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Küme, Kümeler ve Kümelerde Sahiplenme ve Yönetim 

Kümelerin geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmakla birlikte, modern işletme öğretisi kapsamında ele alındığında, 1990’lı 

yıllardan itibaren dünyada önem kazanmış ve 2000’li yıllarda, özellikle Avrupa olmak üzere tüm dünyada kümeler 

incelenmeye başlanmış ve kümelerin geliştirilmesi gündeme gelmiştir.  

AB Perspektifi: 

Kümelenme konusunda dünyadaki önemli bölgelerin başında AB gelmektedir. Avrupa Komisyonu, kümelenme 

politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında önemli rol oynamakta ve AB’de KOBİ’lerin gelişiminde kümelenmeyi, en 

önemli araçlardan birisi olarak değerlendirmektedir.  

AB’nin büyüme stratejisinin, yenilikçilik ve sanayinin dönüşümünü hızlandırabilmek açısından kaynakları harekete 

geçirebilmek yönünde kapsamlı çabalara ihtiyacı vardır. Bölgeler bu konuda anahtar rol oynamaktadır. Bölgesel iş yapma 

şartlarının ekonomideki gerçek aktörler, yani KOBİ’ler yararına iyileşmesi, bölgelerin önemini arttırmaktadır. Bölgelerdeki 

yoğunlaşan sektörel KOBİ’lere ulaşmada, Kümeler ve Kümelenme de bu çerçevede öne çıkan güçlü bir araç olmaktadır 

(Smart Guide to Industrial Policy, 2016, EC) 

Avrupa Komisyonu, kümelerin, sektörler arası ve sınırlar ötesi iş birlikleri yoluyla KOBİ’lerin gelişmelerinde ve uluslararası 

olmasında önemli bir güç olduğunu belirlemiştir. COSME ve HORIZON 2020 programları ile KOBİ’leri inovasyon ve büyüme 

yolunda kümelenme yaklaşımı ile desteklemektedir.  

AB Kümelenme Portalı, ana AB girişimleri, faaliyetler, etkinlikler hakkında bilgi ve kümelerin analizi konusunda araçlar 

sunarak AB’de yer alan kümelerin dünya çapında kümeler haline gelmelerine çalışmaktadır. Portalde yer alan bazı 

platformlar; 

The European Cluster Observatory: AB’nin küme analizleri ve kümelenme politikaları, küme haritalama araçları, 

aktiviteler, konferanslar hakkında bilgi sağlamaktadır. 

Cluster Internationalisation: AB’de yer alan kümelerin kendilerini pozisyonlandırmaları ve değerlendirmeleri, 

deneyimlerini paylaşmaları, işbirliklerine ortak bulabilmeleri için platform sağlamaktadır. 

Cluster Excellence: Küme organizasyonları için kıyaslama ve eğitim araçları sunmaktadır. 

Clusters and Emerging Industries: Gelişmekte olan kümeler için AB programlarına ve girişimlerine yönelik bilgi 

sunmaktadır.  

Kümeler: 

Küme, belli bir coğrafi bölgede, aynı sektörde ve tamamlayan sektörlerde yer alan, birbirine benzer ürün ve hizmetler 

üreten ve benzer fırsat ve tehditlerle karşılaşan firma ve girişimciler grubudur. Kümeyi oluşturan aktörler, küçük, orta ve 

büyük ölçekli firmalar, Üniversite ve Ar-Ge Kuruluşları, STK’lar, ilgili Devlet Kurumları ve Finansal Kurumlardır (UNIDO).   

Kümeler genellikle doğal olarak ortaya çıkarlar. Doğal kaynaklar ve ham maddeye olan yakınlık, kalifiye iş gücünün bölgede 

bulunması, uygun iş geliştirme hizmetlerinin doğması, uygun alt yapının ortaya çıkması, müşterilerin çok sayıdaki 

tedarikçiyi fark etmesi gibi nedenlerle firmalar ve girişimciler belli bir bölgede yoğunlaşmaya başlarlar; aralarında fiziki 

alışveriş, işbirlikleri başlar ve doğal bir küme haline gelirler.  

Kümeler her ne kadar genellikle doğal olarak ortaya çıkarlarsa da, kümelerin gelişmesini şansa bırakmak pek doğru 

değildir. Kümelerin sağlıklı büyüyebilmeleri, sürdürülebilir rekabetçi özelliklere sahip olabilmeleri ve kümenin geleceğinin 

doğru yönde şekillendirilmesi amacıyla bir dizi aksiyonun planlanıp hayata geçirilmesini amaçlayan organize (yönetim ve 

iletişim gerektiren) çabalar “küme geliştirme” olarak adlandırılır.  
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Kümelerde yer alan firmalar bulundukları bölge içerisinde aynı tedarikçilerden ürün ve hizmet alabilirler, aynı pazar ve 

müşterileri paylaşabilirler, aynı bölgedeki altyapı ve hizmetleri kullanırlar, ortak bir kültürel kimliğe sahiptirler ve 

bölgedeki insan kaynağını paylaşırlar. Diğer yandan önlerindeki fırsat ve tehditler de tüm bu nedenlerle büyük ölçüde 

aynıdır. Tüm bu benzerliklere karşı, kümelerde yer alan firmalar, bilgi yetersizliği, zayıf iş birliği ortamı, farklı dil, davranış 

biçimleri ve algılamaları, farklı vizyonları, güven eksikliği ve zayıf destek ortamı nedenleriyle iş birlikleri geliştirmekte 

zorlanabilirler.  

Kümeler bulundukları bölgelerde birçok konuda kritik rol oynarlar; 

 İşgücü piyasasında kalitenin yükselmesi 
 Ortak mal ve hizmet alımı yoluyla üretim maliyetlerinin düşmesi 
 Küme markasının oluşturulması ile yeni pazarlara giriş ve mevcut pazarların daha verimli kullanılabilmesi 
 Lobi gücünün artmasıyla ortak faydaya yönelik çalışmalar yapılabilmesi  
 Özellikli hizmetlere daha kolay ulaşabilme 
 Yenilikçilik potansiyelinin ve yenilikçi eko sistemin daha rahat geliştirilebilmesi 
 Küresel değer zincirleri içerisinde daha kolaylıkla yer alabilmek  
 İhtisaslaşma ve odaklanma 
 Finansal kaynaklara daha kolay ulaşım 

 

Kümeler geliştikçe içinde bulundukları bölgenin gelişimine de katkı sağlarlar. Diğer yandan, gelişmiş bölgeler de kümelerin 

gelişmesini sağlar (doğal özellikler, yatırım olanakları, altyapı, teknoloji, üniversite, Ar-Ge, tamamlayıcı sanayiler, yaratıcı 

insan kaynağı, sosyokültürel yapı, çeşitlilik, planlama gücü). 

Kümelerde Sahiplenme ve Yönetim: 

Kümelerin gelişebilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesi de kümelerin nasıl sahiplenileceği (governance) ve kümenin 

nasıl yönetileceğidir (management).  

Kümelerin yasal bir yapı (ticari şirket, dernek, kar amacı gütmeyen STK) ile yönetilmesi, kümenin temsil gücü kazanmasına, 

finansal imkânlardan yararlanılabilmesine, projelerde yer alabilmesine ve böylelikle teknik desteğe kavuşmasına, yerel, 

ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına yardımcı olur. 

Kümeler genellikle “triple helix” diye adlandırılan üçlü bir yapı içerisinde sahiplenilirler ve yönetilirler. Özel Sektör 

Firmaları-Üniversite/ArGe-Kamu Kurumları bu üçlü yapıyı oluştururlar. Kümelenme girişimlerinin (veya başka bir deyişle 

küme geliştirmenin) sahibi genellikle bu üçlü yapıdır ve kümenin sürdürülebilir rekabetçi bir yapıya kavuşabilmesi için 

hedeflerin konulması ve profesyonel yönetimin seçilip görev verilmesi, yönetimin kontrolü, izlenmesi, başarının 

değerlendirilmesi bu yapının başlıca görevidir.  

(Bu yayın Sn. Vedat Kunt tarafından Temmuz 2018’de hazırlanmıştır.) 

 

 

 

 

 

 


