ﬂekilde bunlara potansiyel kümeler de denilmektedir.
Bu tür nitelendirmeler küme destekleme politikalar›n›n detaylar›na yo¤unlaﬂmay›
belirlemede oldukça yararl›d›r. Örne¤in, çal›ﬂan kümeler için d›ﬂ pazarlara eriﬂimin kolaylaﬂt›r›lmas›, gizli kümeler için iﬂletme aras› ba¤lant›lar, kurumsallaﬂma ve bilgi üretimi geliﬂimine imkân veren kendini gerçekleﬂtirme düzeyine ulaﬂt›rmak, potansiyel kümeler için çal›ﬂan bir küme olma yolunda yeterli kitleyi geliﬂtirmek veya çekmek ve iyi
niyetli düﬂünce kümeleri için ise daha fazla yarat›c› yaklaﬂ›mlar yaratmak rekabet avantaj› yarat›labilmesi aç›s›ndan önemlidir.
Boyutlar› aç›s›ndan da kümeleri s›n›fland›rmak mümkündür. Kümenin ‘co¤rafi
aç›s›’ ekonomik aktivitenin mekânsal y›¤›lmas›d›r. Co¤rafi aç› ayn› zamanda kümenin
karﬂ›l›kl› ba¤›ml› etkinlikler, devam eden iliﬂkilerde yerleﬂmiﬂ olan kurumlar, destek hizmetleri, tedarikçiler, müﬂteriler ve ﬂirketlerin bölgesel yayg›nl›klar›yla ilgilidir. Küme
bölge veya milli s›n›rlar› aﬂabilir, bir bölge ya da ülke içinde yay›labilir, bir ﬂekilde yerleﬂik olabilir ve hatta bir ﬂehir içindeki alanda olabilir. Örne¤in, Hollanda kesme çiçek
kümesi küçük bir alanda yer al›rken, ABD’de ilaç kümesi New Jersey ve Philadelphia
yak›nlar›nda Pennsylvania bölgesine kadar yay›lm›ﬂt›r. Almanya’daki kimya sanayisi
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kümesi ülke s›n›rlar›n› aﬂarak ‹sviçre’ye kadar uzanm›ﬂt›r. K›saca bir kümenin s›n›rlar›
belirli bir alanda kalabildi¤i gibi s›n›rlar ötesi de olabilir.23
Kümenin ‘yo¤unlu¤u’ küme içindeki iﬂletmelerin say›s› ve ekonomik a¤›rl›¤›yla
(ilgili sanayide pazar paylar› bak›m›ndan) ilgilidir. Yo¤un kümelerin toplam sat›ﬂlar› yüz
milyonlarca ya da milyarlarca olabilir. Seyrek kümeler ise ayn› ekonomik a¤›rl›¤a sahip
de¤ildirler, çünkü ya iﬂletme say›lar› daha azd›r ya da daha az varl›kl› iﬂletmeleri vard›r.
Kümenin ‘eni’ küme içinde yatay olarak ilgili sanayilerin yelpazesi ile (yayg›n teknolojiler, son kullan›c›lar, da¤›t›m kanallar› ve di¤er dikey olmayan iliﬂkiler ile ilgili sanayiler) ilgilidir. Dar kümeler az say›daki sanayilerden ya da onlar›n tedarik zincirlerinden oluﬂmaktad›rlar. Geniﬂ kümeler yak›ndan ilgili sanayide bir ürün çeﬂitlili¤i sa¤lamaktad›r.
Küme ‘derinli¤i’ küme içinde birbirleri ile ba¤lant›l› sanayiler zincirini ifade etmektedir. Derin kümeler, sadece bir sanayisi ya da bir dizi ilgili sanayileri içermekte olan
bölgeleri de¤il ayn› zamanda hemen bütün tedarik zincirini de içinde bar›nd›ran kümelere, s›¤ kümeler ise temelde bölge d›ﬂ›ndaki girdi bileﬂken, teçhizat, teknoloji ve destek
hizmetlerine dayananlara denilmektedir.
Bir kümenin ‘etkinlik temeli’ bölge ile birlikte gerçekleﬂtirilen de¤er zincirindeki
etkinliklerin do¤as› ve say›s›n› içermektedir. Zengin etkinlikli kümelerde ilgili sanayilerin de¤er zincirindeki önemli etkinliklerinin ço¤u yerel olarak gerçekleﬂmektedir. Bu tür
kümelerdeki iﬂletmeler bölge içinde iﬂletme iﬂbirli¤i etkinlikleri, pazarlama stratejisi ve
ürün ya da hizmet geliﬂiminden oluﬂan temel stratejiyi uygulama e¤ilimindedirler. Etkinli¤i yetersiz olan kümeler ise belirli bir sanayide veya ilgili sanayide bir ya da birkaç tane etkinli¤i içermektedirler.
Co¤rafi ‘sat›ﬂ uzant›s›’ bir kümenin nereye ulaﬂabildi¤ini göstermektedir. Uzant›
uluslararas›, bölgeleraras›, ulusal ya da sadece yöresel olabilir.
Bu boyutlar do¤rultusunda kümeleri tan›mlamak, politika ve strateji geliﬂtirmede
aktörlere bilgi veren ve kümelerin potansiyellerinin ve problemlerinin anlaﬂ›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Yöresel kümeler, yo¤un kümeler, derin kümeler ve çok etkinlikli kümelerin rekabet avantaj› kayna¤› olmaktan ziyade yak›n iﬂletmeler aras› iletiﬂim ve etkileﬂimi besleme ihtimali daha büyüktür. Bu kümeler, ekonomik etkinli¤in küreselleﬂmesinden yararlanan büyük yenilik topluluklar› olmaya daha yatk›nd›r. Da¤›n›k, seyrek, s›¤
ve zay›f etkinlikli kümeler ise yerel ekonomik ve sosyal sitemlerle daha az bütünleﬂiktir
23. Dany Jacobs, “Wissensintensive Innovation: Das Potential des Cluster-Ansatzes,” The IPTS Report,
No.16 (24-31 Temmuz 1997), ss.1-6; Michael J. Enright, “Regional Cluster: What We Know and
What We Should Know,” s.19; ve Dany Jacobs ve Ard-Pieter De Man, “Clusters, Industrial Policy
and Firm Strategy: A Menu Approach,” Technology Analysis & Strategic Management, 8/4 (1996),
ss.426-427.
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ve kendini devam ettiren büyüme kaynaklar› olma ihtimali düﬂüktür. Bu kümelerin ayn›
zamanda büyük yenilik kümeleri olmalar› da düﬂük bir ihtimaldir ve ekonominin küreselleﬂmesinden k›sa vadede faydalanabilseler de zamanla artan rekabetin alt›nda kal›rlar.
Çünkü kümeye üye iﬂletmelerin temel rekabet avantajlar› baﬂka yerde yarat›labilir. Tedarikçiler ya da ilgili iﬂletmelerin ilgisinin çekilebilece¤i, geliﬂtirilebilece¤i veya geniﬂ iﬂletme kurulabilece¤i ﬂartlar› destekleme konusunda yo¤unlaﬂma zordur.
Bölgesel kümelerin boyutlar›n› belirlemede bir karar›n olmas› zorunluluktur. Örne¤in bir kümenin geniﬂli¤i hakk›ndaki yarg›lar, kümelerin co¤rafi aç›s› ile ilgili kararlar› etkileyecektir. Örne¤in, ‹talya’da Prato (orta kalite yün kumaﬂlar), Biella (yüksek kalite yün
kumaﬂlar), Milano (keten kumaﬂlar), Como (ipek) ve Carpi’nin (triko) dar yöresel kümeleri ya da bütün kuzey ‹talya’ya yay›lm›ﬂ olan geniﬂ tekstil ve giyim kümeleri örnek olarak
verilebilir. Enright taraf›ndan yüz altm›ﬂ bölgesel küme üzerine yap›lan araﬂt›rmada yukar›da ifade edilen boyutlar bak›m›ndan kümelerin temelde farkl› olduklar› görülmüﬂtür.
Araﬂt›rmaya dahil olan kümelerin %36’s› bir ﬂehir ve çevresini kapsayan bir co¤rafi alana,
%25’i alt ulusal bölgelerin ço¤una sahipken %14’ü ise bir ﬂehir içinde küçük bir alana sahiptir. Kümelerin geniﬂli¤i bak›m›ndan %37’si çoklu yatay ﬂekilde iliﬂkili sanayileri, %31’i
bir sanayii, %28’i ise yatay bir ﬂekilde birkaç iliﬂkili sanayileri kapsamaktad›r. ‹ﬂletme etkinlikleri aras›nda kümelerin co¤rafi s›n›rlar› içinde %86 ile pazarlama ve sat›ﬂ yönetimi
önde gelmekte, ard›ndan %80 ile lojistik yönetimi, %79 ile strateji oluﬂturma ve destek hizmetleri, %76 ile uygulamal› araﬂt›rma ve geliﬂtirme ve %74 ile üst ﬂirket yönetimi gelmektedir; bu da çal›ﬂmadaki kümelerin etkinlik bak›m›ndan nispeten zengin olduklar›n› göstermektedir. Yine araﬂt›rmaya göre, sat›ﬂ araﬂt›rmalar› bak›m›ndan kümelerin %55’i global sat›ﬂlar, %23’ü uluslararas› bölgesel sat›ﬂlar ve %26’s› ulusal sat›ﬂlar yapmaktad›r. Rekabet
konumu bak›m›ndan kümelerin %44’ü dünya liderleri, %36’s› kendi ülkelerinin içinde lider olarak nitelenmiﬂtir. %41’nin geliﬂim aﬂamas›n›n olgun ve büyümekte oldu¤u, %26’s›n›n olgun ve dura¤an oldu¤u, %14’ünün embriyo aﬂamas›nda ve büyümekte oldu¤u ve
%13’ünün yükselmekte oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Kümelerin %38 i teknoloji üreticileri,
%36s› teknoloji kullan›c›lar› ve %26’s› teknoloji uygulay›c›lar› olarak adland›r›lm›ﬂlard›r.
Yenilikçi kapasiteleri bak›m›ndan kümelerin %39’u dünya lideri, %31’i ülkeleri içinde lider ve %21’i ülkeleraras› bölgesel liderler olarak ifade edilmiﬂlerdir. Kümelerin %49’unun
yerel sahipli¤inin oldu¤u, %24’ünün yerel ve yabanc› kar›ﬂ›k sahipli¤inin oldu¤u ve
%17’sinin kümede hakim olan yerel sahipli¤inin oldu¤u görülmüﬂtür.24
24. Michael J. Enright, “The Globalization of Competition and the Localization of Competitive
Advantage: Policies toward Regional Clustering,” Neil Hood ve Stephen Young (der.), The
Globalization of Multinational Enterprise Activity and Economic Development (Londra: Macmillan,
2000) içinde, ss.303-331.
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KÜMELENME POL‹T‹KALARI
Küreselleﬂme sürecinin ‘ticari s›n›rlar›’ etkilemesi, k›talararas› ticaretin ‘teknolojik-emtia’ yönlü olarak yayg›nlaﬂmas›, ‘küresel iﬂletmeler’in ortaya ç›kmas› ve ‘tüketici
haklar›’n›n yasal çerçevesinin tüm ülkeler taraf›ndan kabul edilmesi, üretici cephesinde
yeni bir iktisadi örgütlenme tarz›n› hem mikro (iﬂletme-hane halk›), hem de makro (ülkesel) ölçekte zorunlu k›lm›ﬂt›r. Bu süreci farkl› dönemlerde baﬂlay›p tamamlayan ülkeler oldu¤u gibi, sürece yeni baﬂlayan ülkeler de mevcuttur. ‹ktisadi örgütlenme tarz›n› de¤iﬂtiren ülkeler hem makro ekonomik yap›lar›n› sat›n alma gücü paritesi aç›s›ndan iyileﬂtirmiﬂ, hem de rekabet gücü yüksek ve sektörel kümelenmesini sa¤lam›ﬂ iﬂletmeler ortaya ç›karm›ﬂlard›r. Ancak, iktisadi örgütlenme tarz›n› de¤iﬂtirebilme kabiliyetini gösterememiﬂ ülkeler bocalaman›n veya gecikmenin maliyetini ‘sosyo-ekonomik refah kayb›’
ile ödemektedirler. Baﬂar›l› olan ülkelerin uygulad›¤› yöntemlere bak›ld›¤›nda, en temel
kamu politikas› arac› olarak rekabet gücünü art›racak politikalar görülmektedir. Hem
üretici, hem de tüketici refah›na katk› sa¤layan rekabet gücünü art›r›c› politikalar›n en
önemlisi olarak da ‘kümelenme’ görülmektedir. Maliyetleri minimize edici bu kamu politikas› birçok ülke ekonomisinde önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra yeniden yap›lanma sürecinde sanayi politikalar›na
Marshall Plan›, Keynesyen politikalar, 1980’li y›llarda izlenen agresif politikalar ile birlikte
iletiﬂim teknolojisi, bio-teknoloji, yeni hafif teknolojiler ve artarak büyüyen oranda çevre
teknolojisi gibi yeni modern geliﬂimler yön vermiﬂtir. 1990’l› y›llardan günümüze ise sanayi kümesi yönelimli politikalar göz önünde bulundurulmaktad›r. Bir kamu politikas› olarak
kümelenme politikalar›n›n oluﬂumunda öncelikle devletin refah yaratma sürecinde iﬂ dünyas›n›n bütün potansiyelini aç›¤a ç›karabilecek mikro destekleri ve makro politikalar› oluﬂturmas› öncelik taﬂ›maktad›r. Devletin uygulamaya koydu¤u temel politikalar, ulusal yat›r›m,
endüstri ve ticaret politikalar› kümelenme politikalar›n›n oluﬂturulmas›ndan önce olmas› gereken temel politikalard›r. Bununla beraber kümeye dahil olacak iﬂletmelerin iﬂ geliﬂtirme,
ürün geliﬂtirme ve pazar geliﬂtirme yönünde temel politikalar›n›n olmas› zorunludur. Ayn›
zamanda karﬂ›l›kl› olarak bu politikalar birbirleri ile mutlaka uyum içinde olmal›d›r.25
Genelde kümelerin ortaya ç›k›ﬂ›nda, desteklenmesinde ve kümelenmeye yönelik politikalar›n oluﬂturulmas›nda öne ç›kan dört kurumsal yap›dan bahsedilebilir. Bunlardan ilki,
özellikle kümenin bulundu¤u yerdeki finans kurumlar›n›n deste¤idir. Burada yerel bankac›l›k ön plana ç›kmaktad›r. Kümelerin yer ald›¤› bölgelerde yer alan yerel bankalar›n uygulad›klar› kredi faizlerinin ulusal ticari banklara göre daha düﬂük olmas›, iﬂletmelerin bu yerel
bankalardan daha kolay kredi alabilmesi, iﬂletmelere karﬂ›l›kl› güven çerçevesinde güvence
25. Philip Kotler, Somkid Jatusripitak ve Suvit Maesincee, Uluslar›n Pazarlanmas›: Ulusal Refah›
Oluﬂturmada Stratejik bir Yaklaﬂ›m (‹stanbul: Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›, 2000), s.36.
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istenmeden iﬂletme kredileri sa¤lanmas› küçük iﬂletmelerin önünü açabilmektedir. Bu tür
yerel bankalar›n örnekleri ‹talya ve Almanya’da bulunmaktad›r. ‹kincisi, bölgede yer alan
e¤itim kurumlar›n›n varl›¤›d›r. Bu kurumlar sadece iﬂçiye de¤il, ayn› zamanda iﬂletme sahiplerine yönelik olarak da e¤itimler sa¤lamaktad›r. Bu e¤itim programlar›n›n yerel gereksinimlere yönelik olarak planlanmas› da ayr› bir önem taﬂ›maktad›r. Üçüncüsü, KOB‹’lerin
geliﬂmesine yönelik hizmetlerdir. Üretim, teknoloji ve ihracat konusunda çeﬂitli destekler
sunan bu kurumlara ilk kuruluﬂ aﬂamas›nda yerel yönetimlerin katk›s› olmakta daha sonra
ise tümüyle faaliyetlerini kendi bünyesinde sürdürmektedir. Bu kurumsal yap›lar›n temel iﬂlevleri her aﬂamada iﬂletmelerin gereksinim duydu¤u bilgiyi sa¤lamakt›r. Dördüncüsü, kurumsal yap› ise sanayi hizmetleridir. Burada en önemli unsur sanayi için ucuz ve uygun niteliklerde sat›lan mallar, arsalar, binalar ya da alt-yap› hizmetleridir.
Kümelenme politikalar› oluﬂturulurken mevcut kümenin yap›s›na—sektörün bölgede olmas› ve geçmiﬂi, iﬂletmelerin büyüklü¤ü, mevcut ve harekete geçebilecek bölgesel güç, v.s.—göre farkl› politikalar geliﬂtirilmelidir. Geliﬂtirilecek olan bölgesel politikalarda öncelikle baﬂka bölgelerin taklit edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde oluﬂturulan politika bölgenin gelenek, yap› ve problemleri ile tutarl› olmayacakt›r. Bölgenin d›ﬂ›ndaki örnekler de¤erli birer teﬂvik unsuru olsalar da bölgenin kendi özel durumu daha
önemlidir. Bölgenin profilinde oluﬂan kümenin potansiyelinden yararlanmak için özel
yap›sal ﬂartlara da ihtiyaç vard›r. Ancak bunlar›n hepsinin baﬂlang›çta olmas›na gerek
yoktur. Yine kümelenme politikalar›n›n oluﬂturulmas›nda iﬂletmelerin iﬂlevsel yap›lar›
ve çevresel faktörler dikkate al›nmal›d›r.26
Küme politikalar›n›n ç›k›ﬂ noktas› öncelikle makro ve mikro ekonomik politikalar›n gücüdür; çünkü makro ekonominin hâkim oldu¤u yukar›dan aﬂa¤›ya ve mikro ekonominin hâkim oldu¤u aﬂa¤›dan yukar›ya politikalar aras›ndaki uyumsuzluk özellikle kümelenme politikalar›n›n belirlenmesinde ve uygulanmas›nda zorluklara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, politika yap›c›lar›n›n aras›nda koalisyonun sa¤lanmas› gerekir. Ayn›
zamanda siyasi ve yerel oyuncular küme kavram›n› do¤ru anlamal› ve uygulamal›d›rlar.
Küme politikalar›n›n oluﬂturulmas›nda farkl› yaklaﬂ›mlardan bahsedilebilir. OECD
ülkelerinde yürütülen bir araﬂt›rma küme politikas›n›n dört ayr› modeli oldu¤unu ortaya
koymuﬂtur. ‘Ulusal üstünlük’ modelinde politika ulusal düzeydeki kümeleri hedef almaktad›r. ‘KOB‹ A¤’ modelinde odak noktas› yerel KOB‹ a¤lar›d›r. ‘Bölgesel küme geliﬂtirme’ modelinde ise geniﬂ tabanl› küme gruplar›n› desteklemek için çeﬂitli politika
araçlar›ndan yararlan›lmaktad›r. ‘Araﬂt›rma-Sanayi ‹liﬂkileri’ modelinde politikan›n
odak noktas› üniversite-sanayi iﬂbirli¤ini geliﬂtirmektir. Bu dört model birbiriyle uyum26. Dieter Rehfeld ve Mag Wompel, “Profilierung im globalen Kontext: Überlegungen zur
Weiterenwicklung kommunaler und regionaler Wirtschaftspolitik,“ s.7 (www.iatge.de/aktuell/veroeff/
ie/rehfeld99b.pdf)
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lu olmakla birlikte her birinin hedefleri ve öncelikleri farkl›d›r; ancak sonuçta ortak politikalar› paylaﬂ›rlar. Bu politikalar üç grupta toplanabilir:
1—Küme politikalar› tek tek iﬂletmeleri de¤il, tüm a¤› desteklemeye yöneliktir. Bu
a¤lar sektör gruplar› yan›nda büyük iﬂletmeleri, KOB‹’leri, araﬂt›rma enstitülerini ve kamu
kurumlar›n› birbirine ba¤layan sektör içi de¤er zincirleridir. Politikan›n amac› her bir bileﬂkeni ayr› ayr› de¤il, a¤›n tümünü geliﬂtirmektir. Dolay›s›yla da kamunun katk›s› küme içindeki belli iﬂletmeleri sübvanse etmeyi de¤il, tüm kümenin geliﬂme koﬂullar›n› büyütmeyi
hedef al›r. Özel altyap› kurmak, ihracat pazarlamas›/markalaﬂma programlar› geliﬂtirmek,
iﬂletmeler aras› ve iﬂletme-üniversite aras› iﬂbirli¤ini teﬂvik gibi önlemler getirir.
2—Küme politikas› yaln›zca seçilmiﬂ kümeler ile ilgilidir. Bu yaklaﬂ›m, kaynaklar›n bölgedeki o kaynaklardan en fazla yararlanabilecek sektörlerde toplanmas›n› sa¤lar.
Yerel ekonominin bütün ihtiyaçlar›n› gidermeye çal›ﬂmaktansa birkaç sektörün geliﬂmesini hedef al›r. Amaç bu sektörel de¤er zincirlerini bir bütün hale getirerek çarpan etkisi
yaratmak ve bu sayede geliri, istihdam›, araﬂt›rma ve ürün performans›n› artt›r›c› bir ekonomik büyümeyi bu bütünün çevresinde geliﬂtirmektir. Küme politikalar› kamu sektörü
taraf›ndan baﬂlat›lsa da özel sektörün de önemli rolü vard›r. Küme elemanlar› baﬂlang›çtaki strateji belirleme döneminde küme politikas›n›n stratejik yönünü ve hedeflerini belirlemeye katk›da bulunurlar, küme projelerini finanse ederler ve küme politikalar›n›n
uygulanmas›n› sa¤larlar.
3—Küme politikalar›n›n üçüncüsü, küme içi ö¤renmeyi ve inovasyonu geliﬂtirmeyi
hedef alm›ﬂt›r. Bunun geleneksel politikalardan fark›, tüm bölgenin inovasyon gücünü geliﬂtirmekten ziyade belli sektörlerinkini geliﬂtirmeye yönelik olmas›d›r. Zaten kümenin bir baﬂka tan›m› da ekonominin herhangi bir bölümüne nazaran bilgi ak›ﬂ›n›n nitelik ve nicelik olarak çok daha yo¤un oldu¤u a¤lard›r. ‹novasyon için çok boyutlu destek küme politikas›n›n
özünü teﬂkil eder. Sektörlerin rekabet üstünlü¤ünü sürdürmeleri için bilgi ve inovasyon belli bir sektör/bölgede yay›lmal› ve o sektörün rekabet gücünü art›racak ürünlere ve hizmetlere dönüﬂmelidir. ‹novasyon lineer (düz-do¤rusal) bir süreç de¤il, iﬂletme içi ve iﬂletmeleraras› çeﬂitli fonksiyonlar›n—pazarlama, insan kaynaklar›, v.s.—karmaﬂ›k bir iliﬂki a¤›d›r.
Ulusal veya bölgesel düzeyde devletin görevi, küme iﬂletmeleri aras›ndaki a¤ ba¤lant›lar›n› kolaylaﬂt›rmak, dinamik mukayeseli avantaj› yaratmak ve etkin ulusal ve bölgesel
politikalar›n uygulanmas›nda uygulay›c› bir kurum olarak görev almakt›r. Devlet ayn› zamanda teknolojik geliﬂimleri de uygulad›¤› politikalara taﬂ›mak durumundad›r. Devlet taraf›ndan uygulanan sanayi politikalar›n›n belirli aﬂamalar›n›n ﬂematik olmas› bir politikadan di¤erine geçiﬂlerde keskin çizgiler olmas›n› engellemektedir. Bu nedenle ulusal boyutta süregelen baz› politikalar›n ve bu politikalara karﬂ› oluﬂan reflekslerin belirli bir süre devam etmesi kaç›n›lmazd›r. Bunun için eski sanayi politikalar›n›n yeni küme politikalar›
içinde yer almas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Nitekim, küme yaklaﬂ›m› son y›llarda yeni bir kavram
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olarak ortaya ç›kmas›na ra¤men, bir çok ülkede önceden uygulanan sanayi politikalar› farkl› bir ﬂekilde yorumlanarak küme politikas› olarak uygulanmaya koyulabilmektedir.

KÜME GEL‹ﬁT‹RME STRATEJ‹LER‹
Kümelenmeye dayal› rekabet gücü yaklaﬂ›m›n›n etkin olarak harekete geçirebilmesi için küme geliﬂtirme stratejilerine gereksinim vard›r. Bu stratejilerin belirlenmesinde
de öncelikli olarak iki önkoﬂulun yerine getirilmesi gereklidir. Bunlardan birincisi, ulusal düzeyde kapasite inﬂas›d›r. Kapasite inﬂas›n›n özünü ise ülke içerisinde hangi kümelenmelerin var oldu¤u, bu kümelenmelerin dünyadaki konular›n›n hangi boyutta oldu¤u
sorular›n›n cevab› oluﬂturmaktad›r. Bu sorular›n cevab› objektif bir ﬂekilde belirlendikten sonra öncelikle devletin yerel bir kümelenme ile rekabet gücünü art›rabilmek için kümeye sa¤layaca¤› deste¤i tan›mlamas›, elindeki politika araçlar›n› buna yönelik olarak
hareketlendirebilmesi gerekmektedir—örne¤in, liman, yol, ihtisas organize sanayi bölgesi, meslek yüksek okulu, araﬂt›rma laboratuar›, v.b.
‹kinci olarak ise, yerel kümelenmelerin kendilerini güçlendirmek ve rekabet üstünlü¤ü sa¤layabilmeleri için yerel gündemlerini belirleyebilir olmalar›d›r. Yerel ortamda
kümelenmenin kapsam› tan›mland›ktan sonra kümelenmedeki de¤er zincirinin zay›fl›klar›, bunlar›n nerelerden kaynakland›¤›, önündeki f›rsatlar, f›rsatlar› de¤erlendirmek için
neler yap›labilece¤i ayr›nt›l› ve bilimsel biçimde ortaya ç›kar›lmal›, bu çal›ﬂmalar sonunda ise yap›lacak iﬂler ve öncelikli tedbirler listesi, kümelenmenin yol haritas› ve vizyonu
haz›rlanmal›d›r. Baﬂar›l› ülke örnekleri, iﬂin büyük bir bölümünün özel sektör-kamu ortakl›¤›nda ve yerel düzeyde yap›labilece¤ini göstermektedir.
Bu önkoﬂullar oluﬂtuktan sonra yerel kümeyi güçlendirmeye yönelik bir sürecin
baﬂlamas›yla beraber yerel paydaﬂlar›n diyaloglar›n› belirli gündemler üzerinden geliﬂtirmeleri önem kazanmaktad›r. Bu süreçte, gündemlerin içeri¤inin doldurulabilmesi ve yerel önceliklerin en etkin biçimde saptanabilmesi için bir dizi teknik çal›ﬂman›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu çal›ﬂmalar içinde ilk aﬂamada arama konferanslar› ve GZTF (güçlü/zay›f yönler, tehditler/f›rsatlar) analizleri olabilmektedir. Daha sonraki aﬂamalardaysa,
de¤er zinciri analizleri gibi daha teknik ve daha somut politika önerilerinin geliﬂtirilmesine katk› yapacak çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
Bu ba¤lamda, yerel paydaﬂlar›n, bölgelerindeki kümelenmeleri güçlendirmeye yönelik giriﬂimleri baﬂlat›rken dikkat etmeleri gereken önemli noktalar ﬂunlard›r: 1—Gerçekçi olunmal›d›r; güçlendirilecek kümelenmeyi seçerken, yerel ve küresel pazarda rekabet edebilecek nitelikte iﬂletmelerden ve tedarikçilerinden oluﬂan kritik bir kitle olmal›d›r; 2—Kümelenmeyi özel k›lacak, di¤er bölgedeki benzer kümelenmelerden ay›racak
bir avantaj olmal›d›r (özel talep, özel beceriler, özel hammadde); 3—E¤er bunlardan bi-
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rinde eksiklik varsa, bölgeye yabanc› yat›r›mc› veya büyük ölçekli ulusal bir iﬂletmenin
çekilmesi de, kümelenmenin güçlenmesi için çok önemli bir f›rsat sunabilir.
Kümelenmenin seçiminin ard›ndan, di¤er bir deyiﬂ ile süreç baﬂlad›ktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar ise: 1—Kümelenmeyi güçlendirme projesinin kapsam› ve
hedefleri iyi belirlenmelidir; sürdürülebilir ve eylem odakl› bir strateji plan› oluﬂturulmal›d›r; 2—‹lgili tüm paydaﬂlar ortak bir vizyonda birleﬂebilmelidir; kendi bölgelerinin di¤er
bölgelerden nas›l farkl›laﬂaca¤›n› ve küresel ekonomide nas›l konumlanaca¤›n› tespit edebilmelidir; 3—Tüm bu strateji geliﬂtirme ve uygulama sürecine özel sektör temsilcileri liderlik etmeli, nitelikli ve vizyon sahibi bir proje ekibi oluﬂturulmal›d›r; 4—Aﬂamal› bir
büyüme süreci hedeflenmeli, önce merkezdeki üreticiler kümelenme sürecine dahil edilmeli, daha sonra baﬂar› sa¤land›kça kapsam geniﬂletilmeli, ilgili endüstrilerden illerden de
üreticiler, paydaﬂlar eklenmelidir; 5—Proje kapsam›ndaki faaliyetlerin görünürlü¤ü sa¤lanmal›, ulusal ve uluslararas› düzeyde halkla iliﬂkiler kampanyas› yürütülmelidir.27

KÜMELERDE ‹ﬁLETME STRATEJ‹LER‹
Dikey kümeler ölçek ve etkinlik alan›nda rahat olsalar bile yatay bütünleﬂen iﬂletmelerde baﬂar› daha yüksektir. Görsel olarak canlanan her bir etkinli¤i izleyen bütünleﬂmenin düﬂey geliﬂiminin (yan sanayiye iﬂ verme) yap›s› co¤rafik yo¤unlaﬂmaya izin veren net bir sonuçtur. Kararlaﬂt›r›lan fiyat ve iﬂlemleri izleyerek iﬂletmelerin karﬂ›l›kl› fiyat dayan›ﬂmas›n› art›rarak ve ekonomik tav›rlar›n› organize etti¤i bir gerçektir. Örne¤in,
Bologna bölgesi paketleme makinesi ﬂirketleri ‹talya’n›n hem d›ﬂ›ndaki hem de içindeki
rakipleri ile yan sanayi iﬂbirli¤i yapmaktad›rlar. Yine dikey olarak bütünleﬂmiﬂ tekstil iﬂletmesi yoktur. Yerel tekstil endüstrisinde binden çok iﬂletme üretim iﬂleminde tek bir
safhada yo¤unlaﬂmaktad›rlar. Bir kumaﬂ iﬂletmeye gelmeden önce beﬂ veya alt› iﬂletmenin üretim sürecinden geçmektedir. Solingen’de çatal-b›çak tak›m› üretimi iﬂleminde bir
tek aﬂamada yap›lanlar›n her biri küçük iﬂletmelerin yüzlercesinde vard›r. Birçok ‹talyan
makine endüstrisinde aradaki tüm sözleﬂme evreleri ile üretimleri toplayan ve planlayan
iﬂletmeler vard›r. Böylesi inand›r›c› deliller yatay çeﬂitlili¤i sa¤lamaktad›rlar. Kümelerin
bölgelerindeki kapal› geliﬂen bu düzenlemeler paylaﬂ›labilen girdiler yaratmaktad›r. Bu
geliﬂme iﬂletmelerin görsel faaliyet alanlar›n› azaltmaktad›r. Di¤er yandan bir kümenin
çeﬂitlili¤i özelde var olan para kaynaklar›na veya geliﬂebilen bölgede iﬂletmeler aras›ndaki paylaﬂ›labilen çözümsel etkinliklere ba¤l› olacakt›r.28
27. Esen Ça¤lar, “Kümelenme ve Kümelenme Politikalar›,” Ekonomik Forum, 27 (2008), s.38.
28. Michael J. Enright, “The Globalization of Competition and the Localization of Competitive
Advantage: Policies toward Regional Clustering.”
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TABLO 3—Kümelenme Boyutlar ve ‹ﬂletme Stratejileri
Kümelenme
Kümelenmenin strateji yönü
do¤rultusu (boyutu)
Co¤rafi Bak›ﬂ

Di¤er Kümelere Dönük Stratejiler

Kendi bölgesel a¤›nda pozitif davranma Yabanc› kümelerle iﬂbirli¤i
‹lgili AB programlar›nda yer alma

Yatay

‹ﬂbirli¤i ve rekabet aras›nda bir denge
yaratma
E¤itim, çevre ve kalite politikalar›nda, Yabanc› rakipleri uluslar aras› sektör
giriﬂimlerinden ö¤renme
uluslararas›laﬂmada ve pazar geliﬂiminde sektör giriﬂimleri sa¤lama

Dikey

Kullan›c›- üretici-tedarikçi etkileﬂimi- Geliﬂmiﬂ müﬂteri ve tedarikçilerle yak›n iliﬂkilerin kurulmas›
nin organize olmas›
Ürünler için di¤er ülkelerdeki müﬂteriÇal›ﬂan de¤iﬂimi
lerle ba¤lant› kurulmas›
Dizayn ve üretimde kolokasyon

Yanal

Di¤er kümelerin üye oldu¤u yeni birlikler kurmak
Farkl› kümelenmeler için ilham aray›ﬂ›

Fokal (odaksal)

Bilgi altyap›s›n›n çevresi ile olan ba¤- Yabanc› enstitülerle iliﬂkileri ilerletmek
lant›s›n› güçlendirmek

Teknolojik

Rakipler ars›nda özel ba¤lant›lar›n veya
birli¤in oluﬂturulmas› yönünde temel seçim

A¤ kalitesi

Partnerlerin bilgilerini güçlendirme
Kümelenmenin uluslar aras› boyutu için
seçim
Firmalar aras›nda yeni koordinasyon
mekanizmalar› oluﬂturma

Kaynak: Dany Jacobs ve Ard-Pieter De Man, “Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach.”

Bölgesel kümelerde bilgi, herhangi özel bir iﬂletmenin elinde olmadan bölge içinde gerçekleﬂir. Küme içinde ortaya ç›kan bilgi takas edilebilir. Küme d›ﬂ›nda takas edilmeyen bilgi küme içindeki iﬂletmelerin faaliyet alanlar›n›n geliﬂmesine sebep olabilir.
Yukar›daki tabloda incelenecek olursa, bölgedeki kümelenmenin yap›s›na göre iﬂletmeler stratejilerini farkl›laﬂt›¤› görülür. Örne¤in, co¤rafi do¤rultuda geliﬂen bir küme
kendi bölgesel a¤›nda pozitif davran›rken, yatay küme iﬂbirli¤i ve rekabet aras›nda bir
denge yaratma çabas›ndad›r.

43

44

DEN‹Z T‹MURÇ‹N

Birçok ﬂirketin izole bir ﬂekilden ziyade bir topluluk içinde büyümesi ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Örne¤in yeni tedarikçiler, bir küme içinde ço¤alabilirler çünkü sabit müﬂteri potansiyeli onlar›n risklerini azalt›r ve pazar f›rsatlar›n› belirlemelerini kolaylaﬂt›r›r. Dahas›, geliﬂmiﬂ kümeler normalde yayg›n ya da çok benzer girdilere dayanan ilgili sanayileri kapsad›klar›ndan tedarikçiler geniﬂ imkânlar bulabilmektedirler.
Kümeler ayn› zamanda birçok sebepten dolay› yeni ﬂirket oluﬂumuna neden olmaktad›rlar. Örne¤in, küme içindeki iﬂletmelerde çal›ﬂan kiﬂiler iﬂletme kurmak için ürün ve
hizmetteki boﬂluklar› daha kolay görebilirler. Bunun ötesinde pazara giriﬂ engelleri di¤er
yerlerden daha düﬂüktür. Toplulu¤u zaten tan›yan yerel finansal kurumlar ve yat›r›mc›lar, daha düﬂük bir risk primi isteyebilirler. Buna ilaveten, topluluk genellikle önemli bir
yerel pazar› sunmaktad›r ve giriﬂimci yerleﬂmiﬂ iliﬂkilerde faydalanabilir. Bütün bu faktörler giriﬂ riskini ve de giriﬂim baﬂar›s›z olursa ç›k›ﬂ riskini azaltmaktad›r. Topluluk içinde yeni bir ﬂirketin kurulmas›, olumlu bir geri besleme halkas›n›n bir parças›d›r. Geniﬂ
bir topluluk yukar›daki tüm yararlar› art›r›r –bütün topluluk üyelerinin faydaland›¤› rekabet kaynaklar›n›n kollektif havuzunu ço¤alt›r. Net sonuç, topluluk içindeki ﬂirketlerin di¤er yerlerdeki rakiplere göre geliﬂim göstermeleridir.

KÜMELER‹N BAﬁARISIZLIK NEDENLER‹
Küresel rekabet ortam›ndaki rekabet koﬂullar›n›n sürekli de¤iﬂimi ve uyum sürecinin sürekli olmas› gereklili¤i bir gerçektir. Bu duruma ayak uyduramayan pek çok küme
rekabet gücünü yitirmiﬂ ya da kaybetmiﬂtir.29 Bu temel üzerinde kümelerin baﬂar›s›zl›k
nedenleri beﬂ baﬂl›k alt›nda toplanabilir: 1—Kümelerde üretim iste¤i eksikli¤i; 2—Eski
teknoloji ve teçhizat; 3—Benzer kümelerdeki rekabet; 4—Dayan›ﬂma etkinlikleri yetene¤inin kaybolmas›; 5—Kemikleﬂme içinde iç dinamizm kayb›.
Yeni ﬂirketler ve sanayiler ortaya ç›kt›kça veya kayboldukça ve de yerel kurumlar
geliﬂip de¤iﬂtikçe topluluklar sürekli geliﬂir. Yüzy›llarca rekabet alan› olarak canl› kalabilirler; birçok baﬂar›l› topluluk en az›ndan on y›llarca ayakta kalm›ﬂt›r. Ancak iç ve d›ﬂ
güçler sebebiyle rekabet güçlerini kaybedebilirler. Teknolojik kopukluklar belki de d›ﬂ
tehditlerin en önemlisidir çünkü birçok avantaj› ayn› zamanda dezavantaj haline getirebilirler. Bir toplulu¤un varl›klar›n›n hepsi—pazar bilgisi, iﬂçilerin yetenekleri, bilimsel
ve teknik uzmanl›k ve tedarik temelleri—geçersiz hale gelebilir.30
29. Ayda Erayd›n, Yeni Sanayi Odaklar›: Yerel Kalk›nman›n Yeniden Kavramlaﬂt›r›lmas› (Ankara:
ODTÜ, Mimarl›k Fakültesi Yay›n›, 2002), s.45.
30. Michael J. Enright, “The Globalization of Competition and the Localization of Competitive
Advantage: Policies toward Regional Clustering.”
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Bölgesel ihtiyaçlar ve baﬂka yerlerdeki ihtiyaç aras›nda farkl›l›¤› oluﬂturan al›c› ihtiyaçlar›nda bir de¤iﬂim baﬂka bir d›ﬂ tehdidi meydana getirmektedir. Örne¤in çeﬂitli kümelerdeki ABD ﬂirketleri, dünyan›n birçok yerinde enerji verimlili¤inin önemi artarken
ABD’de enerji fiyatlar›n›n düﬂük kalmas›yla s›k›nt›lar çekmiﬂlerdir. Müﬂteri ihtiyaçlar›n›
görmenin ve geliﬂim için bask›n›n eksikli¤i ile ABD ﬂirketleri yenilikte yavaﬂlam›ﬂ ve Avrupa ve Japon rakiplerine karﬂ› yenik düﬂmüﬂlerdir. Kümeler en az d›ﬂ tehditlere karﬂ› olduklar› kadar kat›l›¤a karﬂ› da hassast›rlar. Aﬂ›r› güçlenme, karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ, karteller ve
di¤er rekabet engelleri bölgesel düﬂmanl›¤› zay›flat›r. Yönetmelik gere¤i kat›l›k veya k›s›tlay›c› sendika kurallar›n›n yürürlü¤e konmas› verimlilik geliﬂimini yavaﬂlat›r. Okul ve
üniversite gibi kurumlar›n kalitesi düﬂer. Küme üyeleri aras›nda grup düﬂüncesi—Detroit’in 1970’lerde gaz yakan arabalara geçmesi buna bir örnektir—kat›l›¤›n bir baﬂka güçlü
ﬂekli olabilir. Bir toplulukta ﬂirketler çok fazla içe dönük bak›yorsa bireysel ﬂirketler yeni
fikirleri benimseyemez; çok az› da radikal yenilik ihtiyac›n› hisseder. Bu tür kat›l›klar devlet rekabete müdahale etti¤inde veya ﬂirketler art›k rekabet avantaj› sa¤lamayan eski davran›ﬂlar›n› ve iliﬂkilerini devam ettirdiklerinde artma e¤iliminde olmaktad›rlar.31
Üretim kemikleﬂmesi içindeki baﬂar›s›zl›k, co¤rafi kümelerde s›k›nt›ya sebep olabilmektedir. Di¤er yandan örgütsel kemikleﬂme de da¤›lmaya sebep olabilmektedir. Bir
baﬂka baﬂar›s›zl›k nedeni ise kümede iﬂbirli¤i iliﬂkilerinin kaybolmas› ve küme içinde
bilgi ak›ﬂ›n›n eksikli¤idir. Örne¤in, Silikon Vadisi’nde iﬂletmeler aras›nda davalar›n artmas› küme için tehlikeler yaratmaktad›r. Kemikleﬂme içinde dinamizm kayb› en ilginç
baﬂar›s›zl›k nedenidir. Bölgesel kümelerin daima büyümemesi ya da mevcut kümede sebat etmemek kümelerin da¤›lmalar›na ortam haz›rlamaktad›r. Genelde kuruluﬂlar ve yerel iﬂletmeler aras›ndaki ba¤lar ve karﬂ›l›kl› dayan›ﬂma, kendi kendinin fark›nda olma,
yerel al›ﬂ›lan çal›ﬂma süreleri, co¤rafik olarak bilgi etkileﬂimi, merkezi olmayan kuruluﬂlar güçlerini yitirdiklerinde baﬂar›s›zl›k ortaya ç›kmaktad›r. Co¤rafi kümelerin ihtiyac›
olanlar çok esnek olabilen iﬂletmelerdir.32
Yukar›da k›saca de¤inilen baﬂar›s›zl›k nedenlerini ortadan kald›rmak ya da
oluﬂmamas› için yap›lmas› gerekli olanlar dikkatlice incelenmeli ve belirlenmelidir.
Son zamanlarda yerel sanayi kümelerinin ö¤renen bölge haline gelerek rekabet güçlerini koruyabilecekleri yönünde görüﬂler ileri sürülmektedir. Pek çok yerel sanayi kümesinin küresel piyasa de¤iﬂikliklerinden olumsuz etkilenmesi, de¤iﬂen çevre koﬂullar›na adapte olamamalar› rekabet güçlerini yitirmelerine sebep olmuﬂtur. De¤iﬂen rekabet koﬂullar› karﬂ›s›nda uyum sürecinin de süreklili¤i gerekmektedir. Özellikle olum31. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.83.
32. Michael J. Enright, “The Globalization of Competition and the Localization of Competitive
Advantage: Policies toward Regional Clustering.”
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suz etkilerin eski yerel dayan›ﬂmalar› zorlaﬂt›rmas› sebebiyle geçmiﬂ dönemlerdeki
yüksek performans›n sürdürülebilir geliﬂme aç›s›ndan yeterli olmad›¤› ve baz› koﬂullar›n etkisiyle çöküﬂlerin yaﬂanmas›n›n mümkün oldu¤u ileri sürülebilir. Küresel ekonomik ortam›n bir parças› olabilmek için sanayi kümeleri ve kümelerinin sadece yerelleﬂmesi ve yerel özgünlüklerini kullanabilmeleri de¤il, ayn› zamanda küresel ekonomiye
eklemlenmeleri de gerekir. Bu çerçevede ö¤renme ve kurumlaﬂma kapasiteleri öne ç›kmaktad›r.33

KÜMELERDE REKABET GÜCÜ
Rekabet ve rekabet avantaj› kavramlar› günümüzde oldukça s›k kullan›lan ancak
tan›mlar› ve kaynaklar› üzerinde henüz tam bir fikir birli¤inin olmad›¤›, de¤iﬂik ortamlarda farkl› anlamlar›n yüklendi¤i kavramlar olarak ortaya ç›kmaktad›r. Çok genel ve en
yal›n anlam› ile yaﬂam›n mücadelesi olarak tan›mlanan rekabet kavram›, iki veya daha
fazla kiﬂi ve/veya taraf›n birbirlerine üstün gelme çabalar› ﬂeklinde de ifade edilebilir; ancak, rekabet halinde bulunan taraflar›n mücadele etti¤i amaçlar bazen çok farkl›l›k göstermektedir. Örne¤in, bir spor müsabakas›nda insanlar ve/veya tak›mlar bir ﬂampiyonluk
veya madalya için mücadele verirken, iﬂletmeler pazar paylar›n› art›rmak ve kârlar›n›
yükseltmek, ülkeler ulusal refah düzeyini iyileﬂtirmek ve devaml› hale getirmek veya politik güç elde etmek için u¤raﬂ verirler. Rekabetçilik ise, en basit ﬂekliyle, rekabet edebilme kabiliyeti olarak ifade edilebilir. Ekonomik yönden ele al›nd›¤›nda, rekabetçilik kavram› birçok de¤iﬂkeni bünyesinde bar›nd›rmakta olup kaliteye, h›za, teknik üstünlü¤e,
hizmet ve ürün farkl›laﬂmas›na dayanmakta olup, makro, mezo ve mikro olmak üzere üç
farkl› boyutta ortaya ç›kmaktad›r.34
Bu kategorilerde, makro ulusal, mezo bölgesel veya sektörel, mikro iﬂletme (büyük
veya KOB‹ tarz› ﬂirketler) baz›nda rekabeti temsil etmektedir. Ancak, makro, mezo ve
mikro düzey rekabetçilik tamamen göreceli kavramlard›r. Bazen makro düzeyde bir rekabetçilik, asl›nda mikro ve/veya mezo anlam›nda da de¤erlendirilebilmektedir. ﬁunu
belirtmek gerekir ki, günümüzde art›k dünya ticareti, makro, mezo veya mikro düzey
oyuncular›n belirli mal ve/veya hizmetleri üretmekte sahip olduklar› rekabet avantaj› ile
ﬂekillenmektedir. Yani, bir ülkenin rekabet avantaj› dünya ekonomik dengelerini kolayl›kla de¤iﬂtirebilmektedir.
33. Ayda Erayd›n, Yeni Sanayi Odaklar›, ss.51-53.
34. A. Ç›nar, “Rekabet ve Verimlilik Iliskisi,” ‹stanbul Ticaret Odas› Gazetesi, 13 May›s 2005; ve ‹. Hakk›
Eraslan, Melih Bulu ve ‹smail Bakan, “Endüstriyel Kümeler ve ‹novasyon” (http://www.iconomy.
org/index.cfm?fuseaction=objects2. detail_content&cid=2514, eriﬂim, 22.09.2008).
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Kümelenme, gerek küçük gerekse büyük iﬂletmeler ve bölgeler düzeyinde rekabetçi yap›lar oluﬂturulmas›n› sa¤layan ve ça¤daﬂ kavramlar› içeren bir yaklaﬂ›m olmas› noktas›nda yerel yönetimleri, kamu otoritelerini, özel kuruluﬂlar›, araﬂt›rma kurumlar›n›, sivil toplum kuruluﬂlar›n› ve toplumun di¤er ilgili kesimlerinde yer alan oyuncular› bir araya getirmektedir. Böylece planlamalar ve uygulamalar, merkeziyetçilikten ç›k›p yerel
oyuncular›n kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilmektedir. Bu süreçte, rekabetçi gücü yüksek sektör
ve/veya sektörlerin seçilip, eksik oyuncular›n›n tamamlan›p, aralar›ndaki iletiﬂimin sa¤lanmas› amaçlanmakta, nihai hedef olarak sektörün uluslararas› rekabetçilik gücünün art›r›lmas›na ve sürekli hale getirilmesine yönelik çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Kümelenme
yaklaﬂ›m› ile kurulan iletiﬂim, al›c›-sat›c› iliﬂkisi, ortak pazarlama, Ar-Ge, e¤itim ve kullan›m, dernekleﬂme vs. ile güçlü bir sinerji ortaya ç›karan oyuncular iﬂlem maliyetlerini
düﬂürmekte (transaction cost) ve yenilikçili¤i (innovation) tetiklemektedirler.
Kümelenmelerin hem geliﬂmiﬂ hem de geliﬂmekte olan ülkelerde rekabet gücünü
art›r›c› etkilere sahip oldu¤u kabul edilir. Son zamanlarda yap›lan araﬂt›rmalar ve mevcut deliller, oldukça geniﬂ bir geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülke ve sektör yelpazesinde,
kümelenme anlay›ﬂ›n›n uygulanmaya baﬂlad›¤›n› göstermektedirler.
Günümüzde kümelenmeler ülkelerinin rekabet gücünün art›r›lmas› konusunda ana
gündem maddelerinden birisi haline gelmiﬂtir. Bu çerçevede, dünyan›n dört bir yan›nda
kümelenmelerin oluﬂturulmas›, analizlerinin yap›lmas› ve geliﬂtirilmeleri konusunda birçok proje yürütülmektedir. Ülkelerin rekabet gücünü art›rman›n yan› s›ra, kümelenme
çal›ﬂmalar›n›n KOB‹’lerin de rekabet gücünü art›rd›¤›na iliﬂkin geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte
olan ülkelerde yaﬂanm›ﬂ birçok örnekler bulunmaktad›r. Avrupa’da oluﬂturulan endüstriyel bölgeler sayesinde, kalite, tasar›m, inovasyon h›z› ve de¤iﬂimlere yan›t verme h›z› ile
niﬂ marketlerdeki müﬂterilere uygun mal ve hizmetler sunularak rekabet üstünlü¤ü sa¤lan›lm›ﬂt›r. Tekstil ve haz›r giyim sektöründe ‹talya’n›n yakalad›¤› baﬂar› bir örnek oluﬂturmuﬂ; ‹talya örne¤inde de oldu¤u gibi sektörel kümelenmelerin oluﬂturulmas› ile kümelenmeler içerisinde yer alan iﬂletmelerin üretim olanaklar› sürekli günün ﬂartlar›na yan›t
verecek ﬂekilde iyileﬂtirilmiﬂ, yeni teknolojilerden yararlanma olanaklar› art›r›lm›ﬂ ve pazarda rekabet edebilme yetenekleri geliﬂtirilmiﬂtir. Rekabet üstünlü¤ü sa¤lam›ﬂ endüstriyel bölgelerin hepsinin baﬂar›s›ndaki ortak nokta, müﬂteri gereksinimleri merkezli (müﬂteri odakl› – talep odakl›) olarak ayn› de¤er zinciri üzerinde yer alan iﬂletmeler aras›nda
oluﬂturulmuﬂ kümelenmelerin varl›¤›d›r.35
Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki endüstriyel kümelenmelerin iki z›t büyüme yoluna sahip olduklar› ifade edilmiﬂtir. Bunlardan birisi geliﬂmiﬂ yol—high road—di¤eri ise düﬂük yol35. John Humphrey ve Hubert Schmitz, Principles for Promoting Clusters & Networks of SMEs (Viyana:
UNIDO Discussion Paper No.1, 1995).
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dur—low road. Geliﬂmiﬂ yol Avrupa’daki baﬂar›l› endüstriyel bölgelerin özelliklerini
kapsam›nda bar›nd›r›r ve inovasyon, yüksek kalite, fonksiyonel esneklik ve iyi çal›ﬂma
koﬂullar› ile özdeﬂleﬂmiﬂtir. Düﬂük yol ise düﬂük fiyat, ucuz materyal, say›sal iﬂçi esnekli¤i ve ucuz iﬂgücü temelli rekabet üzerine kurgulanm›ﬂt›r. Avrupa literatüründe her iki
yol birbirinden ba¤›ms›z ve kendine özgü yollar olarak kabul görür ve düﬂmanca rekabet
arac›l›¤›yla düﬂük yolun geliﬂmiﬂ yola zarar verdi¤i kabul edilir.
Schmitz birçok geliﬂmekte olan ülkede bulunan büyük iﬂgücü fazlal›¤›n›n inovasyon ve kalite geliﬂtirme yöntemiyle rekabet üstünlü¤ü sa¤lama anlay›ﬂ› yerine düﬂük ücretler ile rekabetçili¤i teﬂvik etti¤ini söylemiﬂtir. Buna ra¤men, Khalid Nadvi ve Hubert
Schmitz, Schmitz’in söylevinin geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂanan kümelenmeleri tam
olarak yans›tamad›¤›n› ve geliﬂmekte olan ülkelerdeki kümelenmelerden bir k›sm›n›n düﬂük yol özelli¤ini gösterirken di¤er baz›lar›n›n ise her iki yolun özelliklerine uyumlu bir
yap›da geliﬂtiklerini belirtmiﬂlerdir. Bazen inovasyon ve ucuz iﬂgücü ayn› iﬂletmeler içerisinde bir arada görülmektedirler. Bazen de yüksek ve düﬂük inovasyon iﬂletmeleri yan
yana ayn› kümelenmede yer alabilmekte ancak farkl› pazarlara hizmet sunmaktad›rlar.
Porter’a göre ise, uluslararas› rekabet alan›nda düzelme ve teﬂvik edilen yeniliklere sahip olan yerel iﬂletmeler aras›ndaki rekabetin teﬂvikini yabanc› iﬂletmeler de¤il yerel rakipler yapmaktad›r. Daha s›k kapal› yak›nl›k oda¤›ndaki rakipler aras›nda yüksek
rekabete yol açmaktad›r. Ço¤u kümede liderlik eden iﬂletmelerin yönetici ve mal sahipleri ayn› ﬂehirdeki vatandaﬂlara öncülük etmektedir. Böylesi durumlarda iﬂletmeler aras›ndaki rekabette yerel sosyal hiyerarﬂi içindeki konumlar için rekabet oluﬂturmaktad›r.
Bölgesel kümedeki iﬂletmeler aras›nda baz› etkinliklerde dolays›z rakipler aras›nda iﬂbirli¤i vard›r. Böylesi lobileﬂme yabanc› pazar araﬂt›rmas›nda, d›ﬂar›ya sat›ﬂ›n art›ﬂ›n› sa¤layan unsurlara ilaveten ticari at›l›mlara kat›l›m› ve di¤erleri olarak s›ralan›rken ﬂirket
özel pazar giriﬂi, üretim, ücretler, yeni üretim geliﬂimi düzenlemelerinde iﬂlemler rekabetçi bir yap›ya dönüktür. Bölgede rekabet ﬂekilleri ile iﬂbirli¤i endüstri taraf›ndan çeﬂitlenerek de¤iﬂecektir. Farkl› bölgeler gerçek dayan›ﬂma ve rekabet için farkl› potansiyellere ve kültürlere sahiptirler. Bunun için farkl›l›klara ba¤l› iﬂbirli¤i, yasal rejimler, politik öngörüler ve tarihi durumlar› dikkate al›nmal›d›r. Nereden olursa olsun örnek al›nan
bir bölge veya ulusta artan iﬂbirlikleri, rekabetçi baz› kuruluﬂlar›n önerilmesi yetersizdir.
Buna karﬂ›l›k farkl› koﬂullar alt›nda arzu edilen rekabetçi iﬂbirlikçi davran›ﬂ tiplerini geliﬂtirme anlay›ﬂ›na sahip olunmal›d›r.36
Bütün sanayiler geliﬂmiﬂ teknoloji kullanabilir ve bilgi yo¤unlu¤una sahip olabilir.
Ancak ﬂirketlerin belirli bir yerde rekabet ettikleri karmaﬂ›kl›k yerel iﬂ çevresinin kalite36. Michael J. Enright, “The Globalization of Competition and the Localization of Competitive
Advantage: Policies toward Regional Clustering.”
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sinden etkilenmektedir. ﬁirketler örne¤in yüksek kaliteli nakliye altyap›s› olmadan geliﬂmiﬂ lojistik teknolojilerini kullanamazlar. Yine ﬂirketler iyi e¤itimli iﬂçiler olmadan sofistike hizmet konusunda etkin bir ﬂekilde rekabet edemezler. ‹ﬂletmeler zahmetli bürokrasi alt›nda ya da çat›ﬂmalar› h›zl› ve adil bir ﬂekilde çözemeyen bir yasal sistem alt›nda
etkin bir ﬂekilde çal›ﬂamazlar. Ancak geliﬂmiﬂ ekonomilerde iﬂ çevresinin daha karar
yönlü ö¤eleri genellikle kümeye ba¤l›d›r; bunlar ise rekabet için en önemli mikro ekonomik temelleri oluﬂturmaktad›r. Kümeler rekabeti üç aç›dan etkilemektedir: 1—Temeli o
alanda olan ﬂirketlerin verimlili¤ini art›rarak; 2—Gelecekte verimlili¤in artmas›n› destekleyen yenilik yönünü ve h›z›n› belirleyerek; ve 3—Oda¤›n kendisini geniﬂleten ve
güçlendiren yeni iﬂlerin oluﬂmas›n› sa¤layarak, bir küme, bir iﬂletmeye daha geniﬂ bir ölçe¤e sahipmiﬂ gibi ya da di¤erleri ile resmi bir ﬂekilde birleﬂmiﬂ gibi—esnekli¤inden fedakârl›k yapmadan—fayda elde etmesine imkân verir.37
Porter uluslararas› rekabet yetene¤inin merkezi elementi olarak gördü¤ü sanayi
kümelerindeki iﬂletmelerin gücünü oluﬂturan etmenleri elmas ad›n› verdi¤i ﬂekille
aç›klamaktad›r. Bütün bir küme, gerçek bir iﬂletme (giriﬂim) biçimidir. Bir grubun baz› bileﬂenleri, s›k s›k çeﬂitli endüstrilere hizmet verecektir ve bunlar baz› gruplar›n
üyeleri olabilirler. Sözgelimi, ekran teknolojisi iﬂindeki ﬂirketler bir elektronik grubunun, bir savunma sanayi grubunun ve bir e¤lence grubunun parças› olabilir. Rekabetçi avantaj içindeki bir faktör olarak, grup kavram›n›n teorik temeli Porter taraf›ndan
ileri sürülmüﬂtür. Porter, bir grubun gücünün birbiriyle etkileﬂim halinde olan dört ana
grup halinde toplanabilen çeﬂitli faktörlere ba¤l› oldu¤unu iddia etmiﬂtir. Bunlar: 1—
‹ﬂletme stratejisi, yap›s› ve rekabetçili¤i; 2—Talep koﬂullar›; 3—‹lgili ve destekleyici endüstriler; ve 4—Faktör koﬂullar›d›r. Faktör koﬂullar›, iﬂçi temini ve beceri bulunabilirli¤i, araﬂt›rma kuruluﬂlar›n›n varl›¤› ve gücü, vergiler, hükümet teﬂvikleri, ücret düzeyleri, hayat pahal›l›¤› vb. unsurlarla iliﬂkilidir. Tüm bu faktörlerin karﬂ›l›kl›
etkileﬂimi, her hangi bir bölgedeki iﬂ baﬂar›s›n› ve ekonomik geliﬂmeyi h›zland›r›r veya engeller.38
Porter’in düﬂüncesinde özellikle verimli sektörler ülkede iste¤e göre da¤›lmamal›
aksine co¤rafi olarak yo¤unlaﬂmal›d›rlar; çünkü belli faktörlerin etkisi elmas ad›n› verdi¤i bir yap› içinde co¤rafi yak›nlaﬂma sayesinde birbirlerini etkilemeleri ile ülkeyi kalk›nd›racakt›r. Müteahhit (da¤›t›mc›), müﬂteri ve rekabetin bir noktada toplanmas› potansiyeli ve uzmanlaﬂmay› ilerletecektir. Burada küme içindeki en önemli itici gücü küme içinde ki rekabet temsil eder.
37. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.79.
38. Allan S. Carrie, “From Integrated Enterprises to Regional Clusters: The Changing Basis of
Competition,” Computers in Industry, 42 (2000), s.290.
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‹ﬁLETME STRATEJ‹S‹ VE REKABET YAPISI
Yerel çevre-yerel rekabet avantaj›
yarat›lmas›n› uyar›r

G‹RD‹ KOﬁULLARI
Maliyet, kalite ve üretim
faktörlerinin etkinli¤i

Rekabet
avantaj›n›n
yarat›lmas›nda
uyar›c› yerel çevre
Yerel rekabet

TALEP KOﬁULLARI
Seçici yerel müﬂteriler
Geleneksel olmayan yerel
talep

‹LG‹L‹ VE DESTEKLEY‹C‹ KURULUﬁLAR
Kritik üretim tamamlayan yerel bayiler
yan sanayi vs.
Soyutlanm›ﬂ iﬂletmeler yerine kümeler.
Kaynak: Michael E. Porter, Competitiveness Advantage of Nations (New York: The Free Press, 1990), p.127.

ﬁEK‹L 2—Michael E. Porter’in Elmas›

Son y›llarda artan say›da yönetici iﬂbirli¤ine vurgu yap›lmakta, herkesin yarar›na
olacak ﬂekilde müﬂteri ve tedarikçilerle iliﬂkilerini güçlendirmeye çal›ﬂmaktad›r. Baz› durumlarda teknik standartlar› belirlemek ve hata giderici araﬂt›rma masraflar›n› paylaﬂmak
üzere dolays›z rakiplerle bile iﬂbirli¤ine gitmektedirler.
Kümelerde ise bu imkân daha fazla olmaktad›r. Kümeler hem rekabet, hem de iﬂbirli¤ini destekler. Rakipler müﬂteri kazanmak ve tutmak için yo¤un bir ﬂekilde rekabet
ederler. Güçlü rekabet olmadan bir küme baﬂar›s›z olur. Yine de ilgili sanayiler ve yerel
kurumlarda ﬂirketleri de içine alan ço¤u dikey olmak üzere iﬂbirli¤i de vard›r. Rekabet iﬂbirli¤i ile birlikte yaﬂayabilir; çünkü onlar farkl› boyutlar ve farkl› oyuncular aras›nda ortaya ç›kmaktad›r. Kümeler bir taraftan bir kol mesafesindeki pazarlar ve di¤er taraftan hiyerarﬂik veya dikey bütünleﬂme aras›nda yeni bir tür alansal örgüt ﬂeklini temsil etmektedir. Bu durumda küme de¤er zincirini organize etmenin alternatif bir yoludur. Da¤›n›k
ve baﬂ›boﬂ al›c› ve sat›c›lar aras›ndaki pazar iﬂlemleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bir yerdeki
ﬂirket ve kurumlar›n yak›nl›¤›—ve aralar›nda ki tekrarlanan al›ﬂ-veriﬂ—daha iyi koordinasyon ve güveni desteklemektedir. Böylece kümeler a¤, birleﬂme ve ortakl›k gibi resmi
ba¤lant›lar› oluﬂturma ve koruman›n yönetsel zorluklar›n› veya dikey bütünleﬂmenin ka-
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t›l›¤›n› empoze etmeden yak›nl›k iliﬂkilerinin do¤as›nda olan problemleri azaltmaktad›r.
Ba¤›ms›z ve gayri resmi ba¤lant›l› ﬂirket ve kurumlardan oluﬂan bir küme etkinlik, verimlilik ve esneklik konusunda avantajlar sa¤layan sa¤lam örgütsel bir ﬂekli temsil etmektedir.39 Ana sanayi ve yan sanayinin olup olmamas› ve mekânsal yak›nl›k fikir ve yenilik üzerine bilgi de¤iﬂimin kolaylaﬂt›r›r ve de¤iﬂimi sürekli ilerletir. Porter’a göre, ‹talyan endüstri bölgelerinin baﬂar›s›nda yatan neden uzmanlaﬂman›n yan›nda rekabettir.
Karﬂ›l›kl› güçlenme özellikle mekânsal yo¤unlaﬂan kümeler ile rekabet eden iﬂletmeler,
bayiler ve destekleyici kurumlar aras›nda olur.40
Rekabet avantaj› yaratma k›sa dönemli de¤il, uzun dönemli olmak zorundad›r. Bunun için de bölgede faktör yönlendirici, yat›r›m yönlendirici ve yenilik yönlendirici kaynaklar dikkate al›nmal›d›r.41 Bir yandan iﬂletmeler kuvvetli rekabet bask›s› alt›nda bulunurlarken di¤er yandan da zor be¤enen müﬂterilerle yüzleﬂirler. Bunun sonucunda da
destekleyici kurumlara—e¤itim—yönelirler. Kümelerin rekabet gücünü belirleyen temel
faktörler avantajl› faktörler ve özel faktörlerdir. Temel faktörler do¤al kaynaklar ve iﬂgücünün kalitesidir ki ‘faktör yönlendirici’ geliﬂim olarak geliﬂmekte olan ülkeler bu do¤al
rekabet avantaj› üzerinde rekabet yetenekleri geliﬂtirirler. Bu rekabet yetene¤inin oluﬂum
sürecindeki ç›k›ﬂ aﬂamas›nda dünya pazarlar›nda kur de¤iﬂikliklerine ve fiyat hareketlerine ba¤›ml›d›rlar. Avantaj sa¤lay›c› faktörler ise maddi ve maddi olmayan altyap›lard›r.
Bunlar taﬂ›ma ve trafik sistemi, iﬂlevsel e¤itim sistemi, iletiﬂim yap›s› v.s. dir. Bunlar ‘yat›r›m yönlendirici’ olarak ilk geliﬂim aﬂamas›n›n üzerinde giriﬂimci çevresinde yüksek
yat›r›m için gereklidirler. Daha çok temel faktörler üzerinde oluﬂurlar. Örne¤in, e¤er ara
mamul için hammadde ihraç edilecekse en iyi taﬂ›ma sistemi olacakt›r. Özel faktörler
içinde ise ‘yenilik yönlendirici’ faktörlerle ortaya ç›kar. Yüksek e¤itim ve haz›r iﬂ gücü
bir küme içerisinde do¤rudan rekabet avantaj› sa¤lamaz; özelikle yüksek uzmanl›k isteyen faktörler—yaz›l›m iﬂletmeleri, hassas optik olabilir—belli rekabet avantajlar› sa¤larlar. Danimarka’daki iki hastanenin diyabet araﬂt›rmalar› Danimarka’ya uluslararas› insülin ihracat›nda bir baﬂar› sa¤lam›ﬂt›r. Keza Hollanda’daki uluslararas› çiçek endüstrisi ihracat baﬂar›s› araﬂt›rmalar›n›n neticesinde olmuﬂtur. Özel faktörler iﬂletmeler için önemlidir. Dünya piyasalar›nda rekabetin pozisyonunu de¤iﬂtirir. Temel faktörler ve avantajl›
faktörlerin bulundu¤u birçok ülke aralar›nda kuvvetli fiyat rekabetine girerler. Üçüncü
aﬂama olan özel faktörler aﬂamas›nda fiyat rekabeti rekabet avantaj› sa¤lamaz veya bu
yönde bir yar›ﬂ olmaz. Kaliteli ürün, sürekli ve h›zl› ürün ve süreç yenili¤i, benzersiz ArGe kapasitesi, h›zl› bilgi ak›ﬂ› ve özel know-how Ar- Ge’ye dahil edilir. Verimli iﬂletme39. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.79.
40. Jörg Meyer-Stamer, “Path Dependence in Regional Development,” s.4.
41. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Exemplarische Darstellung von Ansätzen der
lokalen Wirtschaft-Förderung in Lateinamerika, Eschborn 2001 (Eschborn: GTZ GmbH, 2001), s.15.
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ler ile onlar›n yenilik gücü ve di¤er kurumlar aras› kesintisiz iliﬂki üzerinde oluﬂan kümelerin yetene¤idir.42 E¤er ülkedeki iﬂletmeler dolay›s›yla ülke bu aﬂamalardan baﬂar› ile
geçerse mevcut zenginli¤in korunmas› ve yönetim çabalar›n›n ön plana ç›kt›¤› di¤er bir
aﬂamaya geçilir. Yenilikler durgunlaﬂt›¤› zaman ise rekabetçi avantajlar erozyona u¤rar,
bireysel motivasyon azal›r.43
Ayr›ca iﬂletmeleraras› iç iliﬂkiler ve sosyal çevre karar verici rol oynar. Özellikle
çevresel yumuﬂak faktörlerden iﬂbirli¤i küme kavram› içinde önemli bir rol oynar. ‹ﬂletmeler araﬂt›rma ve geliﬂtirmede direk iﬂbirliklerine karﬂ›d›rlar. Do¤rudan iﬂbirli¤i rekabeti zay›flat›r, teﬂviki engeller ve sonunda ilerlemeyi yavaﬂlat›r. Buna karﬂ›l›k araﬂt›rma
ve geliﬂtirme gibi alanlarda dolayl› iﬂbirlikleri ba¤›ms›z organizasyonlar, ya da sektörel
birliklerin iﬂbirli¤i sayesinde olan e¤itim merkezleri ve özel altyap›lar faydal›d›r. Müﬂteri ve da¤›t›mc›ya kadar olan süreçteki dikey iﬂbirliklerinin de faydal› olaca¤› aﬂikârd›r.
Tabii burada özel sektör ve kamu sektörü aras›nda, ayr›ca kamu sektörü aktörlerinin de
kendi aralar›nda çal›ﬂmalar›nda iﬂbirli¤ini kabullenmeleri önemlidir. Di¤er yumuﬂak faktörler—ki bunlar kültürel kabuller, sosyal normlar bireysel ve grup iliﬂkileri ve aile yap›lar›—önemlidir.

KÜMELERDE VER‹ML‹L‹K
Küme içinde verimlilik Porter’›n elmas ﬂekli ile aç›klad›¤› unsurlar›n yard›m› ile artmaktad›r. Kümenin verimlili¤ine katk› yapan birçok etmenden bahsedilebilir. Bunlar:
Çal›ﬂan kümelerde iﬂletmeler mevcut bir uzmanlaﬂmaya
ulaﬂm›ﬂ ve deneyimli iﬂçiler havuzuna ulaﬂabilir, böylece iﬂe al›mlardaki maliyetleri azaltabilir. Kümeler, iﬂ f›rsatlar› verdi¤i ve iﬂçilerin yer de¤iﬂtirme riskleri azald›¤› için baﬂka
yerdeki uzman insanlar› daha kolay çeker, bu da baz› sanayiler için önemli bir avantajd›r.44
‹ﬂverenle çal›ﬂanlar aras›ndaki güven ortam›n› sa¤layan sosyo-kültürel kimlik ve
etkili yerel kuruluﬂlar geliﬂmeye katk› sa¤layan unsurlard›r. Bu bölgelerde üretimde yeniliklere kolayca uyum sa¤layan ve birlikte çal›ﬂmaya haz›r iﬂ gücünün bulunabilirli¤i
do¤al olarak öne ç›kmaktad›r.45
‹yi geliﬂtirilmiﬂ bir küme baﬂka önemli girdiler elde etmek için etkili bir araç sa¤lamaktad›r. Böyle bir küme derin ve uzmanlaﬂm›ﬂ bir tedarik temeli sunmaktad›r. Uzak
mesafedeki tedarikçiler yerine yerel tedarikçilerden yaralanmak nakliye masraflar›n›
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TEDAR‹KÇ‹LERE ER‹ﬁ‹M:

Jörg Meyer-Stamer, “Path Dependence in Regional Development,” s.6.
Philip Kotler, Somkid Jatusripitak ve Suvit Maesincee, Uluslar›n Pazarlanmas›, s.88.
Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.81.
Ayda Erayd›n, Yeni Sanayi Odaklar›, s.24.
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azalt›r. Envanter ihtiyac›n› azalt›r, ithalat masraf›n› ve gecikmeleri ortadan kald›r›r ve yöresel ün önemli oldu¤undan tedarikçilerin fiyat› ﬂiﬂirme ve sözden cayma riskini azalt›r.
Yak›nl›k iletiﬂimi geliﬂtirir tedarikçilere destek sa¤lamay› kolaylaﬂt›r›r. O zaman yerel
kaynak, özellikle de ilgili teknoloji, bilgi ve hizmet memnuniyetini kapsayan geliﬂmiﬂ ve
özelleﬂmiﬂ girdiler için uzak mesafeli kaynaklardan daha iyi bir çözümdür.
Uzak mesafedeki tedarikçilerle eski ba¤lant›lar, uzak kaynak bulma dezavantajlar›n›n bir k›sm›n› azaltabilir. Ancak bütün resmi ba¤lant›lar›n kendi karmaﬂ›kl›klar› vard›r ve
yönetim problemleri bir ﬂirketin esnekli¤ini etkileyebilir. Bir kümedeki iﬂletmeler aras›ndaki yak›nl›k ve gayri resmi iliﬂkiler genellikle daha öncelikli bir ayarlamad›r. Birçok durumda kümeler dikey bütünleﬂmeye daha iyi bir alternatif olmaktad›r. ‹ç birimlerle k›yasland›¤›nda d›ﬂ uzmanlar sadece üretimde de¤il, ayn› zamanda e¤itim gibi hizmetlerde daha
pahal› ve karﬂ›l›k vericidirler. Yo¤un bir ﬂekilde bir zamanlar dikey bütünleﬂme norm olarak kabul edilmiﬂse de h›zl› de¤iﬂen bir çevre dikey bütünleﬂmeyi verimsiz etkisiz ve kat›
hale getirebilir. Baz› girdiler en iyi ﬂekilde uzak bir yerden temin edilse de topluluklar avantajlar sunmaktad›r. Geniﬂ, yo¤un bir pazara girmeye çal›ﬂan tedarikçiler, daha sald›rgan bir
ﬂekilde fiyatlama yapacaklard›r—ve böyle yaparak pazarlama ve hizmette daha etkin olacaklar›n› bilmektedirler. Modern rekabet, girdilere ulaﬂmaya ya da bireysel giriﬂimler yelpazesine de¤il, verimlili¤e ba¤l›d›r. Verimlilik ﬂirketlerin rekabet etkileri belirli alana de¤il, nas›l rekabet ettiklerine dayanmaktad›r. Sofistike yöntemler, geliﬂmiﬂ teknoloji ve farkl› ürün ve hizmet sunduklar› sürece ﬂirketler her hangi bir sanayi alan›nda çok verimli olabilir. Bir kümenin parças› olmak ﬂirketlere girdi kaynaklar›n› bulmada, bilgiye teknolojiye
ve gerekli kurumlara ulaﬂmada, ilgili ﬂirketlerle koordinasyonda, geliﬂmeyi ölçmede ve
motive etmede daha verimli çal›ﬂma imkân› verir.46 Ayr›ca özellikle az geliﬂmiﬂ ülkelerde
girdi teminin de iliﬂkilerin örgütlememesinde yerel arac›lar›nda önemi büyüktür.47
2—B‹LG‹YE ER‹ﬁ‹M: Yo¤un

pazar ve teknik ve rekabetçi bilgi bir topluluk içinde birikir ve
her üye bunlara ulaﬂma hakk›na sahiptir. Buna ilaveten kiﬂisel iliﬂkiler ve topluluk ba¤lar›, güven sa¤lar ve bilgi ak›ﬂ›n› kolaylaﬂt›r›r. Bu ﬂartlar bilginin transferini mümkün k›lar.48 Kuzey ‹talya’daki farkl› sektörlerde geliﬂen bölgelerin her birinin farkl› özellikleri
olmas›na ra¤men en önemli ortak özellikleri bir enformasyon paylaﬂ›m merkezlerinin olmas›d›r. Buralar genellikle özel iﬂletilen ve s›kl›kla yerel bankalar›n destek sa¤lad›¤› bir
tür meslek kuruluﬂu ya da hizmet tesisidir.49 Böylece yeni bir model geliﬂtirmede sektör46.
47.
48.
49.

Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.81.
Ayda Erayd›n, Yeni Sanayi Odaklar›, s.24.
Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.81.
Thomas Petzinger, Jr., Yeni Öncüler: ‹ﬂyerini ve Piyasay› Dönüﬂüme U¤ratanlar›n Öyküleri [çeviren
Banu Büyükkal] (‹stanbul: Türk Henkel Dergisi Yay›nlar›, 1999), s.90.
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deki iﬂletmeler ve teknoloji yak›ndan izlenir. Yeni ve özgün talepler iﬂletmelerin birlikte
hareket etmesi sayesinde kolay ve sürekli yerine getirilir.50
Topluluk, üyeleri aras›ndaki karmaﬂ›k parçalar›n biraraya gelmesinden çok daha büyük sonuç elde eder. Örne¤in, tipik bir turizm toplulu¤unda bir ziyaretçinin deneyim kalitesi sadece öncelikli çekicili¤e de¤il, otel, restoran, al›ﬂveriﬂ ve ulaﬂ›m
imkânlar› gibi tamamlay›c› iﬂletmelerin kalitesi ve etkinli¤ine ba¤l›d›r. Toplulu¤un üyeleri karﬂ›l›kl› olarak ba¤›ml› olduklar›ndan birinin iyi performans› di¤erlerinin baﬂar›lar›n› da etkileyebilir.51 Yani, müﬂteri bir iﬂletmenin ürününe di¤er iﬂletmenin ürünü ile birlikte iken tek baﬂ›na oldu¤undan daha fazla de¤er veriyorsa ikinci iﬂletme ilk iﬂletmenin
tamamlay›c›s›d›r. Tersi durumda ise ikinci iﬂletme ilk iﬂletmenin rakibidir.52 Bu durumda ilk iﬂletme ikinci iﬂletme ile iﬂbirli¤ine gitmek durumundad›r. Di¤er bir deyiﬂ ile, her
iki iﬂletmenin varl›¤› birbirlerinin var olmas› ile anlaml› olacakt›r. ‹ﬂletmelerin varl›¤›n›
anlaml› k›lan bir di¤er etmen de rakiplerdir; çünkü rakiplerin varl›¤› iﬂletmeler için itici
güç olacakt›r. Birarada bulunan iﬂletmeler birbirlerini tamamlama özellikleri sayesinde
zaman›nda üretimi baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulayabilirler. Sipariﬂten sevk›yata süreçler h›zlan›r. Destek faaliyetlerini yak›ndan temin ederler. Nakliye, stoklama gibi fonksiyonlar
ekonomik ﬂekilde gerçekleﬂir.53
Tamamlay›c›lar›n birçok ﬂekli vard›r. En bariz olan› turizm örne¤inde aç›kland›¤›
gibi müﬂteri ihtiyac›n› giderme yolunda ürünlerin birbirlerini tamamlamalar›d›r. Bir baﬂka ﬂekli kollektif verimlili¤i optimize etmek için ﬂirketler aras›nda etkinliklerin koordine
edilmesidir. Örne¤in, ahﬂap ürünlerinde h›zar atölyelerinin etkinli¤i, yüksek kaliteli kerestelerin arz›na ve de bütün keresteyi—mobilyada (en iyi kalite), palet ve kutularda (daha düﬂük kalite) ve talaﬂta (en düﬂük kalite)—kullanabilmeye ba¤l›d›r. Ayn› zamanda bir
küme genellikle belirli bir alanda bir yerin ününü art›r›r ve al›c›lar›n orada bir sat›c›ya
yönelmesini mümkün k›lar. Örne¤in, Ankara Siteler do¤al kümesi veya ‹talya’n›n moda
ve tasar›m ünü, deri ürünleri, ayakkab›lar, giysi ve aksesuar alan›nda u¤raﬂan ﬂirketlere
fayda sa¤lam›ﬂt›r. Ünün ötesinde küme üyeleri, ticari fuarlar, ticari dergiler ve pazarlama
delegasyonlar› gibi birçok ortak pazarlama mekanizmalar›ndan faydalanmaktad›rlar. Son
olarak tamamlay›c›lar bir topluluktan sat›n almay› müﬂteri için daha cazip hale getirebilir. Al›c›lar›n ziyareti bir seferde birçok sat›c›yla ba¤lant› kurmas› demektir. Sat›n alma
riskleri de daha düﬂük olabilir çünkü bir mekân birçok alternatif tedarikçiyi bir araya ge3—TAMAMLAYICILAR:

50. ‹brahim Kavrako¤lu, Süleyman Gedik ve Melike Balk›r, Yeni Rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi
(‹stanbul: TÜS‹AD, Yay›n No.T/2002-07/322, Temmuz 2002), s.175.
51. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.81.
52. Adam M. Brandenburger ve Barry J. Nalebuff, Ortaklaﬂa Rekabet: Rekabetle ‹ﬂbirli¤ini Birbirine
Ba¤layan Devrimci bir Yaklaﬂ›m [çeviren Levent Cinemre] (‹stanbul: Scala Yay›nlar›, 1998), s.35.
53. ‹brahim Kavrako¤lu, Süleyman Gedik ve Melike Balk›r, Yeni Rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi, s.178.
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tirebilir. Bu ise birçok kayna¤a eriﬂimi ve ihtiyaç artt›¤›nda baﬂka sat›c›lar› devreye sokmay› mümkün k›labilir.54
Özel altyap› ya da e¤itim programlar› için
devlet ya da kamu kurumlar› taraf›ndan yap›lan yat›r›mlar, bir iﬂletmenin verimlili¤ini art›rabilir. Örne¤in, yerel e¤itim programlar›ndan e¤itim alm›ﬂ iﬂçiler iﬂletmelerin e¤itim
maliyetlerini azalt›r. Kümenin bilgi ve teknoloji havuzlar› ve di¤er kamu mallar›, rekabetin do¤al yan ürünleri olarak ortaya ç›kmaktad›r. Özel sektörde verimlili¤i art›rmakta
olan kamu mallar›n› sadece devlet sa¤lamamaktad›r. ‹ﬂletmelerin yat›r›mlar› da—e¤itim
programlar›, altyap›, kalite merkezleri, test laboratuarlar›, vs.—artan verimlili¤e katk›da
bulunmaktad›r. Bu tür özel yat›r›mlar genellikle küme üyeleri ile birlikte yap›lmaktad›r;
çünkü küme kat›l›mc›lar› kollektif yararlar›n potansiyelini zaman içerisinde görmektedirler.55 Bunun yan›nda küme içinde yer alan iﬂletmelerle ilgili politikalar›n takibinde ve
yönlendirilmesinde birlikte hareketler daha etkin sonuç verir.56
4—KURUMLARA

VE
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SONUÇ
Kümelenme politikalar› ve giriﬂimleri y›llar boyunca yay›lm›ﬂt›r. Kümelenmelerin
sadece kendili¤inden oluﬂup oluﬂmamalar›, kümelenme oluﬂumunun teﬂvik edilip edilmedi¤i, bunlardan birinde kamu kurumlar›n›n rolünün oldu¤u varsay›m› gibi konular sadece güncel olarak tart›ﬂ›lan sorulardan bir kaç›n› oluﬂturur. Kümelenmelerdeki ﬂekil, düzenleme, iﬂletmeler aras›ndaki ba¤lar›n do¤as› ve onlar› alttan destekleyen kurumlar›n
çeﬂitlili¤i, pasif stratejilerden inisiyatifi ele alan stratejilere do¤ru yay›lan ulusal ve yerel
kümelenme destekleme politikalar›ndaki çeﬂitlili¤e yans›t›lm›ﬂt›r. Kümelenme politikalar› a¤ oluﬂturma iliﬂkileri yoluyla iﬂletmelerin hayatta kalma yeteneklerini kuvvetlendirme araçlar› veya kalk›nmaya tahsis edilmiﬂ kamu fonlar›n› daha etkin ﬂekilde kullanma
stratejileri olarak, bölgesel endüstrinin yeniden organize olmas›n› kolaylaﬂt›ran, yerel
ekonomileri dinamik k›lmaya yönelik yollar olarak farkl› formlarda görülmektedirler.
Say›s›z kümelenme örnekleri rekabetin ve ekonomik etkinli¤in küreselleﬂti¤i günümüzde rekabet avantaj›n›n küreselleﬂmenin aksine bölgeselleﬂtirilebildi¤ini kan›tlam›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, rekabet teorisinde pazarlara daha h›zl› ulaﬂ›m›n ve h›zl› iletiﬂimin rekabet
avantaj› yaratmada iﬂletmelerin lokasyonlar›n›n önemini azaltaca¤› inan›ﬂ› kümelenme
yaklaﬂ›m› ile ortadan kalkm›ﬂt›r. Di¤er bir deyiﬂ ile, küresel pazar içinde yer alan iﬂlet54. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.81.
55. Michael E. Porter, “Clusters and the New Economics of Competition,” s.81.
56. ‹ ‹brahim Kavrako¤lu, Süleyman Gedik ve Melike Balk›r, Yeni Rekabet Stratejileri ve Türk
Sanayisi, s.178.

55

56

DEN‹Z T‹MURÇ‹N

melerin kurulan a¤lar vas›tas›yla uzak mesafelerden ulaﬂ›labilen herﬂeyi elde edebilece¤i ve lokasyonun bir rekabet avantaj› olarak geçerlili¤ini yitirdi¤i inan›ﬂ› baﬂar›l› kümelenme örneklerden sonra yeniden irdelenmelidir.
Kümelenme politikalar› sanayi politikas›, bölgesel geliﬂim politikas› ve bilim/teknoloji politikas›n›n birleﬂme s›n›r›nda yer al›r. Ayn› zamanda küme politikalar› uluslararas› rekabet gücü olan hem yeni geliﬂen, yüksek teknoloji sektörlerine, hem de olgunlaﬂm›ﬂ, iniﬂe geçmiﬂ sektörlere yöneliktir.
Yap›lan çal›ﬂmada ‘kümelenme’ kavram› detayl› bir ﬂekilde irdelenerek, sonuç olarak, son y›llarda dünyada yay›lmaya baﬂlayan ve 1980’li y›llarda ülkemizde çal›ﬂmalar›n
baﬂlad›¤› kümelenme olgusu, rekabet gücünün art›r›lmas› ve sürdürülebilmesi aç›s›ndan
önemli bir etkisinin olabilece¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r. Kümelenme ile ilgili olarak çeﬂitli
devlet kurumlar›n›n çal›ﬂmalar yapt›¤› herkesin malumu olup, öncelikle bu çal›ﬂmalar tek
bir çat› alt›nda toplanarak, enerji, kaynak ve zaman kayb›n›n önüne geçilmelidir. Devlet
eli ile kümelenme çal›ﬂmalar› baﬂlat›lmakla birlikte, göz önünde bulundurulmas› gereken
önemli bir unsur, co¤rafi ve bölgesel aç›dan do¤al kümelenme alanlar›n›n kurumsallaﬂma ve organizasyonel kimlik kazanma aç›s›ndan desteklenerek yeni kümelerin oluﬂturulmas›d›r. Bunun için gerek kamu kuruluﬂlar› öncülü¤ünde, gerekse mevcut ve çeﬂitli meslek kuruluﬂlar› ve üniversitelerin teﬂvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi suretiyle, Türkiye’nin de¤iﬂik bölgelerinde yap›lacak sektörel analizler neticesinde, analiz sonuçlar›na
uygun kümelenme faaliyetleri belirlenmeli, oluﬂturuldu¤u bölgede, istihdam, gelir ve refah art›ﬂ›n› sa¤layacak kümelenme çal›ﬂmalar› artarak devam etmelidir.

