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Giriş 

Kümeler farklı yapı ve özelliklere sahip firmaların işbirliği içine girdiği yapılanmalardır. Farklı kültür, iş 
yapma şekilleri olan bu şirketler arasında işbirliği ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin ve ortamının 
kurulması küme başarısında en önemli kriterdir. Küme girişiminin sürdürülebilir başarısında ise ağ 
yapılanması ve bunun yönetimi önemlidir. Ekonomik ve sosyal olarak kişiler arası ilişkilerin 
oluşturduğu kaynak,  diğer bir deyişle soysal sermaye, gerek kümelerde gerekse genel anlamda ülke 
ekonomisi için değerlidir. Günümüzde “sosyal sermaye” açısından zengin ve “güven düzeyi” yüksek 
olan toplumların, ekonomik örgütlenme ve kalkınma açısından daha başarılı oldukları gözlenmektedir. 
Küme yönetiminin sosyal sermayenin verimli kullanılabilmesi ve bir rekabet avantajına dönüşebilmesi 
için, ağı yapılandırabilmesi ve bunu iyi yönetmesi gerekir. 

Ne var ki, gerek Türkiye bağlamında gerekse dünyada küme girişimleri için yapılan pek çok çalışma 
firmalar arasında karşılıklı güvenin gelişmediğini ve buna bağlı olarak firmaların da işbirliğine 
yanaşmadıklarını göstermektedir. Böylelikle sosyal sermaye oluşumunun da önü kapanmakta ve 
firmalar bu avantajdan faydalanamamaktadır. Kümelerde firmalar arası güven gelişiminin ve işbirliğinin 
önündeki zorluklar şu şekilde sıralanabilir: 

� Türkiye genelinde kişiler arası güven eğiliminin düşük olması1 
� Ekonomik ve politik süreçlerden kaynaklanan risk ve belirsizlikler 
� Firmaların risk alma eğilimlerinin düşük olması 
� Firmaların değişim ve yeniliğe ilişkin muhafazakâr yaklaşımları 
� Kümenin bulunduğu bölgeye has kültürel özellikler, değerler 
� KOBİ’lerin kurumsallaşmamış olmalarından getirdikleri çekinceler 
� Firmaların kendi kültür yapıları 
� Firma sahiplerinin şahsi güven eğilimlerinin düşük olması 
� İşbirliği ve güvene dayalı ilişkilere ilişkin geçmişte yaşanmış olumsuz tecrübeler 
� Olumlu başarı öykülerinin azlığı 

Kılavuzun Amacı 

Kılavuzun amacı, kullanıcıların küme içinde yer alan KOBİ’ler arasında ve kümenin ilişki içinde olduğu 
diğer aktörler ile ilişkilerinde güven geliştirebilmeleri ve sürdürülebilir işbirliği için yol gösterici olmaktır. 
Buna ek olarak küme yöneticileri için ağ kurma ve yönetme konusunda da bilgi ve yöntem 
sunulmaktadır. Bu kılavuz içerdiği konuların kavramsal çerçevesini ve uygulama alanında pratik 
bilgileri içermektedir. 

Bu Kılavuz Kimler İçin Hazırlanmıştır? 

Bu kılavuz, Kümelenme Bilgi Merkezi personeli, küme yöneticileri/kolaylaştırıcıları, ve kümeler 
konusunda KOBİ’lere destek vermeyi amaçlayan kuruluşların kullanımına yönelik olarak 
                                                        
1 Türkiye OECD ülkeleri arasında kişiler arası güven düzeyinin en düşük olduğu ülkedir. Türkiye’de kişilerin kurumlara (hükümet, 
devlet ve adli system) güveni ise yüksek tespit edilmiştir. Kaynak: World Value Survey, wave 2005-2008. 
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hazırlanmıştır. Kılavuzun hazırlanmasında, Avrupa, Amerika ve Türkiye kümelenme proje örnekleri, bu 
projeler için hazırlanmış olan kılavuzlar ve genel olarak örgütler arası güven ve işbirliğini geliştirme 
konularındaki akademik literatürü ve yönetim uygulamalarından faydalanılmıştır. Kılavuzda,  güven 
gelişimi ve işbirliği konusunda Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir. 

Çalışmanın nihai amacı; ülkemizin uluslararası rekabet gücü kazanmasında büyük önemi olan, 
inovasyon ve değer zinciri/tedarik zinciri analizi temelinde ortak işbirlikleri yapan kümelerin gelişimine 
ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır. 
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A. Kümelerde İşbirliği	  

Devletler için ekonomik büyümeyi sağlayabilmekte, ağ kurma ve kümelenme faaliyetleri, oldukça 
güvenilir politikalardır. Kümelerin daha rekabetçi olabilmesi ve hayatta kalabilmesi ise küme 
firmalarının kendi aralarında ve destekleyici kurumlarla işbirliği yapmasına bağlıdır. Sahiplenmenin ve 
gönüllü işbirliğinin olmadığı kümelenme girişimini başarılı ve sürdürülebilir olması mümkün değildir. 

Kümelerde pek çok potansiyel işbirliği alanı bulunmaktadır. Bu işbirliği alanlarından bazıları şunlardır: 

1. İnovasyon ve ürün geliştirme 
2. Satış/ ithalat/İhracat 
3. Pazarlama ve Marka Oluşturma 
4. Eğitim ve istihdam 
5. Yerel politikaları etkileme 

 
Küçük firmaların kümelenme faaliyeti içinde yer almaları, tek başlarına edinebileceklerinden çok daha 
fazlasına sahip olmalarını, dünya pazarlarına açılmalarını ve buralarda rekabet edebilmelerini sağlar. 

Şirketler arası bağlar ile küçük firmalar, kapsam ve ölçek bakımından büyük firmalar ile rekabet 
edebilir duruma gelebilir. Bununla birlikte, yok olmakta olan bazı geleneksel sektörler için, örneğin 
zanaat işleri gibi, bu yöntemle yeniden canlandırılabilir ve ekonomiye kazandırılabilir. Böylece modern 
toplumlarda ve küresel ekonominin egemen olduğu günümüzde yerel kültürlerin de yapısı korunarak 
ekonomik anlamda rekabet için önemli bir kaynak haline dönüşmektedir. 

Kümelerde rakiplerle işbirliği fikrine genel olarak firmalar sıcak bakmamaktadır. Bu nedenle, küme 
yöneticisinin ve yönetiminin işbirliğini özendirici ve birleştirici bir rol oynaması gerekir.  

Kümelerde işbirliği için hiyerarşik bir yaklaşım verimli olmamaktadır. Bunun yerine yatay, güven ve 
gönüllülük esasına dayalı bir yapılanma çok daha rekabetçi ve verimlidir. 

“Kümeler pazar ve hiyerarşi arasında değer zincirini organize  
edebilmek için bir alternatif yoldur ve bu yönüyle kümeler  

rekabeti ve işbirliği birlikte doğurmaktadır.” Porter (1998) 
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1. “Rekabet İçinde İşbirliği” (Coopetition) 
Yaklaşımı 

Her ne kadar kümeler politik sınırlar içinde bulunsalar da aktiviteleri ulus ötesine ulaşabilmektedir. 
Kümeler rekabet ve işbirliğini birlikte teşvik etmektedir. Rekabet içinde olan firmalar müşteri kazanma 
ve bu müşterileri sadık kılmak adına rekabet etmektedirler. Ancak diğer taraftan da bir işbirliği vardır. 
İşbirliği dikey ilerleyen ve kendi sektörleri ile ilişkili olan sektörler ve yerel kurumlar ile 
gerçekleşebilmektedir. 

Rekabet ve işbirliği birbirinden farklı boyutlarda ve farklı aktörler bazında birlikte var olabilmektedir. 
Bu anlamda kümeler değer zincirinin örgütlenmesinde alternatif bir yol olarak da değerlendirilebilir. 
Dağınık alıcı ve tedarikçi ilişkileri ile şekillenen pazar işlemlerine kıyasla, kurumların ve şirketlerin 
birbirlerine yakın konumu, daha iyi bir koordinasyon ve güvenin oluşumunu desteklemektedir. Bu 
sistemin içindeki ortaklıklar ve ağ oluşumu dikey örgütlenmede de esneklik sağlamaktadır. Kümelerin 
sağladığı en büyük avantaj, bu esnek yapılanmadan da kaynaklanan bir biçimde verimli ve etkili bir 
örgütsel formun ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır.  

Rekabetin yeni değişen yüzünde artık birbirini kopyalama değil, birbirini tamamlama anlayışı hakim 
olmaya başlamıştır. Bu kümelerde inovasyon için de önemli bir adım olarak benimsenmelidir. İşbirliği 
yolu ile farklı, yeni ve uygulanabilir örnek uygulamalara erişebilmek için kümelenme etkili bir yoldur.  

“Kümelerde işbirliği başarı için olmazsa olmaz bir olgudur.” 

Rekabet içinde işbirliği yaklaşımı, kümelerde maliyetleri düşürmekte, kaynakların bir havuzda 
toplanması ve bilgi transferi için gerekli yapısal koşulların oluşmasını sağlamaktadır. Böylece şirketler 
sahip olduklarından daha fazlasını kullanarak değer üretebilmektedirler.  Kümelenme, bireyler ve 
firmalar için avantajlar yaratmasının yanında şirketlerin bilgi üretme kapasitelerini destekleyerek 
ortaklaşa bir rekabet avantajı ortaya çıkarmaktadır.  

Verimlilik 

Modern rekabet, girdiler veya firmaların ölçek büyüklüğüne değil, verimliliğe odaklıdır. Verimlilik 
firmaların nerede rekabet ettiklerinden daha çok ne şekilde rekabet ettikleri ile ilgilidir. Sofistike 
yöntemler kullanan ve gelişmiş teknolojiler ile çalışan firmalar eşsiz ürünler ve hizmetler 
yaratabilmektedir.  

Belli bir lokasyonda rekabet eden firmalar için yerel iş çevresinin kalitesi ve verimliliği önem 
taşımaktadır. Örneğin taşıma altyapısının iyi olmadığı bir çevre ortamında, şirketlerin gelişmiş lojistik 
teknikler kullanamayacakları açıktır. Aynı zamanda yetişmiş kalifiye iş gücünün olmadığı bir ortamda 
da verimli sonuçlar alınamayacaktır. 
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Porter’a (1998) göre kümeler rekabeti üç yönde etkilemektedir:  
 
1. Alandaki /bölgedeki şirketlerin verimliliğini arttırarak,  
2. İnovasyonun hızını arttırarak ve yön vererek, 
3. Kümenin kendisini de güçlendirecek şekilde yeni iş kurulumlarını destekleyerek. 

 
Küme her bir üyesini kendi esnekliğinden ödün vermesini talep etmeden, daha büyük bir ölçeğe 
sahipmişçesine fayda görmesini sağlamaktadır. 
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2. Kümelerde İşbirliğinin Avantajları 

“Bir araya gelmek, bir başlangıç yapmaktır. Birlikte 
kalabilmek, ilerlemek demektir. Birlikte çalışmak ise başarı 

getirir.” 
Henry Ford 

 
� En iyi uygulamaların şirketlere hızlı yayılmasını sağlar 

(yazılım, donanım vb.). 
� Kümelenme ve rekabet gücü ilişkisi işletmelerin 

üretkenliğini ve verimliliğini arttırır. Özelleşmiş girdilere, 
hizmetlere, işgücüne, bilgiye olan erişimi güçlendirir. Know-
how’ a kolay ulaşılmasını sağlar. 

� Ulusal ve uluslararası ağlara erişimi kolaylaştırır. Alıcılar, 
tedarikçiler ve müşteriler ile ilgili bilgi sağlar ve üye 
tarafından görünürlüğü sağlar. 

� Pazar gücüne katkı sağlar ve yeni pazarlara girişi 
kolaylaştırır. 

� Şirketlerin stratejik pozisyonu güçlenir. 
� Şirketler arası koordinasyonu kolaylaştırır. 
� Belirsizlik azalır, minimize olur ve şirketler arasında paylaşılır. 
� Maliyetlerin ve risklerin paylaşımını sağlar. İşlem maliyetlerini düşürür.  
� Sürekli bir biçimde performans karşılaştırması sağlayarak, yerel rakiplere oranla gelişmek için 

istek yaratır. 
� Yenilikçiliği ateşler ve geliştirir. İnovasyon için uygun zemin yaratır. Yeni ürün ve hali hazırda 

var olan ürün gamını geliştirmeye katkı sağlar. 
� Gelecekte verimliliği yükseltecek ve yeni ürünlerin oluşmasını sağlayacak fırsatları algılamayı 

kolaylaştırır. 
� Ürünün geliştirme aşaması ile pazara sunulma aşaması arasındaki süreyi kısaltır. 
� Şirketlerin birbirleriyle olan iletişimleri (çoğu zaman gayri resmi) sektörün ihtiyaçlarını ve 

eğilimleri yakından ve daha önceden görmelerini sağlar. 
� Birçok tedarikçinin ve kuruluşun varlığı bilgi üretilmesine yardım eder. 
� Yerel kaynakların göreli bolluğu yeni ürün ve denemelerin maliyetini düşürür. 
� Ticarileştirme sürecini hızlandırır. 
� Kümelenmenin kendisini genişleten ve güçlendiren yeni iş alanlarının ortaya çıkmasını teşvik 

eder. 
� Mevcut olan işgücü, tedarikçiler vb. sayesinde yeni ürünleri ticarileştirmek ve yeni şirket 

kurmak kolaylaşır. 
� Dikey alıcı –tedarikçi ilişkilerinden yatay ortaklık ilişkilerinde bilgi alışverişi ve etkileşim 

gerçekleşir. 
 

Küme yöneticisi tarafından 
aşağıdaki işbirliği 
avantajlarının küme üyeleri 
ile paylaşılması ve bu 
konuda iletişimde kalınması 
önemlidir. Bu konuda aynı 
zamanda üyeleri işbirliği 
konusunda “iyi 
uygulamalar” ile ilgili 
bilgilendirmek bu kişileri 
işbirliğine yönlendirmekte 
fayda sağlayacaktır. 
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Önemli! 
 
Bilgi alışverişine olan ihtiyaç kümelerde işbirliğinin temel nedenlerinden biridir. Aşağıdaki 
durumlarda bu ihtiyacın azalması söz konusu olabilir: 
 
1. Küme içinde teknolojinin modüler hale gelmesi ve tedarik zinciri üzerinde firmaların 

bağımsızlaşmaya başlaması 
2. Küme içinde zayıf firma sayısının çok olması sonucunda iyi bilgiye ulaşımın zorlaşması 

 
Bu durumda küme yöneticisinin küme içinde bulunduracağı firmaların belli bir kapasitede 
olduğundan emin olması gerekir. İzleme ve değerlendirme süreci, işbirliğinin devamı açısından 
yönetici için değerlidir. 
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3. Kümelerde İşbirliğinin Desteklenebilmesi İçin 
Odaklanılması Gereken Temel Konular 

“Gücümüz birlikteliğimizden gelir!” 

Küme içinde işbirliği kısa-orta ve uzun vadeli projeler ve stratejik bir planlama ile mümkündür. 
İşbirliğinin desteklenmesi için kümelenme girişiminin şu ana başlıklara odaklanmış ve bu konuları 
küme varlığını koruduğu sürece gündemde  tutması gerekir: 
 

1. Üyelerin teknolojik imkânlardan faydalanmasının sağlanması- ortak laboratuvar ve test 
merkezlerinin kurulması, 

2. Eğitim ve iş geliştirme, danışmanlık, koçluk ve mentorluk hizmetlerinin sunulması, 
3. Sosyal sermaye oluşturma ve ağ kurma faaliyetleri, 
4. Pazar araştırması, gelişmiş, yeni dış pazarlara ulaşım ve dış ticaret geliştirme, 
5. Üyelerin girişimde bulunabilmesi için uygun şartlarda kredi ve borç alınabilecek kaynakların 

araştırılması ve mevcut kaynaklara ilişkin bilgilendirme,  
6. Ham madde, ekipman, sigorta ve altyapı hizmetlerinin ortak satın alma imkânları oluşturma ve 

böylece maliyet düşürme, 
7. Küme fiziksel altyapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi. 

  



  

 

 

 

 
11 

4. Kümelenme ve İşbirliği Biçimleri  

Şirketler; tedarikçiler, müşteriler, rakipler ve kurumsal otoritelerin de içinde yer aldığı bir ilişikliler 
bütünü içinde yer alırlar. Bu ilişkilerin tamamının başarılı bir şekilde yürütülmesi sonucunda verim ve 
kalite ve bununla birlikte rekabet avantajı olarak ortaya çıkar.  Küme içinde, üye şirketler stratejik 
işbirliklerine giderek bu avantajı yaratırlar ve bundan kendileri ve küme adına fayda sağlarlar. 

 

Kaynak: Cluster Management, A Practical Guide (2007). Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 

Küme içinde işbirliği genellikle şu özellikleri taşır: 

1. İşbirliği tamamen gönüllülük esasına ve güvene dayalıdır. 
2. Şirketler kendileri için bir katma değer beklentisi içinde olurlar. 
3. Şirketler sahip oldukları güçlü özellikleri birlikte sinerjiye dönüştürmeye odaklanırlar 
4. Şirketler sahip oldukları güçlü yönlerin bir kısmı ile işbirliğine giderler. Şirketin bütün spesifik 

güçlü yönlerine yönelik bir işbirliği olmayabilir. 
5. Küme içinde işbirliğinde şirketler kendi özerkliklerini korurlar. 
6. Şirketler işbirliği yaptıkları alanların dışında rekabet etmeye devam edebilirler. 
7. İşbirliği şirketler tarafından sürdürülür  ve dışarıdan müdahale gerçekleşmez. 
8. İşbirliğinin doğası esnek, dinamik ve açıktır. Böylece şirketler yeni fırsatlar doğduğunda 

faydalanabilirler. 
9. İşbirliği yeni ilişkilerin doğmasına neden olur. İşbirliği zaman içinde yeni alanlara sıçrayabilir. 
10. İşbirliğinde tamamlayıcı özellikler değerlidir. 
11. Aynı tedarik zinciri üzerinde benzer teknoloji ve know-how ‘a sahip olabilirler, bu durumda 

ortak bir gelişme alanı yaratabilir ve bununla ilgili eğitimler organize edebilir ve araştırma 
faaliyetine birlikte girebilirler.  

“Küme içindeki firmalar güç birlikteliği ile ortaya 
eşsiz bir sinerji çıkarırlar.” 

İTTİFAK	  NASIL	  
OLUŞUR 

A	  İŞ	  ALANI 

   

BECERİLER 
KAYNAKLAR 

BECERİLER 
KAYNAKLAR 

VARSAYIMLAR 
BEKLENTİLER 

FAYDALAR 
GÜVEN 

FAYDALAR 
GÜVEN 

VARSAYIMLAR 
BEKLENTİLER 

B	  İŞ	  ALANI 

İşbirliği	  Nasıl	  Oluşur? 
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4.1. Küme içi Firmalar Arası İşbirliği 

Küme içinde firmalar arasında kurulacak olan işbirliği, küme varlığının temel nedenidir. İşbirliği süreci 
genel olarak şu aşamaları izler: 

1. Potansiyel küme üyeleri özendirilir. 
2. Stratejik planlama aşamasında üyelere destek verilir. 
3. Kısa dönemli pilot projeler gerçekleştirilir (Bu dönem içinde güven ilişkisi gelişir). 
4. Stratejik projeler geliştirilir (uzun vadeli ve strateji odaklı). 
5. İşbirliği özyönetim sürecine geçer. 

 
4.2. Küme ve Küme Dışındaki Firmalar Arası İşbirliği 

Küme ve Sanayi Liderleri Arasında İşbirliği 

İyi bir ağ yapısına sahip olan bir küme, yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezi haline gelebilir. 
Lider firmalar gelişmekte olan ülkelerde, KOBİ’ler için potansiyel bir pazar olanağı sunarken diğer 
yandan da, küme olarak işbirliğine giden üye şirketler, yeni öğrenme süreçlerine girer ve daha 
modernize iş yapma şekillerini deneyimleme fırsatı yakalarlar.  

“Kümeler sahip oldukları yerel rekabet avantajları ile 
yabancı yatırımcılar için birer cazibe merkezidir.” 

4.3. Kümeler Arası İşbirliği 

Kümeler diğer kümeler ile bağlar kurmalı ve işbirliği içine girmelidir. Kümenin sadece kendi iç 
dinamikleri ve kurduğu yapı içinde kalarak rekabetçi olması mümkün değildir. Kümeler arası işbirliği, 
kümelerin birbirlerinden öğrenmelerini de destekler. Kıyaslama, çalışma gezileri ve küme yöneticileri 
arasında bilgi alışverişi bu işbirliği sürecine katkı sağlar. 

Kümenin öncelikle diğer kümeleri tanıması ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunması, 
ziyaretler düzenleyerek ve iletişim sıklığını arttırarak ortak proje girişimlerinde bulunması önemlidir. 
Kümeler arası işbirliği de yine aynı şekilde gönüllülük ve kazan-kazan yaklaşımına dayalı olmalıdır. 

Kümeler arası ilişkiler de yine diğer küme ilişkileri gibi resmi ve gayri resmi ilişkiler ile oluşmuş olabilir. 
Ortak proje geliştirme ve genel olarak işbirliği süreçleri, kişisel ilişkiler ile gelişebilir. Diğer taraftan 
resmi olarak, kümelerin belirli bir ana sektörde, kar amacı olmayan bir dernek çatısı altında bir araya 
gelmeleri mümkün olabilir. 

Kümeler Arası İşbirliği İçin: 

1. Küme SWOT analizini yapın. Bu yöntemle, kümenin sahip olduğu avantaj ve dezavantajların 
tespit edin. Bu çalışma küme üyelerinin, firmaların, işbirliği kuruluşlarının birbirlerini daha 
yakından tanıması için büyük bir fırsat teşkil eder. 

2. Ulusal düzeyde kümelenme ile ilgili konferans, seminer ve kongrelere katılın ve ev sahipliği 
yapın. 
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3. Diğer küme yönetim ve yöneticileri ile iletişim kurun ve kişisel ilişkiler geliştirin. 
4. Türkiye’de bulunan küme ağları hakkında bilgi edinin ve bu ağlara katılın. (Bu ağlara katılımı 

sonucunda uluslararasılaşma faaliyetlerinin de önü açılacaktır.2) 
5. EU Cluster Observatory ve Global Cluster Observatory vb. etkinliklerine katılın. 
6. Ulusal ve uluslararası “Aracı” etkinliklerine katılın. 

 

 

 
4.4. Küme ve Destek Kurumlar ile İşbirliği 

Kümeler ve iş alanında birlikler, odalar ve iş destekleme kuruluşları ile eğitim, teknoloji, ithalat ve 
ihracat ya da finansal konularında işbirliği söz konusu olabilir. Küme üyelerinin oda, dernek veya 
birliklere bakış açısının net olarak bilinmesi gerekir. KOBİ’ler özellikle iş alanında kurulmuş olan 
birliklerin ve odaların öncelikli olarak büyük kuruluşlara hizmet veren organizasyonlar olduğunu 
düşünme eğiliminde olabilir.  
  

                                                        
2	  Kümeler	  için	  Uluslarasılaştırma	  Stratejisi	  Oluşturma	  ve	  Küme	  Tanıtımı,	  Eylül	  2012.	  Ekonomi	  Bakanlığı.	  

Diğer kümeler ile işbirliği kurulmadan önce dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: 
 

1. Diğer küme ile bağlantıya geçmeden önce fayda analizinin iyi yapılması gerekir. Bağlantıya 
geçilecek olan ve işbirliği düşünülen kümenin sağlayacağı avantaj ve dezavantajları gözden 
geçirilmelidir. 

2. İşbirliğinde her iki küme için de fayda yaratacak alanlar tespit edilmelidir. Bu sürdürülebilir işbirliği 
için gerekli bir ön koşuldur. 
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5.  Kümelerde işbirliğini sağlayan faktörler 
nelerdir? 

Küme içinde işbirliği ancak “kazan-kazan” yaklaşımı ile mümkün 
olur. Böyle bir sistem içinde üyeler işbirliğinin, kendileri ve işbirliği 
yapacakları diğer üyeler için olumlu sonuçlar getireceğine dair bir 
öngörü içindedirler ve uzun vadede ilişkide kalmaya gönüllü 
olurlar. İşbirliğinin başarısında aşağıdaki faktörler önemli rol 
oynar: 

1. Küme üyelerinin uzun vadeli entegrasyonu 
2. Kümenin üyeler tarafından da sahiplenilen ortak bir 

vizyon, misyon ve hedeflerinin olması 
3. Kümenin sınırlarının net çizilmiş olması, öncelikli çalışma 

alanlarının ve hedeflerin üyeler tarafından açık şekilde anlaşılmış olması 
4. Küme ortamında üyeler arasında güven duygusunun gelişmesi 
5. İşbirliği avantajlarının belirlenmesi ve üyelere aktarılması 
6. İşbirliği için gerekli alt yapı (iletişim, teknoloji, organizasyon vb.) çalışmalarının yapılması ve 

zaman içinde ihtiyaçlara karşılık gelecek şekilde geliştirilmesi 
7. Kümenin kapsamlı bir hizmet portföyüne sahip olması. Bu hizmetler örnek 

� Pazarlama ve Halkla İlişkiler, 
� İhracat ve İthalat Teşvikleri, 
� Mesleki ve Profesyonel Gelişim Eğitim ve Programları, 
� Araştırma ve Geliştirme, 
� Ortak Kullanım Alanları (laboratuvarlar vs.), 
� Ortak Tedarik ve Satın Alma, 
� İnsan Kaynakları Hizmetleri, 
� İhale Bilgilendirme Sistemi, 
olabilir. 

 
8. İşbirliğinin desteklenebilmesi ve yeni işbirliği olanaklarının geliştirilebilmesi için uzun vadeli ve 

sürekli ağ yönetimi 
9. Yeni gelişim ve değişimler karşısında zamanında tepki vermek 

  

Araştırmalar yerel üretim 
ağlarında yer alan aktörlerin uzun 
vadeli işbirliğini değerli 
bulduklarını ve iş memnuniyetini 
kısa dönemli karlılığa göre daha 
fazla tercih ettiklerini 
göstermektedir (Uzzi,1997). 
Küme içindeki yakın ve sıkı 
ilişkiler aynı zamanda girişimci bir 
ruhu beraberinde taşımaktadır. 
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6. Kümelerde İşbirliği İçin Atılması Gereken 10 

Adım 

6.1. İşbirliğine Dayalı, Katılımcı ve Güçlü Bir Küme Kültürü Yaratın 

 
Coğrafi yakınlık bir yandan üyeler arasındaki yüz yüze 
ilişkiyi desteklerken, diğer yandan da firmalar arasında 
güven, kurumsal normların ve işbirliğinin oluşumunu 
teşvik eder. Ortaklık zemini yaratacak olan küme 
kültürünün oluşumunda, küme yöneticisinin inisiyatifi 
doğrultusunda bilinçli bir aksiyon planı izlemekte fayda 
vardır. 
 
Küme içinde işbirliğinin sağlanması ve küme girişiminin başarılı olabilmesi için küme kimliğinin 
geliştirilmesi gereklidir. Küme kimliği, üyelerin aidiyet duygusunu olumlu yönde etkiler ve kümenin 
sürdürülebilirliğini sağlar. Küme kimliği küme üyelerinin güven duygusunu besleyeceği gibi diğer 
yandan da üyelerin işbirliği ve kümeye aidiyet duygularını da pekiştirecektir. Bu konuya ilişkin 
farkındalık faaliyetlerin arttırılması ve küme kimlik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. 
 
Bu kapsamda kümelenme çalışmalarında ortak bir zemin yaratabilmek için üyeler arasında aşağıdaki 
konuların değerlendirmesi gerekmektedir: 
 

1. Kümenin tanımlanması 
2. Kümenin sınırlarının anlaşılması- “Kümenin sınırları sektörel ve kurumlar düzeyinde rekabet 

için gerekli bağların tanımlanması ile açıklık kazanır.” (Porter,1998) 
3. Küme kimliğinin netleştirilmesi 

 
Küme bağlamı itibara dayalı güçlü yaptırımlara dayanır. Böylesi bir bağlamda kişiler arası ilişkilerde 
güven ve küme düzeyinde itibar, yaptırımlar ile desteklenmektedir. Bu bir taraftan fırsatçı davranışların 
ortaya çıkmasına dair riskleri düşürürken, diğer taraftan da rafine edilmiş iyi bilginin paylaşımını 
kolaylaştırır. 
 
Kümeler içindeki aktörler arkadaşlık bağlarına sahip olduklarında önemli ve birbirlerini ileriye taşıyacak 
olan bilgileri aralarında paylaşırlar. Bu kimseler sosyal ortamlarda daha fazla bir araya gelir, öğle 
yemeklerinde ve kahve molalarında birlikte vakit geçirirler.  

Ortak Akıl ve Anlam Yaratın 

Küme üyelerinin arasında güven oluşumu ve işbirliği için ortak alan ve anlayış geliştirilmelidir. Kültür 
diğer her türlü yapılanmada olduğu gibi kümelerde de birlikteliği teşvik eder, adaptasyonu sağlar ve 
geleceğe yön verir. Ortak kültür olmadığında, üyeler arasında zihinsel mesafeler korunur.  

Schein (1992) örgüt kültürünü şu maddelerle 
tanımlamaktadır:  
 
� Hakim değerler toplamı 
� Üyeleri tarafından paylaşılan temel 

düşünce ve inanışlar 
� Örgütte işlerin yapılma tarzı ve kullanılan 

yollar 
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Küme üyeleri arasındaki zihinsel uzaklıkları ortadan kaldırmaya çalışmak şu nedenlerle önem 
taşır: 
 

1. Bütünleyici ve tamamlayıcı yetkinlikleri ve becerileri ortaya koyabilmek 
2. Bu becerileri ortak hedef doğrultusunda kullanabilmek 
3. Birbirini anlamak 

Küme üyeleri arasında, ortak dil, metaforlar, semboller, mitler ve ritüeller gibi kendi özel simge 
sistemlerinin gelişimine destek olunması önem teşkil eder. 
 

6.1.1. Küme Vizyonu 

 “Kümenin başarısı için ‘ortak bir  vizyon’ 
oluşturulması zorunluluktur.” 

İşbirliğini sürekli kılacak olan diğer bir konu ise küme vizyonudur.  Küme vizyonu uzun vadeli 
gelecekte (örneğin beş ile on yıl arasında) kümenin neyi başarmak istediği ile ilgili, ilham verici bir 
tanımlamadır.  

Vizyon küme kültürünün önemli yapı taşlarındandır ve: 

� Küme içindeki ilişkilerde süreklilik sağlar.  
� Stratejik planlama yapılabilmesi ve işbirliği geliştirilecek alanların tanımlanabilmesinin ön 

koşuludur. 
� Küme üyelerinin aynı yöne bakabilmelerini sağlar.  
� Küme aktörlerinin çabalarını aynı yönde ortak kılmaları ve diğer yandan işbirliği yapmaları için 

de gereklidir.  
� Kümenin yönünün tayin edilmesi, değerlerin belirlenmesi ve kurum kültürünün gelişiminde 

önemli bir basamaktır. 
� Küme içinde oluşturulmak istenen ortaklık modelinin de temelini oluşturur. 

 
Kümenin gelecekte nerede olmasının istendiğine, küme vizyonuna dair bir uzlaşma olmadığı durumda, 
kümeyi bu istenen yöne doğru taşıyacak olan aksiyonların planlanması ve gerçeğe dönüştürülmesi de 

Milli Kültür ve Küme Kültürü 
 
Kümenin ait olduğu milli ve bölgesel kültür yapısı kümenin gelişimini de etkilemektedir. Örneğin 
Hindistan’da kast yapısı “sosyal yapıştırıcı” etkiyi yaratmaktadır.  İtalya kümelerinde güven ortak 
kimlikten daha çok, ortak anlayış ve iletişimle oluşmaktadır. Pakistan kümelerine bakıldığında ise 
kümelenme evresinin başında kurumsal üyelikler güven oluşumuna etki ederken, diğer evrelerde 
güvenin doğasında da değişmeler gözlenebilmektedir. Japonya’da ise etik ve ahlak üzerine kurulmuş bir 
ilişkisel sözleşme görülmektedir ki bu karşılıklı iyi niyet ile bağlantılıdır ve Japon toplumunun kültürünü 
de çok iyi yansıtmaktadır. 
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zorlaşır. Araştırmalar uzun vadeli ve belli bir vizyona hizmet eden işbirliklerinde, aktörlerin fırsatçı 
davranıştan daha fazla kaçındıklarını ortaya koymaktadır.  

Küme liderinin görevlerinden biri vizyon gerekliliği konusunda üyeleri ortak noktaya taşıyabilmektir. 
Kümelenme sürecinin en zorlu basamaklarından biri olan ortak vizyon geliştirme sürecinde, 
tartışmalara katılmaya hevesli üye bulmak zor olabilmektedir.  

 

6.1.2. Küme Misyonu 

Küme misyonu, kümenin varlığının nedenlerini tanımlamaktadır. Aynı zamanda misyon, küme 
vizyonun gerçeklemek için hangi rolün üstlenildiğini de anlatmaktadır.  
 

 

6.1.3. Normlar ve Değerler 

“Bir toplumun içinde bireyler tahmin edilebilir, dürüst ve işbirlikçi 
davrandıklarında güven oluşmaktadır. Bu ise bireylerin ortak normlar bütününe 

bağlılığı ile ilintilidir.” (Fukuyama ,1995) 

Kümelerde paylaşım, olmazsa olmaz bir unsurdur. Ekonomik aktörler resmi ve gayri resmi  kurallarla 
çevrelenmişlerdir. Kültürel, etnik veya aile ve arkadaş bağlarına dayanan güven, küme başarısının 
temelinde yer alır. Aktörler, diğerlerinin kültür içinde yer alan davranış normlarına uygun 
davranılacağını varsayarlar. Kümelerde yoğun bir sosyal kontrol gözlemlenmektedir. Sıkı anlaşmalar 
ve hukuki yaptırımlardan çok daha etkili bir yöntem olarak sosyal yaptırımlar devreye girmektedir. 
Sosyal yaptırımlar, kişilerin sistem dışına atılması, kınanması ve itibarın zarar görmesi gibi 
tanımlanabilir. Bu tür bir sosyal kontrol mekanizması küme üyelerinin de fırsatçı davranışlar içine 
girmesini engellemektedir. 

Vizyonu oluştururken: 
 
1. ölçülebilecek değerler oluşturmak ve 
2. küme üyelerine vizyonun kendilerine sağlayacağı avantaj ve fırsatları net olarak 

aktarmak 
 
vizyonun üyeler tarafından daha hızlı sahiplenilmesini sağlayacaktır. 

Önemli!	  
	  
1. Vizyon ve misyon küme paydaşları ile ortaklaşa oluşturulmalıdır. Bunların birleştirici içerikte 

olduğundan emin olunmalıdır. 
2. Küme amaçları bölgesel ihtiyaca yönelik oluşturulmalıdır ve amaçların SMART  (Specific-spesifik, 

Measurable-ölçülebilir, Attainable-ulaşılabilir, Realistic-gerçekçi, Time Bounded-zamana ayarlı) 
olduğundan emin olunmalıdır. 

3. Vizyona bağlı eylem odaklı stratejiler geliştirilmelidir. 
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Özelikle refah yaratmak isteyen bireyler, işbirliği içinde bulunmayı anlamlı bulmaktadır. Burada tekrar 
eden alışverişler, aktörlerin birbirleri hakkındaki bilgilerini arttırırken, diğer yandan da güven için gerekli 
olan ortamı güçlendirir. Bireyler tanıdıkları kişi ve şirketler ile alışveriş yapma eğilimindedirler. 
Böylelikle kendi içinde yoğun alışverişler gerçekleştiren bir grup aktöre ve dikey pazar ilişkilerinden 
kaynaklı bir bilgi akışına da sahip olurlar.  

Her kümenin kendine has ortak paylaşılan normları, değerleri ve anlayışla birlikte oluşan bir kültürel 
yapısı vardır. Kümeler öncelikle milli ve bölgesel kültürden etkilenmektedirler. Bu kültürel yapı güven 
ve sosyal sermayenin de devreye girmesi ile zenginleşir.  

 

6.2. Liderler Grubu Oluşturun 

Liderler grubu genellikle küme yöneticisi tarafından oluşturulur. Küme lider grubunun en önemli özelliği 
kamu tarafından oluşturulmaması, ilk etapta resmi olmayan bir yapıya sahip olmasıdır. Küme 
yöneticisi, yönetimde yer alacak liderler grubunun oluşturulmasında öncü rol oynar. Grup bağımsız bir 
yapı tarafından yönetilir ve kümenin yönetişiminden sorumludur. Liderlik grubunda, ana sektör, 
öncelikli destekleyici sektörler, üniversiteler, kamu kurumları temsil edilir. Böylece liderlik grubu kendi 
başına, büyük bir ağın temsili haline gelir. Kümenin merkezinde yer alan 6-8 kişiden oluşan bu grup, 
gönüllük esasında bu görevlerini yerine getirirler. Grubun birbirleri ile çalışmaktan memnun kalacak 
kişilerden seçilmesi önemlidir. Bu grup, küme içinde işlerin yolunda gidip gitmediğine ilişkin bir ön bilgi 
sağlar.  Küme yöneticisi liderler grubunu kurmadan önce bu kişileri izlemeli ve olumlu grup dinamiği 
yaratabilecek kişileri bir araya getirmelidir. 

Kapalıçarşı Kuyumculuk Kümesi ve Bir Değer Olarak Ahilik Geleneği: 

Kuyumculuk kümelerinde işlemler sözleşmeler yerine sözler ile gerçekleştirilmekte ve iş faaliyetleri güvene 
dayalı olarak yürütülmektedir. Kümede değer zinciri boyunca el değiştiren ürünlerin tartışılmaz değeri 
ilişkilerin taşıdığı riski arttırırken, alışveriş içinde olan taraflar bu riski almaya ve güven duymaya 
isteklidirler. Kapalıçarşı kuyumculuk kümesi köklü tarihi ve norm ve kurallar bütünü ile işbirliğini yoğun 
olarak yaşamaktadır. Küme aktivitelerini tarihsel normlar, değerler ve geleneksel operasyon sistemi ile 
yürütmektedir.  

Ahilik gelenekleri bu sektörde halen etkisini sürdürmektedir. Ahilik kendi kuralları olan Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında 
yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak 
düzenleyen bir örgütlenmedir. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, 
doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik 
düzendir. Kapalıçarşı kuyumculuk kümesinde yer alan üyeler bu normlara aykırı davranan kişilere herhangi 
bir formel yaptırım uygulayamamakta ancak “kınama”, “kümeden dışlama” gibi biçimsel olmayan 
yaptırımlar ile caydırıcı olmaktadır. 



  

 

 

 

 
19 

 

6.3. Küme Hedeflerini Ve Atılacak Adımları Netleştirin. 

Vizyonun ve bu vizyona ulaşmak için atılacak olan adımların netleştirilmesi belirsizlik duygusunun 
azalmasına neden olur. Bu adımları belirlerken üyelerden destek almak ve sonrasında ortaya çıkan 
plan için onay almak değerlidir. (Üyelerin onayı olmadığında işbirliği içine girmeleri de zorlaşmaktadır.) 
Hedeflere ve atılacak adımlara, küme yöneticisi tarafından organize edilecek ve üyelerin de katılımının 
sağlandığı atölye çalışmalarında karar verilebilir. Ortak kararlar daha çok sahiplenilecektir. 

Ana hedefler ve buna ilişkin atılacak adımların netleştirilmesinin ardından, kısa dönemli aksiyonların 
tanımlanmasına geçilmelidir. Bunların tanımlanmasına şu başlıklar dikkate alınmalıdır: 

1. Küme içindeki üyelerin beceri/özel yetkinlikler/bilgi/bağlantıları hakkında detaylı bilgi toplamak  
2. Gerekli kaynakları tespit etmek 
3. Beklenen sonuçları tanımlamak 

 
6.4. Pazarı İyi Analiz Edin. Müşteri İhtiyaçlarının Ne Olduğunu Bilin. 

Günümüzde müşteriler daha talepkar, şirketler ise ürünler ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi 
sahibidirler. Bu nedenle farklı, özgün ve kaliteli hizmetler ve ürünler sunmak değerli hale gelmiştir. 
Küme üyelerinin müşterilere, daha iyi kalitede ürün ve hizmetler sunmaları amacıyla ortak standartlar 
geliştirmeleri (küme garanti ve standart belgeleri); iletişim araçları kullanmaları; ve ortak dağıtım 
kanalları kullanma gibi pazarlama faaliyetleri, müşteri tarafında güven yaratacaktır. 

Küme içinde yer alan şirketler birbirlerini tamamlar ve bütünler bir nitelik aldıklarında, kümede yer alan 
bir aktörün olumlu katkısı müşteriler gözünde diğer aktörlere ilişkin olumlu bir izlenim yaratmaktadır. 
Küme içinde sağlanacak olan ürün ve hizmetlerin koordineli devam etmesi, kalitenin arttırılması 
yönünde de bir katkı sağlamaktadır. 

Kümenin pazarda nasıl konumlanacağını planlamak önemlidir. Bu amaçla aşağıdaki adımlar 
atılmalıdır: 

1. Pazar analizi yapın.  
Bu analiz aşağıdakileri kapsamalıdır: 
� potansiyel hedef gruplar 
� iç ve dış müşterileri 
� rakipler 
� ve trendler 

Örnek liderler grubu: 

� Kümenin ana firmalarından büyük, orta ve küçük ölçekli ve yenilikçi üç şirket Yönetim Kurulu 
Başkanı/Genel Müdür 

� Ana Sektör için kritik önem taşıyan yerel tedarikçi firma sahibi 
� Ana hammadde tedarikçisi firma sahibi 
� Yerel üniversitenin ilgili fakülte dekanı 
� Ticaret/Sanayi Odası Başkanı 
� Yerel KOSGEB Hizmet Müdürü 
� İhracatçı Birlikleri Başkanı/Genel Sekreteri 
� Vali Yardımcısı 
� Belediye Başkan Yardımcısı 
Kaynak:MOSIT 
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2. Pazarlama stratejisi geliştirin3  
 

� Farklılaştırma stratejisi 
� Toplam maliyet liderliği 
� Odaklanma 

 
3. Pazarlama Karmasını oluşturun 

 
� Ürün 
� Fiyat 
� Promosyon (Tanıtım vs.) 
� Yer ve dağıtım kanalı kararı 

 
6.5. Markalaşmaya Odaklanın 

Kümenin marka haline gelmesi, küme üyeleri ve diğer aktörler için kümeyi bir cazibe merkezine 
dönüştürürken diğer yandan küme üyelerinin ortak bir amaç ve kimlik şemsiyesi altında toplanmalarını 
sağlar. 

Kümelerin güçlü bir marka imajı oluşturabilmeleri, küme içindeki işbirliğini arttıracağı gibi küme dışında 
kalan aktörlerin de ilgisini olumlu anlamda çekecek ve kümeyi cazip kılacaktır. Kümenin 
markalaşması, kümenin ulusal ve uluslararası rakiplerden ne şekilde farklılaştığı ve ayrıştığı ile fikir 
verir. Böylelikle küme markası kendi başına bir rekabet avantajına dönüşür.  Kümeyi farklılaştıran 
konu, kümeye ait, farklı, inovatif ve kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin  geliştirebilmesidir.  

“Marka oluşumunda, taklit edilmesi ve kopyalanması zor,  
 kümeye ve kümenin ait olduğu bölgeye özgü olan hedeflenmelidir.” 

Küme kültürü, küme etik anlayışı, normları ve değerleri de marka imajını güçlendirecek konulardır. 
Güçlü bir küme kültürü ve beraberinde güçlü bir marka imajı, kümeyi katılım açısından daha cazip 
kılacak ve böylelikle işbirliği fırsatları da artacaktır. 
  

                                                        
3 Kümeler için Tedarik Zinciri Yönetimi Kılavuzu 
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6.5.1. Küme Markalaşma Süreci 
 

 
Kaynak: TendensorCluster Branding and Marketing- Handbook on Cluster Brand Management 
adapte edilmiştir. 
 

Aşama 1 - Harekete Geçirme ve Planlama 
 
İlgi çekin, katılımı sağlayın ve planlama yapın! 
 

� Paydaşlar arasında markalaşma süreci ile ilgili uzlaşma sağlayın 
� Paydaşların marka geliştirme sürecine katkıya hazır olduğunu teyit edin. 
� Markalaşma süreci ile ilgili yönetim alt yapısını hazırlayın 
� Süreç yöneticisi atayın  
� Liderler grubunu harekete geçirin 
� Gerekli görmeniz durumunda, markalaşma konusunda bir danışman yardımı alın. 
� Süreç ile ilgili finansal desteği sağlayın 

 
Aşama 2 - Araştırma Ve Analiz 

 
Marka kimliği, imajı ve gücünü tanımlayın! 
 

� Marka kimliği ve imajını tanımlamak için odak grup çalışmaları yapın 
� Araştırma teknikleri kullanın, kümenin imajına yönelik iç ve dış aktörler ile mülakatlar yapın. 
� Araştırma sonuçlarınızı raporlayın. 
� Kümenin itibarı, imajı ve karakterine ilişkin bütün bir fikir geliştirin. 

Aşama%1%
Harekete%Geçme%ve%

Planlama%

Aşama%2%
Araş3rma%ve%%

Analiz%

Aşama%3%
Süreç%

Aşama%4%
Strateji%

Aşama%5%
Uygulama%

%

%
Aşama%6%

YöneCm,%İzleme%ve%
Değerlendirme%

%
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Aşama 3 - Süreç 
 
Marka platformunu oluşturun! 
 

� Paydaşları bir araya getirecek yaratıcı atölyeler düzenleyin. 
� Paydaşların kümenin vizyonuna ilişkin değerlendirmelerine önem verin. Böylece paydaşların 

süreci sahiplenmesini sağlayabilirsiniz. 

Aşama 4 - Strateji 

Ana markalaşma stratejisine karar verin! 
 

� Markalaşma stratejisi üzerinde anlaşma sağlayın. 
� Kümeyi nasıl cazip kılacağınıza karar verin. 
� Küme ana değerleri ve pozisyonu ile ilgili bir marka platformu oluşturun. 
� Pazarlama iletişimini nasıl yapacağınıza karar verin (hedef kitle ve kanallar, araç ve aktiviteler 

vs.). 

Aşama 5 - Uygulama 

Harekete geçin! 
 

� Küme markası ile ilişkilendirilebilecek aktörleri bir araya getirin 
� Uygulamada katkı sağlayabilecek ağları harekete geçirin 
� Yüksek katılımlı aktiviteler düzenleyin 
� Eğitim programları organize edin. 
� Sosyal medyayı kulanın. 
� Halkla ilişkiler ve medya ilişkilerine yoğunlaşın. 
� Geliştirilen değerler ve vizyon çerçevesinde küçük projeler ile başlayın. 

 
*Bu aşamada en büyük problem, markalaşma süreci ile ilgili liderin rolünü yerine getirememesi ve 
reklam ve tanıtım için yeterli bütçenin olmamasıdır. 
  

Bu aşamada aşağıdaki sorulara cevap arayın: 
 
1. Küme olarak biz kimiz? 
2. Kümenin dışarıdan imajı nasıl? 
3. Küme olarak hangi sözleri verdik? 
4. Bizi küme olarak, diğer kümelerden farklılaştıran nedir? 
5. Marka kaynaklarımız neler? (örneğin, küme çevresinde kümenin marka değerini olumlu etkileyecek 

başka markalar var mı? Akademik, ticari, turistik vb.) 
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Aşama 6 - Yönetim, İzleme Ve Değerlendirme 

Süreci takip edin! 
 

� Markalaşma sürecinin yönetişim ve yönetiminin yolunda gittiğinden emin olun. 
� Marka imajını takip edebilmek için saha araştırmaları yapın, mülakatlar gerçekleştirin. 
� Gündemi takip edin ve markalaşma süreci ile ilgili gerektiğinde revizyona gidin. 
� Markalaşma sürecine enerji katmak için paydaşlar ile iletişimde kalın. 
� İletişim ve pazarlama araçları, sosyal medyayı ve web sitelerini gözden geçirin. 

 
6.6. Kümenin Tanıtımına Ağırlık Verin 

Küme tanıtımı kümenin sorumluluk alanlarından birisidir. Tanıtım faaliyetleri güçlü olan bir kümede 
üyelerin işbirliği motivasyonu da daha yüksek olmaktadır; üyelerin tanınırlık düzeyleri artmaktadır. 
 
Kümenin tanıtımı için aşağıdaki aktivitelere ağırlık verin. 
 

� Ulusal ve uluslararası kurum, birlik, kuruluş ve kişiler ile iletişimde kalın. 
� Sosyal sorumluluk projelerinde yer alın. 
� Ulusal ve uluslararası konferanslara katılın. 
� Fuarlara katılın. 
� Medya kanallarının kullanın, örneğin basın bültenleri ve basın açıklamaları yapın. 
� Ağ atölyeleri organize edin ve diğer ağ aktivitelerine katılın. 

 
6.7. Ağlara Katılın ve Ağları Yönetin 

Başarılı bir küme girişimi pek çok farklı unsurun birbiri ile bağlantılarının kurulması ile mümkün olur. 
Özel sektörü, kamu ve destek kuruluşlarını belli bir amaç etrafında bir araya getirebilen kümelerin 
verimliliği artar. Bu nedenle kümeler, resmi ve resmi olmayan ağların içinde yer almalı ve bu ağların 
yönetimine özen gösterilmelidir. 
 
Ağlara ve ağ oluşturmaya olan ihtiyaç günümüzde: 
 

� bilginin örtük doğası 
� öğrenmenin, teknoloji ve inovasyonun öneminin hızla artması 
� AR-GE çalışmalarının riskli ve maliyetli olması, 
� çevredeki değişimler, 
� küreselleşme, 
� artan ve yoğunlaşan rekabet  

 
nedenleriyle önem kazanmıştır. Bu durum özellikle KOBİ’ler üzerinde daha yoğun bir etki 
yaratmaktadır. 
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Kümelerin açık sistem olmaları nedeniyle, 
kümelerin içinde bulundukları ağ da esnek 
yapıdadır. Kümeler kendi sınırlarının dışına 
çıkabilmeli ve kendi alanlarında ülke içindeki 
gelişmelerin ve küresel trendlerin farkında 
olmalıdır. Dış bağlantılar kurmak, “en iyi 
uygulamaların” farkında olmak ve kıyaslama 
yapmak kümenin izole kalmasının önüne 
geçer. Bu şekilde küme kendini yeniler. Dış 
ağlar ile bağlantılar kurmak, özel sektör 
dışında birlik, oda, üniversite ve diğer kamu 
kuruluşları ile  ilişki kurmak, yeni formlarda 
işbirliklerinin oluşturulmasında kolaylık sağlar. 
 
 

 

6.7.1. Küme Ağları 

 

1. Küme Üyeleri Arasında Bağlar 

Bir bölgede kendiliğinden oluşan ilişkiler aktörlerin öğrenme süreçlerini hızlandırmaktadır. Şirketler 
arasındaki ekonomik ve sosyal ağlar, yenilikçiliğin ve verimli uygulama örneklerinin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. 

 
Küme içindeki üyelerin her birinin kendi geçmiş sosyal ve iş yaşamlarından getirdikleri ağları 
mevcuttur. Küme için bu ağlar, çok değerli bir sosyal sermaye barındırır. Bir kümenin sınırları ile o 
sınırlar dışında kalan aktörleri birbirine bağlamak için küme içindeki her bir aktör, aynı zamanda “bir 
aracı/broker” rolünü oynar. Bir küme içinde “aracı/broker” pozisyonunda olan kişilerin bu rolü yerine 

Sosyal Sermaye:  
Kümelenmenin İnsan Boyutu 

 
Kümelenmenin başarısı büyük oranda, kümelenme amacıyla bir araya gelmiş olan insanların kurdukları 
ilişkilerin ve ağın kalitesine bağlıdır. Bu bağlar genellikle resmi olmayan bağlardır ve resmi kurum ve 
kuruluşlar tarafından desteklenir. Bağların en verimli olduğu şekli, bir araya gelen insanların yerel sektörel 
düzeyde çeşitli ilişkileri hali hazırda kurmuş olması ve kendi aralarında belli bir ölçüde diyalog ve güvenin 
oluşmuş olmasıdır.  

Silikon vadisinin başarısının arkasında yatan nedenlerden biri de yöneticiler, mühendisler ve girişimciler arasında 
yaratıcı bir sinerjinin yaratılmasına imkân veren bir sosyal ağ oluşmuş olmasıdır. Bu yaratıcı sinerji daha sonra iş 
alanındaki rekabeti, teknoloji alanında inovasyon için işbirliğine dönüştürmüştür. Silikon vadisinde restoranlar, 
barlar ve partiler mühendislerin bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu ortamlar haline gelmiştir. Bu resmi 
olmayan diyaloglar rakipler, müşteriler, pazar ve teknolojiler hakkında güncel bilginin kaynağı olmuşlardır. Bunun 
ötesinde benzer ilgi alanlarına ve hobilere sahip olan kişiler daha sık bir araya gelmeye başlamışlardır. Silikon 
vadisinde sosyal etkileşimin önemini fark eden ekonomik aktörler bu ağ fırsatlarından yararlanmak için bu tür 
uygulamaları resmi yapılanmanın bir parçası haline getirmeyi tercih etmişlerdir. Bunun sonucunda pek çok dernek 
ve birlik ile yoğun bir ağ yapısı geliştirilmiştir (Benner, 2003). 

 
Ağlar esnek ancak değişken bir örgüt yapısıdır ve ağ 
geliştirme aşağıdakiler arasında bir denge arayışını 
tanımlar (Sorensen 1996): 
 
� Bağımlılığa karşı bağımsızlık/karşılıklı bağımlılık 
� Çatışmaya karşı işbirliği 
� Fırsatçılığa karşı güven 
� Güce karşı ortaklık 
� Kaynaklar üzerinde kontrole karşı kaynaklara 

erişim 
� Sıkı yapılanmaya karşı esneklik 
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getirmesi kümenin, küme dışında tanıtımını, dışa yayılımını ve yeni kaynaklara erişimini güçlü bir 
şekilde destekler. Aracı/broker olan üyeler kendi hali hazırda sahip oldukları sosyal sermaye ile küme 
arasında bağlar kurmaya başladığında, küme eşsiz bir kaynağı kullanmaya başlar. 

2. Kümeler Arası Bağlar 

Kümeler arası bağlar kazan- kazan temelinde kurulur ve genellikle ilk başta karşılıklı ziyaretler, bilgi 
alışverişi ile başlar ve daha sonra ortak projeler geliştirilebilir. Kümeler arası bağlar genellikle gayri 
resmi bağlardır. Bunlar üç boyutta olabilir: 
 

1. Yerel bağlantılar 
2. Ulusal bağlantılar 
3. Uluslararası bağlantılar (Bkz. Kümeler için Uluslararasıllaştırma Stratejisi Oluşturma ve Küme 

Tanıtımı Kılavuzu) 

 
Resmi kimlik taşıyan kümeler arası ağlar da söz konusu olabilir. Buna örnek olarak Cluster 
Colloboration Platform (http://www.clustercollaboration.eu/) ve European Cluster Excellence Initiative 
(http://www.cluster-excellence.eu/club.html) verilebilir. Bu gibi kümeler arası resmi yapılara belirli bir 
aidat ödenerek üye olunur.  
 
 
 
Bu yapılar aşağıdaki imkânları sağlar: 
 

1. Deneyim paylaşımı 
2. Eğitim, kongre ve benzeri organizasyonları takip edebilme ve bunların sağladığı ağ 

ortamından faydalanma 
3. Bilgi Alış Verişi 
4. Küme içindeki firmalara doğrudan erişim 

 
Bu ağ yapılarının içinde küme yöneticileri için özel olarak tasarlanmış ağlar da mevcuttur. European 
Cluster Excellence Initiative bünyesinde yer alan Cluster Managers Club bu ağlara bir örnek olarak 
gösterilebilir. 

6.7.2. Kümelerde Ağ Geliştirme Ve Yönetimi İçin: 

 
1. Birleştirici olarak rol oynayan, ticaret ve sanayi odaları, meslek birlikleri, şirketler ve diğer 

aktörler arasında ağ kurun. 
2. Projelerin hayata geçirilmesinde Ar-Ge kuruluşları, üniversiteler, eğitim kurumları ve sanayi 

kuruluşları ile bağlar kurun. 
3. Kümelenme konusundaki ulusal/uluslararası etkinliklere küme yönetimleriyle aktif katılın. 
4. Kümelerin ilgili ulusal ve uluslararası veritabanlarına (örneğin: Cluster Collaboration Platform) 

kayıt olun. 
5. İş alanında seminerler, atölyeler, konferanslar, sosyal aktiviteler düzenleyin. 
6. Yazılı iletişim materyalleri paylaşın (basın-haber bültenleri). 
7. Halihazırda yapılmakta olan konferans, sempozyum vb. gibi faaliyetlerin bir parçası olun (bu 

maliyetleri düşüren bir seçenektir ve daha büyük kitlelere ulaşmayı sağlar). 
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8. Küme web sayfasını güncel tutun. 
9. Pazarlama araçlarını (web, duyurular, üyelerin kişisel web sayfalarında yer almak) kullanın. 
10. Uzun soluklu tartışma ve fikir alışverişleri gerektiği durumlarda, özel atölyeler ve toplantılar 

düzenleyin. 
11. Kümelerin web sitesi, basın-haber bültenleri ve diğer tanıtım araçlarını kullanın. 
12.  E-ticaret web sayfalarına üye olun. 
13. Küme üyelerinin kendi web sitelerinde kümenin tanıtımını yapmalarını sağlayın. 

 
“Ağlar sürekli olarak izlenmeli ve beslenmelidir.” 

 
6.8. Ortak Girişim Olarak İşbirliği Projelerinin Oluşturulmasına Destek Verin. 

Küme üyelerinin işbirliğinden sağlayacakları faydalar göz önünde bulundurulduğunda, küme girişiminin 
işbirliği projeleri geliştirmesi gereklidir. İşbirliğine yönelik faaliyetler ile birlikte kümelenme projesinin 
genel amacına yönelik olarak, sadece şirketler bazında değil genel ekonomik yapının sürdürülebilir 
gelişimi de sağlanmaktadır. 
 
Ortak girişim olarak işbirliği projeleri geliştirebilmek için: 
 

1. Küme paydaşlarına işbirliğinin faydalarını açıkça anlatın. 
2. Ana belirsizlikler iyi tanımlamak ve eylem planında göz önünde bulundurun. 
3. Potansiyel proje ortakları ile bağlantıları kurun. 
4. AR-GE kuruluşları, eğitim kurumları ve özel servis sağlayıcılar ile işbirliğini sağlayın. 
5. İnovasyon kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapın. 
6. Üyeler için işbirliğini cazip hale getirebilmek için destek programları oluşturun. 
7. İşbirliği projeleri için bir iç ajans kurulması ve projelerin izlenmesini sağlayın. 
8. Web tabanlı bir eşleşme sistemini oluşturun. (Web sayfasında üyelerin listesinin, işbirliği 

fırsatlarının ve etkinliklerin takviminin güncellenmiş şekilde bulundurulması gereklidir) 
9. Ekipman paylaşım sistemini oluşturun. 
10. Elektronik kütüphanelere erişim sağlayın 
11. Uzmanlık desteğini (örneğin, kümelerdeki üyelerine ihtiyaçları doğrultusunda müşteri ilişkileri 

yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, marka yönetimi, pazarlama iletişimi gibi özellikli alanlar) 
sağlayın.  

12. Sektörün değer zincirinde yer alan tüm şirketleri dahil edin. 
13. Belirlenen işbirliği alanlarına yönelik finansal araçları sağlayın. 

 
Bu projeler aşağıdaki alanlarda olabilir: 
 

� ARGE 
� Üretim 
� Pazarlama 
� Lojistik 
� Bilgi Teknolojileri 
� Uluslararasılaştırma 
� Organizasyon 
� Marka 



  

 

 

 

 
27 

6.9. Kısa Dönemli Getirilere Odaklanın 

İşbirliği için kümelenmenin ilk aşamalarında kısa vadeli, küçük ve olumlu çıktılara odaklanın ve bu 
olumlu sonuçları küme üyeleri ile vakit kaybetmeden paylaşın. Kısa vadede gelen başarı ve faydalar, 
küme içinde işbirliğine olan isteği arttırır ve kaynakları kullandırtma yönünde motivasyon sağlar. Kısa 
dönemli getiriler aynı zamanda, kümenin belli bir hızın altına düşmesini engeller. Küme yöneticisinin, 
büyük projeleri, küçük parçalara bölerek planlaması ve uygulamaya geçirmesi gerekir.  

6.10. Değişime Ayak Uydurun ve Kümeyi Güncel Tutun 

Kümede işbirliği süreçleri ile birlikte geniş bir ağa ulaşan üyelerin zaman içinde talepleri farklılaşabilir. 
Kümenin bu taleplere hızlı bir şekilde cevap verebilmesi gerekir. Küme yöneticisinin dış çevredeki 
gelişimleri ve kümenin gelişim sürecini yakından izlemesi gerekir. 
 
Bunun için: 

� Kıyaslama yapın. 
� Kümenin yetenekleri ile ilgili boşlukların farkında olun; gelişim alanlarını tespit edin. 
� Öngörülü olun ve girişimci ruhunuzu koruyun. 
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7. Küme Yöneticisi ve Küme İşbirliği 

Küme yöneticisi bir yandan küme üyeleri için işbirliği alanları geliştirmenin yollarını araştırıp, üyeler ile 
paylaşırken diğer yandan da üyeleri birliktelik bilincine taşıyarak, ortak girişimlerde bulunmalarına 
destek olmaya çalışmalıdır. 

“Küme yöneticisinin görevi yalnızca araştırma ve analiz 
yapmak ve bunları raporlamak değildir. Yönetici, küme 

üyelerinin işbirliği içinde olmaları ve ortaklıklar kurmaları 
için aksiyon almaya odaklanmalıdır.” 

7.1. Küme Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler: “Küme Yöneticisi 
Özellikler Çarkı” 
 

Öngörü'

Örgütleme'

Dış'Yayılım'

Girişimci'
Ruh'

Sosyal'
Entegrasyon'
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Öngörü4 

Küme yöneticileri, öngörü sahibi bir yönetici olarak küme çalışmalarında sadece kendilerine 
tanımlanan işlerle yetinmemeli, firmalar adına karlı olabilecek diğer ihracat sektörlerinin araştırılması 
vb. gibi işleri de üstlenmelidirler. “Stratejik İş Geliştirme ve İş İstihbaratı” bu açıdan en önemli iki 
araçtır. Örneğin, yeni bir pazara gidildiğinde beklenmeyen durumlarla ve yeni iş fırsatları ile 
karşılaşmak mümkün olabilir.  Bu anlamda küme yöneticisi: 
 

1. Stratejik	  hedefler	  ve	  vizyon	  yaratabilmeli	  ve	  küme	  üyelerini	  bu	  hedefe	  yöneltebilmelidir.	  
2. Küme	   üyelerinin	   rolleri	   ve	   sorumlulukları	   ile	   ilgili	   varsayımlarını	   ve	   zihinsel	   modellerini	  

geliştirebilmelidir.	  
3. Küme	  üyelerinin	  inovasyon	  performanslarını	  arttırmak	  adına	  yaratıcı	  fikirler	  sunmalıdır.	  
4. Küme	  içinde	  ve	  küme	  dışında	  kümelenmeyi	  vurgulamalıdır.	  
5. Küme	  üyelerini	  ortak	  hedefe	  motive	  etmelidir.	  

Örgütleme 

Küme işbirliği süreçlerinde örgütleme önemli bir özelliktir. Firmaların zamanı değerlidir. Toplantı, 
etkinlik organizasyonu ve ortak faaliyetlerde bu açıdan bakılırsa hem firmaların katılım düzeyi, hem 
küme yönetimin itibarı ve güvenilirliği artacaktır. Küme yöneticisi: 
 

1. Ana	  kuralları	  belirleyebilmeli	  ve	  bunların	  uygulanmasında	  takipçi	  olmalıdır.	  
2. Kümedeki	   firmaların	   ve	   diğer	   katılımcıların	   bekledikleri	   hizmetleri	   kendi	   öz	   kaynakları	   veya	  

kamusal	  fonlarla	  çeşitli	  projeler	  kapsamında	  hazırlamalıdır.	  
3. Kompleks	  proje	  aktivitelerini	  planlamalı,	  takvimlendirmeli	  ve	  koordine	  etmelidir.	  
4. Küme	  performansını	  takip	  için	  küme	  üyelerinin	  standartlar	  oluşturmalarına	  destek	  vermelidir.	  
5. Karar	   verme	   süreçlerinde	   ve	   problemlerin	   sistematik	   biçimde	   çözümü	   için	   toplantılar	  

planlamalı	  ve	  gerçekleştirmelidir.	  

Sosyal Entegrasyon 

Firmaları ve kümenin diğer paydaşlarını sık sık bir araya getirmek kümelenme ruhunun gelişmesini, 
küme içi arkadaşlık ve işbirliği istekliliğini artıracaktır. Firmaların işyerlerinde de toplantılar 
düzenlenebilir. Firmalarla ilişkilerde bütün firmalara eşit mesafede durmak küme yöneticisinin 
konumunu ve güvenilirliğini artıracaktır. Küme yöneticisi: 

a. Karşılıklı güven, kabul ve işbirliğini desteklemelidir. 
b. Farklı fikirlerin açık iletişimini sağlamak ve kolaylaştırıcı rolü oynamalıdır. 
c. Üyeler arasında oluşabilecek çatışmalarda arabuluculuk yapılmalı ve şirketlerin entegre 

çözümler bulmalarına yardımcı olmalıdır. 

                                                        
4	  T.C.	  Ekonomi	  Bakanlığı	  www.kobikumelenme.gov.tr	  web	  sitesi,	  2010/8	  URGE	  bölümünde	  bulunan	  Toplantı	  
Bilgi	  Notu’ndan	  faydalanılmıştır.	  
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d. Küme üyelerinin farklılaşan çıkarlarını anlayabilmelidir. 
e. Üyelerin sosyal etkileşimini sağlamalıdır. 
f. Üye şirketler arasındaki rekabet sorunlarının minimize etmek için önlemler oluşturmalıdır. 
g. Bir rol model olmalıdır. 

 

Dış Yayılım 

Küme Yöneticisi sektörün/kurumun yüzüdür. Yurt içinde ve yurt 
dışında temsili ile kümenin başka kümelerle, küme firmalarının 
başka kümelerle ve firmalarla ilişkisinin kurulmasında önemli 
rolleri vardır. Kıyaslama, kümenin kendi alanında dünyadaki en 
iyi örneği incelemek ve aradaki farkı kapatmak için ilave 
çalışmayı gerektirir. Bu açıdan yurt içi ve yurt dışı iş ağlarını 
araştırmaya ve onlardan yararlanmaya çalışılmalıdır. 
Uluslararası deneyim, önceden bilinmeyen, tahmin edilemeyen 
yeni işbirliği alanları oluşturacaktır.  
 
Küme yöneticisi: 
 

a. Sanayi, üniversite ve kamu bağlantısını kurmalıdır. 
b. Kümenin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmelidir. 
c. Kümenin ve firmaların kapasitesini geliştirmelidir. 
d. Kümedeki firmalara yönelik proaktif anlayışla ortak faaliyetleri yönetmelidir. 
e. Projeler için hizmet sağlayıcılarla ilişkiler geliştirmelidir. 
f. Kümeler, sanayi sektörü ve projeler ile İlgili toplantılara katılmalıdır.  
g. Kümeyi etkileyebilecek pazar ihtiyaçlarını gelişmekte olan problemleri ve politik süreçleri 

içeren dış çevreyi iyi takip etmelidir. 
h. Kümeyi dış çevreye cazip kılabilmelidir. 
i. Kaynak oluşturmak, destek almak ve işbirliği için gerekli olan küme içi ve küme dışındaki 

kişileri etkilemelidir. 

Girişimci 

“Bilgi ve becerileri her üç yılda bir yenileyip ‘kendimizi 
yeniden icat etmek’ zorundayız.” (Stephen Covey) 

Küme yöneticilerinin kümenin iş geliştirmesi alanında yer alan çeşitli konularda sürekli eğitim alması 
önemlidir. Bu yönde planlı biçimde kaynak aktarımı yapılmalıdır. 
 
Küme yöneticisi: 

1. Kümeye özellikle kümelenmenin ilk aşamasında girişimci bir ruh getirmelidir. 
2. Kümelenme sürecinde yeni kavramların ve fikirlerin kümeye tanıtılmasında risk 

alabilmelidir. 
3. Profesyonel tecrübeye sahip olmalı ve küme aktörlerini ortak hedefe yönlendirme 

mantığına sahip olmalıdır. 

Kümelenme zaman ve kaynaklar 
açısından belli bir adanma 
gerektirmektedir. Adanmanın düşük 
olduğu durumlarda yönetici, üst 
düzey karar vericilerin dikkatini 
çekebilmeli ve gerekli yardımı 
sağlayabilmelidir. 
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4. Küme yöneticileri teknolojiden azami düzeyde faydalanmalıdır. Küme yönetim yazılımı, 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), web tabanlı ikili eşleştirme programları ve proje 
yönetimi yazılımlarını kullanmaya çaba gösterilmelidir. 

5. Kümenin kurumsal yapı olarak ürün ve hizmetlerini hazırlamalıdır. 
	  

7.2. Küme Yöneticisinin Küme İşbirliği İçin Sahip Olması Gereken Beceriler 
 

7.2.1. İletişim Becerileri 

İletişim, düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. Başka bir tanıma göre: Bizim 
başkalarını başkalarının da bizi anlaması sürecidir. 

“İletişimde başarının birinci ve değişmez kuralı istekli olmaktır. 
Küme yöneticisi iyi iletişim becerilerine sahip olduğunda, kişileri ortak 

platforma kolaylıkla taşıyabilir.” 

İletişim süreci ise iletişim düzeninin yapısı içinde karşılıklı ilişkilerin kurulma biçimini anlatır bu süreç 
en az iki kişinin varlığını gerekli kılar. 
 
İletişim sürecinde kişiler aşağıdaki temel hedefleri gerçekleştirirler: 
 

� Davranış değişikliği 
� Harekete geçirmek 
� Anlaşılmak 
� İkna etmek 
� Bilgi alışverişi  

 
İyi bir iletişim süreci aşağıdaki özelliklere sahiptir. 

 
1. Bütünlük 
2. Netlik 
3. Doğru zamanlama 
4. Uygunluk 

 
  

İLETİŞİMDE 3 A 

KURALINI 

UNUTMAYIN! 

A NLAYIN 

A NLATIN 

A NLAŞIN 
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İletişim Engelleri Nelerdir? 

Küme yöneticisi iletişim kazalarına neden olan ve iletişimin kalitesini düşürebilecek nedenlerin farkında 
olmalıdır: 

� Anlamlandırma 

o Aktarımda hatalar  
o Jargon/Mesleki Terimler 
o Varsayımlar  
o Farklı anlamlar içeren semboller 	  

� Duygusal ve Psikolojik 

o Güvensizlik  
o Dikkatsizlik  
o Erken/Oluşmamış Yargılar  
o Psikolojik ve Duygusal Durum	  

� Örgütsel 
o Statüler  
o Kurallar  
o Örgütsel Yapı 	  

� Kişisel  
o Eksik farkındalık  
o Zaman kısıtları  
o İsteksizlik 	  

 

“İyi iletişimci kişilerin farklılıklarını anlayan ve bunu 
kabul eden kişidir.” 

Etkili İletişim İçin Kurallar 

1. Söylemlerinize dikkat edin. “Sen dili” yerine “ben dilini” tercih edin. Konuşmalarınızda karşı 
tarafı suçlayıcı ve aşağılayıcı bir ifade takınmayın. 

2. Eleştirinin dozuna dikkat edin. Yapıcı eleştiri yapın. Kişilerin doğrudan şahsi özelliklerini hedef 
alan geribildirimler vermeyin. 

3. Beden dilinizi dikkatli kullanın. Beden dilinin, sözcükleri desteklemesi gerekir. İletişimde 
beden, söz ve ses tonu bütünlüğünüzü koruyun. 

4. Aktif dinleme yapın 
 

İletişim sürecinde en önemli becerilerden bir tanesi aktif dinlemedir. Aktif dinleme ile: 
 

1. Karşınızdaki kişi önemsendiğini hisseder 
2. Paylaşım artar 
3. Eksik bilgi sayısı azalır 
4. Yanlış	  anlaşılma	  önlenir	  

Aktif Dinleme İçin: 

� Sakin kalın ve odaklanın. 
� Empati kurun. 
� Olumsuz önyargıdan uzak dinlemeye hazır olun. 
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� İletişime beynini ve yüreğinizi katın. 
� Kişiye ve konuya odaklanın. 
� İşi aceleye getirmeyin. 
� Soru sorun. 
� Göz kontağı kurun. 
� Anladığınızı özetleyen cümleler kurun. Örneğin, “Buraya kadar bahsettiğiniz konuyu 

özetlersek…” gibi. 
� Karşınızdakini anladığınızı belirten ifadeler kullanın. Örneğin, “Anlıyorum”, “Evet” gibi. 

“Yansıtma, karşındakinin kendi duygularını ve bizim onu 
anlama çabası içinde olduğumuzu farkına varmasını sağlar.” 

Yansıtma cümle örnekleri: 
 

� “Şunu anladım…” 
� “Demek istediğiniz…” 
� “Şöyle bir şeyden mi bahsediyorsunuz…” 
� “Şunu duyuyorum…” 
� “Şunu fark ettim…” 

 

 
5. Empati kurun 

 
Empati: Bir kişinin kendisini duygu ve düşüncelerinden soyutlayarak bir başkasının inançlarını, 
arzularını ve özellikle duygularını farkına varabilme ve anlayabilme yeteneğidir. Kişi karşısındakini o 
kadar iyi anlar ki onun gibi hissetmeye başlar, kendini onunla özdeşleştirir.  
 
«Gözlemden yola çıkarak başka birinin duygu durumuna ilişkin olarak zihinde  bir canlandırma 
yapabilme ve kişinin durumunu tahmin edebilme becerisi»  
 

 
 
 

7.2.2. Çatışma Yönetimi 

Kümelenme sürecinin her aşamasında gerek üye şirketlerden, gerekse işbirliği yapılan küme dışı diğer 
aktörler ile çatışmaların yaşanması durumu olasıdır. özellikle kümelenmenin ilk aşamasında 
belirsizliklerin daha yoğun hissedilmesinden, aktörlerin birbirileri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 
olmamalarından ya da işbirliği oluşturulmaya çalışılırken çıkar farklılıklardan kaynaklanan çatışmalar 
söz konusu olabilir. 

Empati: 
 
� Anlamaktır 
� Anlamaya çalışmaktır 
� Bu çabayı fark ettirmektir 
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Çatışmaların Diğer Nedenleri: 

1. Stratejik Eksiklikler (Belirsizlikler, ortak vizyon ve misyon eksikliği gibi) 
2. Sistem Problemleri (İletişim yöntemleri, platformları ile ilgili sorunlar) 
3. Yapılandırma (Kümelenmede sorumlulukların netleşmemiş olması) 
4. Kültür (Farklı değerler ve kültürler) 
5. Kişiler (Kişilikler ve yaklaşım farklılıkları) 

 
Çatışma kavramı her ne kadar olumsuz olarak değerlendirilse de, özenli ve akılcı bir şekilde bu süreç 
yönetilirse olumlu sonuçlar da verebilir. Olumlu sonuçlar şunlardır: 
 

� Problemlerin farkında varmak ve çözüm yoluna gidebilmek, 
� Değişimi tetikler, işe yaramayan eski alışkanlıklardan kurtulmayı sağlar. 
� Problemlerin üstesinden gelebilmek için motive eder. 
� İlginç ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasına neden olur. Böylece yenilikçiliği tetikler. 
� Kararlar üzerinde daha derin ve detaylı düşünme sağlar ve kararların kalitesini arttırır. 
� Küme içinde üyelerin, küme dışındaki aktörler ile çatışma yaşaması, küme kimliğine ve 

birlikteliğine olumlu etki yapar. 

 
7.2.2.1. Çatışma Sürecinin Yönetimi 

 
1. Çatışma ile ilgili semptomların/ön habercilerin farkında olun.  

 

Bir çatışmanın ön habercisi şu aşağıdakiler olabilir: 
 

a. Organizasyonlara eksik katılım 
b. Toplantı ve diğer etkinliklerde sessizlik 
c. Hataların artması 
d. Beden dili ile memnuniyetsiz göstergeleri 
e. Devamsızlık 
f. Düşük enerji 
g. Sosyal ortamlarda bulunmama 
h. Tartışmaların sıklaşması 

 
2. Çatışmaları erken farkına varın. Hızlı bir şekilde uygun müdahalede bulunun. 

 
3. Çatışmanın nedenlerini tanımlayın.  

Çatışmanın nedenlerini tanımlamak, çözüm seçenekleri üretmek için değerlidir. 
 

4. Çatışmanın ana teması üzerinde yoğunlaşın. 

Bu aşamada kişiselleştirmeyin ve konuya odaklanın. 
 

5. Çatışma içinde olan tarafların fikirlerini dikkate alın. 

Aktif dinleme yapın, soru sorma tekniklerini kullanın ve açık iletişim kurun. 
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6. Tarafların önerilerini alın ve uzlaşma ortamı yaratın. 

Sahip olduğunuz bilgi ve birikim ile çözüme katkıda bulunmaya çalışın. 
 

7. Çözümün taraflar tarafından kabul edildiğinden emin olmak için, taraflarla teyitleşin. 

Çatışma Çıkmaza Girdiğinde: 

Taraflar çatışmaya konu olan duruma etkili çözümler üretemediğinde çıkmaza girebilirler. Böyle 
durumda, kişiler zorlanmış, baskı altına alınmış ve öfkeli hissedebilirler. Bunun sonucunda durumu 
daha da zorlaştırabilir veya daha ileri durumlarda üyelikten ayrılma kararına kadar gidebilirler. Küme 
yöneticisinin böyle bir durumda soğukkanlılığını koruması, saygıdan ödün vermemesi ve barışçıl bir 
atmosferin yaratılmasına çalışması gerekir. 

Çıkmazdan Çıkış İçin! 

1. Durumu yeniden tanımlayın ve anlaşma sağlanan ve sağlanamayan maddeleri yeniden 
taraflara yeniden dillendirin. 

2. Taraflardan daha net ve anlaşılır biçimde durumu yeniden tanımlamalarını ve rahatsızlık 
duydukları noktaları spesifik olarak belirtmelerini isteyin. 

3. Öneriler üretmeye devam edin.  
4. Çıkmazın yaşandığı ortamda kişi sayısı yüksekse, gruplara bölün ve bu şekilde geri bildirim 

isteyin. 
5. Ortam çok gerginse görüşmeye mutlaka ara verin. 

 
a. Kısa bir nefes alma molası verin 
b. Taraflara düşünmeleri için maddeler verin  ve toplantıyı ileri bir tarihe erteleyin 
c. Bir sonraki toplantıda, tarafları temsil eden kişi sayısının eşit ve az olduğundan emin olun. 
d. Tarafları farklı bir ortamda bir araya getirin ve çatışma yönetimi basamaklarını uygulayın. 

 
 

6. Derinlemesine soru sorma tekniklerini kullanın. Örneğin: 
 

a. Sizin anlaşmaya yanaşmama nedenlerinizi öğrenmek bizim için değerlidir. Bunları bizimle 
paylaşabilir misiniz? 

b. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Tam olarak rahatsızlık nereden kaynaklanıyor? 
c. Sizin bu fikriniz ile ilgili diğer kişileri nasıl ikna edebiliriz? 
d. Siz nasıl olmasını istiyorsunuz? Sizce bu sonuca nasıl ulaşırız? 

 

 

Küme yöneticisi bu becerisini geliştirmek için: 
 
� İletişim becerilerinizi arttırın. 
� Çatışma yönetimi konusunda gelişim programlarına ve eğitimlere katılabilir. 
� Kişilerin farklılıklarını kabul etmelidir 
� Diğer kişilerin fikirlerine saygı gösterin. 
� Durumları kişiselleştirmemeye çalışmalıdır. 
� Duygularınızın farkında olun ve işler konusunda duygularınızı yönetmeyi öğrenin. 
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7.2.2.2. Görüş Birliği Oluşturma 

Görüş birliği ya da diğer adıyla konsensüs oluşturma, farklılaşan çıkarların, bir arabulucu ile daha 
geniş bir alanda bütünün faydasına hizmet etmesini sağlama çabasıdır. Kümeler kamu ve özel 
sektörde birbirlerinden farklı aktörleri barındırır. Bunun sonucu olarak, işbirliğini özendiren ve bunu 
vurgu yapan bir iş çevresi oluşur ve sorumluluklar paylaşılır. Bununla birlikte her bir aktörün kendine 
ait olan bir gündemi vardır ve bu nedenle çıkarların çatışması mümkündür. Kümelenmenin ilk 
aşamalarında, küme için anlaşmalar, beklentiler ve sorumlulukların net bir şekilde belirlendiği güçlü bir 
sistem oluşturulması gerekir. 
 

Görüş Birliği Oluşturmak İçin Basamaklar: 

1. Proje veya söz konusu iş konusunda, amaçları, kuralları ve beklentileri netleştirin. 
2. Problemi net bir şekilde tanımlayın. 
3. Bir çözüme ulaşılması için yapılabilecekleri belirtin. 
4. Beyin fırtınası yapın. 
5. Ortaya çıkan öneriler ve fikirler listesini, işe yarar bir liste haline getirin. 
6. Öneriler arasında önceliklendirme yapmaya çalışın. Önceliklendirme aşamasında, görüş birliği 

sağlanmazsa, oylama yapın. 
7. Ortaya çıkan öncelikli fikrin tüm taraflarca kabul gördüğünü teyit edin. Gerekli ince düzenleme 

ve değişiklikleri gerçekleştirin. 
8. Karar verin. Henüz görüş birliğine varılamadıysa, basamakları yineleyin. 

 
7.2.3. Küme Yöneticisinin Ağ Geliştirme ve Yönetme Becerisi 

Ağ geliştirme ve yönetme analiz ve araştırmanın ötesinde, çoğu zaman gayri resmi bağlar kurmayı 
gerektiren bir faaliyettir. Küme yöneticisi, araştırmalar içeren ön hazırlığı yaptıktan sonra iletişim 
becerisini kullanmalı ve kümenin sınırlarını yeni ağlara ulaşım sağlayarak, genişletmelidir. Bu amaçla 
küme yöneticisinin aşağıdaki tabloda belirtilen becerileri geliştirmesi ve ortaya koyması gerekir. 
 

� Bölgede ağ fırsatlarını tanımlayın. 
� Paydaşlar, toplum temsilcileri, özel sektör ve kamu ile diyalogu kolaylaştırın. 
� Kümenin cazibesini arttırmak için iş geliştirme ve inovasyon çalışmalarını teşvik edin. 
� Multi medya araçlarını kullanarak sunumlar hazırlayın ve atölyeler düzenleyerek tanıtım yapın. 
� Dış danışmanlar ile iletişim içinde olun. 
� Dış müşteriler, iş hayatından temsilciler, girişimciler ve devlet ajansları ile diyaloglarınızda 

kullanmak üzere profesyonel ve diplomatik bir dil geliştirin. 
� Yerel medya ile ortak çalışmalar yapın. 
� Sözlü iletişim becerilerinizi geliştirin ve destek sağlamak için etkili sunum ve konuşmalar 

yapın. 
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B. Kümelerde Güven Geliştirme 

Bir kümelenme girişiminin başarısı büyük oranda küme içi ve dışı ilişkilerin güvenilir ilişkiler olmasına 
bağlıdır.  Başarılı kümelenme örneklerine bakıldığında bunların güveni barındıran sosyo-ekonomik 
ilişkiler ile desteklendiği görülmektedir.  

“Güvensizlik endüstriyel gelişimin  
önünde büyük bir engeldir.”(Porter,1998) 
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1. Güven Nedir? 

“Güven, karşıdaki kişinin veya örgütün, karşı tarafın davranış ve 
aksiyonları ile zarar verme ihtimalini fazla gözetmeden,  ilişki kurması, 

işbirliğine gitmesi ve kendini açık hale getirmesidir.” 

Güven ihtiyacı, insanoğlunun yemek, içmek ve barınmak gibi temel ihtiyaçlarından hemen sonra gelir. 
Güven duygusu ile bireyler birbirleri ile rahat ve anlamlı ilişkiler kurabilir ve şüpheden uzak daha 
verimli bir yaşantıya erişebilirler.  
 
Güven ve işbirliği, sosyal sermaye ve ağ ilişkileri arasında çok önemli bir bağ vardır. Güven özellikle 
işbirliğinin değerli bir ön koşuludur: işbirliği içine girme kararında güven duygusu teşvik eder. 

Kümeler için Güven Neden Önemlidir? 

“Küme üyeleri arasındaki işbirliğinin önündeki en büyük engel 
üyelere karşı güvensizlik duygusu ve fırsatçı davranışlara maruz 

kalmaktan duyulan korkudur.” 

Kümeler KOBİ’lerin bir araya geldiği ve işbirliği yaptığı bir yapılanmalardır. Gerek KOBİ yöneticileri ve 
çalışanları arasında, (genel anlamda kişiler arası), gerekse firmalar arası (genel anlamda örgütler 
arası) boyutta güvenin kurgulanması sonucunda firmalar işbirliğine yanaşmakta ve karşılıklı bağımlı 
ilişkiler kurmaktadır.  
 
Küme üyesi firmaların kurumlara ve kurumların birbirlerine duydukları güven kümenin başarısını 
etkilemektedir. Küme içinde çalışmaya başlarken öncelikli görevlerden biri de üyeler ve kurumlar 
arasında güveni oluşturmaktır. Çoğu zaman kurumlar ve üye şirketler arasındaki güven düşük 
seviyede olmaktadır. Firmalar sahip oldukları birikim, özellikle bilgi sahipliği ve tecrübe 
paylaşımı konularında öncelikli olarak güven arayışında olmaktadır. Bunun en önemli nedeni 
ise kendileri için stratejik öneme sahip bilgileri paylaşmanın riskini almak istememeleridir. 
Güven, kümelenme başarısı alanında yapılan pek çok araştırmada önemli bir değişkendir ve 
başarısızlık hikâyelerinin arkasında genellikle güvensizlik faktörü bulunur. 
 
Örneğin Şanlıurfa Organik Tarıma Dayalı Sanayi Kümelenme çalışmasında kümelenmenin 
başarısızlığında aktörler arasında işbirliği ve güvenin istenilen seviyede kurulamamış olması neden 
olarak gösterilmektedir. Yine benzer şekilde Diyarbakır Mermer İşleme Sanayi Kümelenme 
çalışmasında, aktörler arası güven eksikliği ve kümenin aktörler tarafından sahiplenilmemesi, 
çalışmanın başarısız olmasına neden olmuştur. 
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2. Güvenin Olumlu Etkileri Nelerdir? 

“Hız, insanlar birbirlerine gerçekten  
güvendiklerinde meydana gelir.” (Edward Marshall,2000) 

Küresel rekabet çevreleri yakın dönemde sanayi bölgelerinin ve kümelerin önemini arttırmıştır. 
Şirketlerin birbirleri ile rekabet içinde oldukları ortamda işbirliği yapabilmeleri ve sürdürülebilir 
ortaklıklar kurgulamaları değerli bir rekabet avantajıdır. Firmalar arası ilişkilerin hakim olduğu 
kümelerde güven bir “sosyal yapıştırıcı” rolü oynar.  
 

 
 
Küme yönetimi ve yöneticileri öncelikli olarak kendi güvenilirliklerini ve daha sonrasında da küme 
içinde güveni tesis ettiklerinde aşağıdaki avantaj ve faydalar ortaya çıkar.  
 

1. Esnek bir yapılanma olan kümelerde güven, sözleşmelerin yerine geçerek kendi başına bir 
yönetişim mekanizması rolü oynar. Birbirlerine sıkı sözleşmeler ile bağlı olmayan ancak 
gönüllülük esasında işbirliği yapan aktörleri bir arada tutar ve kendi başına kontrolü sağlar. 

2.  Resmi sözleşmeler beraberinde pek çok maliyet getirmektedir. Güven temelinde işlemler 
daha ucuz ve daha esnek olabilmektedir.  

3. Birbirine güvenen taraflarda kontrol ve izleme ihtiyacı azalır ve böylece izleme ve kontrol 
maliyeti düşer. 

4. Güvenen taraflar birbirleri ile tekrarlanan bir alış-veriş sürecine girerler ve böylelikle yeni bir 
ortaklık arayışının maliyeti düşer. 

5. Güven küme içindeki aktörlerin ilişkide kalma niyetlerini güçlendirir ve kümenin gelecekteki 
varlığını garantiler. Güvenen taraflar birbirleri ile uzun vadeli ortaklıklar ve/veya alışveriş 
yapma eğilimindedir. Bu aynı zamanda fırsatçı davranışları da önler. 

6. Güven finansal destek toplamak açısından fayda sağlar. Güven tesis edildiğinde, risk alma 
eğilimi yükselir.  

7. Güven kümelerde beklentilerin koordinasyonunu sağlar ve belirsizliği azalmış ve işbirliği 
yüksek bir atmosfer sağlar. 

8. Güven ile küme içinde iş süreçleri hızlanır. Bunun en önemli nedeni güvenin kendi başına bir 
“örgütleme mekanizması” olmasıdır.  Düzgün ve geniş kapsamlı bilgi alışverişi hız getirir. 

9. Güven diğer türlü belki de etkileşime geçemeyecek olan küme aktörlerinin bir arada tutarak 
rekabet avantajı yaratmalarını destekler 

Kapalıçarşı Kuyumculuk Kümesi ve Güven İlişkileri 
 
Kapalıçarşı kuyumculuk kümesi buna iyi bir örnektir. Yıllar içinde oluşmuş olan sosyal normlara dayalı güven 
ortamında, atölyeler, toptancılar ve perakendeciler hiçbir sözleşme olmadan işlemlerini yürütmekte ve alışveriş 
yapmaktadırlar. Referansın en önemli sermaye olduğu küme içindeki güven kişilerin özgürce ticaret yapmasını 
ve öte yandan küme olarak önemli bir rekabet avantajı yaratılmasına neden olmuştur. Bu güven ortamı, 
sadece küme içinde yer alan kişi ve kuruluşlar için değil, bir çalışma biçimi olarak kuyumculuk ve mücevher 
sektörü olarak tüm Türkiye’ye yayılmıştır. 
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10. Güven çatışma eğilimini düşürür. 
11. Kümelerde yaşanabilecek olası anlaşmazlıklar güven ortamında daha kolay çözümlenebilir. 

Güven ortamı böylesi bir sosyal desteğin de ortaya çıkmasına zemin yaratır. 
12. Güvenin oluştuğu kümelerde aktörlerin birbirleri ile yaptıkları işten ve birbirlerinden 

memnuniyetleri yüksek olur.  
13. Güven değişen pazar koşullarına küme içindeki aktörlerin daha esnek bir şekilde tepki 

verilebilmesini sağlar. 
14. Kümelerde güven, aktörler arası bilgi alışverişini arttırır ve böylelikle yenilikçi düşünceye erişim 

imkânı artar. 
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3. Güvenin Boyutları 

“Güven çemberini aile, topluluk çemberinin dışına taşımak 
 ekonomik gelişim için temel bir zorunluluktur.” (Fukuyama,1995) 

Bir kümede güven geliştirebilmek ve bunu sürdürebilir kılmak için güvenin boyutlarını değerlendirmek 
ve güveni bu farklı boyutlarda geliştirmek gerekir. Güven söz konusu olduğunda, sadece kişiler arası 
boyutu ele almak sınırlayıcı olabilir.  
 
Kümeler farklı iç ve dış aktörler (üniversiteler, kamu kurumları vb.) ile sürekli ilişki ve işbirliği içinde 
olması gereken yapılar olduğundan, aşağıdaki üç boyutu küme yönetiminin ve yöneticisinin göz 
önünde bulundurması ve kümelenmenin farklı aşamalarında ihtiyaca göre farklı boyutlara odaklanması 
gerekir. Bu boyutlar şunlardır: 
 

1. Kişiler Arası Güven 
2. Örgütler Arası Güven 
3. Kurumsal Güven 

 
 

 
3.1. Kişiler Arası Güven 

Kişiler arası güven boyutunda, ilişki içinde olan kişilerin, 
 

1. iletişim becerileri 
2. kendi sahip oldukları yetkinlik, bütünsellik ve iyi niyet  

özelliklerini yansıtmak suretiyle kurdukları ve korudukları bir güven ilişkisi vardır. 
 

Kurumsal	  
Güven	  

• Kurumlar	  
• Kanunlar	  	  
• Düzenlemeler	  

Kişiler	  Arası	  
Güven	  

• İyi	  Niyet	  
• Bütünsellik	  
• Yetkinlik	  

Örgütler	  Arası	  
Güven	  

• Referans	  
• Normlar	  
• Anlaşmalar	  
• Alışveriş	  
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Bu güven boyutu küme içinde oluşur ve bireylerin çeşitli çevrelerde  (işyeri, yemekler, biçimsel 
olmayan ağlar, kulüpler, aile ve grup organizasyonları) bir araya gelerek oluşturdukları aile, grup veya 
diğer kişisel ilişkilere kadar dayanır. Kişiler arası güven boyutu, ilişkilerin yakın ve sıkı bağların olduğu 
kaynaşmış-bağlı gruplarda daha yoğun görülmektedir. Güven sosyo-ekonomik sistem üzerinden 
oluşmaktadır. 
 
Bu ise şu anlama gelmektedir: 
 

1. Birbirleri ile ortak kimliği paylaşan ve daha önceden birbirleri hakkında fikirleri olan 
insanlardan/örgütlerden oluşturulacak olan bir grup merkezde bir kulüp gibi hizmet verebilir ve 
güvenin daha sonrasında tüm kümede yayılmasını sağlayabilir.  

2. Birbirinden bağımsız ve rastgele ilişkilerinin olduğu bir piyasaya kıyasla, birbirine yakın 
işletmelerin ve kurumların düzenli ve bilinçli ilişkilerine sahne olan bir piyasa için koordinasyon 
ve güven ortamı daha kolay tesis edilecektir. 

 
Türkiye gibi nispeten kapalı toplumlarda sosyal normlar, kurallar ve gelenekler gibi güçlü biçimsel 
olmayan kurumlar yürürlüktedir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerdekiler ile aynıdır. Aidiyet yapısı 
öncelikli olarak gayri-resmidir. Bu durumda şirketler arasındaki ilişkilerin, özellikle sanayi bölgelerinde 
ve kümelerde de bu şekilde ilerler. Aidiyet iyi niyet güveni ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle bir kişinin 
iyi niyetine dair fikirler arttıkça taraflar arasındaki bilgi alışverişi daha açık ve aidiyet daha derin 
olacaktır. Bu doğrultuda küme içinde ne derece iyi niyet güveni varsa o oranda yüksek öğrenme ve 
işbirliği olur. 

 
3.2. Örgütler Arası Güven 

“Örgütler arası güven bir örgütün belirli bir amaca yönelik diğer 
bir örgütün güvenilirliğine olan inancıdır.” (Sydow,1998) 

Örgütler arası güven söz konusu olduğunda, suiistimal için fırsatları olmasına rağmen şirketler güvene 
yatırım yaparlar. Küme içinde alışveriş veya ortaklık içinde olan tarafların fırsatçı davranmayacağına 
ve işbirliğinin getirdiği savunmasız durumların kullanılmayacağına dair karşılıklı bir beklenti söz 
konusudur. 
 

 
Kümelerde ve sanayi bölgelerinde alıcı-tedarikçi ilişkilerinde bilgi asimetrisi yoğun olarak 
gözlenmektedir. Bu ise beraberinde tedarik zinciri üzerinde yer alan firmalar için bağımlılıklar 
yaratabilmektedir. Gelişmekte olan pazarlarda baskın tarafın genellikle alıcı olması, tedarikçi firmaların 
küme içinde daha fazla güvene ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır.  
Küme içinde örgütler arası güvenin gelişmesi için, küme yöneticisinin bu asimetrinin farkında olması 
ve buna göre küme içinde adaleti gözetmesi gereklidir. Firmalar tarafında mağduriyet hissinin 
gelişmesinin önüne geçilmelidir. 

Japon otomotiv üreticileri bu örgütler arası güvene işaret edecek şekilde “güven program ve prosedürü” 
yayınlamışlardır. Buna göre performansından memnun kalınan bir tedarikçi ile herhangi bir ihale sürecine 
gerek kalmaksızın sözleşme yenilenebilmektedir (Dyer ve Chu, 2003). 
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3.3. Kurumsal Güven 

Kümelerde güvenin gelişiminde kurumsal güven boyutu, sosyal sistem içerisinde en az kişiler arası 
etkileşimler kadar önceliklidir. Kurumsal güven gelişimi daha uzun zaman alan ve daha karmaşık bir 
boyuttur. Kurumsal  güven sosyal normların gelişimi ve o kurumsal alana üye olanların bu normları 
sahiplenmesi  ile mümkündür. 
 

 
Kurumsal güven politik, hukuki ve ekonomik bürokratik sistemlerin varlığı ile mümkündür ve kanunlar, 
normlar ve standartların olduğu kurumsal bir çevreden gelir. Böylelikle kurumsal güven kişilerin ve 
örgütlerin etkileşimlerinin yer aldığı resmi çevre ile ilintilidir.  
 
Bu resmi çevreye örnek olarak aşağıdakiler verilebilir: 
 

� Dernek ve oda üyelikleri 
� Devlet düzenlemeleri 
� ISO ve benzeri uygulamalar 

 
Kurumsal güvenin bir küme girişiminde faydaları şunlardır: 
 

1. Kurumlar küme içinde alışverişe konu olan duruma ilişkin kurallar koyarlar ve aynı zamanda 
garantör konumundadırlar.  

2. Şirketlerin kurumsal güvene sahip olmaları yaptırımları, kontrol mekanizmaları ile risk ihtimalini 
düşürür ve şirketleri oyunun kurallarına uymasını sağlar.  

3. Kurumsal güven kurumlar arası ortak paylaşılan bilgiyi oluşturmaları açısından güven 
oluşumunu kolaylaştıran kilit bir rol oynarlar.  

4. Kurumsal güven özellikle şirketlerin birbirleri hakkında daha önceden çok bilgisinin olmadığı 
durumlarda riski minimize ederek şirketler arası işlemleri stabilize etme etkisine sahiptir.  

5. Kümenin varlık sürecinde, pek çok ekonomik aktörün yer aldığı göz önünde 
bulundurulduğunda, her küme aktörünün oyunun kurallarına uyulduğundan emin olabilmesi 
için kümenin kurumsal temellere sahip olması gerekmektedir. 

6. Kurumsal güvenin bulunduğu bir ortamda kişiler arası güvenin oluşması için iyi bir zemin 
olduğu varsayılabilir. 

“Kümelenmenin ilk evresinde, üye KOBİ’lerin henüz birbirleri  
hakkında net bir fikirlerinin olmadığı bir ortamda, kümenin içinde bulunduğu 

kurumsal ortama güven, teşvik edici olmaktadır.” 

Kümenin hangi inisiyatif ile ve ne şekilde oluştuğu güven oluşumunda etkili olmaktadır. Devletin 
inisiyatifi ile kurulan kümelerde devlet milli hedefler ve vizyon çerçevesinden gerekli küme 
kurumlarının oluşumunu öngörebilir ve destekleyebilir. Bu kümeler milli seviyedeki gelişimin motoru 
olarak tanımlanır. Böylesi bir küme oluşumunun başarısı devlet kurumlarının güveni ne derece bu 
kümelere aktarabildiği ile de ilgilidir.  

Alman otomotiv parça üretim kümelenmesi yüksek kurumsallaşma özellikleri taşımaktadır ve kurumsal güven 
daha ön plandadır.  Bu tür kümelerde aktörler ilişkilerini resmi (örneğin, standardizasyon kuruluşları ve 
düzenleme kurulları gibi) mekanizmalar ile düzenlemeyi tercih etmektedirler.  
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Kurumsal güven tek başına uzun vadeli ve karmaşık etkileşimlerde yetersiz kalabilir. Kurumsal güven 
çoğu zaman resmi anlaşmalar ve yaptırımlar ile gelişir ancak bunlar bilgi alışverişi söz konusu 
olduğunda yetersiz kalabilmektedir. Her tür bilgi için anlaşma yapmak mümkün değildir. Günümüz 
dünyasında bilginin niceliği ve yayılma hızı yüksek olduğundan burada kurumsal bir kontrol 
mekanizması, kümelenme sürecinin hızını kesebilir. 
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Kümelerde güven gelişimi ile ilgili aşağıdaki gibi bir yol izlemek mümkün değildir: 
 

 
 
Küme gelişimi her küme için özel olarak tanımlanması gereken bir süreçtir. 
Bölgedeki işbirliği tarihçesi, kümenin yapısı, bulunduğu sektör ve ürünler, süreci 
farklılaştırmaktadır. Her küme kendi geleneği, fırsatları, yol haritası ve kültürü ile 
bütündür. Bu nedenle küme güven gelişim süreci de oldukça dinamiktir. 
 

4. Kümelerde Güven Gelişim Süreci 
 
 

Güven kümenin sürdürülebilirliğini sağlayan ana kaynaktır. 

 

 

 

 

 

 

Kümelerde güven gelişimi etkileşim ile mümkün olur! 

 
 
 

Kümelerde güven zaman içerisinde ve tekrarlanan etkileşimler sürecinde oluşur. Zaman içerisinde, 
alışveriş halindeki aktörlerin olumlu davranış ve yaklaşımları, karşılarındaki aktörlerde olumlu 
beklentiler ve niyetler yaratmaya başlar. Bu aktörlerin birbirleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak 
yoluyla riskleri daha rahat hesaplayabilmelerine ve değerlendirebilmelerine neden olur. Aktörler 

Risklerin	  Rahat	  
Hesaplanması	  

Olumlu	  Beklen]ler	  ve	  
Niyetler	  

Tekrarlanan	  Etkileşimler	  

Aktörlerin	  Etkileşim	  İçine	  
Girmesi	  

analiz	   strateji	   öneriler	  
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kümelenme süreci içerisinde güveni teşvik etmek, şekillendirmek, sürdürmek ve değiştirmek ile ilgili 
önemli bir rol oynamaktadırlar. 

Kişiler arasında benzerlikler güven gelişiminde olumlu etki eder! 

Küme içinde üyelerin sosyal ve kişisel özellikleri, kişilerin birbirlerine ne oranda güveneceklerine etki 
eder. Bireylerin kendilerine benzeyen kişilere güvenme eğilimleri daha yüksektir. Benzer özelliklere 
sahip kişiler, birbirleri ile ilgili daha düşük risk algısı içindedir. Birbirleri ile benzerliklerini 
keşfedebilmeleri için etkileşim gereklidir. 

4.1. Kümelenmenin Yönü Ve Güven 

Kümelerde örgütler arası güven, kümenin hangi yaklaşımla kurulduğuna göre farklılık gösterir.  
 

1. Kümelenme aşağıdan yukarı yaklaşımı ile kurulduğunda, söz konusu aktörler belli kolektif 
avantajlara ulaşmak için işbirliğine gönüllü olurlar. Bu süreç kendiliğinden gelişir ve 
girişimciler, örgütler kişisel güven geliştirirken diğer yandan da ortak bir tecrübe içinde olurlar. 
Burada kümeye katılma kararı devletin vizyoner inisiyatifi ile değil ekonomik akıl ile şekillenir. 
Kurumsal güven önemsiz değildir ancak doğal olarak gelişen kümelerde kişisel iş mantığı ve 
şirketler arası ilişkiler kilit rol oynamaktadır. Kişiler birbirlerinin davranışlarını tahmin edebilir 
düzeye geldiklerinde verimli bir çalışma sergilenir. 
 

 
 

İkili ilişkilerin bölgesel olarak, kendiliğinden oluşması sonucunda, işbirliği süreçleri 
hızlanabilmektedir. Birbirleri ile bu anlamda yakınlaşan şirketlerin ortak projeler geliştirmeleri, 
planlamaları ve yürütme imkânı artmaktadır.  Kurumlar ve şirketler, karşılıklı güven oluşturarak 
böylelikle rekabet ve işbirliğinin sınırlarını netleştirebilmektedirler. Küme içinde yer alan 
şirketler bireysel çabaları bir araya getirerek, kendilerinin ve bölgelerinin rekabet avantajını 
arttırmaktadırlar. Herhangi bir hukuki zorunluluk olmaksızın ve birbirinden bağımsız şekilde 
çalışan şirketlerin coğrafi yakınlık içinde oldukları gayri resmi bağları olan diğer şirketler ile 
işbirliğine girmeleri esneklik, etkinlik gibi bazı avantajlar sağlamaktadır. İşbirliği ve 
koordinasyon ile birlikte gelişen karşılıklı güven şirketlerin daha hızlı ve verimli çalışmasına da 
katkı sağlamaktadır. 
 

2. Kümelenme	  yukarıdan	  aşağı	  yaklaşımı	  ile	  kurulduğunda,	  aktörler	  devletin	  vizyonu,	  inisiyatifi	  
(ya	  da	  genel	  anlamda	  üçüncü	  bir	  garantör	  aktör)	  ile	  bir	  araya	  gelebilir.	  Böylesi	  bir	  kümelenme	  
sürecinde	  üyeler	  arasında	  daha	  önceden	  gelen	  bir	  ilişki	  yoksa,	  üyeler	  minimal	  seviyede	  güven	  
ile	   ilişkiye	   başlar.	   Bu	   aşamada	   ilişkide	   hesaplı	   davranılması	   olağan	   bir	   durumdur.	   Küme	  
üyeleri,	   kendilerini	   çevreleyen	   belirsizlikle	   bu	   şekilde	   baş	   etmeye	   çalışırlar.	   Zaman	   içinde	  
aktörler	   birbirlerini	   daha	   iyi	   tanıdıkça	   beklentiler	   netleşir	   ve	   hesaplı	   güven	   yerini	   ilişkisel	  
güvene	  bırakır.	  Aktörler	   zaman	   içinde	   ilişki	   ilerledikçe,	  birbirleri	  hakkında	  bilgi	   sahibi	  olurlar	  

Silikon Vadisi kümelenme örneğinde nispeten durağan olan bir kurumsal ve kültürel çevrede, güven 
kişiler arasında tekrarlanan ilişkiler ile kurumsallaşmıştır. Kurumsal çevre bir tetikleyici güç olarak 
görülse de kümenin kumaşına bakıldığında girişimci doku ve kişiler arası profesyonel ilişkilerin daha 
ön planda olduğu görülmektedir. Kişiler arası verimli etkileşimler kurumsal çevre ile desteklenmiştir.  
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ve	   verimlilik	   ve	   öz	   kaynaklara	   dayalı	   fikirler	   edinirler.	   Kurumların	   güvenirliliği	   ve	   güven	  
gelişimini	  destekleyecek	  bilgilerin	  varlığı	  da	  güveni	  destekler.	  	  

5. Kümelerde Güven Gelişimi İçin Atılması 
Gereken Adımlar 

Kümelerde güvenin geliştirilmesi kümenin hangi gelişim aşamasında olduğuna göre 
değerlendirilmelidir. Henüz yeni kurulma aşamasında olan ve üyeler arasında daha önceden kurulmuş 
ilişkilerin olmadığı bir küme ortamında, küme yöneticisi öncelikli olarak kendi güvenilirliğini tespit etmeli 
ve kurumsal güveni küme içinde lanse etmelidir. 
   
Kılavuzun, bu bölümüne kadar güven ile ilgili verdiğimiz bilgilerin de ışığında, 
küme içinde güven geliştirme amacıyla şu maddeler de değerlendirilmelidir: 
 

5.1. Küme girişiminin ilk aşamalarında kurumsal güvenin önemini kavrayın.  
 

 

Kurumsal güveni, küme içinde güven gelişimi için bir araç olarak kullanın. 
 

� Karşılıklı güvenin oluşturulmasında kamu kurumlarının teşvik edici ve birleştirici rolünden 
faydalanın. 

� Araştırma merkezleri, üniversiteler ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde olun. Böylece nitelikli 
iş yapabilmek ve teknolojik geliştirme açısından da fayda sağlayacaktır. 

� Küme içinde güvenin teşvik edilmesi, desteklenmesi ve korunması için ticaret odaları, birlikleri 
ve kooperatifler ile yakın ilişki ve işbirliği içinde olun. Kümelenmenin ilk aşamalarında, daha 
henüz üyelerin birbirleri hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı bir aşamada, liderlik ve 
kolaylaştırıcı rolü daha çok bu kurumlara aittir.  Sanayi odaları ve meslek birlikleri hali hazırda 
sahip oldukları güvenilirlik ile kümede güven gelişimine destek olur. Ayrıca bu kuruluşlar 
aşağıdaki özellikleri ile de güven gelişimi için değerlidir. 
 

1. Üyeler arasında birleştirici rol oynama 
2. Küme faaliyet alanına göre üyeler ve diğer aktörler arasında bağlantıların, ağın kurulması ve 

güçlendirilmesi 
3. Üyeler arasında sinerji ve görüş birliğine temel oluşturma 

Kurumsal Güven ve Kümelenme 
 

� Kurumsal güven, kümelenmenin ilk evresinde önem taşımaktadır. Bu nedenle yöneticinin kümenin içinde 
olduğu kurumsal çevreyi iyi tanıması ve küme ile sürdürülebilir, iyi ilişkiler kurmaya çalışması 
gerekmektedir. 

� Sistem içindeki aktörler (şirketler, akademi, araştırma merkezleri, düzenleme kuruluşları vs.) hali hazırda 
güçlü bir kurumsal güvene sahip olmalıdırlar. 

� Kişiler arası güven oluşumu zaman alabilmektedir. Kümenin ilk kurulum aşamasında ortak paydaya sahip 
olan kişilerin bir araya getirilmesi güven gelişim sürecini hızlandıracaktır. 
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4. Kısa ve uzun vadeli hedeflerin oluşturulmasında, sahip oldukları güvenilirlik ve öngörü ile 
liderlik yapma 
 

� Küme kural ve çerçevesinin (kümenin hedeflerinin ve amaçların netleştirilmiş olması ve 
bunların yazılı olarak paylaşılması vb.) yazılı dokümante edin ve paylaşın.  

� Küme üyeliği için ve karar verme süreçlerine dair yönetişim protokolü hazırlayın. Sanayi 
odaları, meslek birlikleri, eğitim kurumları, akademi ile iletişim içinde olun. 

� Üyelerin kabul ettiği bir iletişim platformu oluşturun ve gizlilik ve ortaklığa ilişkin anlaşmalar 
hazırlayın. 

� Kurumsal çevreler ile iletişim planı (rutin toplantı, paylaşım organizasyonları yapmak) yapın ve 
takvimlendirin.  Bu takvimlendirmeye uygun hareket edin. 

� İzleme ve değerlendirme ile ilgili göstergeleri belirleyin ve bunları üyeler ile açık ve net bir 
şekilde paylaşın. 

 
5.2. İletişim ve etkileşimi arttırın 

Küme içinde yüz yüze iletişimin olmadığı durumlarda güveni sağlamak mümkün değildir. Yüz yüze 
iletişim ve etkileşim sıklığı bireylerin birbirleri hakkında sahip oldukları bilgi eksikliklerini gidermek ve 
bu yolla belirsizlikleri azaltmak için iyi bir yoldur. 

 
 

Kaynak: Sorensen (1996) adapte edilmiştir. 
 

� Küme içinde yazılı ve sözlü iletişim arasında bir denge kurun. 
� Küme içinde sosyal organizasyonlar, yemekler, toplantılar ve eğitim organizasyonları 

düzenleyin ve üyelerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayın. 
� Küme üyeleri sıklıkla bir araya geldiklerinde kendi aralarındaki iletişimi yönetebilmek için daha 

verimli yöntemler geliştirebilirler. Bu yöntemlerin moderasyonunu üstlenin. Küme lideri ve 
küme yöneticisi üyeler arasında iletişim kurduklarında,  çatışan çıkarları, fikirleri ve amaçları 
daha kolay kavrayabilecek ve buradaki iletişimi yönetmek ve işbirliğini güçlendirmek için daha 
fazla bilgiye sahip olabileceklerdir. 

� Küme üyelerinin ilgi alanlarına göre ve küme faaliyetlerine yönelik dernek ve birlik oluşumlarını 
destekleyin. 

  

İle]şim	  ve	  
etkileşim	  kişisel	  
tecrübe	  ve	  bilgi	  
akışı	  sağlar	  

İşbirliği	   Sosyal	  ilişkiler	   Güven	  Gelişimi	  

Aidiyet,	  
karşılıklı	  

adaptasyon	  
	  

Yaarım	  	  
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5.3. Bilgi ve iletişim sistemi kurulmasına öncelik verin. 

Kümenin başarısında bilgi ve iletişim sisteminin kurulması gereklidir. Küme üyelerini ve diğer şirketleri, 
küme hedefleri ve gerçekleştirilen aktiviteler hakkında bilgilendirin. Şu iletişim kanalları fayda 
sağlayabilir: 

İletişim Platformunun Kurulması 

Tecrübelerin paylaşılması, bilgi ve tecrübe alışverişinin sağlanması için bir iletişim platformu 
kurulmalıdır. Bu platform düzenli toplantılar ve paydaşlarla ilgilenmek üzer bir iç forum ile 
desteklenmelidir. 

Düzenli Toplantılar 

Küme yönetiminde ve kümede operasyonel görevlere sahip olan kişiler ve sanayi ve akademi 
temsilcileri bu toplantılara katılmalıdır. Kümenin ilk aşamalarında ayda bir gerçekleştirilecek olan bu 
toplantılar, ilerleyen aşamalarda 3-4 aylık dönemler şeklinde yapılabilir. 

Düzenli Firma Ziyaretleri 

Küme yöneticileri olarak her ay 5- 10 firma ziyareti gerçekleştirin ve bu ziyaretleri yazılı olarak rapor 
haline getirin. Bu raporda firmanın aktiviteleri ve ihtiyaçlarını içeren bilgiler ve gözlemler yer almalıdır. 
Bu bilgiler ileride olası bir işbirliği projesinin oluşmasını sağlayabilir. 

Düzenli Etkinlikler 

Kümenin başarısında düzenli etkinlikler, kümenin büyümesinin desteklenmesi ve diğer kümeler ve 
aktörler ile bağlantısının kurulması açısından önem taşımaktadır. 
 

� Kümelenme Günü 
� Atölyeler 
� Fuarlar 
� Uzman Yuvarlak Masa Toplantıları 

Aylık Bültenler ve Çeyrek Dönem/Yıllık Faaliyet Raporları 

Küme üyelerinin ve katılımcıların, küme girişimi ile ilgili konular hakkında bilgilendirilmesi gereklidir. 
Proje yönetimi tarafından her ay katılımcılara gönderilecek olan haber bültenleri küme içindeki bilgi 
ağını güncel tutmak için önem taşımaktadır. Bu bültenler basılı ve elektronik formatta 
bulundurulmalıdır. 
 
Buna ek olarak küme faaliyetlerinin kümeye özel hazırlanmış faaliyet raporlarının üyelere belli bir 
düzen ve rutinde ulaştırılması, üyeleri güncel ve kümeyi canlı tutacaktır. 
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Küme Veri Tabanı 

Küme üyelerinin ve kümeyle ilgili bilgilerin bulunduğu bir veri tabanı iletişim hızını arttıracağı gibi diğer 
yandan da küme idaresini kolaylaştıracaktır. Bu veri tabanında endüstriyel bilgiler ve tedarikçi 
kataloglarını da içermelidir. 

Elektronik Posta ve SMS İle Bilgilendirme 

Küme içinde kültürel faaliyetlerin ve diğer tüm duyuruların üyelere elektronik posta ve SMS yoluyla 
iletilmesi küme içinde bilginin güncel tutulması, üyelerin birbirleri hakkında bilgi edinmesi ve birliktelik 
duygusunun yaratılması açısından katkı sağlamaktadır. Üyelerin özel yaşamlarındaki (doğum, ölüm, 
evlilik gibi) gelişmelerin de bilgi olarak iletilmesi üyeler arasındaki yakınlığı arttıracaktır. 

5.4. Eğitim Faaliyetleri 

İnsan kaynakları şirketlerin başarısında önemli bir konudur. Üye şirketlerin çalışanlarının yetkinliklerini 
arttıracak ileri düzey mesleki eğitim programları organize edin. 
Kümelenme süreci bu anlamda, bir yandan şirketler arası ağlar ve sanayi, üniversite bağlantıları 
dışında diğer yandan şirketlerin iç yetkinliklerinin arttırılmasına da bir katkı sağlayacaktır. 
 
Eğitim faaliyetleri aşağıdaki formlarda olabilir: 
 

� İleri Düzey Mesleki Eğitim Programları 
� Atölyeler ve Seminerler 
� Çalışma Gezileri 
� Şirketler Arası Öğrenme Programları 

 
5.5. Grup Aidiyetini Arttırıcı Yöntemleri Uygulamak 

Küme çalışmalarında en başta bir araya gelecek olan hedef grubun ortak fayda ve hedef çevresinde 
biraya gelebilecek kişilerden seçilmiş olması önem taşır. Yürütülecek olan faaliyetlerin ortak faydaya 
hizmet etmesi ve karşılıklı bağımlılıklar kurgulanması ile güven ortamı sağlanır. 
 

� Küme kimliği oluşturma faaliyetleri 
� Dernek ve benzeri birlikler oluşturma 
� Küme kataloğu, kartvizitleri oluşturma 
� Küme web sitesinde üyeleri tanıtan bilgilere yer verme 

 
 
5.6. Güven ve Süreklilik 

“Küçük başla, sürdürülebilir hale getir.” 

Güven gelişimi süreklilik gerektirir. Küme girişimi ilerledikçe ve geliştikçe, zaman içerisinde ortak 
çalışmalara daha fazla şirketin entegrasyonu mümkündür. Böylelikle zaman içinde daha yüksek ortak 
hedeflerin çıkması olasıdır.  
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Yeni bir araya gelmiş üyeler için küçük bir girişimle başlamak ve zaman içinde güven geliştikçe 
büyümek, üyelerde çatışmaları ve hayal kırıklıklarını önler. Kümenin hedeflerinin, çıktı ve 
sorumlulukların net bir şekilde tanımlanmış olması güven gelişimi için önemli bir basamaktır. Böylece 
karşılıklı roller ve sorumluluklar net bir şekilde tanımlanabilmekte ve üyelerin güvenilirliğini ve 
performansı daha kolay test edilebilmektedir. Burada dikkatli olunması gereken husus tanımlama 
sürecini aşırı bürokratik bir süreç haline getirmemektir. Kümelenmede zaman ve enerjinin değerli 
olduğu sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda: 
 

� Düşük riskli projeler ile başlayın. 
� Potansiyel ağ ortaklarını özendirin ve motivasyon yaratın. 
� Ağ geliştirme faaliyetlerinin stratejik planlanmasına destek verin. 
� Pilot projeler oluşturun ve bunlardan örnek başarı hikâyeleri yaratın. 

“Kısa dönemli somut getiriler, güveni besler; kümelenme ve 
işbirliğine olan inancı destekler.” 
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6. Küme Yöneticisinin Küme İçindeki Güven 
Gelişimindeki Rolü 

Kümelenmede aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesinde temel amaçlardan bir tanesi güven 
unsurunun oluşturulması olmalıdır. Bu unsurun gelişiminde küme yöneticisi aşağıdaki rol ve görevleri 
üstlenmelidir: 
 

� Küme içinde güvenilir bir yönetici olmak, 
� Aktörler arasında etkileşim ve iletişimi sağlamak, 
� Olası çatışmaların çözümlenmesine destek olmak, 
� Kümelenme sürecinde birleştirici ve arabulucu olma, 
� Kurumsal alan ve firmalar ile köprü görevini üstlenme, 

 
6.1. Küme Yöneticisi Kendi Güvenilirliğini Sağlamak İçin Temelde Hangi 

Özelliklere Sahip Olmalıdır? 

Kümelerde güven geliştirme söz konusu olduğunda küme yöneticisi öncelikle kendi güvenilirliğini 
sağlamalıdır.  
 
Küme yöneticisinin güvenilirliğini sağlaması için şu önerileri dikkate alması gerekir: 
 

1. Yetkinliklerinizi bilin ve bunları doğru biçimde sunun. Bu yetkinlikler küme yönetimi ile 
sınırlı değildir. Sahip olunan kişisel beceri ve yeteneklerinizi, küme aktörlerinin 
deneyimlemesini sağlayın. 
 

a. Küme yöneticisinin sahip olması 
gereken yetenek, beceri ve 
davranışları geliştirin ve (bkz. Küme 
Yöneticisi Özellikler Çarkı). 

b. Kişisel beceri ve güçlü yönlerinizin 
farkında olun ve bunları yönetim 
sürecine taşıyın. Gelişim 
yönlerinizin sizi zorlayabileceği 
durumların bilincinde olun, bunlara 
hazırlıklı olun. 

c. Bu süreçlerde iletişim ortamını iyi 
yönetin. 

d. Bilgiyi paylaşın. 
 

  

Kişiler arası seviyede, güven gelişimi küme yönetim 
yaklaşımı ve davranışları ile yakından ilintilidir. Küme 
yöneticisinin, bütünselliği, iletişimi, şeffaflığı, ortak vizyon 
oluşturma becerisi ve küme kültür oluşumunu teşvik 
etmesi güven oluşumunu hızlandırır. Küme içinde güven 
ilişkilerinin kurulabilmesi için zafiyetlerden arındırılması 
ve olumlu beklentilerin yaratılması önemlidir. Karşılıklı 
yükümlülükleri belirleyen yazılı anlaşmalar ilk etapta işe 
yarayabilmekle birlikte güvenin tüm unsurlarını 
içermeyecektir. Özellikle de elle tutulur olmayan 
konularda (örneğin bilgi transferleri, kişisel çatışmaların 
yönetilmesi vb.) güven ihtiyacı daha yüksek olacaktır. Bu 
nedenle kişiler arasında tekrarlanan ilişkileri 
yapılandırabilmek ve buna uygun aktiviteleri öncelik 
olarak görmek gerekmektedir. 
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2. Tutarlı olun ve bütünselliğe önem verin. 

a. Verdiğiniz sözleri tutun ve yaşam bütünselliğinizi de koruyun.  
b. Yaşamın her alanındaki dengede olun, etik ve ahlak değerlerini koruyun ve bunları yansıtın.  
c. Olayları manipüle etmeyin, karşı tarafın durumunu anlayın. 
d. Hatayı kabul edin. 
e. Gizliliği sağlayın. 
f. Yapıcı geribildirim verin ve bunun küme kültürü haline gelmesine gayret edin. 
g. Beklentileri yönetin. 
h. Sınırları çizin. 
i. Kişileri karar sürecine dahil edin. 
j. Sorumluluk almaya hazır olun. 
k. İşbölümünü düzgün yapın, işleri doğru delege edin. 
l. Uygun ortamda, uygun şekilde, doğru olanı söyleyin. 

 
3. İyi niyetinizi küme aktörlerinin farkına varmasını sağlayın.  

 
a. Kişilerin kararlarına saygılı olun. 
b. Destekçi ve yardımcı davranışlarda bulunun. Diğer kişilerin işlerine katkı sağlayın. Sadece iş 

ile ilgili değil, sosyal anlamda da destekçi davranışlar gösterin. 
c. İletişim ve etkileşimde bulunmak konusunda cömert olun. 
� Bir üye ile ilgili özel veya olumsuz herhangi bir bilgiyi diğer üyeler ile paylaşmayın. 
� Açıklayıcı olun. 
d. Takdir edin. 

 
Kişiler herhangi bir ilişki içinde sahip oldukları beceri ve yeteneklerin takdir edilmesini önemserler. İkili 
ilişkilerde bu nedenle, muhatap alınan kişinin gerek beceri ve yetenekleri, gerek olumlu davranışları ve 
gerekse diğer sahip olduğu özelliklere ilişkin takdir vermek ilişkiyi güçlendirir ve güven oluşumunu 
sağlar. 
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 “İnsanlar boyunlarında görünmeyen bir levha taşırlar. Bu levhanın üzerinde 
bana kendimi önemli hissettir yazar.” 

  Dale Carnegie 

  

Şu konulara dikkat edin! 

İnsanlar kimleri güvensiz buluyor? 
1. Bencil ve kendi merkezinin dışındaki kişileri önemsemeyenler 
2. Diğerlerinin ihtiyaçlarını görmezden gelen kişiler 
3. Kendi davranışlarının sorumluluğunu almayan veya almaktan çekinen kişiler 
4. Diğer kişileri suçlama eğiliminde olan 
5. Dedikodu yapan ve arkadan konuşan 
6. Yeterli dinlemeyi yapmadan hızlı yargıya varan, varsayım veya çıkarım ile hareket eden kişiler 
7. Diğerlerinin fikirlerine açık olmayan ve kendi doğrusundan asla şaşmayan kişiler 
8. Kuralları kendi istediğince ve sıklıkla değiştiren kişiler 
9. Kendi çıkarı için aktarılması gereken bilgiyi eksilten ve böylece gerçekliği çarpıtan kişiler 

Küme İçinde Güven Ortamına Zarar Verebilecek Davranışlar 
1. Dedikodu 
2. Gizli gündem 
3. Ben- merkezci yaklaşım 
4. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi 
5. Yenilikçiliğin engellenmesi 
6. İş delege edilmemesi 
7. Karar sürecine üyelerin dahil edilmemesi 
8. Bilgi ve becerilerin kolaylıkla kullanılabileceği bir ortamın yaratılmaması 
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7. Güven Kriterleri ve Güveni Ölçmek 

Kümeler şirketlerin bir araya geldiği ve işbirliği yaptığı yapılar olsalar da,  başarının altında kişiler arası 
ilişkiler ya da bütününde insan ilişkileri olduğu bir gerçektir. Güven her ne kadar soyut bir kavram da 
olsa, davranış boyutunda bazı kriterler ile gözlemlemek ve ölçmek mümkün olabilir. Bir ortamda 
güvenin gözlemlenebilmesi ve ölçülebilmesi için aşağıda kriterler değerlendirilmelidir. 

1. Yetkinlik 

Yaşamın her anında güvene ilişkin bir ihtiyaç duyarız. Örneğin bir doktora gittiğimizde doktorun 
becerilerine, bir marketten alışveriş yaptığınızda marketin ürünleri iyi şartlarda depolama kapasitesine 
ya da otobüse bindiğinizde sürücünün araç kullanma ve şoförlük becerisine güvenmek isteriz. Bu 
güven ihtiyacı giderilemediğinde kişiler kızgınlık duygusu yaşarlar ve stres ve baskı altında 
hissederler. 

2. Açık Bilgi Aktarımı 

Bilgi güçtür. Bilginin paylaşılmaması, karşı taraftaki kişinin niyetlerine dair şüphe oluşmasını sağlar ve 
bu güven gelişimini engeller. Kişiler, kendi işlerini kolaylaştıracak bilgi paylaşımında bulunulduğunda 
güvenme eğiliminde olurlar. Güvenen kişi için bu paylaşım sadece mekanik bir süreç değildir aynı 
zamanda bir iyi niyet gösterisidir.  

3. Bütünsellik 

Bütünsellik, kurallara uymak ve rollerin gereğini yerine getirmek ile ilintilidir. Karşımızdaki kişilerin 
zaman içerisinde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve tutarlı bir biçimde davrandıklarını fark 
ettiğimizde güvenme eğilimimiz yükselir. 

4. Karşılıklılık 

Sosyal yaşamda ilişkiler karşılıklılık ilkesine dayanır. Birinin bize güvenmesi, bizim ona güvenme 
eğilimimizi olumlu etkiler. Bu daha sonrasında birbirini besleyen bir sarmala dönüşür, ve ta ki 
taraflardan biri şüphe oluşturacak bir davranışta bulunana kadar devam eder; güven duygusu beslenir. 
Şüphenin oluşumu ise sarmalı bu defa aksi yönde besleyecektir. “Biz” bilinci bu karşılıklılık duygusunu 
tetikler ve beraberinde güvenin oluşumuna destek verir. 
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5. Uyum 

İnsanların ilişkilerdeki önemli arayışlarından biri de uyumdur. Uyum, aynı olmak olarak 
düşünülmemelidir. Kişisel değerlerin, hedeflerin ve bakış açısının karşı taraftaki kişi ile uyumlanması 
sonucunda belirsizlikler azalır ve güven gelişir. Benzerlikler bu anlamda güven gelişimini kolaylaştırır. 

6. İyi Niyet 

Her ne kadar bireyler profesyonel yaşamda da olsalar, temel ihtiyaçlarından biri de iyi niyet görmek ve 
bunun konforunu yaşamaktır. Herhangi bir zorluk ile karşılaşıldığında birtakım kişisel çıkarların 
gözetilmeden hareket edileceğini bilmek ilişki içinde kalma isteğini de besler. 

7. Tahmin Edilebilirlik 

Başkalarına güvenmek onların gelecekteki davranışlarına ilişkin risk almaktır. Örneğin, tanımadığınız 
bir kişiye ödünç para vermek akıllıca değildir. Çünkü kişinin parayı geri ödememe riski oldukça 
yüksektir. Ancak diğer taraftan yakından tanıdığınız bir arkadaşınızın, davranışları daha tahmin 
edilebilir olduğundan borç verme davranışı da daha kolay gerçekleşmektedir. Bu nedenle ilişki içinde 
tutarlı davranışların gözlemlenmesi güven gelişimi için önem taşır. 

8. İyi Olma Hali 

Diğer kişilerin bizim genel iyi olma durumumuza katkı vermeleri güven duygumuzu besler. Herhangi 
bir ilişkide olası bir hata sonucunda, suçlanmamak ve destek görmek o ilişkide güveni destekler.  

9. Sosyalleşme 

Bütün insanlar sosyal bir yapının parçası olmak isterler. Bu temel bir güdü ve ihtiyaçtır. Bir grup içinde 
kabul görmek ve bir parçası olduğu hissine erişmek kişilerin güven duygusunu besler. Grup içindeki 
aktivitelere davet edilmek, paylaşımların içinde bulunmak ve grup içinde bir yerinin olduğunu 
hissetmesi bireyin grupla bütünleşmesini sağlar. 

10. Ulaşılabilirlik 

Bireyler, ilişkide oldukları kişi veya yapıların ulaşılabilir olmasına önem verirler. Herhangi bir soru, 
sorun veya öneri geliştiğinde muhatap bulabilmek güven gelişiminde önemlidir. Böylelikle kişiler, 
gerekli bilgi, yardım veya desteğe ulaşabilir olduklarını bilir ve güvenirler. 
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Güven Kriterleri ve Küme Yöneticisinin Rolü 

1. Yetkinlik 

� Küme üyelerinin yetkinlik alanlarını tespit edin. 
� Küme üyelerinin sahip oldukları yetkinliklerin diğer üyeler ile, tanıtımını 

yapın. 
� Küme üyelerinde, diğer üyelerin sahip oldukları yetkinliklerin kendilerine 

bir katma değer oluşturabileceği fikrini oluşturun. Üyelere kendilerini 
tanıtabilecekleri ortamlar ve fırsatlar yaratın. 

� Küme yöneticisi olarak üyeler arasında köprü oluşturun ve üyeleri diğer 
üyelerin sahip olduğu yetkinlikler hakkında bilgilendirin. 

� Eksik yetkinliklerin farkında olun ve bunların geliştirilmesi için gerekli 
koçluk, eğitim ve diğer gelişimsel aktiviteleri düzenleyin. 

2. Açık Bilgi Aktarımı 

� Küme üyelerinin açık ve net bilgi paylaşımını teşvik edin. 
� Açık bilgi aktarımının avantajları konusunda üyeleri bilgilendirin. 
� Bazı durumlarda bilginin gizliliği söz konusu olabilir. Böyle bir durumda 

gizliliğe ilişkin bilgi verin. 
� Toplantılar (bilgilendirme, eğitim, paylaşım vs.) için zaman ayırın. 
� Gerekiyorsa gizlilik gerektiren konular için bir kurallar bütünü oluşturun 

ve bunu üyeler ile paylaşın. 
� İletişim kurmak ve bilgi paylaşımı ile ilgili üyelerin kişilik farklılıklarını göz 

önünde bulundurun. 
� Küme içinde bilgi paylaşımını dengeli bir şekilde ve adilce yapın. Bu 

konuda ayrımcı olmamaya özen gösterin. 

3. Bütünsellik 

� Küme içinde üyelere verilen sözlerin yerine getirildiğinden emin olun. 
� Küme yazılı olan veya olmayan sosyal normlara uyulmasını sağlayın. 

Bu konuda izleme ve kontrol rolünüzü yerine getirin. 
� Üyeler ile gerçekleştirilen toplantıları raporlandırın. “Söz uçar yazı kalır”. 
� Küme üyelerine saygıyla yaklaşın. 
� Daha önceden konuşulmuş ancak yerine getirilemeyen bir durum ortaya 

çıktığında, bundan etkilenecek olan kişi ve kuruluşlar ile vakit 
kaybetmeden son durumu paylaşın. 

� Küme hedefleri konusunda net olun. Üyelerden de bu anlamda 
beklentilerinizi netleştirin. Ancak üyeleri kendi kontrolü dışındaki 
durumlardan sorumlu tutmayın. 

� Kendi bütünselliğinizi (etik ve ahlak değerler ile yaşamak vb.) yaşayın 
ve üyelerin fark etmesini sağlayın.  

 
4. Karşılıklılık  

� Güven karşılıklılık ilkesine dayanır. Üyeleri birliktelik duygusuna 
yönlendirin ve işbirliği davranışlarını teşvik edin. 

� Küme yöneticisi olarak “güven” kavramını söylemlerinizin içinde 
bulundurun. Öncelikle güvenmeye hazır olduğunuzun izlenimini yaratın. 

� Küme içinde “Biz” duygusunu yaratmak için çalışın ve işbirliği 
ortamlarına zemin yaratın. 

� Güveni sarsacak türden çatışmaların hızlıca çözümüne gidin. Sorunları 
kendi haline bırakmayın. 

� Küme içindeki kişiler ile olumlu ilişkiler kurun ve üyeleri de buna 
yönlendirin. 

5. Uyum 

� Küme vizyon, misyon, değerler ve sosyal normlarına uygunluk kontrol 
edin. Üyelerin bunlara adapte olmasına öncelik verin. 

� Herhangi bir nedenle bunlardan taviz vermeyin. 
� Küme içindeki üyelerin ortak noktalarını vurgulayın. 
� Küme içindeki üyeler arasındaki farklılıkların (kişisel vb.) küme hedefi 

için zenginlik sağladığını ve bunun yenilikçilik için değerli olduğunu 
vurgulayın. 
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6. İyi Niyet 

� Küme üyelerinin, kişisel çıkarların ötesinde küme çıkarlarını da 
gözettiklerini gözlemleyin. 

� İyi niyet davranışları teşvik ve takdir edin. 
� Üyeler ile şartlar elverdiğince yakın kişisel ilişkiler kurun ve özel yaşam 

alanlarında önemli anları paylaşın (evlilik, ölüm vs. gibi önemli anlarını 
paylaşmak gibi) 

� Üyelere karşı eşit mesafede durmaya özen gösterin. 

7. Tahmin Edilebilirlik 

� Dengeli yaklaşımlar sergileyin. Duygularınızın ve öfkenizin kontrolünü 
sağlayın. 

� Risk ve belirsizlikler güven için zemin hazırlar ancak yüksek risk algısı 
güveni engelleyebilir. Bu nedenle beklentileri netleştirin ve kısa, orta ve 
uzun vadede ne olacağına ilişkin, üyeleri bilgilendirin.  

� Üyelerin geleceğe ilişkin soru işaretlerini ve endişelerini iletişimde 
kalarak ve sorulara net ve doğru yanıtlar vererek giderin. 

� Küme içinde “sürprizlere” müsaade etmeyin. Yol haritasında doğru 
yerde olduğunuzdan emin olun. 

8. İyi Olma Hali 

� Küme içinde karşılıklı saygıya dayalı bir ortam yaratın. 
� Üyelerden birine olumsuz bir geribildirim vermeniz gerektiğinde bunu 

birebir ortamda verin. 
� Üyeler zaman içerisinde diğer üyelerden zarar görmediklerini fark 

ettikçe güven eğilimlerini arttırırlar. Bu anlamda kontrol ve emniyeti 
sağlayın. 

� Küme kültürüne ve yapısına uygun olmayan davranışların ve 
aksiyonların, uyarısını ve gerekiyorsa üyelikten çıkarılmaya kadar 
gidebilecek birtakım yaptırımların uygulayın. 

9. Sosyalleşme 

� Küme üyeleri arasında sosyal ortamları teşvik edin. Sosyalleşme, 
kişilerin birbirleri hakkında daha çok bilgi sahibi olmalarını sağlar. 
Kişilerin iş dışındaki alanlarda bir araya gelmeleri ve paylaşımda 
bulunmaları, güven gelişimini hızlandırır. 

� Kümelenmenin ilk aşamalarında sosyal faaliyet sıklığı yüksek olmalıdır. 
� Üyeleri karar alma süreçlerine dahil edin. 
� Sosyal bir aktivite planında tüm üyeleri davet edin. 
� Üyelerin farklılıklarından gelen kaynakların fark edilmesi için uygun 

iletişim ortamları yaratın. 

10. Ulaşılabilirlik 

� Küme içinde üyelerin birbirlerine ve küme yönetimine ulaşılabilirliklerinin 
yüksek olduğundan emin olun. Kişiler sorularına hızlı yanıt aldıklarında 
güven duyguları kolay gelişir. 

� Fiziksel olarak ve duygusal olarak küme üyelerinden uzak kalmayın. 
� Açık olun ve endişeleriniz konusunda da uygun biçimde iletişimde 

bulunun. 
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