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Önemli Not:  
 
Ulusal Kümelenme Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi AB tarafından finanse edilen bir Teknik Destek Projesidir. T.C.Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Projenin faydalanıcı kuruluşudur. Proje, Ada Mühendislik (TR) liderliğinde Euromed (BE), CSIL (IT), Clusterland (AT) ve Anteja-
ECG (SI) firmalarından oluşan uluslararası bir konsorsiyum ile yürütülmektedir.  
 
Bu raporda yer alan görüş, öneri ve yorumlar yazarlara ait olup yukarıda adı geçen kurumların görüşleri olarak yorumlanamaz. Bu rapor 
DTM’nin izni olmadan dağıtılamaz ve/veya referans olarak kullanılamaz.  
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Kısaltmalar 
  
AB Avrupa Birliği 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

AK Avrupa Komisyonu  

AR-GE Araştırma - Geliştirme 

BK Başarı Kriterleri 

CFCU (MFİB) Merkezi Finans ve İhale Birimi 

ÇG Çalışma Grubu (Yol haritası geliştirmek üzere oluşturulmuş grup)  

ÇGT Çalışma Grubu Toplantısı (Çalışma Grubu Üyelerinin bir araya gelerek küme için vizyon, strateji 
gibi yol haritası unsurlarını ortaya çıkardığı toplantılar)  

DPT Devlet Planlama Teşkilatı  

DTM Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı  

GSYH Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla 

İDO İş Destek Organizasyonları 

İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 

IKED International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development 

KHG Küme Haritalama Grubu 

KKB Küme Koordinasyon Birimi 

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme  

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Birliği 

KYK Küme Yönetim Komitesi 

OSB Organize Sanayi Bölgesi  

PKB Proje Koordinasyon Birimi 

STB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  

TCI The Competitiveness Institute (Rekabetçilik Enstitüsü) 

TDE Teknik Destek Ekibi  

TIM Türkiye İhracatçılar Meclisi 

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TUBITAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu  

TUIK Türkiye İstatistik Kurumu  

UKPG (DCP) Ulusal Kümelenme Politikalarının Geliştirilmesi Projesi  
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Temel Kavram ve Tanımlar 
Küme ve kümelenme kavramlarına ilişkin birçok tanım bulunmaktadır. Yapılan birçok 
tanıma ek olarak, küme kavramından türetilmiş “bölgesel küme”, “sektörel küme” vb. 
kavramlar da bulunmaktadır.  

Aşağıda yer alan tanımlamalar herhangi bir şekilde resmileşmemiş olup, bu raporda sıkça 
geçen bazı kavramların ne şekilde yorumlanması gerektiğini göstermektedir.  

İş kümeleri birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede) 
yoğunlaşması ile oluşur ve yarattıkları iktisadi değerin oluşumuna katkıda bulunan sektör, 
kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. Örneğin; bir otomotiv iş kümesi, otomobil 
üreticilerine ek olarak yedek parça, aksam tedarikçilerini, makine üreticilerini 
kapsayabileceği gibi ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan kurumları da içine alır. İş 
kümeleri dağıtım kanallarına, müşterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar 
uzanır. Üniversiteler, standardizasyon kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim 
kurumları, ticaret ve sanayi odaları gibi eğitim, bilgilendirme hizmetleri, araştırma ve teknik 
destek sağlayan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar da iş kümelerinin aktörleri arasında yer 
alır.  

Dolayısıyla, iş kümesi bir olgudur ve herhangi bir müdahale, proje ve organizasyondan 
bağımsız şekilde var olan bir sistemdir.  

(Yukarıdaki açıklama Prof Michael E. Porter tarafından “Kümeler ve Rekabetin Yeni 
Ekonomisi (Clusters and New Economics of Competition)” başlığı ile 1998 yılında Harvard 
Business Review’da yayımlanan makalede ve Europe INNOVA tarafından yayımlanmış 
olan “Avrupa’daki Otomotiv Kümeleri (Automotive Clustering in Europe)” raporunda verilen 
tanım ve bilgilere dayanılarak yapılmıştır). 

“Kümelenme Girişimi, iş kümesinin gelişimini mevcut aktörler arasındaki ilişkileri 
düzenleyerek ve/veya işbirliği potansiyelini güçlendirerek arttırmayı hedefleyen organize bir 
çabadır.”  

Kaynak: Ketels, Lindqvist, Sölvell, Cluster Initiatives in Developing and Transition 
Economies, Stockholm, 2006. 

“Küme geliştirme politikaları iş kümelerini güçlendirmeyi amaçlayan kamu icraatlarıdır” 
Kaynak: Ketels, Lindqvist, Sölvell, Cluster Initiatives in Developing and Transition 
Economies, Stockholm, 2006. 

Küme yol haritası kümelenme girişiminin vizyon ve stratejisini ortaya koymak suretiyle ilgili 
faaliyet ve/veya faaliyet gruplarını belirleyen stratejik bir rehber niteliği taşımaktadır. Kaynak: 
Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi 

İngilizcede  “White Paper” olarak geçen, “Beyaz Kitap”lar Avrupa Komisyonu tarafından 
sıklıkla yayımlanan dokümanlardır. Beyaz kitaplar belirli alanlarda AB direktifleri için önerileri 
içerir ve bazı durumlarda aynı konuda daha önce hazırlanmış olan bir yeşil kitabı takip eder. 
Avrupa Komisyonu olumlu karşıladığı bir beyaz kitabı, eylem programına dönüştürebilir. 
Ulusal Kümelenme Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi kapsamında bu kavram “strateji 
belgesi” olarak kullanılmıştır. 

 

  

İş Kümesi (veya Küme): 

Kümelenme Girişimi: 

Kümelenme Politikası: 

Küme Yol Haritası: 

Beyaz Kitap: 
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Takdim ve Teşekkür 

“Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi (Proje)” AB tarafından finanse edilmiş 
olup, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından uluslararası bir 
konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülmüştür. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale 
Birimi (MFİB) ’dir.  

Yol haritasının geliştirilmesi sürecine katkılarından dolayı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, 
Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Muğla Üniversitesi, Bodrum 
Liman Başkanlığı, Bodrum Belediyesi, Yat İmalatçıları ve Çekek Yerleri Kooperatifi’ne ve 
Tavşanburnu Yat İmalatçıları Derneği’ne teşekkür ederiz.  

Çalışma grubu toplantıları yüksek bir katılımla gerçekleşmiş olup, yapıcı görüş ve önerilerin 
dile getirildiği bir platform olarak son derece verimli bir şekilde tamamlanmıştır. Tüm çalışma 
grubu üyelerine aktif katılımları ve eşsiz katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Tablo 1: Çalışma Grubu Üyeleri 
Çalışma Grubu Üyeleri Kurum/Firma 

Mustafa Özkalay Agantur A.Ş. 

İbrahim Apak Sultan Marine Ltd. Şti. 

Fuat Turan F. Turan Marine Ltd. 

Işıl Çoban Ekip Araç Üstü Ekipman Ltd. Şti. 

R. Sinan Yavuz S-Y Yat Ltd. Şti. 

Mehmet Eskici Fethiye Deniz Ticaret Odası 

Haluk Sargın Red Rock West Energy Company 

Mehmet Gedik Yat İmalatçıları ve Çekek Yeri Kooperatifi 

Y. Ziya Erdil Muğla Üniversitesi 

Uğur Günsel Muğla Üniversitesi 

Fuat Çelikoğlu Çelikoğlu Tersanesi 

Mehmet Göğerçin Bodrum Ticaret Odası Genç Girişimciler Grubu 

Yılmaz Dinç Dinçarslan Tersanesi 

Orhan Dinç Dinçarslan Tersanesi 

Mehmet Kocatepe Kocatepe Tersanesi 

Arcan Camgöz Apak Tours 

Tansel Ergün Neta Marine 

Abdullah Koyuncu Fethiye TURSAB 

Gündüz Nalbantoğlu Bodrum Deniz Ticaret Odası 

Seyhan Erdoğan Avukat 

Yenal Ege East Yatching 

Arif Yılmaz BODAŞ 

Ethem Bayramoğlu GEMİM BoatYard and Yacht Charter 

Alparslan Tekoğul Mastori Yacht 

Vedat Semiz Ada Turizm ve Yat İmalatçılığı A.Ş. 

Eray Aykanat Bodrum Liman Başkanı 

Turgut Gözen KOSGEB Aydın Müdürlüğü 

Nilgün Kazak Çevre Mühendisi 

Bülent Taşan Fethiye Deniz Ticaret Odası 
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Küme analizi ve yol haritalarının geliştirilmesi için kullanılan analitik çerçevede büyük ölçüde 
Prof. Michael E. Porter ve Harvard İşletme Okulu Strateji ve Rekabet Enstitüsü’nde görev 
alan meslektaşlarının çalışmalarından yararlanılmıştır. Anılan çalışmalardan yapılan 
alıntılara raporda referans verilmiş olmakla beraber, bu teşekkür ve takdim metninin genel 
bir referans olarak kabul edilmesi beklenmektedir.  

Bu Raporun geliştirilmesinde faydalanılan bir diğer önemli kaynak IKED (İsveç Uluslararası 
Bilgi Ekonomileri ve İşletme Geliştirme Organizasyonu) ve TCI (Rekabetçilik Enstitüsü) 
tarafından yayınlanan Kümelenme Politikaları Beyaz Kitabı’dır (Cluster Policies White 
Book). Beyaz Kitap şimdiye kadar iş kümeleri ve kümelenme üzerine yazılan en kapsamlı 
çalışmalardan biri olup, kitaptaki tartışmalar bu raporun bazı kısımlarının kavramlaştırılması 
için yararlı olmuştur  (özellikle küme temaları, piyasa başarısızlıkları, politik ve sistemik 
hatalar). Bu Raporun tamamlanmasında ve/veya Proje kapsamındaki hazırlık çalışmaları 
sırasında yararlanılan diğer kaynaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

• Küme Girişimleri Yeşil Kitabı (Cluster Initiative Greenbook, Sölvell, Lindqvist, Ketels - 
2003), 

• AB10 Yeni Üyelerinde İş Kümeleri (Clusters in the EU-10 New Member Countries, 
Ketels, Sölvell - 2006), 

• Ulusların Rekabetçi Üstünlükleri (The Competitive Advantage of Nations, Porter, 
(1990)) 

• Rekabetçi Bölgesel İş Kümeleri (Competitive Regional Clusters, OECD, (2007)) 
• Küme Geliştirme için Pratik Rehber (A Practical Guide to Cluster Development, UK 

Department of Trade and Industry (2004))    

Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için emek harcayan ve katkı sağlayan tüm kişi ve 
kuruluşlara teşekkür ederiz. 
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Yönetici Özeti 

Mart 2007’de başlatılan “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” (Proje) AB 
tarafından finanse edilmekte ve kümelenme üzerine bir “Strateji Belgesi” geliştirilmesi 
suretiyle Türkiye’de ulusal kümelenme politikasının oluşturulmasına katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) olan Projeyi, 
uluslararası bir konsorsiyumun teknik desteği ile T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(DTM) yürütmüştür. 

Proje kapsamında 10 adet iş kümesi için yol haritası hazırlanması ve 10 adet iş kümesi için 
de temel analizlerin yapılması planlanmıştır. Yol haritalarının hazırlanmasında benimsenen 
yöntem Proje’nin temel önceliklerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla, bir taraftan ilgili iş 
kümelerinin nasıl daha rekabetçi olabileceklerini gösteren yol haritalarının oluşturulması 
hedeflenirken, diğer taraftan da kümelenme politikasının geliştirilmesi sürecine katkı 
sağlamak amacı ile politik ve kurumsal önerilerin süreç içerisinde oluşturulması 
amaçlanmıştır. Proje çerçevesinde yapılan çalışmalara işletmeler, kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, akademik kurumlar, araştırma kuruluşları ve diğer ilgili küme aktörleri 
katılım ve katkı sağlamıştır.  

İlk bölüm arka planla ilgili açıklamalarla birlikte kullanılan yöntemi ana hatlarını aktarmakta 
ve yol haritası süreci ile ilgili bilgi vermektedir. İş kümesi için yol haritasının temel ve ikincil 
temaların tanıtımı ve açıklaması da yine bu bölümde yapılmaktadır. Ayrıca yol haritası 
geliştirilmesi sürecine ve bu süreçle ilgili tüm faaliyetler de bu kısımda tanımlanmaktadır.  

İkinci bölüm’de iş kümesi analiz edilmekte ve yerel ekonomi ile iş kümesinin rekabetçiliğine 
ilişkin değerlendirilmeler sunulmaktadır. Rekabet gücü (rekabetçilik) analizi Michael Porter’ın 
“Rekabet Elması” modelini temel almaktadır. Bu çerçeve iş kümesinin rekabet gücünü 
etkileyen, faktör (girdi) şartları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici sektörler ve şirket 
stratejisi ve rekabet gibi unsurları incelemektedir. Bu bölüm; ayrıca, iş kümesinin ana 
unsurlarını ve aktörler arasındaki bağlantıları gösteren küme haritasını, küme aktörlerinin 
algılanan ihtiyaçlarının kısa bir analizini, piyasa başarısızlıklarını, politik ve sistemik hataları, 
bölümün ana sonuçları ile birlikte paylaşmaktadır.  

Üçüncü bölümde ise yol haritası sunulmaktadır. Yol haritası, küme geliştirme için hazırlanan 
stratejik bir rehber niteliğindedir. İş kümesinin vizyonu ve stratejisinin sunumu ile başlayan 
bölüm, daha sonra ana başarı unsurları ve gerekli yetenek ve kabiliyetlerini tanımlamakta, 
son olarak da küme yönetişimi ve eylem planını sunmaktadır.  

Dördüncü bölüm genel sonuçları ve yapılan çalışma çerçevesinde belirlenen bazı kurumsal 
önerileri içermektedir. 

Proje kapsamında kümelenme yol haritası hazırlanacak iş kümeleri katılımcı bir yaklaşım ile 
belirlenmiş olup, seçilen 10 adet iş kümesi arasında “Muğla Yat İmalatı ve Yat Turizmi İş 
Kümesi” de yer almıştır. Ancak yerel paydaşların da katılımı ile yapılan saha çalışmaları 
sonucunda, Muğla’da yapılacak analiz ve çalışmaların kapsamında bazı değişiklikler 
yapılması gerektiği yönünde bir görüş hâsıl ve hâkim olmuştur.  

Muğla’da üretimi yapılan yatların %80’e yakın büyük bir kısmı Bodrum’da imal edilmektedir. 
Dolayısıyla yerel paydaşlar tarafından Proje kapsamında yapılacak çalışmaların Muğla’nın 
genelinden ziyade Bodrum’a odaklanmasının daha faydalı olacağı ifade edilmiştir. Bu karar 
esasen oldukça önemlidir. Zira “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi” Projesi 
kapsamında üzerinde çalışılan iş kümelerinde analiz birimi çoğunlukla il olarak belirlenmiştir 
(örneğin, İzmir Organik Gıda İş Kümesi).  Analizin birkaç ili kapsadığı iş kümeleri de 
bulunmaktadır (Örneğin, Marmara Otomotiv İş Kümesi, Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik 

Rapor dört bölümden 
oluşmaktadır 
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İş Kümesi). Yukarıda açıklandığı şekilde analiz biriminin ilk kez ilçe seviyesine indirilmiş 
olması Proje açısından ayrı bir önem arz etmektedir.  

Dolayısıyla kapsamda yapılan birinci değişiklik Küme’nin coğrafi sınırları ile ilgilidir. İkinci 
değişiklik ise sektörel kapsama yöneliktir. Saha çalışmaları sırasında yapılan görüşmelerde, 
İş Kümesi Yol Haritası’nın sadece yat imalatına odaklanması; yat turizminin ise Yat İmalatı 
İş Kümesi açısından “destekleyici ve ilgili sektör” olarak analiz edilmesinin daha etkili olacağı 
ifade edilmiştir. Saha çalışmaları esnasında yapılan bu önerinin yerinde bir öneri olduğu 
Çalışma Grubu Toplantıları sırasında da doğrulanmıştır. 

Bodrum’da Yat İmalatı İş Kümesinin oluşması yetmişli yıllara dayanmaktadır. Yat İmalatı İş 
Kümesi Bodrum’da turizmin gelişmesine paralel olarak gelişmiş ve “Mavi Yolculuk” trendinin 
popülaritesinin olumlu etkilerinden faydalanmıştır. Kümenin diğer güçlü yanlarından biri de 
“Bodrum Guleti” ile markalaşmış olmasıdır. Bodrum Ticaret Odasından alınan bilgiye göre 
Bodrum guleti ve tırhandil için coğrafi işaretleme almak üzere çalışmalara başlanmış olup bu 
çalışmaların Ocak 2009’da sonuçlanması öngörülmektedir. TÜBİTAK tarafından 
desteklenen çalışmada İstanbul Teknik Üniversitesinde ‘’guletlerin formunun optimizasyonu’’ 
konusunda kurulan komisyonun hedefi ‘’Bodrum Guleti’nin tescilidir.  

Küme içi ilişkilerin zayıf, Küme genelinde kümelenmenin sağlayacağı yararlar konusunda 
farkındalık seviyesinin düşük olmasına rağmen, Bodrum Guleti tescili için ortak bir girişimde 
bulunulması, kooperatif ve imalat derneklerinin kurulmuş olması Küme içindeki ilişkilerin 
güçlenmekte olduğunu göstermektedir.  

Hammadde Tedarikçileri: 
sac, kimyasal vb. 

Yelken ve direk üreticileri

Boya ve kimyasal 
üreticileri

Güverte ekipmanı 
üreticileri

Motor ve diğer hareket 
donanım üreticileri

İşbirliği Kurumları: 
Bodrum Deniz Ticaret Odası | Bodrum Ticaret Odası | diğer Odalar |  Ören Yat İmalat ve 

Çekek yeri Kooperatifi  | İTÜ | Muğla Üniversitesi | Meslek Okulları | diğer STK’lar

Yat İmalatçıları ve Çekek Yeri 
İşletmecileri

Marinalar

Kamu Kurumları
Denizcilik Müsteşarlığı | Belediyeler | Çevre ve Orman Bakanlığı | Kültür ve Turizm 

Bakanlığı | Maliye Bakanlığı | Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tasarım, 
mühendislik 

hizmetleri 

Mekanik montaj

Elektronik montaj

Tesisatçılar

Belgelendirme 
kuruluşları

Yat Turizmi

Turizm İş Kümesi

Elektrikli ve elektronik 
parça ve aksam üreticileri

Güvenlik donanımı 
üreticileri

Zayıf veya mevcut 
olmayan oyuncular
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Küme, Bodrum’da yerleşmiş olan yüksek nitelikte “mavi yakalı” iş gücünün yanı sıra 
eğitimleri olmamasına rağmen çok yetenekli ustaların (özellikle Gulet yapımında 
faydalanılan örtük bilgiye (tacit knowledge) sahip) varlığından yararlanmaktadır. Ahşap yat 
üretiminde kalifiye işgücüne sahip olunması önemli bir husus olsada ara eleman sayısının 
arttırılması, değişik tip ve boylarda yat imalatında da yetkinlik kazanılması gerekmektedir. 
İşgücü maliyetinin uluslararası rakiplere göre düşük olması rekabet avantajı sağlamaktadır. 
İstanbul ve Antalya ile karşılaştırıldığında, Bodrum’un iklimsel özelliği nem oranının sabit ve 
düşük seviyede olması ile yine önemli bir avantaj olarak belirtilmiştir. 

Bu avantajlı faktör koşullarına rağmen, Küme zayıf altyapı olanaklarından muzdariptir. 
Çekek yerleri yetersizdir ve hasar görmüştür ve imalatta gecikmelere ve yat imalatçıları için 
ek masraflara neden olmaktadır. Dahası, altyapıya ilişkin genel sorunlar (arıtma sistemleri 
gibi) yatlar aynı alanda üretildiği, satıldığı ve sergilendiği için başka bir dezavantajdır.  

İlgili ve destekleyici sektörler bağlamında, Bodrum’daki turizm sektörü Küme için büyük bir 
avantajdır fakat Bodrum’un kitle turizm merkezlerinden biri haline gelmesiyle buraya gelen 
turistlerin profili de değişmiştir. Daha önceleri Bodrum daha yüksek gelir sınıfından turistleri 
çekerken, bu bağlamda son birkaç yıl içerisinde en önemli avantajlarından birini 
kaybetmiştir.  

Yat imalatı sanayisi için uygun yanaşma yeri, karada ve denizde bağlama yerleri ve çekek 
yerleri olan marinalar en önemli bağlantılı sanayilerdir. 1216 bağlama yeri ve 250 adet çekek 
yeri ile Bodrum’daki üç marine Küme’nin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Yakın 
bölgelerde (ör. Fethiye, Göcek, Marmaris) 16 adet marina daha mevcuttur, bunlardan yedisi 
ise Mavi Bayrağa sahiptir. Dahası, yatların daha yüksek katma değerli parçaları ve 
aksamları ya ithal edilmekte ya da Türkiye’nin diğer illerinden tedarik edilmektedir.   

Küme’deki rekabet ağırlıklı olarak fiyata dayalıdır, fakat taleplerin giderek daha sofistike 
olması ile hız ve kalite rekabetin diğer önemli parametreleri haline dönüşmektedir.   

Küme’deki şirketler önümüzdeki yıllarda uluslararası talepte bir artış beklemektedir1. Ayrıca 
Gemi Kaptancılığı Lisansı almak için eğitim kurumlarına ve lisans veren kuruluşlara yapılan 
başvuruların sayısındaki artış, yerel talebe ilişkin potansiyel artışın bir işaretidir.  

Maalesef İşbirliği Kurumları (İK) kapsamında, kamu kurumları Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi 
için yeterli desteği sunmamaktadır. Değişik kamu kurumları tarafından yayınlanan 
yönetmelikler, Bodrum’da yat imalatı için yatırım yapmayı oldukça zorlaştırmış, hatta 
neredeyse imkansız kılmıştır.      

Devlet politikaları, bürokrasi ve yetersiz altyapı ise küme aktörleri tarafından en büyük 
sorunlar olarak ifade edilmiştir. Özellikle turizm sektörü ile saha konusunda yaşanan 
rekabetin ve on iki ayrı kurumdan izin alınmasının Küme’yi olumsuz yönde etkilediği 
belirtilmiştir. Devlet politikalarının düzeltilmesi için devletin bilgilendirilmesi gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. 

Yerel üniversite ile işbirliği yapılmamaktadır; üniversitenin de bu alandaki yetkinliğinin 
geliştirilmesi gerekmektedir.  

Kümedeki firmalar –özellikle imalatçılar- pazarlama ve finansman kaynaklarına ilişkin bilgiye 
ulaşmakta sıkıntı çekmektedir. Bu durum pazarlama faaliyetlerinin zayıf kalmasına neden 
olmaktadır.  

 

 

                                                 
1 Talebe ilişkin beklentiler küresel finansal kriz öncesinde belirtilmiştir, Küme aktörlerinin bugün itibarı ile farklı beklentileri olabilir.  

Küme temel faktör koşullarının 

varlığından faydalanmaktadır, fakat 

altyapı ve gelişmiş faktör koşulları 

bağlamında ciddi sorunlar ile karşı 

karşıyadır 

Bodrum’a gelen turistlerin değişen 

profili, orta ve uzun vadede Küme 

için ciddi bir risktir.   

1216 bağlama yeri ve 250 adet 

çekek yeri  ile, Bodrum’daki üç 

marina Küme’nin ihtiyaçlarını 

karşılamaktan uzaktır.  
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Kümede yer alan çeşitli aktörlerin katıldığı çalıştaylarda kümenin vizyonu, stratejisi, ana 
başarı unsurları belirlenmiştir.  

Kümenin vizyonu: 

“Akdeniz yat imalatı ve deniz turizminde cazibe merkezi olmak” 

Vizyona ulaşmayı sağlayacak strateji: 

“Üstün nitelikli müşteri ihtiyacına göre düzenlenmiş yat, yat hizmetleri ve 
turistik teknelerde Akdeniz’de lider olmak” 

Kümenin Ana Başarı Unsurları: 

• Uygun İş ve Tersane Ortamı 
• Dünya Klasmanında Denizcilik Altyapısı 
• Bodrum’da Yetişmiş Yetenekli Zanaatkar ve Tekniker (Orta Seviye) Havuzuna Erişim 
• Bodrum Kümesinin Mükemmel Bir Tersane Ününe Sahip Olması 
• Kıyı Şeridinin Çevre Açısından Korunması 
• Etkili Küme Liderliği ve Yönetim 

olarak belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda önerilen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir. 

Yukarıda yer alan ana başarı unsurlarının belirlenmesinden sonra Çalışma Grubu Üyeleri ve 
KPG Projesi uzmanları tarafından gerekli yetenek ve kabiliyetler ve küme faaliyetleri 
belirlenmiştir. 

Küme Faaliyetleri  ‘09 – ‘10 ‘11 - ‘12 ‘13 - ‘14 ‘15 - ‘16 ‘17 - ‘18 

Ana paydaşı Küme olmak üzere Denizcilik Okulunun kurulması            

Denizcilik Okulu faaliyetlerinin sürdürülmesi ve genişletilmesi           

Tersane ve iş çevresinin geliştirilmesi             

Standartların korunması için gözetim/izleme sistemi           

Küme altyapısı için bir Master Planı’nın geliştirilmesi            

Master Plan’ın yürürlüğe konması           

Uluslararası pazarda tanıtım ve güven kazanmak için ağ oluşturulması            

Ağın genişletilmesi           

Küme Çevre Destek Merkezinin kurulması           

Küme Çevre Destek Merkezinin sürdürülmesi           

Küme Danışma Kurulunun ve Küme Yönetim Ekibinin kurulması           

Küme Gelişim Ajansı’na dönüşmek            

Küme, küme dahilindeki temel kurumlardan ve liderlerden teşkil edilen bir Danışma Kurulu 
tarafından yönetilebilir. Danışma Kurulu Küme’ye stratejik yön verecektir ve Küme Yönetim 
Komitesi, Danışma Kuruluna karşı sorumlu olacaktır.  

Danışma Kurulu, üyelerinden beşini Küme’nin yönetim sistemini yürütme organı olan Küme 
Yönetim Komitesini (KYK) oluşturmaları için seçebilir. Kuruldaki pozisyonlara (hem danışma 
hem de yönetim kurulları) herhangi bir ücret ödenmeyecektir. KYK başlıca küme 
faaliyetlerinin uygulanmasından (ya da bir kez geliştirildikten sonra Küme İş Planı’nın 
uygulanmasından) sorumlu olacak profesyonel bir küme yöneticisini (ücret verilen bir 
pozisyon) istihdam edecektir.  

Yol Haritası 
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Yapılan saha çalışması ve takip eden çalıştaylar sonucunda Küme’nin başlangıç 
aşamasında ve gelişmekte olan bir küme olduğu tespit edilmiştir.  

Küme’nin en önemli gereksinimlerinden biri kümelenmeyi hızlandıracak doğal bir liderdir.  
Çalıştaylara katılım ve ilgi seviyesi yüksek olmasına rağmen yol haritası hazırlanırken lider 
olmamasının sıkıntıları yaşanmıştır. Yönetişim bağlamında, Çalışma Grubu Üyeleri 
Küme’nin Küme dâhilindeki temel kuruluşlardan ve lider konumundaki bireylerden ve 
yönetimin üyeleri; imalatçı dernekleri, ticaret odası, meslek komitesi ve kooperatif 
temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu tarafından teşkil edilebileceği konusunda 
mutabık kalmışlardır. Danışma Kurulu Küme’ye stratejik yön verecektir ve Küme Yönetim 
Komitesi, Danışma Kuruluna karşı sorumlu olacaktır. Zaman içerisinde, bu kuruluş, örneğin; 
politikaya, yönetime ve insan kaynakları gelişimine odaklanan uzmanlaşmış personeli ile 
tam bir Küme Gelişim Ajansı’na dönüşebilir.  

Çalışmalar süresince birçok küme girişimi/faaliyeti belirlenmiş; ancak bunların nasıl hayata 
geçirileceği ve koordine edileceği konusunda fikir birliğine varılamamıştır. Küme içinden bu 
işlerin yürütülmesi için profesyonel bir yöneticinin istihdam edilmesi fikri ortaya atılmış; ancak 
bu kişinin giderleri için finansal kaynak ayrılamayacağı yönünde, yine küme içinden itiraz 
gelmiştir.  

Küme içinde rekabetin özellikle fiyat odaklı olması ve sadece nakit girişi sağlamak amacıyla 
maliyetin altında satış fiyatı verilmesi, Küme’de yer alan firmaların pazarlama ve finansman 
konusunda yetkinliklerini geliştirmeleri gerekliliğini göstermektedir. Bu alanlarda eğitim 
alınması bir öneri olarak sunulmuştur. 

Markalaşma için ilk adım atılmış ve ‘’Bodrum Guleti’’ için coğrafi işaretleme alınması için 
girişimde bulunulmuştur. Ancak tanıtım için küme olarak dünyaca tanınmış medya 
kanallarının kullanılması gerektiği, fuarlara küme olarak katılım sağlanmasıyla maliyetin 
düşürülebileceği belirtilmiştir. Yurt dışındaki başarılı örnekleri incelemek fikrine sıcak 
bakılmaktadır. 

Raporun “Küme Analizi” bölümünde de bahsedildiği üzere, yat turizmi ve yat imalatının 
gelişmesi, turizmin gelişmesi ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, Küme Bodrum’da turizmin 
daha da gelişmesini istemektedir; ancak mevcut durumda, turizm sektörünün lehine alınan 
bazı kararlar, yat imalatı ve yat turizmi kümesini olumsuz etkilemektedir.  

Bodrum’da yat turizminin gelişimi için deniz turizminin geliştirilmesi, bağlama ve çekek 
yerleri kapasitesinin arttırılması ve bürokratik engellerin kaldırılması gereklidir. Diğer önemli 
faktörler ise kıyıların korunması, çarpık yapılaşmaya izin verilmemesi, denizin kirletilmemesi, 
doğanın korunmasıdır.  

Yerli yatlara uygulanan yüksek vergi oranlarının düşürülmesi, yat imalat talebinin artmasına 
ve kümenin gelişmesine katkıda bulunacaktır.   

Firmaların; kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları dâhilinde, firma ihtiyaçlarına karşı 
gösterdiği duyarlılık konusunda genel olarak olumsuz görüşlere sahip oldukları gözlenmiştir. 
İlgili kamu kurumlarının Küme’nin sorunları ve dinamikleri konusunda bilgilendirilmesi bu 
sorunun çözülmesine katkıda bulunacaktır. 

Yat tipleri, kullanılan malzeme ve boyları değiştikçe, alınan siparişler arttıkça, ara eleman 
ihtiyacı da artış göstermektedir. Açılacak olan Meslek Yüksekokulunda yat ve tekne 
imalatına yönelik ara eleman yetiştirilmelidir. Bu bölümlerin Bodrum’da eğitim vermesi, iş 
yerinde eğitim ve staj imkânı sağlayacak ve eğitim kalitesini yükseltecektir. 

Devlet politikaları, bürokrasi ve yetersiz altyapı küme aktörleri tarafından en büyük sorunlar 
olarak ifade edilmiştir. Özellikle turizm sektörü ile yer konusunda yaşanan rekabetin ve yat 

Sonuçlar 
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imalatı ruhsatı almak için on iki ayrı kurumdan izin alınmasının kümeyi olumsuz yönde 
etkilediğini belirtilmiştir. Gerekli düzenlemeler için ilgili kamu kurumlarının bilgilendirilmesi 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Firmaların çoğu DTM, İGEME ve KOSGEB destekleri gibi pek çok teşvikten 
faydalanmadıklarını, üniversite ile ortak projeler yapmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, Küme 
ve ilgili endüstriler hakkında istatistiksel bilginin sınırlı olduğu göz önünde bulundurulursa, 
Muğla Üniversitesinin bu yönde Küme ile ortaklaşa çalışmalar yapması iyi bir başlangıç 
olacaktır. 

Rapor, yukarıda belirtilmiş olan hususlarla ilgili detaylı bilgiler sunmaktadır.   
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1. Giriş 

1.1. Arka Plan ve Çerçeve 

Mart 2007’de başlatılan “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” (Proje) AB 
tarafından finanse edilmekte ve bir “Strateji Belgesi” geliştirilmesi suretiyle Türkiye’de ulusal 
kümelenme politikasının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sözleşme 
makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) olan Projeyi, uluslararası bir konsorsiyumun 
teknik desteği ile T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) yürütmüştür. 

Projenin üç temel bileşeni bulunmaktadır: “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi ve 
Uygulanması için Kapasite Geliştirilmesi (I.Bileşen)”, “Ulusal Kümelenme Politikasına temel 
teşkil edecek Strateji Belgesinin Geliştirilmesi (II.Bileşen)” ve “Küme Haritalama ve Küme 
Analizi (III.Bileşen)”. Tüm bileşenler birbirine bağlı olmakla birlikte ikinci ve üçüncü bileşen 
arasındaki ilişki saha deneyimlerinin ve küme analizi sırasındaki bulguların “Strateji 
Belgesi”ne uygun bir şekilde yansıtılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Proje’nin müdahale mantığı geliştirilirken iş kümelerinin belirlenmesi ve yol haritalarının 
hazırlanması için üç aşamalı bir plan öngörülmüştür. Bu çerçevede; öncelikle Türkiye’deki iş 
kümelerinin belirlenebilmesi için istatistiksel bir haritalama çalışması yapılması, çalışmada 
belirlenecek iş kümeleri arasından on tanesinin önceliklendirilmesi ve bu iş kümeleri için yol 
haritalarının geliştirilmesi planlanmıştır. Ancak bu plan pratikte karşılaşılan sorunların da 
etkisiyle yeniden gözden geçirilmek suretiyle, yerel ve ulusal dinamikleri dikkate alacak 
şekilde geliştirilmiştir. 

Şekil 1: Muhtemel Seçim Ölçütleri 

İhracat

(+)
Güncel, 
Nesnel, 
Detaylı

(-)
Hizmet

(?) Gelişmekte olan Kümeler

İstihdam / İşletme Adedi

(+)
Nesnel,
Detaylı

(-)
Eski,

Kayıt-dışı

(?) Gelişmekte olan Kümeler

İlin Ekonomik Gelişmişliği

(+)
Nesnel,

(-)
Eski (2001)

(?) Bilecik (Seramik), Uşak (deri)
(?) Bölgesel kümeler (otomotiv)

Sektörel Seçim

(+)
güncel (ihracat)

(-)
Öznel, Eski (istihdam, 

işletme)

(?) Deri: Çorlu, Menemen, Uşak; (?) Turizm: Antalya, 
Muğla ...; (?) Gelişmekte olan Kümeler

Politika Öncelikleri

(+)
Nesnel

(-)
Belirsiz

Katma Değer (?)
Yenilikçilik potansiyeli (?)

?
• Tamamen nesnel ölçütlere dayalı seçim yapmak neredeyse imkansız, 
• Sadece en iyileri seçmek çözüm değil,
• Neden X? sorusunun cevabı kolay ama Neden Y değil? Sorusunu cevaplamak zor

Küme Haritalama Çalışma Grubu III. Toplantısı, 05 Mayıs 2008, Ankara,Sayfa 6  

III. Bileşen çerçevesindeki faaliyetler ulusal çapta yapılan bir istatistiksel haritalama 
çalışması ile başlatılmıştır. AB ve ABD’de yürütülen haritalama çalışmalarından 
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faydalanılarak “3 yıldızlı” bir derecelendirme sistemini2 temel alan haritalama çalışması 32 
“küme kategorisi”3 belirlemiştir.  

İstatistiksel haritalama çalışmasını takiben “Önceliklendirme” yaklaşımının geliştirilebilmesi 
için yerelde dört vaka çalışması yapılmıştır. Hem istatistiksel çalışmanın hem de vaka 
çalışmasının sonuçları, küme seçimi (veya önceliklendirilmesi) için en makul ve verimli 
yaklaşımın Proje’nin bir “öğrenme deneyimi” olarak kullanılması olduğu gerçeğini ortaya 
koymuştur. Bu sayede Proje’nin ana paydaşlarının (farklı kamu kurumları) iş kümelerinin 
seçimi ve desteklenmesi ile ilgili konularda Proje kapsamındaki faaliyet ve deneyimlerden 
yararlanması hedeflenmiştir.  

Buna bağlı olarak ana paydaşlarla iletişimin sağlanabilmesi amacıyla Küme Haritalandırma 
Çalışma Grubu (HÇG) kurulmuştur. Küme Haritalandırma Çalışma Grubu’nda Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’na ek olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, KOSGEB, TOBB, TÜBİTAK ve 
TİM temsil edilmiştir. Çalışma grubu üyeleri küme seçim sürecinde aktif rol alarak, seçim 
yaklaşımının ortak bir şekilde belirlenmesi üzerinde karara varmış ve hazırlanan küme 
seçim anketini yanıtlamıştır.   

Ana paydaşlara iletilen küme seçim formu ile paydaşlardan öncelikle küme analizi ve yol 
haritası geliştirilmesi sürecinden kurumsal beklentilerini belirtmeleri istenmiş ve her tema 
için iki iş kümesi seçerek önerilerini gerekçelendirmeleri talep edilmiştir. Küme seçim formu 
ile birlikte seçilebilecek iş kümeleri için uzun bir liste de paydaşlara iletilmiştir. Ancak ana 
paydaşların önerilerini yaparken bu liste ile kısıtlı kalmamaları ve yeni öneriler 
getirebilecekleri açıkça ifade edilmiştir. Ana paydaşların küme seçim formunu rahatlıkla 
doldurabilmelerini sağlamak üzere Proje Koordinasyon Birimi (PKB) üyeleri ile Teknik 
Destek Ekibi (TDE) üyeleri tüm paydaşları 13 Haziran ve 26 Haziran 2008 tarihleri arasında 
ziyaret etmişlerdir. Ana paydaşlardan gelen cevaplar DTM tarafından toplanarak analiz için 
Teknik Destek Ekibine iletilmiştir. TDE gelen yanıtları inceleyerek gerekli ek araştırmaların 
yapılmasını sağlamıştır. Son olarak HÇG üyelerinin nihai yorumlarını almak üzere 
düzenlenen toplantıda yol haritası hazırlanacak iş kümeleri listesi üzerinde fikir birliğine 
varılmıştır.   

Seçim sürecinin temelini oluşturan tematik yaklaşım, küme analizi ve küme geliştirme 
konusundaki ulusal ve uluslararası kaynakça taranarak geliştirilmiştir. Tematik yaklaşım ile 
sadece istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılacak bir seçimin taşıdığı risklerin azaltılması 
amaçlamıştır. Tematik yaklaşımın bir diğer faydası politika geliştirilme sürecine 
sağlayabileceği doğrudan katkıdır. Burada bir kez daha belirtilmesi gereken önemli bir 
husus, bu sürecin ana amacının süreç içinde ortaya çıkan temel bulguların politika 
geliştirilmesi sürecine doğru şekilde yansıtılmasıdır. Bu çalışma Türkiye’de farklı tiplerdeki iş 
kümelerinin nasıl harekete geçirilebileceği ve nasıl desteklenebileceği hususunda Proje 
paydaşlarının beklenti ve rollerinin tanımlanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
Dolayısıyla bu tematik çalışmalar benzer karakterdeki iş kümeleri tarafından da 

                                                 
2 Derecelendirme sistemi 3 parametreye dayanmaktadır: büyüklük, başatlık ve uzmanlaşma. Büyüklük: İş kümesindeki istihdam belirli bir 
seviyeyi aşarsa, iş kümesinin olumlu ekonomik etkilerinin oluşma ihtimali artar. Büyüklük bir ilde belirli bir küme kategorisindeki istihdamın o 
küme kategorisindeki ulusal istihdama oranı olarak ifade edilebilir. Anılan oranın %7’nin üzerinde olduğu durumlarda ilgili ildeki küme kategorisi 
büyüklük parametresinden bir yıldız almaktadır. Başatlık: İş Kümesindeki istihdam bölgenin genel istihdamı içinde belirli bir ağırlığa sahipse iş 
kümesinin yarattığı etkileşim, bağlantılar ve yayılma etkisi ile oluşan değer diğer bölgelerden daha fazla hissedilir. Başatlık, bir ilde belirli bir 
küme kategorisindeki istihdamın o ildeki toplam istihdama oranı olarak ifade edilebilir. Anılan oranın %7’nin üzerinde olduğu durumlarda ilgili 
ildeki küme kategorisi başatlık parametresinden bir yıldız almaktadır. Uzmanlaşma: İş kümesindeki istihdam belirli bir kategoride ulusal bazda 
bir ağırlığa sahipse iş kümesi kendi bölgesinde ilgili yatırımları çekmekte başarılı olmuştur; yayılma ve bağların etkisi daha güçlüdür. 
Uzmanlaşma parametresi bir ilde belirli bir küme kategorisindeki istihdamın o ildeki toplam istihdama oranının, aynı küme kategorisindeki ulusal 
istihdamın toplam ulusal istihdama oranından büyük olup olmadığını tespit eder. Bir küme kategorisinin bir ildeki “başatlık” oranı, eğer aynı 
küme kategorisindeki ulusal istihdamın toplam ulusal istihdama oranından büyük ise, ilgili ildeki küme kategorisi uzmanlaşma parametresinden 
bir yıldız almaktadır.  
3 “Ampirik olarak bir arada faaliyet gösterdiği tespit edilen iktisadi faaliyet kolları küme kategorilerini oluşturur” EU Cluster Observatory. 

İş kümelerinin analizi ve yol 
haritalarının hazırlanmasına 

ilişkin süreç “Öğrenme 
Deneyimi” olarak 

tasarlanmıştır. 
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yararlanılabilecek bir rehber niteliği taşıyacaktır. Tematik yaklaşıma göre seçilen iş kümeleri 
aşağıda belirtilmektedir. 

Tablo 2: Temalar ve İş Kümeleri 
İnovasyon ve 
Girişimcilik  

Aktörler arasında iş 
ağlarını geliştirme 

Küme Oluşturma Faktör Koşulları Küme Tabanı 

 Mersin İşlenmiş 
Gıda*, 

 Ankara Yazılım  

 Ankara Makine*  
 Denizli-Uşak Ev 

Tekstili* 

 Konya Otomotiv 
Parça ve Aksamları  

 Muğla Yat Turizmi ve 
Yat İnşa  

 Manisa Elektrikli 
Elektronik Ürünler  

 Marmara Otomotiv 

 Eskişehir, Bilecik, 
Kütahya Seramik 

 İzmir Organik Gıda 

* Tabloda sunulmakta olan bazı iş kümelerinin isimleri saha çalışmaları esnasında duyulan ihtiyaç üzerine ve yerel paydaşların talepleri 
doğrultusunda değiştirilmiştir.  

1.2. Yol Haritalarının Geliştirilmesi Süreci 

Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi yol haritası da diğer yol haritaları gibi geniş katılımlı bir süreç 
içinde işletmeler, kamu kurumları, akademik kurumlar, araştırma kurumları ve ilgili küme 
aktörlerinin katkıları ile hazırlanmıştır.  

Bu ve diğer yol haritalarının geliştirilmesi için benimsenen yöntem Projenin temel 
önceliklerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla bir taraftan iş kümesinin nasıl daha rekabetçi 
olabileceğini gösteren bir yol haritasının oluşturulması hedeflenirken, diğer taraftan 
kümelenme politikasının geliştirilmesi sürecine katkı sağlamak amacı ile politik ve kurumsal 
önerilerin süreç içerisinde oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Bu bölümde; öncelikle yol haritasının geliştirilmesi süreci hakkında bilgi verilmesi, 
sonrasında da yerelde benzer çalışmaları yürütmeyi planlayan paydaşlar için bir rehber 
niteliği taşıması hedeflenmektedir.  

1.2.1 Farkındalık Yaratma 

Küme seçim sürecinin tamamlanmasından sonra seçilen iş kümelerine düzenlenen tanışma 
(keşif) ziyaretleri ile yerel paydaşlara Proje’nin hedefleri ve yol haritası süreci ile ilgili bilgi 
verilmiştir. Bu tanışma ziyaretleri Ankara’da kurumlar arası iletişim ile gerçekleştirilen seçim 
sürecinin yerel dinamiklerle uyum içinde olup olmadığını test etmeyi hedeflemiştir. Bu 
ziyaretler sırasında Proje ekibi yerel paydaşlarla görüşerek yol haritasının geliştirilmesi için 
yerelde yeterli isteklilik ve desteğin bulunup bulunmadığını test etmiştir. 

Ziyaretlerin bir diğer amacı da düzenlenecek faaliyetlerde yerel koordinasyonu sağlayacak 
kurum ve kuruluşların belirlenmesi olmuştur. Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi için tanışma 
ziyareti Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla 8 Eylül 2008’de gerçekleştirilmiştir. 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya potansiyel yerel 
paydaşlar arasında olan Bodrum Yat İmalatçıları Kooperatifi, Muğla Üniversitesi ve üretici 
firmalar katılmıştır. Yapılan görüşmelerde Muğla’da üretilen yatların %80’inin Bodrum’da 
yapıldığı ve çalışmanın Bodrum’a yoğunlaşmasının daha sağlıklı olacağı bilgisi alınmıştır. 

Farkındalık yaratmak için yürütülen ikinci faaliyet yol haritası sürecinin başında genel 
katılıma açık olarak gerçekleştirilen “Bilgilendirme Semineri”dir. Muğla Valiliği, Bodrum 
Belediyesi, Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü, Muğla Kültür Turizm İl Müdürlüğü, 
Muğla Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Liman Başkanlığı, Muğla 
Üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Deniz Ticaret 
Odası, Fethiye Deniz Ticaret Odası, firma ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile 3 Kasım 
2008 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde hem Proje’nin tanıtımı yapılmış 
hem de yol haritası sürecinin ayrıntıları katılımcılarla paylaşılmıştır. Bilgilendirme Semineri 
Küme’nin ihtiyaçlarının iş kümesinin aktörleri ile tartışıldığı etkileşimli bir seminer olarak 
tertip edilmiştir. Tartışmaları yönlendiren iki anket çalışmasının sonuçları bu raporda ilgili 
bölümlerde sunulmaktadır.   
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1.2.2 Küme Analizi 

Küme analizi, masa başı araştırmalarıyla başlatılarak, paydaşlarla görüşmeler, odak grup 
ve çalışma grubu toplantıları gibi birincil araştırma faaliyetleri ile devam etmiştir. Bu 
çalışmaların tümü bu raporda saha çalışmaları olarak adlandırılmaktadır. Saha 
çalışmalarının yürütülmesinin amacı iş kümesinin rekabet gücünü avantajları ve 
dezavantajları ile birlikte daha iyi kavrayabilmek ve ön saha çalışması raporunu özenle 
ortaya koyabilmektir.  

Bodrum Yat İmalatı iş kümesi için de süreç saha çalışmaları ile başlatılmıştır ve Proje ekibi 
firmalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle mülakatlar 
gerçekleştirmiştir. Saha çalışmaları sırasında çalışma grubu üyelerinin belirlenmesi de 
hedeflenmiştir. Saha çalışmaları (özellikle ikili firma ve kurum görüşme ve mülakatları) 
çalışma grubu toplantıları sırasında da devam etmiş ve bu şekilde saha çalışmasının 
bulgularının güçlendirilmesi sağlanmıştır.  

Firma seviyesinde mülakatların gerçekleştirilmesi sadece bu iş kümesi için değil tüm iş 
kümeleri için oldukça zor olmuştur. Bir iş kümesini başarılı bir şekilde analiz edebilmek için 
iş kümesini oluşturan firmaların analiz sürecine etkin katılımı ve bilgi paylaşma konusunda 
istekli olmaları gerekmektedir. Ancak, analiz yapılan firmaların birçoğunda gerekli bilgiye 
ulaşılması zor olmuştur.  

İş kümelerinin rekabet güçlerinin analizi sırasında Prof. Michael Porter’ın Rekabet Elması 
modelinden yararlanılmıştır. Aşağıda detayı verilen bu çerçeve; dört ana, iki yan parametre 
kullanarak iş kümesinin rekabet gücünü incelemektedir: 

• Faktör (girdi) Koşulları: Faktör (girdi) koşulları parametresi çerçevesinde [ihtisaslaşmış] 
işgücü, hammadde, bilgi kaynakları, fiziki altyapı, finansman gibi iş kümesinin 
rekabetçiliğini etkileyen unsurlar analiz edilmektedir. 

• Talep Koşulları: Rekabet Elması yaklaşımı, talep koşulları parametresi çerçevesinde 
yerel (ulusal veya bölgesel) talebin doğasını ve yapısını incelemektedir. Özellikle yerel 
talebin incelenmesinin nedeni yerel talebin bazı özelliklerinin iş kümeleri için rekabetçi 
üstünlükler sağlaması olarak özetlenebilir. Örneğin, yerel talebin sofistike (beklentisi 
yüksek) olması iş kümesindeki firmaların daha yenilikçi ürünler geliştirmesi yönünde 
baskı oluşturur ve küresel rekabet ortamında iş kümesi firmalarının bazı yönelimleri 
daha erken fark ederek önlem almalarını sağlayabilir. Yerel talebin büyüklüğü veya 
büyüme potansiyeli de iş kümelerinin rekabetçi kapasiteleri üzerinde etkili olabilir 
(“Rekabet Elması” yöntemi her ne kadar sadece yerel talebi dikkate almakta ise de 
Proje kapsamında yapılan çalışmalarda küresel talep ve ihracat pazarları da dikkate 
alınmıştır).  

• İlgili ve Destek Sektörler: Bir iş kümesinin rekabet gücü o iş kümesi ile ilgili ve/veya 
destek sektörlerin rekabetçiliği ile doğrudan alakalıdır. Dünyanın en iyi otellerine sahip 
bir turizm iş kümesi, diğer hizmet sektörlerinin rekabetçi olmadığı bir coğrafyada faaliyet 
gösteriyorsa, söz konusu hizmet sektörlerinin rekabetçi olduğu turizm iş kümelerine 
göre daha dezavantajlı bir durumda olacaktır.   

• Şirket stratejileri ve rekabet (iş) ortamı:  Rekabet elmasının bu boyutu iş kümesini 
oluşturan firmaların izledikleri stratejiler ve birbirleri ile nasıl bir rekabet içinde olduklarını 
incelemektedir. Yapıcı ve yoğun bir rekabet ortamı firmaların rekabetçiliklerini olumlu 
etkiler. Yerel iş ortamının kalitesi (girişimcilik seviyesi, yabancı sermaye vb.) de bu 
parametre altında incelenmektedir.   

• Devlet (kamu): İş kümelerinin rekabetçilikleri kamusal politikalarla ve kamusal 
kurumların (merkezi ve yerel) iş kümesinin ihtiyaçlarına duyarlılıkları ile yakından 
ilgilidir.  
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• İşbirliği Yapılan Kurumlar: İş kümelerinde firmalara ve kamu kurumlarına ek olarak iş 
birliği yapılan kurumlar olarak ifade edilebilecek birçok kurum ve kuruluş yer almaktadır. 
Türkiye’de bu tür kurumların arasında üniversiteler, odalar, birlikler, dernekler, vakıflar, 
federasyonlar, organize sanayi bölgeleri, araştırma kurumları ve benzeri yapılar yer 
almaktadır. 

Şekil 2: Rekabet Elması 

Şirket Stratejisi 
ve Rekabet 

Ortamı

İlgili ve Destek 
Sektörler

Faktör
(girdi)
Şartları

Talep Koşulları

Devlet 
(Kamu)

İşbirliği 
Yapılan 

Kurumlar

 

İş kümelerinin rekabet güçlerinin değerlendirilmesi için başka yöntemlerin kullanılması 
mümkündür. Ancak uzun yıllardır kullanılan Rekabet Elması modeli iş kümelerinin rekabet 
güçlerini analiz etmek için iyi kurgulanmış bir araç olarak itibar görmektedir. Bu çerçeve için 
detaylı bilgiye raporun ikinci bölümünde ulaşılabilir.4 

1.2.3 Çalışma Grupları Süreci 

Daha önce belirtildiği gibi saha çalışmaları sırasında belirlenen küme aktörlerinin 
katılımlarıyla oluşturulan küme çalışma grupları, yol haritası hazırlama sürecinin bel 
kemiğini teşkil etmiştir. Çalışma grubu toplantılarında; kümelenme yol haritasının ana 
unsuları olan (1) ortak vizyon, (2) iş kümesi stratejisi, (3) ana başarı unsurları, (4) gerekli 
yetenek ve kabiliyetler, (5) küme geliştirme faaliyet planı ve (6) yönetişim yapısı,  Proje 
kapsamında çalışan danışmanların desteği ile çalışma grubu üyeleri tarafından 
geliştirilmiştir (çalışma gruplarının katılımcı listeleri ve gerçekleştirilen ilgili diğer tüm 
görüşmelerle ilgili listeler bu raporun eklerinde yer almaktadır).  

Yukarıda açıklanan katılımcı süreç yol haritası geliştirilmesi sırasında mümkün olduğu kadar 
çok iş kümesi aktörünü sürece dâhil etmeyi hedeflemektedir. Böylece tüm yerel paydaşların 
görüş ve önerilerinin yol haritasına yansıtılması ve yerel sahiplenmenin oluşturulması 
amaçlanmıştır.  

                                                 
4 Okuyuculara ayrıca Michael E.Porter’in bu konudaki çalışmalarını, özellikle Ulusların Rekabet Üstünlükleri (Competitive Advantage of Nations) kitabını gözden 
geçirmeleri önerilir.  
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Yol haritası Proje tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yarattığı ivmeyi sürdürebilmek için 
kısa vadede uygulanabilecek bir dizi ardışık veya eşzamanlı aktiviteyi kapsayacak şekilde 
yapılandırılmıştır.  

Proje kapsamında yol haritası hazırlanan iş kümelerinde üç veya dört çalışma grubu 
toplantısı yaklaşık iki aylık bir süre içerisinde yapılmıştır. Yurtdışındaki benzer çalışmaların 
yaklaşık bir yıl sürdüğü hatta bazı durumlarda küme aktörlerinin bir arada iş yapabilme 
geleneklerinin oluşması için özel kaynak (finansman) tahsis edilebildiği de görülmektedir. 
Dolayısıyla, çalışma grubu üyelerinin Proje sonrasında da bir araya gelmeye devam ederek 
belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik girişimleri başlatmaları ve kamu 
kurumları ile ilişkilerini sürdürmeleri yol haritasının başarıyla uygulanması için büyük önem 
taşımaktadır. Yol haritası hazırlanırken kabul edilen en kritik varsayım küme aktörleri 
arasında yol haritasının uygulanmasını tetikleyebilecek gerekli liderlik, gönüllülük, iyi niyet 
ve güvenin varlığıdır. 

1.3. Tematik Yaklaşım 

Daha önce belirtildiği gibi, Proje IKED (İsveç Uluslararası Bilgi Ekonomileri ve İşletme 
Geliştirme Organizasyonu) ve TCI (Rekabetçilik Enstitüsü) tarafından yayınlanan “Küme 
Politikaları Beyaz Kitabı”ndan yararlanmıştır. Sözkonusu rapor kümelenme alanında en 
kapsamlı kaynakça taramalarını kapsamakta ve kümelenmeleri daha geniş bir ekonomik 
bağlamda sunmaktadır. Aynı zamanda kümelenmelerin temel özellikleri, faydaları, riskleri 
ve politika önlemlerini farklı deneyimler ışığında incelemektedir.  

Beyaz Kitap kümelenme ile ilgili tedbirlerin iki ana hedef altında gruplanabileceğini 
belirtmektedir: (a) Küme Dinamiklerinin Geliştirilmesi ve (b) Küme Ortamının İyileştirilmesi.  

• Küme dinamiklerinin geliştirilmesi Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve girişimciliğin 
teşvik edilmesi, aktörler arası iş ağlarının beslenmesini ve küme oluşturma 
faaliyetlerinin kolaylaştırılması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla bu spesifik 
amaçtan ortaya çıkan üç tema “İnovasyon ve Girişimcilik”, “Aktörler Arası İş Ağlarının 
Oluşturulması” ve “Küme Oluşumu”dur.  

• Küme ortamının iyileştirilmesi ise iş kümesinin rekabet gücü üzerinde büyük etkiye 
sahip olan “Faktör Şartlarının Güçlendirilmesi” ve “Küme Tabanının Geliştirilmesi”ni 
kapsar.  

Dolayısıyla Proje kapsamında üretilen küme yol haritaları “tematik” yapıdadır. Bu bölümde 
yol haritası geliştirilmesi sürecindeki ana tema aktarılmakta ve küme geliştirilmesi için önemi 
ve ilgisi tartışılmaktadır. Her tema spesifik bir odakta yoğunlaşmakla birlikte temalar 
birbirinden bütünüyle ayrı değerlendirilemez ve kuşkusuz birbiri ile çakışan alanlar da 
bulunmaktadır. Bu nedenle her iş kümesi için bir “ana tema” belirlenmiş ve analiz ile yol 
haritası geliştirme çalışmalarının dayanak noktası bu ana tema olmuştur. Ancak bu temalar 
arasında birbiriyle bağlantıların olacağı kabulü ile bütünsel bir yaklaşım benimsenmiş ve 
ilgili diğer temalar ikincil temalar altında incelenmiştir.  

1.3.1 Ana Tema: Küme Oluşumu 

IKED ve TCI tarafından yayınlanan “Küme Politikaları Beyaz Kitabı”nda “küme oluşumu” 
politika geliştirme ve uygulama ile ilişkili ve küme rekabet gücü üzerinde etkisi olan a) 
inovasyon sistemi içindeki aktörler arası etkileşim b) bilgiye ilişkin hatalar c) küme 
kurumsallaşması ve farkındalık konularına cevap getiren araç ve eylemlerden yararlanılan 
bir süreç olarak tanımlanmıştır.  
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Küme oluşumuna ilişkin eylemler öncelikle küme ortakları arasında işbirliği ve ağ yapılarının 
oluşturulmasını teşvik eder. İşbirliği ve ağ yapılarının artması farklı aşamalarda olumlu 
sonuçlar getirse de, küme ortakları arasında üst düzeyde işbirliğini sağlayan temel faktör 
inovasyon kabiliyetidir. Bu kapsamda küme oluşumu, öncelikle küme ortaklarının kümenin 
rekabet potansiyelini artıracak hizmetlerin sağlanması konusunda katılımlarını sağlayacak 
faaliyetlerle ilişkilidir. 

Saha çalışması ve çalıştaylarda belirtilen nokta, Kümede sosyal sermayenin gelişmemiş 
olduğu ve firmalar arası ağların pratikte mevcut olmadığıdır. Gelişmiş kümelerde görülen ve 
küme oluşumu için kendiliğinden gelişen süreç Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinde 
gözlenmemektedir.  

Birçok firma, kilit oyuncular arasındaki açık iletişim ve şeffaflık eksikliğinin bir  sonucu olarak 
güven eksikliğinin mevcut olduğunu belirtmişlerdir. Bu gibi durumlarda küme girişimleri, bilgi 
paylaşımını arttırmak ve gelişmiş bilgi ağları kurmak yoluyla güven kazanılmasını 
sağlayabilir.   

Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinde iş ilişkilerini ve iletişimi arttırmak için planlı ve organize bir 
şekilde fırsatlar geliştirilmesi gerekmektedir.  

Kümelenmenin etkili bir analizi, gerek kümelenme yapısının oluşumunda gerekse erken 
dönem kümelerden, gelişmiş kümelere geçişi desteklerken küme dinamiği ve küme 
çevresinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.  

Bir kümenin başarılı olmasında gerek kolektif gerekse münferit olarak küme ortaklarının 
yeterliklerini tanıtacak bir küme kimliği ya da markasına sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. 
(Başka bir çerçevede ise küme kimliği ve markası, küme içinde güven ve saygı unsurlarına 
etki etmektedir). Küme kimliğinin geliştirilmesi ve tanıtılması yerel, bölgesel ve ulusal karar 
mekanizmalarını küme yapısı ile destek programların geliştirilmesine yöneltir. 

1.3.2 İkincil Tema  

Daha önce belirtilen hususlara ek olarak IKED ve TCI tarafından yayınlanan “Küme 
Politikaları Beyaz Kitabı”, “kümelenme oluşumu”na ek olarak dört farklı politika alan ve 
aracını tanımlar - yeni teknoloji ve büyüme, aktörler arası ağ yapısının oluşturulması, faktör 
pazarları ve küme temeli- Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi “küme oluşumu” ana temasının 
yanı sıra ikincil olarak bu dört alana odaklanacaktır.  

• Yeni teknoloji ve büyüme: Küme ortaklarının bilgiye dayalı eksiklik, fırsatların 
kaçırılması ya da fırsatlara erişim mekanizmalarının olmamasından dolayı inovasyon, 
Ar-Ge ve rekabet girişimlerine yönelik engellerin olmadığının temin edilmesi 

• Aktörler arası ağın oluşturulması5: Tedarik zinciri ya da bir projede yer alan küme 
ortakları arasında etkili küme ilişkilerinin/iletişiminin ve işbirliğinin temin edilmesi.  

• Faktör koşullarının iyileştirilmesi: Küme çevresinin eksik ya da az gelişmiş (örn: 
tecrübeli ya da uzmanlaşmış iş gücü) faktörlerinin geliştirilmesi.  

• Kümelenme temeli: Devlet yönetmelik ve mevzuatlarının kümenin inovasyon ve rekabet 
aktivitelerini engellememesi; kümeleri destekleyecek doğrudan ve dolaylı altyapının 
elverişli ve etkili bir birleşiminin sağlanması, sosyal sermaye ve iletişimin uygun ve 
işlevsel bilim, teknoloji ve Ar-Ge çerçevesi ile birlikte yer alması.  

                                                 
5 Küme Politikaları Beyaz Kitabı’na göre (IKED ve TCI tarafından hazırlanan) “aktörler arası ağın oluşturulması, hem küme içinde hemde küme dışından bilginin 
yayılması sürecine atıfta bulunmaktadır. İşbirliği Kurumları (İK), teknoloji merkezleri, STK’lar ya da sanayi konseyleri bu işlevde hayati rol oynayabilirler. Aynı 
zamanda firmaların, kendi ARGE’leri dahil olmak üzere inovasyon için bilgi edinme ve yayma kapasiteleri ile ilgilidir.(Andersson, 1998b: Cassiman ve Veugelers, 
2002). Son zamanlarda gerek firmalar arasında gerekse üniversite ya da kamu laboratuarları arasında genişleyen ve derinleşen ARGE’’ye yönelik işbirliği firmaların 
teknolojiyi geliştirme ve teknoloji kaynağı olma kabiliyetlerini artırmıştır. (Sachwald,1998)”   

İnovasyon sistemi içinde yer 
alan aktörler arasında 

etkileşim 

Bilgiye ilişkin hatalar  

Küme kimliği (markası) ve 
farkındalık  
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2. İş Kümesi Analizi 

Daha önce de detaylı bir şekilde açıklanmış olduğu gibi, Proje kapsamında yol haritası 
hazırlanacak iş kümeleri katılımcı bir yaklaşım ile belirlenmiş olup, seçilen 10 adet iş kümesi 
arasında “Muğla Yat İmalatı ve Yat Turizmi İş Kümesi” de yer almıştır. Ancak yerel 
paydaşların da katılımı ile yapılan saha çalışmaları sonucunda, Muğla’da yapılacak analiz ve 
çalışmaların kapsamında bazı değişiklikler yapılması gerektiği yönünde bir görüş hâsıl ve 
hâkim olmuştur.  

Muğla’da üretimi yapılan yatların %80’e yakın büyük bir kısmı Bodrum’da imal edilmektedir. 
Dolayısıyla, yerel paydaşlar tarafından Proje kapsamında yapılacak çalışmaların Muğla’nın 
genelinden ziyade Bodrum’a odaklanmasının daha faydalı olacağı ifade edilmiştir. Bu karar 
esasen oldukça önemlidir. Zira “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi” Projesi 
kapsamında üzerinde çalışılan iş kümelerinde analiz birimi çoğunlukla il olarak belirlenmiştir 
(örneğin, İzmir Organik Gıda İş Kümesi).  Analizin birkaç ili kapsadığı iş kümeleri de 
bulunmaktadır (Örneğin, Marmara Otomotiv İş Kümesi, Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş 
Kümesi). Yukarıda açıklandığı şekilde analiz biriminin ilk kez ilçe seviyesine indirilmiş olması 
Proje açısından ayrı bir önem arz etmektedir.  

Dolayısıyla kapsamda yapılan birinci değişiklik Küme’nin coğrafi sınırları ile ilgilidir. İkinci 
değişiklik ise sektörel kapsama yöneliktir. Saha çalışmaları sırasında yapılan görüşmelerde, 
Kümelenme Yol Haritası’nın sadece Yat İmalatı’na odaklanması; Yat Turizmi’nin ise Yat 
İmalatı İş Kümesi açısından “destekleyici ve ilgili sektör” olarak analiz edilmesinin daha etkili 
olacağı ifade edilmiştir. Saha çalışmaları esnasında yapılan bu önerinin yerinde bir öneri 
olduğu Çalışma Grubu Toplantıları sırasında da doğrulanmıştır.  

2.1. Giriş 

Kurumlar tarafından sağlanan istatistikler farklılık gösteriyor olmakla beraber, Akdeniz 
havzasında yüzlerce marinada yüz binlerce bağlama yeri bulunduğu bilinmektedir. 2007 
yılında “Ege Akademik Bakış” adlı dergide yayınlanan “Uluslararası Pazarlarda Türk 
Marinaları’nın Çekiciliği ve Pazarlama Stratejileri6” konulu makalede Akdeniz havzasında 
715 adet marinanın bulunduğu ve bu marinalardaki bağlama kapasitesinin 315.000 olduğu 
ifade edilirken, TURSAB, sadece İspanya, İtalya ve Fransa’nın toplam bağlama 
kapasitesinin 462.000 olduğunu belirtmektedir.  

Türkiye’deki ilk marinalar 1970 yılında Kuşadası, Bodrum ve Kemer’de TURBAN tarafından 
kurulmuştur. İlk özel marina ise 1974 yılında Çeşme’de kurulmuştur. Deniz Ticaret Odasının 
Yıllık Raporu’na göre Türkiye’de toplam 5.870 yanaşma yeri bulunan (turizm yatırım 
sertifikalı) 21 marina mevcuttur. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan istatistiksel 
bilgiler ise bir miktar farklı olup, aşağıdaki tabloda sunulmuştur7. 

Tablo 3: Turizm İşletmesi Belgeli Yat Limanları 
Şehir Tür Liman  Denizdeki Kapasite Karadaki Kapasite 

Aydın/Kuşadası Ana Yat Limanı Setur Kuşadası Yat Limanı 310 0 

Muğla/Marmaris Ana Yat Limanı Marmaris Yat Limanı 676 122 

Muğla/Turgutreis Ana Yat Limanı Turgutreis Yat Limanı 455 100 

İstanbul/Ataköy Tali Yat Limanı Ataköy Yat Limanı 700 40 

Antalya/Kemer Tali Yat Limanı Akdeniz Kemer Marina 150 150 

İzmir/Çeşme Tali Yat Limanı Altınyunus Yat Limanı 90 60 

                                                 
6 Engin Deniz Eriş 
7 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 27.08.2008 tarih ve 158345 sayılı yazısı.  
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Şehir Tür Liman  Denizdeki Kapasite Karadaki Kapasite 

İstanbul/Fenerbahçe Tali Yat Limanı Amiral F. Korutürk Yat Limanı 558 0 

Antalya Tali Yat Limanı Setur Antalya Marina 169 290 

Balıkesir/Ayvalık Tali Yat Limanı Ayvalık Marina 100 0 

Muğla/Bodrum Tali Yat Limanı Milta Bodrum Marina 348 50 

Kocaeli/Gebze Yat Çekek Yeri Atabay Yat yapı kızağı donanımı 0 60 

Balıkesir/Ayvalık Yat Çekek Yeri Ayvalık Yat Çekek Yeri 0 140 

Muğla/Marmaris Yat Çekek Yeri Albatros Yat Çekek Yeri 40 48 

Muğla/Bodrum Yat Çekek Yeri Yat Lift 0 400 

Muğla/Bodrum Yat Çekek Yeri Ağanlar Yat Çekek Yeri 0 200 

Antalya/Kaleiçi Yat Yanaşma Yeri Kaleiçi Yat Limanı 90 0 

Muğla/Göcek Yat Yanaşma Yeri Club Marina 121 0 

Muğla/Marmaris Yat Yanaşma Yeri Kumlubükü Yat Kulübü 10 0 

Muğla/Fethiye Yat Yanaşma Yeri Ece Marina 230 0 

Muğla/Marmaris Yat Yanaşma Yeri My Marina Yat Yanaşma Yeri 48 15 

Toplam   4095 1675 

Tablo 4: Turizm Yatırımı Belgeli Yat Limanları 
Şehir Tür Liman Denizdeki Kapasite Karadaki Kapasite 

Mugla/Bodrum  Ana Yat Limanı Bodrum Yalikavak Yat Limanı 336 100 

İzmir/Çeşme Ana Yat Limanı Alaçatı Yat Limanı 260 250 

Aydın/Didim Ana Yat Limanı D-Marin Didim Yat Limanı 619 250 

İstanbul/Z.burnu Ana Yat Limanı Ataport Yat Limanı 1000 100 

Mugla/Bodrum Tali Yat Limanı Kaledon Marina 200 200 

Mugla/Marmaris Tali Yat Limanı Martı Marina ve Yat Yönetimi 301 70 

Mugla/Datça Tali Yat Limanı Meersea Körmen Yat Limanı 246 56 

Mugla/Turgutreis Tali Yat Limanı Alacatur Turistik Tes.  Yat Limanı 40 12 

Mugla/Marmaris Yat Çekek Yeri Marmarin Yat Çekek Yeri 0 200 

Mugla/Marmaris Yat Çekek Yeri Yat Marin Yat Çekek Yeri 0 100 

Toplam   3002 1338 

Türkiye’deki lider marina operatörlerinden olan SETUR, kendilerinin sahip olduğu ve işlettiği 
marinalardaki 3.800 bağlama yerinin ulusal kapasitenin %28’ini teşkil ettiğini belirtmekte, bu 
beyandan da ulusal bağlama yeri kapasitenin 13.500’ün üzerinde olduğu yönünde bir 
izlenim oluşmaktadır. Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonuna (YATEF) göre, Türkiye’de 
(Denizcilik Müsteşarlığına kayıtlı) 360 yat ve gemi imalatçısı mevcuttur8.  

Tablo 5: Türkiye’deki Yat ve Tekne Üreticilerinin Sayısı (Mayıs 2006) 
Bölge Ana Alanlar İmalatçı Sayısı 

Marmara Bölgesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale 117 

Ege Bölgesi İzmir, Bodrum, Marmaris, Fethiye 157 

Akdeniz Bölgesi Antalya, Mersin 69 

Karadeniz Bölgesi  Bartın, Samsun, Trabzon 36 

YATEF tarafından hazırlanan sektör raporu kullanılarak oluşturulan aşağıdaki tablo, 
Türkiye’deki yat ve tekne imalatı sanayini dünyadaki lider yat ve tekne imalatçısı ülkeleri ile 
karşılaştırmaktadır. 

                                                 
8 Kaynak: www.yatef.org.tr (05.01.2009) 
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Tablo 6: Diğer ülkelerdekiler ile kıyasla, Türkiye’de Yat ve Gemi İnşa Sanayi 
Parametreler ABD İngiltere İtalya Hollanda İsveç Fransa Almanya Yunanistan Türkiye 

Kıyı şeridi (km) 133.342 12.450 9.226 451 3.218 5.700 3.624 15.000 8.333 

Tekne başına düşen nüfus 18 130 68 40 12 101 26 84 2.000 

Yat ve Tekne Üreticileri 1.200 400 950 108 50 151 412 87 360 

Motor imalatçısı 50 20 10 1 2 3 11 0 0 

İstihdam 589.000 30.000 92.000. 13.300 4.000 45.000 20.000 5.200 40.000 

Marina ve Yat Limanı 12.073 500 105 200 1000+ 391 2.647 19 50 

Bağlama ve çekek yeri 874.100 225.000 128.042 21.000 200.000 227.700 Bilinmiyor 7.000 19.000 

Türkiye’de üretilen yat ve teknelere ilişkin istatistikleri bir bütün olarak sunmak mümkün 
değildir. Zira 15 metreden kısa olan tekne ve yatların tescili zorunlu değildir; ayrıca kayda 
değer miktarda tekne ve yatın da Türkiye’deki vergilerin yüksek olması nedeniyle başka ülke 
bayraklarını taşıdıkları da bilinmektedir. YATEF’e göre, ithal edilen motor sayısı (yılda 5.000 
– 6.000 civarında), Türkiye’de üretilen tekne ve yatların sayısına ilişkin daha doğru bir bilgi 
sunabilir. 

“Malta Şahini”nin Türkiye’de imal edilmesinin ardından Wall Street Journal’da 14 Eylül 2006 
tarihinde yayımlanan bir makalede Türkiye’nin dünya tekne imalat sanayinin gizli merkezi 
haline geldiği ifade edilmektedir.  

Bu yaz 80  milyon Dolar değerindeki Malta Şahini isimli yelkenli imal edildiği Türk 

tersanesinden yola çıkarak, tüm ihtişamıyla Boğaziçi’ne açıldı. ABD’li yatırımcı Thomas Perkin’e 

ait olan 88 metrelik bu teknenin güvertesinde 

3 adet devasa karbonfiber direk var. Teknenin 

kaptanı dokunmatik bir ekran üzerinden bu 

direkleri hareket ettirebiliyor ve direklerin 

içine gömülmüş yelkenleri açabiliyor – bu 

teknoloji ilk kez kullanıyor. 

Tamamen Türkiye’de imal edilen Malta 

Şahini, Türkiye’nin tekne ve yat imalatı 

konusunda gösterdiği gelişmenin en büyük göstergesi. Son on yılda her şeyin çok hızlı bir 

şekilde geliştiği Türkiye’yi, 1974 Amerikan Kupası sahibi Ted Hood, dünyanın gizli tekne inşa 

merkezlerinden birisi olarak adlandırıyor ve kendisi şimdiden Tuzla’daki bir tersaneye yatırım 

yapmış durumda. Formula 1’in önde gelen ismi Bernie Ecclestone’da burada iki tane  yat  

yaptırdı.    

Malta Şahini, Boat International tarafından “2007 Yılı Dünya Süper Yat Ödülü” de dâhil 
olmak üzere uluslararası birçok kuruluş tarafından ödüllendirilmiştir. Teknenin şu andaki 
değerinin 150 milyon Dolar olduğu tahmin edilmektedir.  

2.2. Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin Analizi 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yayınlanmış olan sosyoekonomik 
gelişmişlik sıralaması verilerine göre Bodrum, Türkiye’deki 872 bölge arasında 27. sırada 
bulunmaktadır.  

Bodrum Ticaret Odası tarafından 2006 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 
Bodrum yarımadasında faaliyet gösteren 7.536 işletme, yıllık 3,4 milyar Dolar’lık bir gelir 
sağlamakta ve yaklaşık olarak 50.000 kişi istihdam etmektedir. Yat imalatı, bakımı, yatçılık 
ve deniz sporları alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı 227 olup, toplam şirket 
sayısının %3’ünü oluşturmaktadır. Bodrum ve yakın çevresindeki nüfus 130.000 

Bodrum yarımadasında faaliyet 

gösteren 7.536 işletme, yıllık 3,4 

milyar Dolar’lık bir gelir sağlamakta 

ve yaklaşık olarak 50.000 kişi 

istihdam etmektedir. 
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civarındadır. Yaz aylarında ise toplam nüfus 600.000’e ulaşmaktadır. 2007 yılında yarısı 
yerli olmak üzere Bodrum’a bir milyon turist gelmiştir. 

Avrupa ülkelerinin birçoğunun ahşap yat üretimini terk etmiş olması, Türkiye’yi Avrupa’nın en 
büyük ahşap yat üreticisi konumuna getirmiştir. Sektör uzmanları, Türk ahşap yatlarının 
%90’ının Muğla’da üretildiğini tahmin etmektedir. Yat üreticileri, yat turizminin oldukça yoğun 
geçtiği Fethiye, Marmaris ve Bodrum’da kümelenmişlerdir.  

Marmaris’te bulunan 24 adet yat üreticisi ve/veya çekek yeri işleticisinin ciddi bir kısmı (13 
adet) Bozburun’da faaliyet göstermektedir. Fethiye Denizcilik Odasının kayıtlarına göre, 
Fethiye’de toplam 18 adet yat üreticisi ve/veya çekek yeri işletmecisi mevcuttur. Burada yıllık 
15 – 20 adet Gulet üretmektedir. Bölge’nin üretim kapasitesinin çoğunluğu (belirtilenlere 
göre %90’ı) Bodrum’da bulunmaktadır9.   

Tablo 7: Şirket Sayıları 
Yer Üretim  Çekek Yeri Üretim ve Çekek Yeri Toplam  

İçmeler 30 2 6 38 

Tavşanburnu 9 1 0 10 

Gümbet 0 1 0 1 

Ortakent 1 0 0 1 

Yalıkavak 1 0 3 4 

Yalıçiftlik 0 0 1 1 

Turgut Reis 0 0 1 1 

Total 41 4 11 56 

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi, şirketlerin büyük çoğunluğu İçmeler ve 
Tavşanburnu’nda bulunmaktadır. 2006 yılında, Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinde toplam 64 
adet yat üretilmiştir. En popüler modeller ise “Ayna Kıç” ve “Gulet”tir’.  

Şekil 3: 2006 yılında imal edilen yatların uzunluğu 
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Daha önce de ifade edildiği gibi, Küme’deki firmaların bazıları sadece yat imalatı yaparken, 
bazıları sadece çekek yeri işletmekte ve diğer bir grup ise her iki alanda da faaliyet 
göstermektedir. Firmalar bakım ve onarım hizmetleri de sunmaktadır. Kârlı olan diğer bir 
hizmet ise “yeniden kullanılabilecek duruma getirme – tamir” işlemidir. Küme’deki firmaların 
küçük bir kısmının verebildiği bu hizmet henüz yaygınlaşmamıştır.  

 

 

                                                 
9 Maalesef, Muğla’daki yat üreticilerinin tam sayısına ilişkin bir fikir birliği söz konusu değildir. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 
Muğla’da 76 adet yat üreticisi mevcuttur. 
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Türkiye'nin yerli deniz aracı Guletler özgün tasarım, pratiklik ve mavi yolculukla özdeşleşen 

rahat bir tarzı kaynaştırmaktadır. Yıllardır balık avı ve ulaşım amaçlı kullanılan ve geleneksel 

sanat türünden geniş güverteli guletler şimdiki görüntülerine doğru gelişme göstermişlerdir. 

Bodrum, Bozburun, Marmaris, İstanbul ve Karadeniz kıyılarındaki tersanelerde inşa edilen bu 

yatlar,  motorlarıyla birlikte deniz aracı teçhizatıyla donatılmaktadırlar. Guletlerdeki yolcu sayısı 

geminin boyuna bağlı olmakla birlikte, çoğu sekiz ile on iki kişi barındırabilmektedir. Bu 

gemiler, yolculara müstakil konaklama sağlayabilmekte, kiralandıklarında hizmet ve eğlence 

olanağı vermektedirler. Modern Guletler bir evin tüm konforuna sahiptir. Deniz yolculuğunda 

küçük grupların yakınlığını pekiştirmekte, dostluk ve paylaşma atmosferini geliştirmektedir. 

Seyahat acentaları özel gruplar veya tercihe göre münferit charter ve belirli turlar 

düzenleyebilirler. 

Bir Guletle, büyük okyanus gemileri Kruvazörün aksine, kıyıda gizlenmiş ve çoğu kez metruk 

koy ve körfezler keşfedilebilir. Küçük liman ve yerleşimler kıyı hayatının büyük gemilerin gerçek 

şekilde yansıtamadığı samimi bir görünümünü sunmaktadırlar. Bir bakıma Gulet odası denize 

bakan manzaranın devamlı değiştiği tam servisli bir otele benzetilebilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Aşağıda Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin Küme Haritası sunulmaktadır. 

Şekil 4: Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Yol Haritası 

Hammadde Tedarikçileri: 
sac, kimyasal vb. 

Yelken ve direk üreticileri

Boya ve kimyasal 
üreticileri

Güverte ekipmanı 
üreticileri

Motor ve diğer hareket 
donanım üreticileri

İşbirliği Kurumları: 
Bodrum Deniz Ticaret Odası | Bodrum Ticaret Odası | diğer Odalar |  Ören Yat İmalat ve 

Çekek yeri Kooperatifi  | İTÜ | Muğla Üniversitesi | Meslek Okulları | diğer STK’lar

Yat İmalatçıları ve Çekek Yeri 
İşletmecileri

Marinalar

Kamu Kurumları
Denizcilik Müsteşarlığı | Belediyeler | Çevre ve Orman Bakanlığı | Kültür ve Turizm 

Bakanlığı | Maliye Bakanlığı | Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tasarım, 
mühendislik 

hizmetleri 

Mekanik montaj

Elektronik montaj

Tesisatçılar

Belgelendirme 
kuruluşları

Yat Turizmi

Turizm İş Kümesi

Elektrikli ve elektronik 
parça ve aksam üreticileri

Güvenlik donanımı 
üreticileri

Zayıf veya mevcut 
olmayan oyuncular
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2.2.1 Faktör Şartları 

Küme rekabet gücü analizi çerçevesinde “faktör şartları” nitelikli işgücü, özellikli ham 
maddelerin varlığı, doğal kaynaklar, fiziksel altyapı, finansman imkânları gibi girdilerin 
mevcudiyetine atıfta bulunur. Burada analizin ana hedefi, faktör şartlarının mevcut veya 
namevcut olmasının analizi yapılan iş kümesinin rekabet gücü üzerinde etkili olup 
olmadığının anlaşılmasıdır. Kümelenme teorisi “İş kümesinde verimliliğin arttırılması için 
faktör girdilerinin etkinliği, kaliteyi ve uzmanlaşmayı arttırması” gerektiğini ileri sürmektedir 
(Porter, 2000). Faktör koşulları, kümelerin oluşumu ve rekabet edebilirliğinin gelişimi için 
önemli unsurlardır. Raporun bu kısmında, faktör koşullarının Bodrum Yat İmalatı İş 
Kümesinin rekabet edebilirliği üzerindeki etkileri analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Coğrafi konum bir iş kümesinin pazar ve/veya kaynaklara erişimi açısından özel bir avantaj 
yaratıyorsa, iş kümesinin rekabetçi kapasitesine de önemli katkılarda bulunur.  Dolayısıyla, 
coğrafi konum, bir işletmenin rekabet edebilirliği üzerinde de önemli bir etkiyi haizdir.  

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin konakladığı, Bodrum Türkiye’nin önde gelen 
turizm merkezlerinden biridir. Hem ulusal, hem de uluslararası pazarlarda Mavi Tur kavramı 
Bodrum ile bağdaştırılmıştır. Bodrum doğal ve tarihi güzellikler, uygun iklim koşulları, kıyı 
şeridi ve koylarının uygunluğu gibi nedenlerle yat turizmi açısından son derece önemli bir 
turizm destinasyonu konumuna gelmiştir. 

Mavi turlar, gezinti turları, yatçılık, su altı ve su üstü sporları, dalış turizmi gibi faaliyetlerde, 
bodrum yarımadası ve koyları diğer bölgelere göre rekabetçi üstünlüğe sahiptir. Yapılan 
görüşmelerde, irili ufaklı çok sayıda koya sahip olunması, kıyıların korunaklı olması, batık ve 
deniz altı habitat zenginliği, uygun rüzgâr koşulları, deniz dalga büyüklüğünün uygunluğu, el 
değmemiş doğal ortamlara ulaşım kolaylığı bu üstünlüğü sağlayan faktörler olarak 
belirtilmiştir. Bölge’nin turistik potansiyeli, Yat İmalatı İş Kümesinin büyümesinde etkili 
olmuştur. 

Bodrum’daki yaşam kalitesinin özellikle yaz aylarında oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. 
Ancak Küme aktörleri hayat pahalılığının işgücü maliyetini arttıran bir faktör olduğunu 
bildirmiştir.   

Ahşap yatların yapımı için gerekli olan fiziksel kaynaklara erişim bağlamında, Küme 
herhangi bir özel avantaja sahip değildir, zira ahşap ve diğer ham maddelerin birçoğu ya 
ithal edilmekte ya da Türkiye’nin diğer bölgelerinden tedarik edilmektedir.     

Proje kapsamında kullanılan analiz yöntemi çerçevesinde doğal kaynaklardan biri olarak 
sınıflandırılan “iklim” açısından ise İş Kümesi oldukça avantajlıdır. Bodrum’da iklim sadece 
turistik nedenlerden ötürü değil, aynı zamanda teknik açıdan (düşük nem) uygun üretim 
ortamı sağladığı için de önemlidir. Yüksek nem oranı ahşabı deforme ettiği için ahşap tekne 
imalatında ciddi bir sorun yaratır. Bodrum’da ise nem oranının %45 gibi düşük bir seviyede 
olması Bodrum’u ahşap tekne imalatı için son derece uygun bir konuma getirmektedir. 
Türkiye’nin diğer bölgelerindeki (Karadeniz, Antalya, İstanbul) tersanelerde ise nem oranının 
yüksek olması ahşap tekne üretimi için dezavantaj oluşturmaktadır. Dolayısıyla saha 
çalışmaları sırasında yapılan anketlerde, “doğal kaynaklar” Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin 
ikinci en önemli avantajı olarak ifade edilmiştir. 

Sektör temsilcileri güçlü diğer bir  yön olarak başta gulet olmak üzere yat ve tekne 
imalatında Bodrum ve bölgesinin isim yapmış olduğunu, bununla birlikte Bodrum Guletinin 
tanınmış bir tekne formu olduğunu belirtmişlerdir. (Gouletta, Akdeniz’de bulunan yük gemisi 
iken bugünkü zarif formunu veren Bodrum olmuştur.) Bu durum yat ve tekne yaptırmak 
isteyenlerin Bodrum’a daha çok gelmesine neden olmaktadır. 

Coğrafi Konum ve Doğal 
Kaynaklar  

Bölge’deki yaşam kalitesi 

işletmeniz için … 

 

Çok büyük bir 
avantaj

%31

Avantaj
%15

Ne avantaj, ne de 
dezavantaj

%31

Dezavantaj
%23
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Şekil 5: Lütfen Bölgenizde İş Yapmanın En Önemli Avantajlarını Belirtiniz (en çok 3 seçenek) 

%76,92

%69,23

%61,54

%15,38 %15,38

%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00

Kalifiye 
İşgücü

Doğal 
Kaynaklar

Pazara 
Yakınlık 

Kritik Kütle Tedarikçilere 
Yakınlık

Altyapı Teşvikler Yerel Kamu 
Kurumları

Yerel 
Üniversiteler

Nakliye 
maliyetleri

 

Tersane bölgelerindeki yat imalathanelerinin sadece 9 tanesinin denize doğrudan bağlantısı 
bulunmaktadır. Diğer 29 tersanenin imalat yerleri ise denize kıyısı olmayan alanlarda 
kalmaktadır. Denize kıyısı olmayan imalathanelerde inşa edilen tekneler, deniz kıyısında 
bulunan tersanelere ücret ödenerek denize indirebilmektedir. Çekek yollarının bozuk olması 
yatın üretimi tamamlandıktan sonra denize indirilme süresini uzatmaktadır. İmal edilen bir 
tekne, denize indirilmek için yaklaşık iki kilometrelik bir mesafeden karadan kızaklar yardımı 
ile götürülmektedir. Teknenin denize indirilmesi sırasında çekek yolu üzerindeki elektrik 
direklerine çarpma tehlikesine karşı TEDAŞ tarafından elektrikler kesilmektedir. Bu kesintiler 
bazen beş saati bulabilmektedir. Bu sırada hiçbir tersane üretim yapamamakta, bu da 
işgücü veriminin düşmesine ve dolayısıyla zarara neden olmaktadır. Kesintilerin önceden 
haber verilmeden yapılması ise üreticinin planlama yapamamasına, üretimin yarıda 
kalmasına ve malzeme israfına neden olmaktadır. Denize tekne indirme esnasında sahil 
yolu da en az beş saat trafiğe kapatılmaktadır. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için 
elektrik telleri yer altından geçirilmeli ve yollar iyileştirilmelidir. 

Arıtma sistemi İçmeler tersane alanında yer almaktadır. Bu durum imalathanelerin işleyişini 
ve görüntüsünü olumsuz yönde etkilemektedir. Firma sahiplerinin ifadesi ile “mutfağın kötü 
olması” yat imalathanelerinin imajını ve satışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Üretim, 
satış ve sergi alanının aynı yerde olması, işin sunumu ve satışı açısından büyük öneme 
sahiptir. Sektör temsilcilerinin ifadelerine göre, bu kötü koşullar üretimi olumsuz etkileyeceği 
için potansiyel yabancı yatırımcılar da yatırım ve ortaklık düşüncelerinden vazgeçmektedir.  

Altyapı sorunlarına bir çözüm olarak Bodrum’lu yat imalatçılarından bazıları bir araya 
gelerek Ören Yat İmalatçıları ve Çekek Yeri Kooperatifini kurmuştur. Bütün imalatçılar bu 
kooperatife üye değildir, ancak bu girişimin bazı altyapı sorunlarının çözümünde ortak 
hareket edilmesini kolaylaştırması beklenmektedir. Anılan kooperatif Milas Ören’de bulunan 
275.000 m2’lik bir alan üzerine, imalat ve bakım kompleksi kurma işlemlerini başlatmıştır. 
Görüşme yapılan firmalar, Ören projesinin gerçekleştirilmesi için seçilen alanda kira 
bedelinin rayiç fiyatların çok üzerinde olduğunu iddia etmektedir. Firma temsilcilerinden 
alınan bilgilere göre bu bölgedeki rayiç bedel metrekare başına 1 YTL iken, kooperatiften 3 
YTL istendiğini belirtmiştir. Kira bedellerinin düşürülmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
Bununla beraber bazı sektör temsilcileri yeni bir yere taşınmak yerine İçmeler ve 
Tavşanburnu bölgelerinde yer alan yat ve tekne imalat alanlarının altyapısının iyileştirilerek 
bölgede kalınması gerektiği belirtmişlerdir. Olumsuz faktörlere rağmen 11 yat üreticisi ve 
çekek yeri sahibinin 9’u sadece imalat faaliyetlerini Ören’e taşıyacaklarını; isim yapmış 
olması nedeniyle Bodrum’dan vazgeçmeyeceklerini ifade etmişlerdir.  

Yat satış ve bakım-onarım performansını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri 
de bağlama ve çekek yeri kapasitesidir. Tekne ve yatların denize indirilme işlemleri, doğal 

Fiziki altyapı  
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olarak siparişin verildiği bölgeden yapılmaktadır. Yat sahipleri, teknik bir sorun yaşanması 
durumunda yatın üreticisi tarafından tamir edilebilmesi için yatlarını en az bir yıl süreyle 
üretildikleri bölgede bırakmak istemektedir. Dolayısıyla yeterli çekek ve bağlama yeri 
olmaması, Bodrum’daki yat satış oranlarını olumsuz olarak etkilemektedir.  

Tablo 8: Bodrum'daki Marinaların Bağlama Kapasiteleri 
Belge Tür Liman  Denizdeki Kapasite Karadaki Kapasite 

Turizm İşletmesi Belgesi Tali Yat Limanı Milta Bodrum Marina 348 50 

Turizm İşletmesi Belgesi Yat Çekek Yeri Yat Lift 0 400 

Turizm İşletmesi Belgesi Yat Çekek Yeri Ağanlar Yat Çekek Yeri 0 200 

Turizm Yatırım Belgesi Tali Yat Limanı Kaledon Marina 200 200 

Toplam   548 850 

Sektör temsilcileri, özellikle gelir seviyesi yüksek müşteri kesimini hedefleyen marinaların 
kurulmasının fazla bürokrasi gerektirdiğini; bu sürecin gerekli izinlerin alınması dâhil üç yılı 
bulabildiğini ifade etmişlerdir.  

Şekil 6: Lütfen Bölgenizde İş Yapmanın En Önemli Dezavantajlarını Belirtiniz (en çok 3 seçenek) 

%46,15 %46,15

%30,77

%23,08 %23,08

%15,38 %15,38

%7,69

%0,00

Altyap ı İş yapma 
maliyetleri

Kamu kurumları Üniversiteler Nakliye maliyetleri Kalifiye İşgücü İlgili ve destek 
sektörlerin 

bulunmaması

Tedarikçilere 
uzaklık

Pazara uzaklık

 

2004 yılında çıkarılan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre 
İçmeler ve Tavşanburnu bölgeleri 1. Derece SİT alanı içerisinde kalmıştır. Söz konusu 
kanun yürürlüğe girmeden önce faaliyetine başlamış olan imalathane ve çekek yerlerinin bu 
durumdan etkilenmemiş olmalarına rağmen, bu tarihten sonra bölgede tevsi yatırımı ve/veya 
yeni yatırım yapılması mümkün olmamaktadır. Sektör temsilcileri ile belediyelerden alınan 
bilgiye göre, bölgenin SİT durumunun 1.dereceden 2.dereceye çekilmesi gündemdedir. Bu 
durumda, tevsi ve yeni yatırımların önü açılacaktır. 

Ruhsat ve izin almakla ilgili uygulanan bürokrasi imalatçıların işini ağırlaştırmakta ve 
zorlaştırmaktadır. Firma temsilcilerinden alınan bilgilere göre ruhsat alabilmek için 12 ayrı 
kurumdan izin alınması gerekmektedir. Bu kurumlar Belediye, Anıtlar Kurulu, Turizm 
Bakanlığı, Liman Başkanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Kaymakamlık, Valilik, İl 
Özel İdare, Maliye Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası ve Gemi Mühendisleri Odası olarak ifade 
edilmiştir. 

Görüşülen 11 yat imalatçısı, ‘’nitelikli yerel işgücü’’nün kümenin en güçlü yönü olduğunu 
ifade etmiştir. 1970’lerden bu yana hız kazanan mavi tur ve yat turizmi, Bodrum’da özellikle 
‘’gulet10’’ imalatı kültürü oluşmasını ve bu alanda yerel işgücünün gelişmesini sağlamıştır. 
Bölgedeki işgücü, gulet tipi tekne imalatında son derece yetkin ve rakipsiz denecek kadar 
deneyimlidir. Hâlihazırdaki işgücünün büyük bir bölümü sektör içerisinden usta-çırak ilişkisi 
ile yetişmiş yapıdadır. 

                                                 
10 Gulet, Fransızca ‘’golette’den’ gelmektedir, bir kavisi, bordası, gemi kıçı, ana pruva direği ve ikincil gemi direği olan, geniş tabanlı ahşap geleneksel Türk gemisidir.   

Yat ve tekne imalat ve çekek 

yerlerinin ruhsat ve izin alma 

zorlukları   

İnsan Kaynakları  
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Son yıllardaki talep değişikliği doğrultusunda bölgedeki firmalar gulet dışında, değişik tip ve 
büyüklükte yat imalatına da yönelmiştir. Bölgedeki işgücü potansiyeli gulet tipi imalatta 
yetkin olsa da, sektördeki gelişime (teknolojik, tasarım, yeni malzemeler vb.) ayak 
uydurmakta zorlanmaktadır. Ayrıca, yat ve tekne imalatında teknik uygulama yönünden 
“mühendis” “usta” arasında teknik bilgi sahibi yetkin ara eleman (boyacı, marangoz, 
mekanikçi, tesisatçı, armacı vb.) ihtiyacı artmaktadır. 2002 yılında sektöre nitelikli işgücü ve 
ara eleman yetiştirmek amacıyla Gündoğan Fahriye Ilıcalı Lisesi Ahşap Yat Teknolojisi 
Bölümü kurulmuştur.  

Sektörün hızlı gelişmesine bağlı olarak kalifiye işgücü ve ara eleman ihtiyacının da hızlı 
artacağı düşünüldüğünde, hâlihazırdaki kalifiye eleman yetiştirme potansiyelinin yetersiz 
kalacağı ortaya çıkmaktadır.  

Ücret açısından değerlendirildiğinde, işgücüne her ne kadar ülke ortalamasının üzerinde 
ücretler ödendiği ifade edilmiş olsa da, uluslararası piyasa koşullarına göre işgücü 
maliyetinin düşük olduğu da dile getirilmiştir. Bu durum özellikle uluslararası piyasalarda 
oldukça önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. İşçi ücretleri saat başına 5 Avro ile 8 
Avro arasında farklılık göstermektedir ve bu rakamlar diğer yat ve tekne imalatı 
kümelerindeki ücretlerden daha düşüktür. Polonya tersanelerindeki işçi ücretleri saat başına 
8 ile 10 Avro arasında farklılık göstermektedir; İskandinavya’daki işçi ücretleri ise saat 
başına 37 Avro civarındadır. Uzak Doğu’daki işçilik ücretlerinin ise oldukça düşük olduğu 
bilinmektedir. Asya’daki üretim maliyetleri daha ucuz olmakla beraber, bu bölgedeki 
ülkelerde de kaliteli bir üretimin yapıldığına dair veriler bulunmaktadır. Örneğin Hong Kong, 
Grand Banks gibi oldukça beğeni toplayan yatların üretilmesi konusunda tanınmaktadır. 
Ancak bu ülkelerin Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi ile doğrudan bir rekabet içinde olduklarını 
iddia etmek güçtür. Zira müşteriler, siparişlerini kontrol etmek için sık sık imalathanelerde 
bulunmak istemektedir. Bu nedenle de ikamet ettikleri bölgelere yakın olmak müşteriler 
açısından çekici olmaktadır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi Bodrum’daki yaşam kalitesinin Küme üzerinde bazı olumlu 
etkileri olduğuna inanılmakla beraber, yaşam kalitesinin yüksek olmasının işgücü 
maliyetlerini yükselttiği de ifade edilmiştir. İkinci bir olumsuz faktör ise çalışanların bazen 
Bodrum’un hareketli hayatına kapılarak disiplinsiz davranışlar göstermesidir.  

Muğla Üniversitesi Küme’ye en yakın olan üniversitedir. Muğla Üniversitesi rektöründen 
alınan bilgiye göre; Üniversite bünyesinde yer alan meslek yüksekokulunda küme ile ilgili 
alanlarda eleman yetiştirecek bölümlerin kurulması için girişimler başlatılmıştır. Yüksekokul, 
sektöre teknik eleman yetiştirme açısından yarar sağlayacaktır. 

10 Ağustos 2008 tarihli “Tersane Tekne İmal Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile en az iki, tam boyu 15 metre üzerinde gemi ve su 
aracı inşa eden her imalathanede bir “gemi inşa mühendisi” çalıştırılması zorunlu hale 
getirilmiştir. Sektör temsilcilerinin ifadelerine göre, yat imalatı pek çok açıdan gemi 
inşasından farklı özellikler sergilemekte ve bu nedenle inşa mühendisleri bu tür imalatı iş 
yerlerinde öğrenmektedir. Bu kapsamda üniversitelerin ilgili bölümlerinde ve müfredatlarında 
yat imalatı konusuna ağırlık verilmesi ve/veya sadece bu alanda uzman yetiştirecek 
bölümlerin açılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, sadece üç üniversitede (İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi) gemi inşa 
mühendisliği bölümü olması nedeni ile yeterli sayıda mühendis yetişmediği de ifade 
edilmiştir. 

 

Bilgi Kaynakları 
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Tablo 8: Üniversiteler  
Üniversiteler Şehir Bölüm  

İstanbul Teknik Üniversitesi   İstanbul Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği 

Yıldız Teknik Üniversitesi  İstanbul Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü  

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Trabzon Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği Bölümü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 

Türkiye’de şu anda sadece üç üniversite ilgili alanlarda eğitim sunmaktadır.  

Yat ve tekne imalatı sanayinde müşteriler genellikle küçük bir miktarda bir ön ödeme 
yapmaktadır. Dolayısıyla siparişin alınması ve yat veya teknenin teslimi arasındaki tüm 
üretim maliyetleri ve genel giderler üreticiler tarafından karşılanmaktadır. Teslimat bazen 12 
ile 18 ay alabilmektedir, dolayısıyla yat ve tekne imalatçılarının işletme sermayesi açısından 
ciddi sorunları bulunmaktadır.  

Yukarıda yapılan analizin de gösterdiği gibi faktör koşulları Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi 
için ciddi avantajlar sağlamaktadır ancak önemli bazı dezavantajların bulunduğu da açıktır. 
En önemli zayıflıklar altyapı ve bilgi kaynaklarında yaşanmaktadır. Küme’deki firmalara “tüm 
taşıma maliyetlerinin karşılanması halinde, üretim tesislerini başka bir bölgeye taşıyıp 
taşımayacakları” sorulduğunda, mülakata tabi tutulan firmaların %70’i taşınmayacaklarını 
belirtmiştir. Şirketleri şu anda oldukları yerde tutan başlıca sebepler doğal kaynakların 
durumu, yerel ilişkilerin gücü ve kalifiye işgücünün mevcut olmasıdır.  

Şekil 7:Tüm taşınma masrafları karşılansa dahi firmaların Bodrum’dan ayrılmama nedenleri 

 

2.2.2 Firma Stratejileri ve Rekabet  

“Rekabet Elması” modelinin “firma stratejileri ve rekabet” olarak adlandırılan kısmında, 
işletmelerin yönetim yapısını düzenleyen şartlar ve firmalar arasındaki rekabet 
incelenmektedir.  

Küme aktörlerinin arasındaki [yapıcı] rekabetin desteklenmesi faydaları kanıtlanmış ve 
bulgularla desteklenmiş bir olgudur. Örneğin; kümeler üzerinde yapılan deneysel çalışmalar 
iş kümelerinde bilginin artan ve yoğunlaşan rekabet ile üretildiğini ortaya koymaktadır. Porter 
da küme dinamiklerinin en önemli unsurlarından birinin firmalar arası rekabet olduğunun 
altını çizmektedir. Küme teorisi “iş kümelerinde bilginin yerel hareketlilik ve kişiler arasındaki 
sosyal ilişkiler aracılığı ile ortaya çıkan yayılma etkisiyle yaratıldığını” belirtmektedir. Burada 
iş kümesindeki firmaların stratejileri ve rekabet halindeyken işbirliğine karşı yaklaşımları 
kritik unsurlardan biridir. Eğer küme içindeki işletmeler birbirleriyle sürekli bir rekabet 
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içindelerse sürekli olarak yenilenme ve kendilerini rakipleri arasında farklılaştırma 
konusunda motivasyonlarını ve dinamik yapılarını koruyabileceklerdir. Dolayısıyla firma 
stratejileri ve rekabet, bölgesel inovasyon dinamiklerini kullanarak bölgesel rekabet gücüne 
katkıda bulunur. 

Bu parametrenin dikkate aldığı bir diğer unsur da yeni işletmelerin kurulmasına yönelik olup, 
iş ortamının yeni işletmelerin kuruluşuna yönelik düzenlemeler açısından elverişliliğini analiz 
eder. İş kümesine yeni girişlerin çok düşük seviyelerde olduğu durumlarda, iş ortamının 
girişimciliği desteklemediği anlaşılabilir.  

Firma stratejileri ve rekabetin değerlendirilmesinde rekabetin yapısı, yeni iş oluşumu, firma 
stratejileri ve firma yapısı kullanılan önemli parametrelerdir. 

Görüşülen sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris ve Fethiye’de de üretilmesine 
rağmen; Gulet imalatı konusunda Bodrum ayrı bir yere sahiptir. Küme’deki işletmeler, Gulet 
imalatı alanında rakipleri arasında ilk sıraya yine küme içindeki işletmeleri koymaktadır. 
Kümedeki en yaygın rekabet aracı fiyattır. Görüşülen 14 firmadan 8 tanesi yaygın rekabet 
aracı sıralamasında “fiyat”ı birinci sıraya koymuştur; bir tanesi de ikinci sıraya koymuştur.  

Görüşmelerde, yıllar içinde talep edilen teknelerin boyu arttıkça tasarım ve iç dekorasyonun 
da aranan ölçütler arasında yerini almaya başladığı, tersanenin altyapısının da (vincinin 
bulunması gibi teknik konular gibi) bilinçli alıcılar üzerinde etkili olduğu ve rekabette firmaları 
öne çıkarttığı bilgisi verilmiştir. 

Rekabetin büyük ölçüde fiyat odaklı olması, firmalar tarafından işlerine zarar veren bir unsur 
olarak değerlendirilmektedir. “Merdiven altı” olarak nitelendirilen bazı tersaneler çok ucuz 
fiyatlara tekne üretim teklifi verebilmektedir. Merdiven altı firmaların çalışanlarına sigorta 
yaptırmamaları ve bunlardan daha da önemlisi tekne imalatı konusunda yetkin usta ve 
elemanlarla çalışmamaları ortaya konan işin kalitesini düşürmekte, küme içerisinde haksız 
rekabet yaratmakta ve Bodrum guletinin adının zarar görmesine neden olmaktadır.  

Firmalar, gulet dışında kalan yat ve tekne imalatı alanında rakiplerinin Türkiye’nin diğer 
bölgeleri, gelişmiş ülkeler ve son olarak da Çin ve Hindistan’da yer alan ve düşük maliyetle 
üretim yapan firmalar olduğunu belirtmişlerdir. 

Türkiye’de yat imalatı konusunda öne çıkan diğer iki bölge İstanbul ve Antalya’dır. Her iki 
bölge de gelişmiş altyapıya sahiptir ve bu bölgelerdeki firmalar genellikle organize sanayi 
bölgeleri ile serbest bölgelerde faaliyet göstermektedir. Bodrum bu açılardan iki bölgeye 
göre rekabet gücü açısından dezavantaja sahiptir. 

Gelişmiş ülkelerdeki rakipleri ile karşılaştırıldığında Küme’nin rekabet avantajı ucuz işçiliktir. 
Ancak üretimde teknoloji uygulamaları konusunda yetersizlikler bulunmakta; ayrıca altyapı 
sorunları da bu ülkelere karşı rekabet gücünü düşürmektedir. 

Her ne kadar Hindistan ve Çin gibi ülkeler düşük maliyetle üretim yapıyor olsalar da, bu 
durum Bodrum için doğrudan bir dezavantaj olarak değerlendirilmemelidir. Bunun nedeni, 
yat imalatının, müşteri isteklerine göre şekillendirilen bir imalat olması, müşterilerin belli 
aralıklarla tersaneyi ziyaret ederek teknenin son durumunu görmek istemeleridir. Bu açıdan 
Bodrum’un özellikle Avrupa piyasasında Hindistan ve Çin gibi coğrafi olarak uzak ülkelere 
karşı rekabet üstünlüğü bulunmaktadır. Buna ek olarak, Bodrum’un turizm bölgesi olması, 
uzak bölgelerde bulunan kişilerin burada tatil yaparken bir yandan da teknesini kontrol etme 
ve kullanma şansı vermektedir. 

Yat ve tekne imalat ve çekek yerleri ile yat turizmi firmalarının neredeyse tamamı aile şirketi 
olup, büyük ve geniş katılımlı ortaklıklar yoktur. Yabancı ortaklıklar kurulması ve büyümeye 
yönelik çeşitli fırsatlar çıkmasına karşın, firmaların yönetsel ve örgütsel altyapılarının 

Rekabetin Yapısı    

Firma Yapısı    
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yetersiz olması, ruhsat ve izin problemleri bulunması bu tür işbirliklerini neredeyse imkânsız 
hale getirmektedir.  

Bodrum İçmeler’deki tersanelerin çoğunda 10 ile 49 arası işçi çalışmaktadır. Tersane 
sahiplerinden birinin ifadesi ile “Tersanelerde herkes hem patrondur hem de üretimde 
çalışır”.  Teknik bir eğitim almamış olmakla birlikte geleneksel olarak tekne inşa işinde 
tecrübe sahibi olan ustalar ile mühendislik, iç dekorasyon, tasarım eğitimi almış teknik 
personel ve tersane sahipleri arasında güç çatışmalarından uzak ve verimli bir denge 
kurulduğu bilgisi de alınmıştır.  

Görüşülen şirketlerden yedi tanesinin şirket tanıtımı için kullandıkları internet sayfaları 
bulunmaktadır. Sınırlı sayıda üretici şirket ulusal ve/veya uluslararası fuarlara katılmaktadır. 
Sektörün önemli fuarları Avrupa’dan Rusya ve Körfez ülkelerine doğru kaymaktadır.  

Kümedeki firmalar arasındaki satın alma/tedarik ilişkisinin belkemiğini tersaneler ile 
malzeme satan firmalar arasındaki ilişki oluşturmaktadır. Bir firma yöneticisin ifadesi ile 
“Herkesin kendi tedarikçisi vardır, 20 tersane varsa  malzeme satan 18 firma vardır, her  
tersane projesini kendi malzemecisi ile tamamlar.” Bazı tersanelerin küme içinde malzeme 
satan mağazaları bulunmaktadır. Çok sık olmamakla birlikte yat üreticileri başka bir 
tersaneye taşeron olarak çalışabilmektedir. Ticari olmayan işbirliğine örnekler ise bilgi 
paylaşımı, alet/takım paylaşımı, malzeme desteği, tekne denize indirilirken destek olmak 
olarak açıklanmıştır.  

Firmalar tarafından zayıf bir yön olarak ifade edilmemiş olmasına karşın, yapılan 
görüşmelerde ortaya çıkan bir tespit ise kümedeki firmaların pazarlama yönündeki 
eksikliğidir. Hedef kitle olarak gelir seviyesi yüksek olan kesim belirlenmiş olmakla birlikte, 
firmaların müşterilere ulaşmak için pazarlama faaliyetleri (tanıtım, fuarlara katılım, websitesi 
vb.) zayıf kalmakta, genellikle kendilerine gelen müşterilere satış yapmaktadırlar. Müşteri 
kitlesi, son kullanıcılar gibi aracıları da içermektedir. Aracılara yapılan satışlarda, kar marjı 
düşmekte yine fiyat ön plana çıkmaktadır.  

Görüşülen firmaların %77’si Küme’de yat imalatçısı sayısında artış olduğunu belirtmişlerdir. 
Artış olduğunu belirten firmaların %90’ı ulusal yatırımlarda artış olduğunu düşünmektedir. 
Küme aktörleri ayrıca, Bodrum’da yat yaptıran müşterilerin, yat imalatı ile ilgili bilgi 
edindikten sonra, yat imalatını katma değerli bir iş olarak değerlendirip, tersane kurma 
yönünde girişimlere başlayabildiklerini ifade etmişlerdir. Bu durum, arz ve talep dengesini 
arz lehine bozmuş ve amatör bir girişim olarak tersaneciliğe başlayan üreticilerin yıkıcı fiyat 
rekabetini beraberinde getirmesine neden olmuştur. Bu tür bir firma ile yapılan görüşmede 
firmadan sektörün cazip, karlı ve geleceği olan bir alan olduğu için yatırım yaptığı bilgisi 
alınmıştır. 

Bazı yabancı firmalar tarafından Bölge’de yatırım yapma konusunda ilgi olmuşsa da, altyapı 
problemleri bu yatırımların önünde engel teşkil etmiştir11.  

2.2.3 Talep Koşulları 

Rekabet elması “Talep Koşulları” başlığı altında yerel pazarın yapısını ve dinamiklerini 
inceler. Küme teorisine göre yerel talebin, kümelerin rekabet gücünü etkileyen üç önemli 
özelliği bulunmaktadır: (1) Yerel talebin yapısı12, (2) Yerel talebin büyüklüğü ve büyüme 
potansiyeli ve (3) Yerel tercihlerin ihracat pazarlarına yansıtılış mekanizmaları.  

                                                 
11 Yabancı yatırımcıların tamamen ya da kısmen sahibi oldukları sadece iki firma bulunmaktır. 
12 Porter’a göre “Ulusların rekabet avantajı, yerel talebin yerel firmalara alıcı ihtiyaçlarına ilişkin bilgiyi yabancı rakipler erişmeden önce daha net bir şekilde verirdiği 
yerel sanayi ya da sanayi segmentlerindedir” 

Yeni işletme oluşumu    
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• Yerel talebin yapısı (pazar kesimleri vb.), bir iş kümesinin ürün ve/veya hizmetlerinin 
hangi şartlar altında yerel piyasaya sürüldüğü ve yerel piyasada nasıl tüketildiği ve/veya 
kullanıldığını gösterir. Örneğin, Türkiye’nin demografik yapısı 1980 sonrası hızlı bir 
şekilde değişmiştir. Bu tür değişiklikler kümelerin ürünlerini ve hizmetlerini kullanan 
kesimlerin taleplerini de etkiler.  

• Yerel talebin büyüklüğü ve gelişimi ile ilgili mülahazalar ise esasen bir iş kümesinin en 
rahat ulaşabileceği pazarın potansiyelinin analizinden ibarettir. Yerel talep potansiyelinin 
güçlü olması çoğu kez iş kümeleri için bir avantaj olarak addedilir. Ancak; özellikle yerel 
piyasası dar olan ülkelerdeki bazı iş kümeleri bu durumu bir avantaj haline çevirmeyi 
başarmış ve daha etkin uluslararasılaşma stratejileri izleyerek rekabetçiliklerini artırmayı 
başarmışlardır.  

• Yerel tercihlerin ihracat pazarlarına yansıtılış mekanizmalarının iş kümeleri üzerindeki 
olumlu etkisine en iyi örneklerden birisi kablosuz iletişim devi olan Nokia’nın 
Finlandiya’dan çıkmış bir firma olmasıdır. Finlandiya’da kablosuz iletişim konusundaki 
yerel talep uluslararası piyasalarda da yankı bulmuştur. Danimarka’daki iç talebin 
tasarım konusuna verdiği özel önem, Danimarka firmalarını bu konudaki yetenek ve 
kabiliyetlerini geliştirmeye itmiş ve daha sonra da tasarım Danimarkalı firmaların 
uluslararası piyasalardaki temel avantajlarından birisi haline gelmiştir.13    

Yat imalatına yönelik talep deniz turizmi ile birlikte değerlendirilmelidir. Bodrum’un deniz 
turizmi alanında cazibe merkezi haline gelmesi yerli ve yabancı turist sayısını arttıracak, 
buna bağlı olarak yat ve tekne talebi artacaktır. 

Bodrum yat imalatı ve yat turizmi 1970’lerde Mavi Yolculuğun Bodrum merkezli olarak 
başlamasıyla gerek yurt içinden gerekse yurt dışından turistler için Bodrum’un ilgi odağı 
haline gelmesi sonucunda başlamıştır. Yat turizmi ile uğraşan şirketlerin oluşturduğu talep 
özellikle son yıllarda azalmaya başlamış, ancak bu talebin yerini “Bodrum Guleti”nin 
uluslararası alanda tanınmaya başlamasıyla yerli ve yabancı yat kullanıcıları almıştır. 
Guletin yanı sıra son yıllarda, değişik tip ve büyüklükte yat ve tekne talebinde de artış 
görülmektedir. 

Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelere göre, geçtiğimiz üç yıl içerisinde yat 
imalatçılarının yurt dışından aldıkları siparişlerde gözle görülür bir artış olmuştur. İkinci 
sırada bölgesel; üçüncü sırada ise ulusal talep yer almaktadır. Son kullanıcılar (bireysel 
müşteriler) açısından değerlendirildiğinde, yabancı bayraklı yatlara uygulanan vergi 
muafiyeti nedeniyle yerli müşterilerin bir kısmı da yabancı bayrak takmaktadır. Dolayısıyla 
yabancı talep olarak görülen rakamın bir kısmı aslında ulusal taleptir.  

Sektör yetkilileri, önümüzdeki beş yılda aynı trendin devam edeceğini ve önümüzdeki 
yıllarda bölgesel ve ulusal talepte düşüş, küresel talepte (yabancı müşteri) ise artış olacağını 
öngörmektedir. Bölgesel talebi artırmak için öncelikli olarak deniz turizminin geliştirilmesi 
gerekmektedir.  

Sektör, her ne kadar yoğunluklu olarak dış pazara yönelik ve ihracat ağırlıklı olsa da, ülke içi 
talebin de değerlendirilmesinde fayda vardır. Ülkemizde sektörle ilgili olarak talebin iki yönde  
olduğu söylenebilir. Birincisi markalı ve çok yüksek nitelikli tekneler, ikincisi ise orta halli ve 
mütevazı olan tekneler. Bununla birlikte tekne ve yat turizmi ile uğraşan acente ve gezinti 
organizatörleri de bu potansiyel içerisinde önemli yer tutar. 

İç pazara yönelik genel bir analiz yapıldığında özel tekne ve yat sahipliği açısından özellikle 
turizm ve deniz turizmi tüketicilerinin davranış ve eğilimlerinden yola çıkmakta fayda vardır. 

                                                 
13 Rekabet Elması yaklaşımının yerel talebe bu denli önem vermesi, çoğu kez modelin küresel talebi göz ardı ettiği şeklinde yorumlanmakta ve modelin eksik (hatta 
yanlış) olduğu iddia edilebilmektedir. Rekabet Elması yaklaşımı esasen analitik bir “çerçeve” sunmaktadır ve uluslararası talebin önemsiz olduğu şeklindeki bir 
iddiaya modeli geliştiren kişiler tarafından yapılmış yayınlarda rastlanılmamıştır.   
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Tekne ve yat sahipliği özellikle kitle turizmine doymuş, deniz-güneş-plaj turizminin dışında 
yeni alternatifler arayan ve gelir seviyesi yüksek genç-orta yaş nesil için cazip bir alternatif 
haline dönüşmektedir. (Kaynak: Dünya Turizm Örgütü Yıllık turizm değerlendirme raporları) 
Son yıllarda profesyonel kaptan olarak çalışmayı düşünenlerin dışında özel yat ve gezinti 
gemisi kaptanlığı ehliyeti almak için müracaat edenlerin sayılarında %50-60’lara varan 
artışlar görülmektedir. (Kaynak Bodrum Liman Başkanlığı) 

Ayrıca ülke genelinde gelir seviyesindeki yükselmeye bağlı olarak, gelir seviyesi yüksek 
genç-orta yaş grubunun sayısındaki artış dikkate alınmalıdır. Son dönemlerde özel 
bankaların yat ve tekne alımlarına yönelik başlattığı özel kredi paketleri ve destekleri, 
üniversitelerde Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı yüksek lisans programlarının başlatılmış 
olması bu konuda iç talep potansiyelinin diğer göstergeleri olarak kabul edilebilir. 

Bu değerlendirmeler ile ülke içi sektör talebinin artacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Ancak, ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlarındaki yükseklik ve tutarsızlık, bununla birlikte 
gemi bağlama alanlarının yetersizliği, gelişme potansiyeli olan küçük ve orta boy mütevazı 
özel tekne ve yatlara yönelik talebin artışını engellemektedir.   

Görüşülen 11 imalatçı firmanın 8’i son 3 yıl içinde firmalara gelen taleplerde artış 
görüldüğünü, diğer 3’ü ise azalma olduğunu ya da değişim olmadığını ifade etmektedir. 
Satışlar doğrudan müşteriye yapılabildiği gibi, komisyoncular aracılığı ile de yapılmaktadır. 
Yat ve teknelerin son kullanıcısının %85 oranında hane halkı, %15 oranında turizm 
acenteleri olduğu söylenebilir.  

Görüşme yapılan 11 firmadan 6’sı tüketici için en önemli faktörün fiyat olduğunu belirtmiştir. 
Fiyatı sırasıyla kalite ve tasarım izlemektedir. Tüketici için önemli olduğu belirtilen diğer 
faktörler arasında tesisin fiziki koşulları, görüşülen kişi, mühendislik ve ergonomi yer 
almaktadır.  

Yat satışını etkileyen faktörlerden biri yatların bağlanabileceği yerin temin edilmesidir; ancak 
Bodrum’daki bağlama ve çekek yeri kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Bodrum’daki marina 
kapasitesinin yeterli olmaması, yat satışlarını ve bakım onarım faaliyetlerine olan talebi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

2.2.4 İlgili ve Destek Sektörler 

Rekabet elması çerçevesinde ilgili ve destekleyici sektörlerin rekabetçi bir şekilde varlığı iş 
kümesinin rekabet gücünü belirleyen unsurlardan biridir. Küme ve ilgili ve destek sektörler 
arasında işbirliğine ek olarak ilgili ve destek sektörlerin güçlü olması da önemli bir unsurdur.  

Raporun çeşitli bölümlerinde belirtildiği üzere, deniz turizmi altında yer alan meslek 
faaliyetleri birbirleri ile oldukça yoğun ve sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu kapsamda herhangi bir 
meslek faaliyetinde olumlu veya olumsuz yönde meydana gelen gelişmeler, diğer faaliyetleri 
de aynı şekilde etkilemektedir. Buna bağlı olarak sektörde yaşanan gelişmeler, bu alandaki 
diğer faaliyetler gibi yat ve tekne imalatı sanayisine de itici bir güç olmaktadır. Mavi turlar, 
günlük tekne gezileri, dalış ve su sporları gibi etkinliklere katılan ve özel amaçlı tekne 
kiralayan yerli ve yabancı turist sayılarındaki artışın yat ve tekne talebini arttırması buna en 
güzel örneklerden biridir. Yine bu bağlamda, bağlama ve çekek yerlerinin kapasitesinin aynı 
hızda artmaması ve yatırımlarının uzun süreye yayılması, yat ve tekne sahiplerine zorluk 
oluşturması nedeni ile yat ve tekne talebini olumsuz etkilemektedir. 

Bölgedeki yat imalatını etkileyen önemli faktörlerden biri de bağlama ve çekek yerleridir.  
Bodrum’daki kapasite eksikliği, marinaların sayısı ve kapasitesi Türkiye’deki sınırlı 
kapasitenin bir yansımasıdır. TURSAB’a göre, Türkiye’nin bağlama yeri kapasitesi 16.000 
bağlama yeridir (marinalardaki 9.000 adet bağlama yeri de dâhil olmak üzere) ve Fransa 

Bağlama ve Çekek Yerleri  
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(227.000 bağlama yeri), İtalya (123.000 bağlama yeri) ve İspanya (107.000) gibi diğer 
ülkelere kıyasla oldukça düşüktür. Bununla beraber, Türk Denizcilik Odası, Türkiye’deki 
marina sayısının dünyadaki diğer ülkeler ile kıyaslandığında düşük olduğunu belirtmektedir.  

Tablo 9: Ulusal kıyı şeritlerinin uzunluğu ve marina sayısı 
Ülke Kıyı şeridi uzunluğu Marina sayısı 

İtalya 6,500 km 380 

İspanya 4,964 km 96 

Hırvatistan  5,835 km 56 

Türkiye 8,333 km 35 

Yukarıda da belirtildiği gibi, yat ve tekne sahipleri, imalatın yapıldığı bölgede yatını denize 
indirmekte ve teknik bir problem çıkması durumunda üreticisine tamir ettirmek amacıyla 
ortalama bir yıl boyunca yatını aynı bölgede bırakmak istemektedir. Bodrum’daki bağlama 
yeri kapasitesinin yeterli olmaması, yat satışlarını ve bakım-onarım hizmetlerini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Yapılan görüşmelerde, Bodrum’daki marina, balıkçı barınakları, yat 
bağlama iskeleleri ve yolcu limanları kapasitelerinin yetersiz kaldığı bilgisi alınmıştır. 

Marinalar, sundukları özellikli hizmetler nedeniyle genellikle gelir seviyesi yüksek yerli ve 
yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir. Bu müşteri kitlesi, gerek marinada, gerekse 
demirledikleri süre içersinde bölgede yaptıkları alışverişler ile yerel ekonomiye katkıda 
bulunmaktadırlar. 

Bodrum’daki yat imalatı ve yat turizminin gelişmesi, turizm ile de çok yakından ilişkilidir. 
Sipariş verenlerin bir kısmı, Bodrum ve çevresindeki kıyıları gezmek amacıyla yat 
yaptırmaktadır. Tatilini Bodrum’da geçiren turistler, burada mavi turları tanımakta, Bodrum 
guletini görmekte ve kendilerine gulet siparişi vermektedir. Sipariş veren kişi, tatilini 
Bodrum’da geçirirken aynı zamanda teknesinin yapımını ve durumunu da kontrol 
edebilmektedir.  

Ancak son yıllarda Bodrum’da uygulanan kitle turizmi, Bodrum’a düşük gelir seviyeli yabancı 
turistlerin gelmesine neden olmaktadır. Günlük turlar bundan etkilenmemekle birlikte, yat 
siparişi veren ve mavi turlara çıkan müşteri kesiminin gelir seviyesi yüksek kişiler olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, turistlerin gelir seviyesinin düşük olmasının mavi tur ve yat 
imalatını olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir.  

Bodrum’a gelen turistler arasında gelir seviyesi yüksek olanlarının oranının arttırılmasını 
sağlamak gerekmektedir. Bu kesime yönelik bir faaliyet olarak, golf ile ilgili bir yatırım olan 
Bodrum ve Milas’ın uluslararası standarttaki ilk golf tesisi Vita Park Golf Resort, 15 Kasım 
2008’de açılmıştır.  

Daha önce de belirtildiği gibi, genel olarak turizmin ve özellikle de marina turizminin (yat 
turizmi, marina işletmeciliği, dalgıçlık, su sporları vb.) Küme’nin rekabet edebilirliği üzerinde 
oldukça büyük bir etkisi söz konusudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan 
istatistiklere göre, 2007 yılında Muğla’ya 2,57 milyon turist gelmiştir (Kaynak; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Türkiye’ye gelen Yabancıların Dağılımı, Sınır İlleri – 2007).  

Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan istatistiklere göre, 2007 yılında Türk 
limanlarına 83.806 yat (özel ve ticari olmak üzere) gelmiştir. Muğla’daki limanlara gelen 
yatlar bu toplamın yaklaşık olarak %70’ini teşkil etmiştir ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 
bu da 58.207 rakamına tekabül etmektedir.  

Turizm    
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Şekil 8: Muğla’daki limanlara yaklaşan yatların sayısı 

12 941

2 950

9 050

11 512

66

19 864

1 639
185

Bodrum Datça Fethiye Göcek Güllük Marmaris Turgutreis Yalıkavak
 

Bodrum’un turistik potansiyelinin değerlendirmesi bu raporun kapsamının ötesinde olsa dahi, 
saha çalışmaları ve Çalışma Grubu Toplantıları turizm stratejisi ile Bodrum Yat İmalatı 
Kümesinin amaçlarının tam olarak örtüşmediğini ortaya koymuştur. Küme aktörlerine göre, 
Bodrum (ve Muğla) son yıllarda düşük maliyetli bir turizm merkezine dönüşmüştür. Bu da 
Bodrum’u bir zamanlar “deniz ve güneş turizminden” ayıran kaliteli özelliklerinin 
kaybedilmesine neden olmaktadır.  

Bodrum geçmiş dönemlerde guletlerin potansiyel alıcıları olan yüksek gelir grubundan 
turistleri (hem yabancı hem de yerli olmak üzere) daha çok çekerken, günümüzde bu 
özelliğini giderek yitirmektedir. Bodrum’da golf resortların kurulmasına ilişkin son gelişmeler, 
Bölgeye yüksek gelirli turistleri çekmek için yeni bir olanak olarak değerlendirilmektedir. 

Son zamanlarda alternatif turizminin gelişmesi ile dalış, su altı ve su üstü sporlarının da hızla 
geliştiği gözlenmektedir. Bodrum yarım adası gerek tarihi özellikleri ve batıkları, gerekse 
coğrafi konumu, iklimi ve su altı zenginlikleri itibarıyla bu tür sporların yapılması için son 
derece uygun bir merkez konumundadır. Söz konusu bu aktiviteler için teknelerle özel dalış 
ve su sporları turları düzenlenmektedir. Yapılan görüşmelerde turların giderek yaygınlaştığı, 
bu sektörün en karlı alanlardan biri olduğu ve ortalama bir saatlik dalış turu ücretinin kişi 
başı 40-50 Euro civarında olduğu bilgisi alınmıştır.  

Bu alana olan ilgi arttıkça, dalış teknesi ve su sporlarına yönelik araçlara da talep artacaktır.  

Gerek günlük geziler, gerekse mavi turlara çıkan tekne-yatlar ile özel gezinti yatlarına 
kumanya, malzeme, ekipman sağlayan tedarikçiler bu sınıfa girmektedir. Yapılan 
görüşmelerde bir haftalık gezi için toplam kumanya bedelinin 10.000 – 15.000 Euro 
civarında olduğu bilgisi alınmıştır. 

Bugün yat imalatı diğer sektörlere ve işkollarına verdiği destek bakımından Bodrum’da 
lokomotif sektörlerdendir. Yatlarda kullanılan malzemelerin çeşitliliği gelirin diğer sektörlere 
de dağılmasını sağlamaktadır. Yatın toplam maliyetinin %25’i ahşap ve işçilik olup kalan 
%75’i piyasaya dağıtılmaktadır. Yatlarda 250 çeşitten fazla malzeme kullanılmakta ve bu 
malzemelerin imalatı ve montajı aşamalarında çeşitli sektörler yer almaktadır. Başlıca 
sektörler; ağaç mamulleri sanayi, mobilya sanayi, dekorasyon ve döşeme sanayi, demir çelik 
sanayi, torna ve döküm sanayi, plastik sanayi, makine imalat sanayi, elektrik elektronik 
sanayi, tekstil ve iplik sanayi, deri sanayi, boru sanayi ve boya sanayidir. 

Yat imalatında ana aşamalar  

• Projelendirme,  
• Sac işleme,  
• Boyama ilk etap,  

Yat İmalatı Yan Sanayi    
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• Yalıtım (ısı ve ses)  
• Ahşap işleme (karkas),  
• Elektrik ve su tesisatı,  
• Macun ve boyama,  
• Mekanik işçilik,  
• Mekanik montaj (makine ve şaft),  
• Mobilya imalatı,  
• Dış mekân (güverte) ahşap ve mobilya,  
• Direk sipariş ve imalatı,  
• Mobilya cila/lakesi ve  
• Denize indirdikten sonra tekne direği dikme temini ve işlenmesi olarak  

özetlenebilir. 

Projelendirme ve işlemeler firma bünyesinde yapılmaktadır. Malzeme alınan sektörler; 
ahşap, sac, boya, macun ve kimyasallar, mobilya, elektronik aletler sektörleridir.  Elektronik 
montaj ve mekanik işçilik için ise taşeronlar ile anlaşılmaktadır.   

Sac, mobilya ve taşeron hizmetleri dışında Bodrum’dan tedarik edilen bir malzeme ve 
hizmet bulunmamaktadır. Tedarikçiler ve ilgili sektörler genellikle Bodrum dışında yer 
almaktadır. Yatlarda Lloyd sertifikası bulunması gerekmektedir. Bu sertifika, kullanılan 
malzemeden güverte ve cam kalınlığına kadar birçok konuyu standart altına almaktadır. Bu 
standarda göre en uygun ahşap afrika ahşabı olması nedeniyle ahşap Afrika’dan ithal 
edilmekte ya da İstanbul’daki ithalatçılardan tedarik edilmektedir. Yatın içinde bulunan TV, 
radyo, bulaşık makinesi gibi elektronik eşyalar yurt dışından getirtilmektedir.  Tekne direkleri 
İstanbul’dan tedarik edilmektedir.   

Dünyada, değişik malzemelerden yapılan değişik tip ve boylardaki yatlarda özellikle tasarım 
ön plana çıkmaktadır; ancak kümede tasarım ya da Ar-Ge kuruluşu bulunmamaktadır. 

2.2.5 Kamu Kurumları ve İşbirliği Yapılan Kurumlar  

İşbirliği kurumları (İK) iş kümelerinin daha rekabetçi olabilmek için birlikte çalıştıkları 
kurumlardır. Türkiye’de bu kurumlar arasında üniversiteler, ticaret ve/veya sanayi odaları, 
ihracatçı birlikleri, sektörel dernekler, vakıflar, organize sanayi bölgeleri ve araştırma 
kuruluşları gösterilebilir.   

Küme aktörleri uygulanan bürokrasinin çalışmaları zorlaştırdığını belirtmişlerdir. 
İmalatçılardan, 12 ayrı kurumdan izin almak zorunda oldukları bilgisi alınmıştır. Bu kurumlar, 
Belediye, Anıtlar Kurulu, Turizm Bakanlığı, Liman Başkanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Valilik, İl Özel İdare, Maliye Bakanlığı, Deniz Ticaret 
Odası ve Gemi Mühendisleri Odası olarak ifade edilmiştir. İlgili kamu kurumlarının kümenin 
sorunları ve dinamikleri konusunda bilgilendirilmesi sorunların çözülmesine katkıda 
bulunacaktır.  

Bodrum İçmeler’de bulunan tersane bölgesinin Bodrum ve Yalı Belediyeleri olmak üzere iki 
belediye arasında bölünmüş olması ve tersanelerin çoğunun ruhsatsız olarak çalışması, pek 
çok dezavantajı beraberinde getirmektedir. Görüşülen tüm yat imalatçıları, turizmcileri ve 
marina işletmecileri, gerek mevcut tesisler için ruhsat alınması konusunda, gerekse Milas 
Ören’deki yeni proje alanı için devletten destek alamadıklarını, Küme’yi yakından ilgilendiren 
kıyı master planının oluşturulması sürecine dahil edilmek istediklerini ancak bu isteğin 
olumlu karşılanmadığı ifade etmişlerdir. 

Yapılan görüşmelerde firmaların çoğu DTM ve İGEME destekleri, KOSGEB destekleri gibi 
pek çok teşvikten faydalanmadıklarını, üniversite ile ortak projeler yapmadıklarını 
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belirtmişlerdir. İçmeler’deki altyapı eksiklikleri elektrik hatlarının yeraltına alınması gibi çok 
temel gereksinimleri işaret etmektedir. Elektrik hatlarının yer üstünden geçiyor olması, 
tersanelerin tekneleri denize indirme sürecinde elektriklerin tamamen kesilmesini 
gerektirmekte ve bu da üretim verimlilik kaybına yol açmaktadır. Tersane sahiplerinden 
birinin ifadesi ile “İçmeler tersanesinin genel görünümü, Avrupa’daki herhangi bir tersanenin 
malzeme atık alanından bile daha kötüdür. Avrupalı müşterilerimiz, tersaneleri ve genel 
görüntüyü gördükten sonra buradan çıkan teknelerin nasıl üretilmiş olduklarına 
inanamamaktadırlar.”  

Şirketlerin ilgili kurum ve kuruluşların, kendi görev ve sorumlulukları dâhilinde, firma 
ihtiyaçlarına karşı gösterdiği duyarlılık konusunda genel olarak olumsuz görüşlere sahip 
oldukları gözlenmiştir. 

Bazı firmalar, ürettikleri teknelerin test edilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi havuzu 
olanaklarından faydalanmayı düşündüklerini ancak finansal güçlerinin buna yetmediğini 
belirtmişlerdir. Bunun dışında; Kooperatif Başkanı Fuat Turan’ın girişimleri sonucunda İTÜ 
ile yürütülen bir proje kapsamında, Bodrum Guleti’nin teknik spesifikasyonlarının ve tasarım 
ölçütlerinin belirlenmesine çalışılmaktadır. 

Muğla Üniversitesi ile ilişkiler güçlü olmamakla birlikte, Muğla Üniversitesi Rektöründen 
alınan bilgiye göre, Üniversite bünyesinde yar alan meslek yüksekokulunun bünyesinde 
küme ile ilgili alanlarda eleman yetiştirecek bölümlerin kurulması için girişimler başlatılmıştır. 
Yüksekokul, sektöre teknik eleman yetiştirme açısından yarar sağlayacak ve küme ile 
ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, küme ve ilgili endüstriler hakkında 
istatistiksel bilginin sınırlı olduğu göz önünde bulundurulursa, Muğla Üniversitesinin bu 
yönde küme ile ortaklaşa çalışmalar yapması iyi bir başlangıç olacaktır. 

 

2.3. İhtiyaç Analizi 

Yol haritası geliştirilmesi sürecinde bilgilendirme semineri kapsamında iki anket yapılmıştır. 
Anketler iş kümesi aktörlerinin iş kümesinin rekabet edebilirliğine etki eden temel unsurlara 
yönelik algılamalarını ölçmeyi hedeflemektedir.  

İlk anket rekabet elması modelinin altı unsuruna uygun bir şekilde kurgulanmıştır. İkinci 
anket ise ön saha çalışmaları sırasındaki temel bulguların katılımcılar tarafından nasıl 
algılandığını ölçmeyi hedeflemektedir.  

İlk ankette katılımcılara iş kümesinin rekabet edebilirliğini etkileyen unsurların önemi ile 
mevcudiyeti arasında algıladıkları fark (aralık) sorulmaktadır. Katılımcılar ilgili unsurun önce 
önemini (5’li ölçekte, 5 en yüksek önemi temsil etmek üzere) ve sonra mevcudiyetini (5’li 
ölçekte, 5 en yüksek mevcudiyet düzeyini temsil etmek üzere) derecelendirmektedir.  

Eklerde sunulan anket sonuçları önem ile mevcudiyet arasındaki farkın yansıtıldığı radar 
grafiklerin üretilmesinde kullanılmıştır. Buna ek olarak Proje ekibi küme yol haritalarına ışık 
tutacak analitik bir çerçeve geliştirmiştir. Bu analitik çerçeve ekteki tabloda aktarılmaktadır. 
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Şekil 9: Mevcudiyet ve Önem Matrisi 

Çık

Sözkonusu unsur iş kümesinde 
bulunmaktadır, ancak 

rekabetçilik açısından düşük bir 
öneme sahiptir. Dolayısıyla bu 

unsurun oluşturulmasına 
ve/veya varlığının devam 

ettirilmesine ilişkin kaynaklar, 
rekabetçilik açısından daha 

önemli unsurlara aktarılmalıdır. 

Koru

Sözkonusu unsur iş kümesinde 
bulunmaktadır ve yüksek bir 

öneme sahiptir. Mevcut durum 
korunmalıdır.

. 

Yok Say

Sözkonusu unsur mevcut 
olmadığı gibi, iş kümesi 

açısından yüksek bir öneme de 
sahip değildir. Unsur göz ardı 

edilebilir. 
. 

Yatırım Yap

Sözkonusu unsur yüksek bir 
öneme sahiptir ancak iş 

kümesindeki varlığı yeterince 
güçlü değildir. Bu unsurun 
güçlendirilmesine yönelik 

yatırım yapılmalıdır.
.
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Söz konusu anketlerin detaylı sonuçları eklerde bulunmakla birlikte aşağıdaki noktaların da 
burada altını çizmek önemlidir: 

• Faktör Şartları: Ankete katılanlar “Nitelikli mavi yakalı iş gücü (4,98)”  ve “ihtisaslaşmış 
beyaz yakalı iş gücü (4,92)” konularının önemini vurgulamıştır. Faktör şartlarında 
mevcudiyet ve önem seviyesi arasındaki en büyük fark ise “finans kaynaklarına erişim 
(3,32)” noktasında gözlemlenmiştir.  

• İlgili ve Destek Sektörler: Anket katılımcıları en yüksek önemi “pazarlama ve tanıtım 
konusunda destek veren kurum ve kuruluşlar(4,56)” konusuna atfetmiştir. Bu konuyu 
“tasarımda destek veren kurum ve kuruluşlar (4,50)”  ve “eğitim hizmetleri veren kurum 
ve kuruluşlar (4,46)” takip etmiştir. Mevcudiyet ve önem seviyesi arasındaki en büyük 
fark ise “Ar-Ge hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar (3,06)” noktasında gözlemlenmiştir. 

• Firma Stratejileri ve Rekabet: Anket katılımcıları burada en yüksek önemi, 
“uluslararasılaşma ve ihracat için iş ağlarının oluşturulması için destek (4,46)” konusuna 
vermişlerdir. Mevcudiyet ve önem seviyesi arasındaki en büyük fark yine bu konuda 
gözlemlenmiştir (3,14).  

• Talep Koşulları: Anket katılımcılarının yanıtları saha araştırması sonuçlarını da 
doğrulamış, katılımcılar en yüksek önemi uluslararası talebe atfetmiştir.  

• İşbirliği Kurumları: Anket katılımcıları en yüksek önemi “Teknoloji transferi için 
destekler(4,78)” konusuna vermiştir. Mevcudiyet ve önem seviyesi arasındaki en büyük 
fark aynı alanda gözlemlenmiştir.  

• Kamu Kurumları: Mevcudiyet ve önem seviyesi arasındaki en büyük fark “Küme’nin 
rekabetin artırılması için kamu kurumları tarafından sağlanan destekler (2.92)” 
noktasında gözlenmiştir.  

İkinci ankette ise katılımcılara 10 adet bulgu/beyan sunulmuş olup, katılımcıların bu bulgu ve 
beyanlara ne derecede mutabık oldukları analiz edilmiştir. Ankette yer alan 10 bulgu ve 
beyan arasından 9 puanın üzerinde mutabakat sağlanan 5 bulgu/beyan aşağıda 
sunulmuştur: 

• Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini geliştirmeye yönelik desteklerin arttırılması gerekir  
(9,44) 

• Aktörler arasında iletişimi ve işbirliğini arttırmaya yönelik aktiviteler yapılmalıdır (9,32) 
• Üniversite-Sanayi işbirliğini arttırmak ve işgücü eğitimine öncelik vermek gerekir (9,18) 
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• İş kümesi için ortak altyapı hizmetlerine öncelik vermek gerekir (9,08) 
• Ortak pazar araştırması, pazarlama, tanıtım, fuar katılımı gibi faaliyetler iş kümesinin 

rekabet gücünü arttırabilir (9,06) 

Bilgilendirme toplantısında yapılan anket çalışmalarında elde edilen sonuçlar, çalışma grubu 
toplantılarında  tartışma konularının ve projelerin belirlenmesine yönelik kullanılmıştır. 

2.4. Piyasa Mekanizmaları, Sistem ve Politika Seviyesindeki Bulgular 

Kümelenme yaklaşımı esasen dünyadaki başarılı kümelerin belirlenmesi ve bu kümelerin 
ortak özelliklerinin analiz edilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Kümelenme yaklaşımına ilham 
veren kümeler ise herhangi bir kümelenme politikası ve/veya organize bir küme girişimi 
sonucunda değil, doğal bir süreç sonunda oluşmuştur. Örneğin; dünyadaki en başarılı 
kümeler arasında gösterilen “Kaliforniya Silikon Vadisi” olgusunun organize bir küme girişimi 
sonucunda meydana geldiğini iddia etmek oldukça güçtür. 

Dolayısıyla; günümüzde uygulanmakta olan kümelenme girişimleri, yukarıda bahsedilen 
organik (doğal) kümelenme sürecini tetikleyecek veya kolaylaştıracak bir şekilde 
tasarlanmalıdır. İdeal şartlarda; kümelenme girişimlerinin, organik kümelenme sürecine 
sekte vuran piyasa başarısızlıklarını, sistemik hataları ve politika seviyesindeki zayıflıkları 
gidermesi beklenmelidir. Bu husus özellikle kamusal niteliği olan küme destek programları 
açısından özel bir önem arz etmektedir. Serbest piyasa ekonomisinde de kamusal 
müdahaleler ancak sözkonusu hataların biri veya birkaçını düzeltmeye yönelik olduğunda 
makul karşılanabilir. Yukarıda bahsi geçen üç hata tipi arasında belirli farklar olmakla birlikte, 
birbirinin alanına giren pek çok unsur bulunmaktadır14.  

Yukarıda sözü edilen hata tipleri ekonomi teorisinde ve pratiğinde çeşitli tartışmalara konu 
olmaktadır. İş kümeleri ve kümelenme konusunda uzman akademisyenler ve pratisyenler bu 
unsurlara küme-seviyesindeki hataları belirlemek suretiyle atıfta bulunurlar. Örneğin, Prof. 
M. J. Enright erişilemeyen bilgi ve yönetim miyopluğunu kümelenme girişimlerini motive 
edebilecek tipik piyasa başarısızlıkları olarak tanımlar15. Küme seviyesindeki müdahaleleri 
haklı çıkaran politika hataları genellikle mesleki eğitim gibi kamusal mal ve hizmetlerin 
yetersizliği ile de ilişkilendirilir.  

Son olarak, Küme Politikaları Beyaz Kitabı sistemik hatanın birbiri ile ilgisi olan kurumların, 
organizasyonların arasında bir tutarsızlık veya uyuşmazlık olduğunda ortaya çıkabileceğini 
belirterek etkileşim içindeki ekonomik aktörlerin kapasiteleri arasında da tutarsızlık veya 
çelişkilerin olmasının hatalara neden olduğunu ifade eder.  

Piyasa başarısızlığı; çok özet bir ifadeyle, piyasa mekanizmalarının, kaynakları etkin bir 
şekilde dağıtamaması ve sosyal ve/veya ekonomik ve sosyal talebe (beklentiye) yanıt 
verememesi olarak tanımlanabilir. Örneğin, ekonomi bilimi, piyasa başarısızlığını politika 
müdahalesi için temel gerekçelerden birisi olarak kabul eder. Bazı ekonomistler tarafından 
eleştirilse de piyasa başarısızlıkları, kümelenme politikalarının gerekliliğini destekleyecek 
önemli unsurlar arasında yer almaktadır. 

Küme firmaları, stratejik, teknolojik ve pazara ilişkin bilgilere yeteri kadar ulaşılamadığını bu 
nedenle stratejik kararların zamanında verilemediği ve küresel pazarların gerektirdiği 
değişimler için zamanında uyum sağlanması noktasında zorluklar yaşandığını ifade 

                                                 
14 Bu bölümün ana amacı saha çalışmaları sırasında gözlemlenen piyasa başarısızlığı, politik ve sistemik hataları sunmaktır. Analiz sürecinde bu hata tiplerinin nasıl 
sınıflandırılacağından ziyade bu hataların tanımlanmasına çalışılmıştır. Piyasa başarısızlığı, politik ve sistemik hatalar üzerindeki literatür oldukça zengindir ve hata 
tiplerinin sınıflandırılmasını farklı şekilde yapan farklı akımlar bulunmaktadır. 
15 “Erişilemeyen Bilgi (impacted information) firmaların yararlanabilecekleri bilgiye ulaşamadıkları veya çok yüksek maliyetlerle ulaştıkları durumda ortaya çıkar. 
Yönetim miyopluğu ile mevcut olan bilginin, anlayış yetersizliği veya aktifleştirilememesi nedeniyle optimum seviyede kullanılamaması durumunda karşılaşılır.” Prof. 
Michael J. Enright, 1998, “Rekabetin Globalleşmesi ve Rekabet Gücünün Lokalizasyonu: Bölgesel Kümelenmelere doğru Politikalar”. (“The Globalization of 
Competition and the Localization of Competitive Advantage: Policies toward Regional Clustering”.) 

Piyasa Mekanizmaları 

Bilgiye ulaşımın zor olması 
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etmişlerdir. Firmalar genellikle iş fırsatları, bilgi kaynakları ya da Küme içinde yer alan ve 
kendilerine fayda sağlayacak mevcut destekler konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. 
Mevcut durumda küme dahilinde bilgi ve iletişim platformu bulunmamaktadır. Başka bir ifade 
ile pazar mekanizması etkili stratejik bilgiye ulaşılmasında yetersiz kalmaktadır. 

Ayrıca küme analizi sürecinde gerçekleştirilen masabaşı ve saha çalışmalarında küme ile 
ilgili bilgiler bulmak konusunda sıkıntı yaşanmıştır. Yazılı bilgiler, genellikle küme aktörlerinin 
medya kanallarına verdikleri demeçlerden toplanmış, bunun yanı sıra firmalardan tek tek 
bilgi toplanmak zorunda kalınmıştır. Ancak gerek sözlü gerekse yazılı bilgilerde tutarsızlık 
görülmektedir. Kümenin 2007 yılı üretim verileri halen kesinlik kazanmamıştır. Bilgilerin 
derlenmesi küme için son derece gereklidir. 

Küme aktörleri, kendilerini ilgilendiren pazar koşulları, değişen trendler, finansman 
kaynakları gibi bilgilere ulaşamamakta, bu da firmaların rekabetçiliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Küme firmaları Ar-Ge ve inovasyonun Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin rekabet gücü 
üzerindeki kritik önemini vurgulamış olmakta birlikte, küme dahilinde yer alan hiçbir firma 
sistematik anlamda ilişkili bir faaliyette bulunmamakta ve bu konuda bir destek 
almamaktadır. Ustaların önemli ölçüde yer aldığı Küme’de pazar, Ar-Ge ve inovasyonu 
destekleyen merkezlerin ya da araçların oluşturulmasında yetersiz kalmıştır. 

Sistemik hatalar “Sistem”in genel işleyişi ile ilgili zaaflardır. Burada “sistem” olarak 
adlandırılan olgu, ekonomik ve sosyal değeri olan ürün ve hizmetleri üreten kurum ve 
kuruluşların tamamını kapsar. Bilgi de dâhil olmak üzere, ekonomik ve sosyal değeri olan 
tüm ürün ve hizmetler, hem kamu hem de özel sektör tarafından üretilir. Dolayısıyla, bu tür 
ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayacak uygun ortamın oluşturulması için farklı kurum 
ve kuruluşlar arasında güçlü ve sağlıklı bir iletişim ve koordinasyon bulunması gerekir. 
Sistemik hatalar ise, Küme Politikaları Beyaz Kitabı’nda da belirtildiği gibi, etkileşim içindeki 
kurum ve kuruluşların kapasiteleri arasında ve mevcut kural ve normlarla ilgili tutarsızlık 
veya çelişkilerin olması durumunda ortaya çıkar. Örneğin, üniversitelerde oluşan bilgi 
birikiminin sanayiye aktarılabilmesi için hem sanayinin hem de üniversitelerin kapasitelerinin 
bu tür bir bilgi akışını destekleyecek seviyede olması gerekir. Eğer kapasiteler arasında 
derin farklar varsa, bu noktada firmaları ve/veya üniversiteleri suçlamaktansa, sistemin 
geneli ile ilgili, diğer bir ifadeyle sistemik, bir hatadan bahsetmek daha faydalı olacaktır. 

Küme firmaları ihtiyaçları, bilginin oluşturulması ve üniversitenin gerçekleştirdiği Ar-Ge 
faaliyetleri arasında uyuşmazlık olduğuna dikkat çekmektedirler. Üniversitede eğitim 
denizcilik mühendisliği ve özellikle gemi inşası üzerine yoğunlaşmaktadır. Yat imalatı için 
gereken yetenek ve kabiliyetler üniversiteler tarafından sağlanamamaktadır. 

Küme firmaları ayrıca, kamu kurumlarının yat imalatı konusunda derinlemesine bilgiye sahip 
olmadığını, birçok düzenlemenin gemi imalatı kapsamında olması nedeniyle özellikle yat 
imalatçılarının sorunlar yaşadığını belirtmişlerdir. 

Birçok kümede görülen bir özellik, kümedeki aktörler arasında sıkı ilişkiler olmasıdır. Ancak 
Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinde ağırlıklı olarak tedarikçiler ile alışveriş ilişkisi görülmekte, 
firma sahiplerinin birçoğunun iş dışında yakın ilişkiler olmasına rağmen, birlikte iş yapmaya 
yönelik faaliyetler çok düşük seviyede kalmaktadır. Kümenin birçok sorunu olduğu 
düşünüldüğünde, bu sorunları çözmeye yönelik olarak birlikte hareket etmek Küme için çok 
faydalı bir girişim olacaktır. Yat imalatçıları dernekleri ve bazı kooperatiflerin kurulmuş 
olması ileride sorunların çözümüne yönelik işbirliğinin geliştirileceğini göstermektedir.  
Ayrıca, küme ve pazar ile ilgili istatistiksel bilginin derlenmesi için de işbirliği yapılması 

Sistem Bulguları 
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gerekmektedir. Bu konuda Muğla Üniversitesi ile çalışma yapılabilir. Yapılan çalıştaylarda, 
kendileri de aynı görüşü paylaşmışlardır.  

Politika düzeyindeki zayıflıklar ile; kamu kurumları tarafından verilen kararların pazar 
dengesini etkilemesi ya da ilgili kararların (karar verilememesi ya da eyleme geçilememesi) 
pazarın etkin işleyişini sınırlandırması ile sonuçlanan koşullara atıfta bulunmaktadır. 
Yapılarına bağlı olarak mevzuata ilişkin zayıflıklar politika seviyesinde zayıflıklar 
kapsamında ele alınabilir.  

Konuya ilişkin olarak, Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinde Küme aktörleri tarafından belirtilen 
husus turizm politikaları ile ilgilidir. Daha öncede belirtildiği gibi turizm stratejisi ve Bodrum 
Yat İmalatı İş Kümesi hedefleri örtüşmemektedir. Küme aktörlerine göre Bodrum (ve Muğla) 
son birkaç yıl içinde düşük maliyetli turizm destinasyonu haline gelmiş, geçmişinden getirdiği 
deniz ve güneş turizmini hedeflemenin ötesindeki, turizm kalitesini yitirmeye başlamıştır. 

Bodrum yüksek gelir seviyesine sahip, aynı zamanda potansiyel birer gulet alıcısı olan yerli 
ve yabancı turistleri bölgeye çekmektedir. Geçtiğimiz günlerde golf sahalarının yapımına 
başlanması yüksek gelir düzeyine sahip turistlerin bölgeye çekilmesinde yeni bir fırsat olarak 
görülmektedir. 

Bodrum İçmeler’de bulunan tersane bölgesinin Bodrum ve Yalı Belediyeleri olmak üzere iki 
belediye arasında bölünmüş olması ve tersanelerin çoğunun ruhsatsız olarak çalışması, pek 
çok dezavantajı beraberinde getirmektedir. İçmeler’deki altyapı eksiklikleri elektrik hatlarının 
yer altına alınamaması gibi çok temel gereksinimleri işaret etmektedir. Elektrik hatların yer 
üstünden geçiyor olması, tersanelerin tekneleri denize indirme sürecinde elektriklerin 
tamamen kesilmesine sebep olmakta ve bu da üretimde verimlilik kaybına yol açmaktadır. 

Buna ek olarak, uygulanan bürokrasi imalatçıların işini ağırlaştırmakta ve zorlaştırmaktadır. 
İmalatçılardan 12 ayrı kurumdan izin almak zorunda oldukları bilgisi alınmıştır. Bu kurumlar, 
Belediye, Anıtlar Kurulu, Turizm Bakanlığı, Liman Başkanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Valilik, İl Özel İdare, Maliye Bakanlığı, Deniz Ticaret 
Odası ve Gemi Mühendisleri Odası olarak ifade edilmiştir. Şirketlerin; ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının kendi görev ve sorumlulukları dâhilinde, firma ihtiyaçlarına karşı gösterdiği 
duyarlılık konusunda genel olarak olumsuz görüşlere sahip oldukları gözlenmiştir. Görüşülen 
tüm yat imalatçıları, turizmcileri ve marina işletmecileri, gerek mevcut tesisler için ruhsat 
alınması konusunda, gerekse Milas Ören’deki yeni proje alanı için devletten destek 
alamadıklarını, Küme’yi yakından ilgilendiren kıyı master planının oluşturulması sürecine 
dahil edilmek istediklerini ancak bu isteğin olumlu karşılanmadığı ifade etmişlerdir. İlgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının Küme’nin sorunları ve dinamikleri konusunda bilgilendirilmesi 
bu sorunun çözülmesine katkıda bulunacaktır. 

2.5. Sonuç 

Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin oluşumu yetmişli yıllara dayanmaktadır. Küme, Bodrum’da 
turizm sektörünün gelişmesine paralel olarak gelişmiş ve “Mavi Tur”un yükselen 
popülaritesinden büyük ölçüde faydalanmıştır. Küme ayrıca “Bodrum Guleti” ismiyle 
markalaşmış, Türkiye’de ve dünyada tanınmıştır. 

Küme Bodrum’da yerleşmiş olan nitelikli “mavi yakalı” iş gücünün yanı sıra eğitimleri 
olmamasına rağmen çok yetenekli ustaların (özellikle Gulet yapımında faydalanılan örtük 
bilgiye sahip) varlığından yararlanmaktadır. Ahşap yat üretiminde kalifiye işgücüne sahip 
olunması önemli bir husus olsa da ara eleman sayısının arttırılması, değişik tip ve boylarda 
yat imalatında da yetkinlik kazanılması gerekmektedir. İş gücü maliyetinin uluslararası 
rakiplerine göre düşük olması rekabet avantajı sağlamaktadır. İstanbul ve Antalya ile 

Politika seviyesindeki 
bulgular 
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karşılaştırıldığında, Bodrum’un iklimsel özelliği nem oranının sabit ve düşük seviyede olması 
ile yine önemli bir avantaj olarak belirtilmiştir,   

Yukarıda belirtilen olumlu faktör koşullarına rağmen Bodrum yetersiz altyapı sıkıntısı ile 
karşı karşıyadır. Çekek yolların hasar görmüş ve bozuk olması üretimde gecikmelere ve ek 
maliyete sebep olmaktadır. Ayrıca yat imalatının yapıldığı, yatların satıldığı ve sergilendiği 
sahanın genel altyapısal problemleri (ör. arıtma sistemi) Küme’nin rekabet gücünü etkileyen 
dezavantajlar arasındadır.  

İlgili ve destek sektörler kapsamında turizm sektörünün varlığı Bodrum için büyük bir 
avantajdır ancak, Bodrum’un her geçen gün kitle turizmi bölgesine dönüşmesi, Bodrum’a 
gelen turist profilini değiştirmektedir. Önceleri Bodrum yüksek gelir seviyesine sahip turist 
segmentini çekerken artık bu yöndeki en önemli farkını kaybetmeye başlamıştır.  

Marinalar, karada ve denizde bağlama ve çekek yerleri yat imalat sanayi ile ilişkili en önemli 
sektörlerdir. 1216 bağlama yeri ve 250 adet çekek yeri ve 3 marinası ile Bodrum Küme’nin 
ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Yakın bölgelerde (ör. Fethiye, Göcek, Marmaris) 7’si 
mavi bayraklı 16 marina bulunmaktadır. Yat imalatında kullanılan yüksek katma değerli 
parça ve aksamlar ithal edilmekte ya da Türkiye’nin diğer illerinden temin edilmektedir.  

Küme’de rekabet fiyata dayalıdır, ancak taleplerin giderek daha kaliteli, hızlı teslimata 
yönelik olması rekabet için önemli parametreler haline gelmektedir.  

Küme firmaları önümüzdeki yıllarda uluslararası talepte artış beklemektedirler16. Eğitim ve  
lisans kurumlarına ve kaptanlık lisansı almak için yapılan başvurulardaki artış yerel talebin 
artışına yönelik ipuçları vermektedir.   

Yapılan saha çalışması ve takip eden çalıştaylar sonucunda kümenin başlangıç aşamasında 
bir küme olduğu tespit edilmiştir.  

Bodrum Ticaret Odasından alınan bilgiye göre Bodrum guleti ve tırhandil için coğrafi 
işaretleme almak üzere çalışmalara başlanmış olup bu çalışmaların Ocak 2009 itibarıyla 
sonuçlanması öngörülmektedir. TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmada İstanbul Teknik 
Üniversitesinde “guletlerin formunun optimizasyonu’’ konusunda kurulan komisyonun hedefi 
‘’Bodrum Guleti’nin tescilidir’’. Genellikle küme içi ilişkilerin zayıf, küme genelinde 
kümelenmenin sağlayacağı yararlar konusunda farkındalık seviyesinin düşük olmasına 
rağmen, Bodrum Guleti tescili için ortak bir girişimde bulunulması, kooperatif ve imalat 
derneklerinin kurulmuş olması, ilişkilerin güçlenmekte olduğunu göstermektedir. 
Çalıştaylarda yönetişim ile ilgili tartışmalar yapılırken doğal bir lider kuruluş ya da kişi 
belirtilmemiştir.  

Yerel üniversite ile işbirliği yapılmamaktadır; üniversitenin de bu alandaki yetkinliğinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Yat imalatı yan sanayi genellikle Bodrum dışında yer 
almaktadır. 

Kümenin diğer olumlu bir özelliği, ahşap yat üretiminde kalifiye iş gücüne sahip olmasıdır; 
ancak ara eleman sayısının arttırılması, değişik tip ve boylarda yat imalatında da yetkinlik 
kazanılması gerekmektedir. İşgücü maliyetinin uluslararası rakiplerine göre düşük olması 
rekabet avantajı sağlamaktadır.  

Kümedeki firmalar –özellikle imalatçılar- pazarlama ve finansman kaynakları hakkında 
bilgiye ulaşmakta sıkıntı çekmektedir. Bu ise, pazarlama faaliyetlerinin zayıf kalmasına 
neden olmaktadır.  

                                                 
16 Talebe ilişkin beklentiler küresel finansal kriz öncesinde belirtilmiş olup, küme aktörlerinin öngörüleri değişmiş olabilir. 
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Ne yazık ki işbirliği kurumları ve kamu kurumları Bodrum Yat İmalatı İş Kümesine yeterli 
destek verememektedirler. Birçok kamu kurumu tarafından uygulanan mevzuatlar 
Bodrum’da yat imalatı üzerine yatırım yapılmasını oldukça güçleştirmektedir. Devlet 
politikaları, bürokrasi ve yetersiz altyapı ise küme aktörleri tarafından en büyük sorunlar 
olarak ifade edilmiştir. Özellikle turizm sektörü ile saha konusunda yaşanan rekabetin ve on 
iki ayrı kurumdan izin alınmasının kümeyi olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir. Devlet 
politikalarının düzeltilmesi için devletin bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.  

Şekil 10: Rekabet Elması 

Firma Stratejileri ve 
Rekabet Ortamı 

Talep KoşullarıFaktör (girdi) Şartları

İlgili ve Destek 
Sektörler

Avantajlar
Yerel üniversite

Dezavantajlar
Üniversite ile işbirliği düşük 
seviyede. 
Yat ve tekne üretimi konusunda 
ihtisaslaşmış üniversitelerin 
bulunmaması

Dezavantajlar
Beklentilere yanıt 
verme/çözüm 
oluşturma 
seviyesi düşük
Mevzuat

Kamu

Avantajlar
Coğrafi konum,
Doğal kaynaklar,
Yetenekli işgücü

Dezavantajlar
Zayıf altyapı

Avantajlar
Gulet tasarım ı konusunda 
örtük bilgi

Dezavantajlar
Fiyat odaklı rekabet,
Aile şirketleri
Düşük inovasyon ve tasarım

Avantajlar
(Neredeyse) el değmemiş yerel 
piyasa
Yerel tüketicilerin artan ilgisi

Dezavantajlar
Yüksek vergi oranları. 

Avantajlar
Bölgedeki güçlü turizm ve yat 
turizmi 

Dezavantajlar
En kritik komponentve parçalar 
kümede üretilmiyor, 
Hizmet sağlayıcılar (tasarım vb.) 
güçlü değil

İşbirliği 
Kurumları
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3. Küme Yol Haritası 

3.1. Vizyon 

Düzenlenen üç çalıştaya katılan Çalışma Grubu Üyeleri ilk aşamada Bodrum Yat İmalatı İş 
Kümesinin sorunlarını analiz etmişler, sonrasında ise vizyon, strateji ve ana başarı 
unsurlarını belirlemişlerdir.  

Birçok tekne imalat17 şirketinin, ticaret birlikleri ve kooperatifin temsil edildiği Çalışma Grubu 
ile üç çalıştay düzenlenmiş, Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi için katılımcı bir yaklaşımla ortak 
bir yol haritası geliştirme süreci üzerinde çalışılmıştır. İlk adım olarak, Grup Üyeleri 
birbirleriyle benzer yönlerini ortaya koymaya yarayan sorun tanımlaması üzerinde 
çalışmıştır. Grup daha sonra vizyon üzerinde çalışmış, ortak bir vizyon geliştirmiş ve bu 
vizyonu uygulamak için gerekli olan stratej ve ana başarı unsurlarını tanımlamıştır.    

Yakın bir gelecekte, Bodrumlu yat üreticileri kendilerini ‘’yüksek teknolojili gulet’’ üretirken 
görmek; modern özellikleri olan klasik tekneler olarak tasarlanan bir gulete tüm klasik ve 
eşsiz tasarım özelliklerini koruyarak, son model navigasyon elektroniğini, sıhhi tesisatı, 
mutfağı, modern teçhizatlar ve konforu dahil etmek istemektedirler.  

Bodrum aynı zamanda, Swan (Finlandiya) ve Perini (İtalya) gibi günümüzde satılan ve 
tanınmış seçkin markalar ile benzer hatlara ve özelliklere sahip bir dizi tekneyi 
üretebilmelidir. Müşteriler, düşük işçilik maliyetleri nedeniyle bu markalı yatların en önemli 
özelliklerine daha uygun fiyatlara sahip olduklarını hissedebilmeliler. 

Son olarak, Çalışma Grubu üyeleri Bölgeyi (Bodrum ve Muğla’nın yakın bölgeleri) sadece 
tekne üretimi konusunda üstün olarak değil, aynı zamanda yatların yeniden kullanabilecek 
duruma getirilmesinde (tamirde), yenileme, marinalar (gemi bağlama), kış depolaması ve 
özellikle de -en talepkar aynı zamanda da en karlı müşteriler olan- mega yatlar için anahtar 
hizmetler sunmak konusunda da üstün bir noktada görmektedirler. Bu hizmetler için mega 
yatların Bodrum’a çekilmesi, Bodrum’un ayrıca hizmetleri nedeniyle tanınması yat 
satışlarının artması bağlamında da yararları olacaktır aynı zamanda bu durum kile turizmi 
bölgesine dönüşmekten ziyade iyi korunmuş bir ‘’Akdeniz incisi’’ olarak kalması hususunda 
Bodrum’un genel çekiciliğine ilişkin önemin altını çizmektedir.  

Tasarım ve imalat malzemelerinde değişikliğe gidilerek Akdeniz Havzası dışına da satış 
yapılabilecek olmasına rağmen coğrafi olarak vizyon, Akdeniz Havzasını birincil pazar olarak 
görmektedir. Çalışma Grubu katılımcıları ilk olarak, gelir düzeyi yüksek olan yat sahiplerini 
kendilerine hedef müşteri kitlesi olarak belirlemişlerdir, bu kapsamda vizyon ele alınırken 
sadece coğrafi değil aynı zamanda müşteri segmenti ile de ilgili hususlar ele alınmalıdır. Bu 
noktada vizyon, belirlenen pazar segmentinin riskleri ve niş pazarı konumlandırmasının dar 
olması nedeniyle engellerle karşılaşabilir. Bu nedenle üçüncü çalıştayda Grup, turizm 
sektörünün farklı ihtiyaçlarına cevap verecek yatlarla (ör. yelkenliler, dalgıçlık, balıkçılık ve 
zevk (‘’Mavi Yolculuk’’)) farklı müşteri segmentlerinin hedef alınmasının daha doğru 
olacağına karar vermiştir. Bu çerçevede katılımcılar sadece yat sahiplerine (veya aracılara) 
direk satışlara odaklanmamaya aynı zamanda gelir düzeyi yüksek tatilcilere charter hizmeti 
sunan firmalara dolaylı satışlar yapmaya da karar vermişlerdir. Tercih edilen bir diğer pazar 
segmenti ise mega yatlara (34 metre ve üstü) hizmet sunmak şeklindedir. İskele ve karada 
konaklama, sağlık tesisleri ve catering gibi mega yatlar için hizmetler sunan büyük tesisler 
inşa edilebilir. Bodrum ayrıca bölgeye ilgi getiren ünlüleri ve ünlülerin yatlarını çekebilir.   

                                                 
17 “ ‘’Bot yapımı’’ ve ‘’tekne yapımı’’ birbirleriyle değiştirilebilir bir biçimde kullanılmıştır. 

Vizyonun öğeleri  

Akdeniz’in incisi 

Pazarlar  
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Bodrum tersaneleri çoğunlukla müşteriye özel değişik tasarımlı yatların imalatı avantajına 
sahiptir. Bu, çok yüksek düzeyde beceri ve yoğun emek gerektirmektedir. Fakat şu anda 
kalifiye işgücü İstanbul’dan sözleşme ile temin edilmektedir.  

Ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini artırmak için, Bodrum’da bulunmayan temel yeterliliklerin 
sağlanması gerekmektedir. Vizyonun bu bölümü, yat imalatında en son çıkan malzemeler, 
teknolojiler ve metodlar ile çalışabilme yeterliliklerine sahip nitelikli ustalardan bir havuz 
oluşturmayı kapsamaktadır. Çalışma Grubu Bodrum’u tüm Akdeniz havzası için müşteri 
hizmetlerinde her bakımdan zamanın etkin kullanımı konusunda bir model olarak görme 
arzusu içindedir. Yat üretiminde, bakım ve tamirde siparişin verilmesinden işlerin 
tamamlanmasına kadar olan teslimat süresi, müşteriler için ana değerlerden biridir.  

Bu kapsamda kümenin vizyonu aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir: 

“Akdeniz yat imalatı ve deniz turizminde Cazibe Merkezi olmak” 

3.2. Strateji 

Çalışma Grubu, belirlenen vizyona ulaşmak için izlenmesi gereken ana stratejiyi belirlemiştir;   

“Üstün nitelikli müşteri ihtiyacına gore düzenlenmiş yat, yat hizmetleri ve 
turistik teknelerde Akdeniz’de lider olmak” 

Bodrum Yat İmalatı İş Kümesini vizyon hedeflerine ulaştıracak olan temel stratejinin 
oluşturulmasında; 

• Küme içerisinde dolaysız ve dolaylı olarak yer alan tüm aktörlerin vizyon hedeflerine 
yapacakları ve/veya yapabilecekleri katkılar, 

• Küme içerisinde yer alan aktörlerin öncelikleri, 
• Küme içerisinde yer alan aktörlerin halihazırdaki yapıları ve işbirlikleri ile ilerde 

oluşturabilecekleri yeni işbirlikleri, 
• Yat imalatçılığı ile yat turizminin bugünkü ve gelecekteki gereklilikleri ile her iki alanda 

dünyadaki genel durum, gelişmeler ve beklentiler, 
• Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği 2023 yılı deniz turizmi vizyon ve stratejisi, 
gözönüne alınmıştır.  

Küme’nin rekabetçi pozisyonuna ilişkin radikal bir değişiklik, yeni bir stratejiyi 
gerektirmektedir. Küme kendisini turizm sektörünün geniş ihtiyaçlarına hizmet sunmak 
konusunda uzman, seçkin yat pazarında konumlandıracaktır. Mevcut durumda imalat, 
charter işletmeleri için büyük ahşap yatlar şeklindedir, fakat yatçılık hususundaki son 
yıllardaki pazar trendi; fiberglastan üretilen motorlu yatlar, hafif kompozit materyallerden 
üretilen yarış amaçlı hızlı yatlar ve sayfiye yerleri için katamaran tekneleri yönündedir.   

Bu durum, yerel yat üreticilerinin bölgenin ticaret markası olmaya devam edecek olan guleti 
terk etmeleri gerektiği anlamına gelmemektedir. Fakat bu, gelecekte ana odağın, dünyada 
başlıca gulet üreticisi bölge olmaktan ziyade,  – talebe bağlı – müşterilerin zevkine hitap 
eden yüksek kaliteli yatlar üzerinde olacağını ifade etmektedir. Bodrum başlıca gulet üreticisi 
olmayı sürdürecektir, fakat kar ciddi oranlarda başka tasarımlar ile de elde edilecektir.  

3.3. Ana Başarı Unsurları 

Belirlenen stratejinin uygulanmasına ve vizyona ulaşılmasına yönelik olarak belirlenen ana 
başarı unsurları bu bölümde sıralanmıştır. Bu bölüm aynı zamanda başarılı küme gelişimi 
için kısa-orta-uzun vadede küme seviyesinde gereken yetenek ve kabiliyetleri de 
içermektedir.  

İyi işleyen marinalar ve tersaneler bir bölgenin turistik imajının temel unsurlarıdır. Üstün 

Yeterlilikler  

 Bodrum’un tüm Akdeniz 

havzasında müşteri hizmetlerinde 

her bakımdan zamanın etkin 

kullanımı konusunda bir model 

olması.  

Uygun iş ve tersane ortamı 
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nitelikli yat ve tekne satışlarında müşteri çoğunlukla tersaneyi ziyaret etmeyi talep 
etmektedir. Gerek İçmeler, gerekse Tavşanburnu’nda faaliyet gösteren tersanelerin 
bulunduğu alanların yol ve diğer altyapı bakımından geliştirilmesi gerekmektedir. Altyapı 
eksiklikleri; elektrik hatlarının yer altına alınamaması ve arıtma sisteminin taşınması gibi çok 
temel gereksinimleri işaret etmektedir. Bunların yanı sıra yat imalatı yapan firmaların daha 
fazla yatırım yapmalarının önünde bazı engeller bulunmaktadır: a) İlgili  mevzuat ve 
bürokratik prosedürlerden kaynaklanan engeller, b) Engellerin ve sorunların çözülmesinde 
kamu kurumları ve firmalar arasında yetersiz koordinasyon c) Finans kaynaklarına erişimde 
engeller. 

İtalya, İspanya ve Fransa’da bulunan dünya klasmanında marinalar ve lider yat imalatçı 
firmaları Akdeniz’i çok rekabetçi bir bölge konumuna getirmektedir; ancak talebi karşılayacak 
kapasite yetersiz kalmakta, bu da düşük işgücü maliyetine sahip Bodrum’a rekabet avantajı 
sağlamaktadır. Bu pazarda lider olmak, dünya klasmanında bir altyapıya sahip olmayı ve iyi 
hizmetleri rekabetçi fiyatlar ile sunmayı gerektirmektedir. Mega yatlar –bu yatların bekleme 
noktalarında sadede tersaneler bağlamında değil birçok hizmet için günlük olarak yaklaşık 
10.000 Dolar harcama yaptıkları bilinmektedir- için çekici bir “geçici konaklama noktası” 
olabilmek için birinci sınıf altyapı vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak dünya klasmanında 
marina altyapısı aynı zamanda kirletilmemiş kıyı –daha az altyapı – ve bozulmamış bir çevre 
anlamına da gelmektedir.  

Bodrum’da özellikle ahşap yat imalatı konusunda zanaatkârlık yüzyıllardan bu yana nesilden 
nesile aktarılmıştır. Bugün, yat imalatı ve yat turizmi bölgede istihdam yaratan en önemli 
alanlardan biridir; ancak bölgede bulunan meslek okulları endüstrinin ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktadır. Yat imalatının büyümesi ile birlikte kalifiye işçi ve teknisyen sayısı ve 
sahip olunan yeteneklerin çeşidi ve yelpazesi yetersiz kalmaya başlamıştır. Yeni yat imalat 
teknolojileri ve denizcilik sistemleri, yüksek kaliteli bakım-onarım ve deniz turizmi hizmetleri 
konusunda da yeteneklerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Çalıştaylarda belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tam zamanlı profesyonel çalışan 
istihdam edilmeli ve mutlaka kümeye liderlik edecek kişi ya da kurumların belirlenmesi 
gerekmektedir. 

İyi bir üne sahip olmak, yat imalatı, satış ve pazar konumlandırmasında en güçlü etkiye 
sahiptir. Müşteri herşeyden önce “güvenlik” kavramını satın alır. Bu alanda itibar elde etmek 
ve müşterilerin güvenini kazanmak pazar liderinin en önemli özelliğidir. Bölgenin iyi bir üne 
sahip olması o bölgede faaliyet gösteren firmaların bu ünden faydalanmasını sağlamaktadır. 
Ün ve itibarı etkileyen kritik faktörler;  

• Tüm kümedeki sosyal sermayenin düzeyi ve 
• Yetenekli çalışanlara sahip olmak; 
• İşlem ve fiyatlandırmada şeffaflık, dürüstlük; 
• Bölgedeki denizcilik okullarının iyi bir üne sahip olması; 
• Çevresel standartlara uyum  

olarak ifade edilebilir.  

Bodrum’daki kıyı şeridi turizm, deniz turizmi, yat turizmi, yat imalatçıları gibi pek çok farklı 
sektör tarafından kullanılmaktadır. Yat imalatını tetikleyen en önemli iş alanının bölgedeki 
yat turizmi ve turizm olduğu göz önünde bulundurulduğunda denizin kirlenmesinin bölgeye 
gelen turist sayısının azalmasına ve yat turizmine olan talebin düşmesine neden olacaktır.  
Bu da yat imalatçılarını olumsuz yönde etkileyecektir. Önemli diğer bir nokta ise kıyıların 
betonlaştırılmaması ve bakirliğin korunmasıdır. Bunun için çevre kirliliğini önlemeye yönelik 
devlet politikaları ve denetim mekanizması, etkin bir otokontrol sistemi kurulması, yeterli 

Dünya klasmanında bir 
denizcilik altyapısı 

Bodrum’da yetişmiş yetenekli 
zanaatkâr ve orta seviye 

tekniker havuzuna erişim 

Etkin küme yönetimi  

Mükemmel bir tersane ününe 
sahip olmak  

Kıyı şeridinin çevresel açıdan 
korunması 
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arıtma tesisi kapasitesi, turizm sektöründeki tüm aktörlerin (özellikle otel, tatil köyü ve 
restoranların) çevreye duyarlı davranması, Bodrum’da çevreye duyarlı hizmet bilincinin 
yerleşmesi ve mavi bayraklı kıyı, sahil şeridi ve koyların sayısının artırılması gerekmektedir.  

Gerçekten başarılı olan kümelerde müşterilerin hissettiği bir farklılık vardır. Bodrum, başarılı 
bir küme olmaya etki edecek önemli bir faktöre; zengin bir zanaat mirasına sahiptir fakat 
hızlı bir şekilde gelişen, güçlü bağlar ve işbirlikçi faaliyetlerle yaratılan teknoloji ve 
kurumsallaşmanın Bodrum’da modernize olması ve açıkça görülebilir olması gerekmektedir. 
Bodrum’da işbirliğini sağlayan ve işbirliğini destekleyen, etki sahibi, kaynak, liderlik ve 
vizyonu olan şeffaf kurumların oluşturulması ve bir küme yönetim merkezi tarafından 
koordine edilmesi gerekmektedir. 

3.4. Gerekli Yetenek ve Kabiliyetler 

Yukarıdaki bölümde küme stratejisinin etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlayacak ana 
başarı unsurları özetlenmiştir. Aşağıdaki tabloda ise her bir başarı unsuru için gerekli olan 
yetenek ve kabiliyetler sıralanmaktadır18.   

Tablo 9: Ana Başarı Unsurları ve Gerekli Yetenek ve Kabiliyetler 
Ana Başarı Unsurları Gerekli Yetenek ve Kabiliyetler 

Uygun iş ve tersane ortamı 
 

 İş ortamını geliştirmek için politik isteklilik  
 İlgili devlet kurumları arasında etkin koordinasyon kurulması 
 Tekne imalatı için finansal planlar 
 İş faaliyetlerini etkileyen mevzuatın basitleştirilmesi 
 Etkin küme yönetimi 

Dünya klasmanında bir denizcilik 
altyapısı 
 

 Altyapı projeleri için cazip yatırım teklifleri geliştirme yeteneği 
 Altyapının geliştirilmesi için yeterli bütçe 
 Altyapıyı geliştirecek yatırımlara öncelik verecek politik isteklilik  
 Yat imalatı ve turizm endüstrisi arasında denge ve sinerjinin sağlanması  

Bodrum’da yetişmiş yetenekli 
zanaatkar ve orta seviye tekniker 
havuzuna erişim 

 Yat imalatı ve denizcilik sistemleri yeni teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak 
 Tersanelerin çalışanlarına yönelik eğitim yatırımlarında bulunabilmesi için tedbirler   
 Küme ihtiyaçlarına göre tasarlanmış uzmanlaşmış eğitim kursları 
 Muğla’da güçlü bir denizcilik mühendisliği fakültesi bulunması 
 Üstün nitelikli eğitimcilerin bölgeye çekilmesi 

Mükemmel bir tersane ününe sahip 
olmak 

 İleri düzeyde sanayi ve pazar analizi için düzenli aralıklarla iş gücü ve finansman kaynağı, 
 Sadece üretim sistemleri değil aynı zamanda şeffaflık gibi iş etiği konularını içeren geniş 

kapsamlı bir eğitim sistemi, 
 Tüm üreticiler arasında “Bodrum” seviyesinde iletişim kurma ve aynı standardı yakalama 

kabiliyeti  
 Devlet tarafından mevzuatın düzenlenmesi 
 Standartlara uymayan ve Bölge’nin ününe ters düşen tersaneler için yaptırım getirebilecek sosyal 

ve yasal mekanizmaların sağlanması  
 Pazarlama iletişimi, marka yönetimi, halkla ilişkiler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 
 Hedef grup ile doğru iletişim kurulması 
 Etkin tanıtım stratejisi  

Kıyı şeridinin çevresel açıdan 
korunması 
 

 Çevresel değerlendirmeleri yeterli düzeyde kaynak ile yapabilecek ve sorunların aşılmasında  
etkili olabilecek yeterlilikte bir merkezin varlığı, (etkin otokontrol sistemi) 

 Bodrum ve yakın çevresinde alternatif enerji kaynakları üzerine bir fizibilite yapılması 
 Küme aktörlerinin “çevreci üretim standartları”nı sağlayabilmesi 
 Yat ve tersaneler için çevreci ürünler, atık yönetimi, inovatif enerji sistemleri üzerine teknik 

bilginin sağlanması, 
 Mavi bayraklı kıyı, sahil şeridi ve koyların sayısının artırılması, 

                                                 
18 Kabiliyet ve yetenek kelimeleri Türkçe’de çoğu kez eşanlamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, burada yetenek ve kabiliyet kelimeleri farklı anlamlarda 
kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle, bir şeyi yapabilme yeteneğinin bulunması, o şeyin yapılabileceğine kabil olmakla aynı anlamı taşımamaktadır. Örneğin, bir 
araştırmacı belirli bir teknik testi yapabilme yeteneğine (teknik bilgi ve beceri) sahip olabilir, ancak ilgili test bir donanım (cihaz vb.) gerektiriyorsa ve o donanım da 
araştırmacının elinde bulunmuyorsa, araştırmacının testi yapabilme kabiliyeti bulunmamaktadır.    

Etkili liderlik ve yönetim 
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Ana Başarı Unsurları Gerekli Yetenek ve Kabiliyetler 

Etkin Küme Yönetimi  Bağımsız ve profesyonel bir küme gelişim birimi kurulması ve bu birimin yönetim, koordinasyon 
ve denetim faaliyetlerinin yürütmesi  

3.5. Yönetişim 

Kümeler; bilgilerinin, iletişimlerinin ve işbirliklerinin yapılandırılması ve organize edilmesi 
gereken bir dizi üye işletmeden oluşan heterojen sistemlerdir. Bu açıdan bakıldığında, bir 
kümenin organizasyon yapısı merkezi bir öneme sahiptir. Bir organizasyon kapsamında 
belirlenmiş işbirliği kuralları kümenin en güçlü bağlarını oluşturur, başarılı işbirliğinin temeli 
olan karşılıklı güven için ana prensip olan şefaflığı ve hesap verebilirliliği sağlar.  

Organizasyon yapıları ayrıca üyeleri için bir kümenin fonksiyonlarını ve yararlarını 
tanımlamaktadır. Üyelerine, kendi kümeleri ile kendilerini daha güçlü bir şekilde 
özdeşleştirebilmeleri için yardım etmekte, bir çeşit “kurumsal kimliğin” ortaya çıkmasına 
yardımcı olmaktadır.  

Organizasyon yapısı ayrıca bir kümenin rekabet edebilirliği ve gücüne tesir eden temel 
etkilerden biridir, zira uluslararası bağlamda başarılı bir şekilde faaliyet göstermek için 
hiyerarşik olmayan etkili yapılar çok önemlidir.  

Bir kümenin organizasyon yapısı bir çok gerekliliğe cevap vermelidir. Bir küme dahilinde 
işbirliği yapan ortakların sayısı sürekli olarak arttığından, organizasyon mümkün olduğunca 
az sayıda hiyerarşik düzeylere sahip, şeffaf ve operasyonel olmalıdır. Tüm üyeler tarafından 
desteklenmelidir ve kaynak sağlayıcılarını etkilemeden veya bireysel üyeler tarafından 
(zorla) yönlendirilmeden, kaynakların hızlı ve etkin bir biçimde mobilize edilmelerine olanak 
tanımalıdır.  

Bodrum’da farklı hedefleri ve arka planı olan, üyelerinin bulunduğu çok az sayıda kuruluş 
mevcuttur ve bu kuruluşlardan hiçbiri kümeyi geniş kapsamlı konularda temsil etme 
girişiminde bulunmamaktadır. Bu yüzden yeni bir organizasyonun kurulması, Küme’nin 
rekabet edebilirliğine odaklanılacağının bir işareti olacaktır.  

Küme’ye ilişkin bir gerçek ise; geleneklere ve bölgenin zengin tarihine bağlı olan bir ayağının 
kesin olarak geçmişte, daha iyi eğitime sahip, teknoloji ile daha kolaylıkla ilgilenen ve yeni 
fikirler konusunda riskler alma isteğinde olan daha genç girişimciler ile bir ayağının da 
gelecekte olmasıdır. Başarılı olmak için, küme bu her iki yönü de entegre etmelidir. 

Bunu başarmanın bir tekniği de tek bir liderden ziyade, küme liderleri olarak iki eş-başkanlı 
bir yapıyı oluşturmaktan geçmektedir.  

İki kollu kümelerin (iki şehir, iki ana ürün çeşidi veya iki çeşit teknolojinin olduğu) söz konusu 
olduğu diğer bölgelerde, çift liderli model iyi işlemiştir. İlk iki lideri seçmek bazen ustalık 
isteyen bir işlemdir, fakat bu bir kez başarıldıktan sonra, çoğunlukla daha sağlam bir 
düzenleme oluşturmaktadır. Güçler dengesi tarafların kümeyi kişisel amaçları için 
kullanmasını engellemektedir ve kişilik dengesi de liderliğin genel anlamda üye 
katılımcılarına çekici gelmesini sağlamaktadır. Her iki liderin de ilk başta gücü paylaşabilmek 
için işbirlikçi olmaları gerekmektedir. Bu tarz iki lideri aramak katlanılan zahmetlere 
değmektedir, zira bir kez birlikte çalışma kabiliyetlerini sergiledikten sonra, liderler tüm küme 
için, uzun vadeli kazanımları önceliklendirme konusunda bir model görevi görecektir.  

Küme, küme dahilindeki temel kurumlardan ve liderlerden teşkil edilen bir Danışma Kurulu 
tarafından yönetilebilir. Danışma Kurulu Küme’ye stratejik yön sağlayacaktır ve Küme 
Yönetim Kurulu Danışma Kuruluna karşı sorumlu olacaktır.   

Danışma Kurulu üyelerinden beşini Küme’nin yönetişim sistemini yürütme organı olan Küme 
Yönetim Komisyonunu (KYK) oluşturmaları için seçebilir. Komisyondaki pozisyonlara (hem 
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danışma hem de yönetim kurulları) herhangi bir ücret ödenmemektedir. KYK başlıca küme 
faaliyetlerinin uygulanmasından (ya da bir kez geliştirildikten sonra Küme İş Planı’nın 
uygulanmasından) sorumlu olacak olan profesyonel bir küme yöneticisini (ücret verilen bir 
pozisyon) istihdam edecektir.  

Zaman içerisinde, bu kuruluş, örneğin, politikaya, yönetime ve insan kaynakları gelişimine 
odaklanan uzmanlaşmış personeli ile tam bir Küme Gelişim Ajansı’na dönüşebilir.  

Bu bilgiler ışığında, Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi için yönetim modeli oluşturulmasında göz 
önüne alınması gereken unsurlar şu şekilde özetlenebilir; 

• Etkin ve verimli bir yönetsel yapının oluşturulmasında, bu tür bir yapının kurulması ve 
işlerlik kazandırılması için yasalarımızdan kaynaklı bazı güçlükler ve uygulama 
zorlukları bulunabilir. 

• Yönetim yapısının oluşturulmasında sektör temsilcileri ile sektörle ilgili kurum ve 
kuruluşların temsil etkinliği ve eşitliğinin göz önüne alınması gerekir. 

• Yönetimin yürüteceği faaliyetlerin bütçesinin nereden ve nasıl sağlanacağına yönelik 
kesinlik olmalıdır. Bütçe katkıları ayni ve/veya maddi olarak düşünülmeli küme 
içerisinde yer alacak tüm kurum, kuruluş ve firmaların yönetim ile ilgili bütçeye katkı 
sağlaması beklenmelidir.  

• 24 Kasım 2008 tarihli üçüncü çalıştayda sektör temsilcileri yönetim modeli ile ilgili her 
ne kadar bazı görüşlerini açıklamış olsalar da, bu konuda net bir düşünce ortaya 
atmamışlar ve işleyişe yönelik bir takım fikirlerini paylaştıktan sora bu konuyu 
uzmanların görüşüne bırakmışlardır. 

• Sektör temsilcilerinin aktif yönetim konusunda profesyonel ve yetkin bir yöneticinin 
görev alması konusunda hem fikir oldukları gözlenmektedir. 

• Yönetimin ve buna bağlı olarak bir bütün halinde küme faaliyetlerinin etkinliğinin 
sağlanması açısından “itici bir güç” oluşturulmasında fayda vardır. Ancak, bölgede ve 
sektörde bu tür bir itici gücün hangi kurum, kuruluş veya kişi olacağı hususunda bir 
netlik olmamasının yanı sıra, bu konuda belirgin bir aday olduğu da gözlenmemiş ve 
aday gösterilmemiştir. 

Bu hususlar göz önünde tutularak ve 24 Kasım 2008 tarihli toplantıda ele alındığı üzere, 
küme yönetiminin ana hatları ile; 

• Sektör içerisinde yer alan ve/veya sektör-bölge ile ilgili karar vericiler, önde gelen kurum 
ve kuruluşlar, önceki oluşumlar ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı bir 
Danışma Kurulu oluşturulması, (söz konusu bu danışma kurulu yürütme ile ilgili genel 
kararları alacak olan ve yürütmeyi seçip görevlendirecek olan yapı olarak düşünülebilir, 
bir çeşit genel meclis) 

• Söz konusu bu danışma kuruluna birebir bağlı, yürütmeyi sağlayan, küme ile ilgili 
sorumluluğu üstlenerek faaliyetleri gerçekleştirecek olan profesyonel bir yöneticinin 
belirlenmesi, 

• Bu yönetimin altında küme önceliklerine göre belirlenmiş küme faaliyetlerini 
gerçekleştirecek olan alt uzmanlık alanların belirlenmesi ve bu uzmanlık alanlarında 
(faaliyet alanlarına) başlangıç aşamasında kümeyi-danışma kurulunu oluşturan 
tarafların belirleyeceği-görevlendireceği uzmanların sorumluluk üstelenerek ilgili 
faaliyetlerin yürütülmesini üstlenmesi, 

• Yönetim ve yürütüm ile ilgili başlangıç giderlerinin bir kısmının ayni katkı olarak danışma 
kurulunda yer alan kurum, kuruluş ve firmalarca karşılanması, diğer kısım giderler için 
bir bütçe oluşturularak küme faaliyetlerinden faydalanacak olan sektör firmalarının bu 
bütçeye katkı sağlaması temellerine dayandırılması öngörülmektedir.  
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Şekil 11: Küme Yönetişimi 

• Bodrum Kaymakamlığı
• Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası
• Fethiye Ticaret Odası
• Marmaris Ticaret Odası
• Deniz Ticaret Odası Bodrum Şb.
• Bodrum Liman Başkanlığı
• Turizm İlçe Müdürlüğü
• İlgili Bakanlık İlçe Müdürlüğü
• İlgili Bakanlık İlçe Müdürlüğü
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Temsilcisi (KOSGEB)
• Yat İmalatçıları Derneğ i
• Muğ la Üniversitesi
• TURSAB-Bodrum
• Sektör Temsilcisi Firma A
• Sektör Temsilcisi Firma B
• Sektör Temsilcisi Firma C
• Sektör Temsilcisi Firma D
• Sektör Temsilcisi Firma E
• Diğer

Danışma Kurulu Küme Yönetim Kurulu
(Danışma Kurulu’nun 5 üyesinden oluşur)

Küme Yöneticisi

Uzman 1 Uzman 2 … Uzman n

Sekreterya

 
3.6. Küme Faaliyetleri 

3.6.1 Küme Faaliyeti 1: İş ve tersane ortamını geliştirecek kurallar ve mevzuat üzerinde 
çalışmak amacıyla Devlet-Özel Sektör Ortaklığı kurulması  

Çalışma Grubu, iş dallarının gelişimi için kısıtlamaları ortadan kaldırması hususunda kamu 
kurumlarını ikna edebileceklerine yönelik karamsarlıklarını ifade etmiştir. Firmalar inşaat 
ruhsatı almak için 12 farklı devlet kuruluşu ile irtibat kurmak durumundadırlar ve bu izinleri 
almak yıllarca sürmektedir. Mevcut imar kurallarının ve diğer yönetmeliklerin çelişkili bir 
doğası vardır ve Bodrum bölgesindeki iş dünyası için muazzam engeller yaratmaktadır. 
Durum, iş çevresini radikal bir biçimde değiştirmek için acil önlemler gerektirmektedir. Bu 
noktada devlet ve özel sektör birlikte çalışmalıdır. Bunu sağlamak amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler planlanmıştır.  

• Sektörün işleyişi, üretim ve hizmet aşamaları standartların belirlenmesi, imalat yerlerinin 
işleyişi ve yönetimi ile ilgi spesifikasyon ve derecelendirme sisteminin belirlenmesi, 
sektörün kontrol ve denetimi için yapılması gerekenlerin ortaya konması ve bu konudaki 
sistemin oluşturulmasını sağlayacak bir koordinasyon biriminin ve/veya komitenin 
kurulmasına öncülük edilmesi, 

• İlgili tüm birimlerin, kurum ve kuruluşların bu koordinasyon birimde görev almasını 
sağlayacak girişimlerde bulunmak ve bu tür bir komiteye işlerlik kazandırmak, 

• Sektörü ilgilendiren her türlü yasa ve yönetmelikte yapılacak düzenleme ve/veya 
yeniden oluşturulması süreçlerinde sektör ihtiyaç ve beklentilerini ilgili makamlara 
iletecek taslaklar ve öneriler hazırlamak, 

• Sektörün iç denetimini sağlamak ve ilerlemesine ön ayak olmak için sektör içerisinde 
oto kontrolü sağlayacak gerekli tedbirleri almak ve buna yönelik girişimleri başlatmak, 

• Sektörü kendi içerisinde bilinçlendirecek toplantılar, seminerler, çalıştaylar düzenlemek, 

3.6.2 Küme faaliyeti 2: Master Plan’ın hazırlanması (dünya standartlarında altyapı) 

Tersanelerin en çok yoğunlaşmış olduğu bölge olan İçmeler, çok kalabalıktır ve düzensizdir. 
Mevcut tersanelerin daha etkili bir biçimde çalışmaları (özellikle de bölgedeki otel faaliyetleri 
açısından) ve endüstrinin gelir düzeyi yüksek müşterilerine daha fazla güven sunulabilmesi 
adına bir rehabilitasyon projesine ilişkin açık bir ihtiyaç söz konusudur. Bu ortak soruna 
çözüm bulmak için, işletme sahipleri kaynaklarını ve seslerini biraraya getirmek, öncelikle 
Ören Projesi’ni uygulamak (yeni tersanelerin daha çok alana sahip olabilecekleri bir bitişik 
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uydu kentinin geliştirilmesi) ve daha sonra da İçmeler’deki tersaneleri yeniden organize 
etmek amacıyla bir kooperatif kurmuşlardır. Tüm bunları yaparken yoğun bir şekilde birlikte 
çalışmışlardır. Küme’nin karşı karşıya olduğu daha geniş stratejik hususları dikkate almak 
amacıyla, birlikte çalışmaya ilişkin güçlü bağlılıkları ve istekleri dikkate alınmaya değerdir.  

Bununla beraber, bu projenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesine ilişkin hala ciddi sorunlar 
söz konusudur ve yapılan tüm tartışmaların sonucu olarak, paydaşları olarak kamu 
kurumlarına ve kümeye sahip olacak bir Master Planı’ın geliştirilmesi Çalışma Grubu 
nezdinde kararlaştırılmıştır. Master Plan, Küme’nin tersanelerinin ve marina altyapısının 
yeniden yapılandırılması ve modernize edilmesi için, tasarımı, finansman şemalarını ve 
proje uygulama yönetimini de kapsayan kapsamlı bir dokümanı teşkil edecektir.  

Altyapısal sorunların çözümüne yönelik öneri paketlerinin hazırlanarak ilgili kurum ve 
kuruluşlarla paylaşılması, Bodrum’un dünya klasmanında bir altyapıya ulaşmasını 
sağlayacaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır:  

• Gerekli altyapı ve teknik düzenleme standart ve spesifikasyonlarının belirlenmesi, 
mevcut durum analizi yapılarak eksikliklerin belirlenmesi ve envanterinin çıkarılması, 

• Teknik altyapıya yönelik eksikliklerin giderilmesi için güçbirliği ve işbirliği oluşturulması, 
ortak teknik altyapı yatırımları ve çözümleri geliştirilmesi, 

• Sektörün gelecekteki durumu da gözönünde bulundurularak kapasitenin ne ölçüde 
arttırılması gerektiğinin belirlenmesi, 

• Sektör işleyişini sorunsuz hale getirecek olan kamu ve özel sektör altyapı çalışmalarının 
(yol-elektrik, trafo, arıtma, katı atık işleme, denize ulaşım vb.) başlatılması ve bitirilmesi 

• İmar planları ile master planlarında altyapı çalışmalarına imkan verecek düzenlemelerin 
yapılması ve sektör ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi 

3.6.3 Faaliyet 3: Kümenin temel paydaşı olacağı bir Denizcilik Okulu kurulması   

Bir kümenin rekabet edebilirliği, insan kaynaklarının yerel eğitim kurumları tarafından 
karşılanması ile artış göstermektedir. Bodrum bölgesinde bir meslek okulu ve Muğla 
Üniversitesinde bir Denizcilik Fakültesi mevcuttur fakat, küme üyeleri genel olarak 
öğretmenlerin vasıflarının ve her iki kurumun da müfredatının endüstrinin gerekliliklerini 
karşılamadığını ve Bodrum Yat İmalatı İş Kümesinin ihtiyaçlarından uzak olduğunu 
vurgulamışlardır. Okul; klasik tekneleri, modern tekneleri ve yatları ile sistemlerini inşa 
etmek, yenilemek ve bakımını yapmak için becerileri, tarihi ve bağlantılı bilim alanlarını 
öğretmelidir. Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi için iş eğitimi ve etiğini sağlamalıdır. Yat imalatı 
endüstrisinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan kısa dönemli “yönetici kadrosu kursları” için 
uluslararası profesörleri ve eğiticileri çekerek, okul ismini duyurabilir. Bu kurslar tersane 
sahiplerinin ve yöneticilerinin sürekli eğitimine ilişkin temeli teşkil edecektir.  

Yerel işgücünün Küme’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni yetenekler geliştirmesini sağlamak ve 
kurumsal bir eğitim yapısı oluşturmak amacıyla bir Denizcilik Okulu kurulması planlanmıştır. 
Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler;  

• Teknik altyapı kurulması, mekanın bulunması, duyurulması ve ilgili tüm birimlerin 
haberdar edilmesi, ilgili tüm kurum ve kuruluşları harekete geçirecek inisiyatiflerin 
alınması, 

• Küme içerisinde yer alan temsilcilerin halihazırda ellerinde bulundurdukları uzmanlık, 
bilgi, zanaatkarlık ve teknikerlik potansiyelini bu havuz ile paylaşması, 

• Söz konusu girişimi başlatacak ana yapı için gerekli bütçe desteğinin sağlanması ve bu 
konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği zemini hazırlanması, 

• Eğitim programlarının belirlenmesidir. 
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3.6.4 Faaliyet 4: Uluslararası pazarda küme tanıtımı yapılması ve güven kazanmak için bir 
ağ oluşturulması  

Bodrum Yat İmalatı İş Kümesine dair uluslararası pazarda güven oluşturulması ve 
tanıtımının yapılması için ağ oluşturulması  

Güven oluşturma ve tanıtıma ilişkin iki süreç bulunmaktadır; (a) tüzükler, tersane ruhsatları 
ve uluslararası denetleme sistemini geliştirerek, küme içi işbirlikleri üzerinde çalışmak ve (b) 
Küme’nin veya başlıca markalarının (Bodrum Guleti) farkındalığını yurt dışında arttıracak 
faaliyetlere bağlı Küme tanıtımı üzerinde çalışmak. Bodrum kayda değer üretim 
kapasitelerine sahip olmasına karşın, pazarlama bağlamında zayıftır ve neredeyse hiç ortak 
faaliyet gerçekleşmemektedir. Ağ oluşturmaya yönelik organizasyonlara ilişkin bir plan 
hazırlayarak, üreticiler ve müşterileri yakınlaştırmak için ihracat faaliyetleriyle de bağlantılı 
bir şekilde, Bodrum tekne ve yatlarının satış ve promosyon konsepti geliştirilebilir. 

Bodrum yat ve tekne imalatının özellikleri, güçlü yönleri, cazibesi, işlerliği ve yetkinliklerinin 
potansiyel pazarlarda ve belirlenen strateji doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde 
tanıtılması, Bodrum’un mükemmel bir tersane ününe sahip olmasını sağlayacaktır. Bu 
kapsamda aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır: 

• Tanıtım faaliyetlerini etkinleştirecek her türlü tanıtım aracının hazırlanması ve 
sürdürülebilir bir tanıtım stratejisinin belirlenmesi, 

• Tanıtıma yönelik her türlü girişimin bölge ve ülke genel tanıtımları ile entegre edilmesi, 
• Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve organize edilmesine yönelik çok katılımlı bir 

komite ve uzman bir birim oluşturulması, 
• Hâlihazırdaki müşteriler ile potansiyel müşterilerin güvenini sürekli kılacak tedbirler 

alınması, garanti, müşteri takip ve satış sonrası ürün takip sistemlerinin geliştirilmesi, 
• Ünlü tasarımcılar, popüler kişiler, sektörde tanınan ve bilinen simaları bölgeye çekecek 

aktivitelerin hazırlanması, bu tür kişiler aracılığı ile tanıtımın desteklenmesi, 
• Ulusal ve uluslararası fuar ve sergilere daha etkin ve verimli bir şekilde katılımın 

sağlanması için fuar katılım stratejisi ve planlarının oluşturulması, 
• Hâlihazırda Bodrum’da düzenlenen “Boat Show” ve “Yat Yarışları” gibi sektörü 

ilgilendiren aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve uluslararası düzeye taşınması, 
• Kümenin genel tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve ilgili tüm planların yapılması, 
• Söz konusu planlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan tüm tanıtım araçlarının oluşturulması 

geliştirilmesi, tanıtım ve tutundurma mecralarının belirlenmesi ve bu yönde ihtiyaç 
duyulan bütçenin sağlanması, 

• Sektör içerisindeki her aktörün pazarlama-tanıtım ve tutundurma faaliyetini profesyonel 
bir şekilde yürütecek olan ekiplerin ve uzman yöneticilerin geliştirilmesinin sağlanması, 
buna yönelik ilgili eğitimlerin düzenlenmesi, 

3.6.5 Faaliyet 5: Küme Çevre Destek Merkezinin kurulması  

Çalışma Grubu, Akdeniz havzasında pazar lideri olabilmek için, çevresel özellikleri bir 
öncelik faktörü olarak belirlemiş ve aşağıdaki faaliyetleri tanımlamıştır:  

• Hem tersanelere hem de teknelere güç sağlamak için, güneş, rüzgar ve diğer 
yenilenebilir enerji türlerine geçiş yapmak,  

• Sadece tekne gövdeleri için değil, aynı zamanda diğer bileşenler için de daha gelişmiş 
ve çevre dostu malzemeler kullanmak, 

• Katı atıkların geri dönüştürülmesi ve düzenli depolanması için ve atık suyun arıtılması 
için teknolojiler kullanmak, 

Malzeme, metod ve tasarımlarda geniş kapsamlı değişiklikler, önemli mali teşvik paketleri ve 
kurumsal destek gerektirmektedir. Ayrıca, Küme Çevre Destek Merkezinin kurulması ile kıyı 
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şeridinin korunmasına yönelik Turizm ve Kültür Bakanlığı, ilgili tüm bakanlık, kurum ve 
kuruluşlarda konunun önemine yönelik lobicilik faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.  

Bu kapsamda planlanan faaliyetler aşağıda belirtilmektedir: 

• Çevreye duyarlı hizmet konusunda standart ve spesifikasyonların belirlenmesinde ilgili 
kurum ve kuruluşlara destek verilmesi, taslak ve önerilerin hazırlanması, 

• Çevre konularında uygulanmakta olan kontrol ve denetim sistemlerini geliştirecek yeni 
sistem ve mekanizmalara yönelik ilgili kurum ve kuruluşlara taslaklar ve öneriler 
hazırlanması, 

• İç denetimi sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasına önayak olarak sektörün kendini 
denetim altına almasına yardımcı olacak faaliyetlerin başlatılması 

3.6.6 Faaliyet 6: Küme Danışma Kurulu ve Küme Yönetim Ekibinin oluşturulması 

Küme Danışma Kurulunun oluşturulması ve küme yönetimi için profesyonel bir ekibin 
istihdam edilmesi. 

Daha önce de belirtildiği gibi, gelişiminin çok erken evresinde olsa dahi, Bodrum Yat İmalatı 
İş Kümesi oldukça dinamiktir. Çalıştaylarda, en azından kuruluşlar küme liderliğini 
devralmaya ilişkin isteği dile getirmişlerdir (ör. Taşburnu’ndaki Yat Yapımcıları Birliği, Sanayi 
Odası ve İçmeler Yat Yapımcıları Kooperatifi). Yukarıda ana hatları belirtilmiş olan küme 
faaliyetleri geniş çaplı finansman, yönetim becerileri ve koordinasyon gerektirmektedir ve 
bunlar şu anda Bodrum’da mevcut olan hiçbir kuruluş tarafından yerine getirilemez. Yakın 
zaman önce kurulmuş olan Bodrum Tekne Yapımcıları Kooperatifi Ören Projesini ilerletmek 
için kurulmuştur ve bu yönde doğru mükemmel ilk adımlarını atmaktadır. Bununla beraber, 
Küme gelişimine yönelik tüm stratejilerinin uygulanmasına dair karmaşık ve talepkar görev, 
gelişmiş lobicilik becerileri, kendini adamış iyi eğitimli profesyonel bir kadro ve iyi finanse 
edilmiş bir yapıya ihtiyaç duymaktadır.   

Etkin küme yönetimini sağlamak için küme yönetim modelinin bir an önce uygulamaya 
geçirilmesi gerekmektedir. Küme liderini ve yoğun gündemini takip edebilmek amacıyla 
profesyonel bir yöneticinin görevlendirilmesi gerekmektedir. 

Tablo 10: Ana Başarı Unsurları ve Küme Faaliyetleri 
Ana Başarı Unsurları  Faaliyetler 

Uygun iş ve tersane ortamı  İş ve tersane ortamını geliştirecek kurallar ve mevzuat üzerinde çalışmak 
amacıyla devlet-özel sektör ortaklığının kurulması 

Dünya klasmanında bir denizcilik altyapısı  Master Plan oluşturulması 

Bodrum’da yetişmiş yetenekli zanaatkar ve orta 
seviye tekniker havuzuna erişim  Kümenin temel paydaşı olacağı bir Denizcilik Okulunun kurulması  

Mükemmel bir tersane ününe sahip olmak  Güven oluşturmak için bir ağın oluşturulması ve uluslararası pazarda 
kümenin tanıtımının yapılması 

Kıyı şeridinin çevresel açıdan korunması  Küme Çevre Destek Merkezinin kurulması  

Etkin Küme Yönetimi  Küme Danışma Kurulu ve Küme Yönetim Ekibinin oluşturulması 

Küme faaliyetleri dâhilinde yerine getirilmesi gereken faaliyetler ve indikatif bütçeleri ekte 
sunulmuştur. Önerilen faaliyetlerin birçoğu mümkün olan en kısa zamanda başlatılabilse 
(başlatılması gerekse) bile, bir Küme Koordinasyon ve Yönetim Biriminin kurulmasının bir 
önkoşul olduğu açıktır. Aşağıdaki tablo; ( ) önümüzdeki 5 yıl içerisinde ve 2009 ile 2019 
yılları arasında izlenmesi gereken faaliyetleri ve ( ) kritik aşamaları sunmaktadır.  

Tablo 11: Küme Gelişimine ilişkin zaman tablosu 
Küme Faaliyeti   ‘09 – ‘10 ‘11 - ‘12 ‘13 - ‘14 ‘15 - ‘16 ‘17 - ‘18 

Ana paydaşı küme olmak üzere, bir Denizcilik Okulunun kurulması           
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Küme Faaliyeti   ‘09 – ‘10 ‘11 - ‘12 ‘13 - ‘14 ‘15 - ‘16 ‘17 - ‘18 

Denizcilik Okulunun muhafaza edilmesi ve genişletilmesi            

Tersane ve iş çevresini geliştirmek            

Bakım standartları için izleme sistemi            

Küme altyapısı için bir Master Plan geliştirmek            

Master Planı yürürlüğe koymak            

Güven oluşturmak ve kümenin tanıtılması için ağın oluşturulması           

Ağı genişletmek            

Küme Çevre Destek Merkezinin kurulması           

Küme Çevre Destek Merkezinin sürdürülmesi           

Küme Danışma Kurulu’nun ve Küme Yönetim Ekibi’nin kurulması           

Küme Gelişim Ajansı’na dönüşmek            

Daha detaylı bir zaman tablosu ve önerilen küme faaliyetlerine ilişkin detaylı açıklamalar 
ekte sunulmuştur.  
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4. Sonuç ve Öneriler 

4.1. İş Kümesi 

Yapılan saha çalışması ve takip eden çalıştaylar sonucunda Küme’nin başlangıç 
aşamasında bir küme olduğu tespit edilmiştir. Böyle olmasına rağmen lider şirketler, bağlılık 
ve birleşme amaçları nedeniyle, gelişmiş bir küme gibi hareket etmektedirler ve bunun 
başlıca nedeni ortak sorunlarla karşı karşıya kalmaları ve aciliyet hissine sahip olmalarıdır.  

Çalıştaylara çok sayıda tersane sahibi katılmış ve en öncelikli sorunlara ilişkin oylama 
yaptıkları bir çalışmada, başlıca iki husus “Kamu kurumları, Kümenin fiili durumunu ve 
ihtiyaçlarını anlamamaktadır (15 oy)” ve “Tersanelerin lisansları yoktur ve lisans konusunda 
zor prosedürler uygulanmaktadır (12 oy)” ön plana çıkmıştır. Türkiye’deki birçok endüstride 
kamu kurumlarının endüstriler için daha çok şey yapması gerektiğine dair ortak bir kanı söz 
konusudur, fakat endüstrilerin birçoğu için bu ifade “biz daha çok teşvik istiyoruz” olarak 
anlaşılabilir. Bodrum’da ise Küme aktörleri sadece devletin koordinasyon, yönetmelik ve 
açıklık sunmasını beklemektedir. Tersanelerin en çok yoğunlaşmış olduğu bölge olan 
İçmeler, çok kalabalık ve düzensizdir. Mevcut tersanelerin daha etkili bir biçimde çalışmaları 
için (özellikle de bölgedeki otel faaliyetleri açısından) özellikle endüstrinin gelir düzeyi 
yüksek müşterilerine daha fazla güven sunmak adına bir rehabilitasyon projesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu ortak sorunu çözmek için Küme aktörleri işbirliğine yönelik başlangıç sayılabilecek birkaç 
adım atmışlardır ve kümelerinin karşı karşıya kaldığı daha geniş çaplı stratejik hususları ele 
almak için gösterdikleri güçlü bağlılık ve birlikte çalışma isteği kayda değerdir. 

Devletin master planları oluşturma ve yatırım yapma konusunda daha güçlü rol almasına 
ilişkin ihtiyaç, bir sonraki bölümde (“politika düzeyinde öneriler”) ele alınacaktır, fakat 
çıkarılan ana sonuç; ürünlerine ilişkin sağlıklı talep ve genişleme ihtiyaçları hususunda, ortak 
altyapı sorunu, küme üyelerine aynı şekilde diğer hususlara değinmede yardımcı olacak 
olan bir aciliyet hissi ve birlik sağlamıştır.  

Küme’nin en önemli gereksinimlerinden biri de kümelenmeyi hızlandıracak doğal bir liderdir.  
Çalıştaylara katılım ve ilgi seviyesi yüksek olmasına rağmen yol haritası hazırlanırken bir 
lider olmamasının sıkıntıları yaşanmıştır. Yönetimin üyeleri; imalatçı dernekleri, ticaret odası 
meslek komitesi ve kooperatif temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu tarafından teşkil 
edilmesi önerilmiştir. Birçok küme girişimi/faaliyeti belirlenmiş; ancak bunların nasıl hayata 
geçirileceği ve koordine edileceği konusunda bir fikir birliğine varılamamıştır. Küme içinden 
bu işlerin yürütülmesi için profesyonel bir yöneticinin işe alınması fikri ortaya atılmış; ancak 
bu kişinin giderleri için finansal kaynak ayrılamayacağı yönünde yine küme içinden itiraz 
gelmiştir.  

Küme içinde rekabetin özellikle fiyat odaklı olması ve sadece nakit girişi sağlamak amacıyla 
maliyetin altında satış fiyatı verilmesi, Küme’de yer alan firmaların pazarlama ve finansman 
konusunda yetkinliklerini geliştirmeleri ve bu alanlarda eğitim almaları gerekliliğini 
göstermektedir.  

Birçok Küme katılımcısı, başlı başına bölgenin ismini müşterilerin gözünde olumlu bir değere 
dönüştürmek için, bir marka oluşturma kampanyasını gerekli bulmuşlardır fakat bu 
bağlamda marka oluşturma ile tanıtım arasında bir ayrım yapmak önemlidir.  

Tanıtım ve promosyon, ürün değerine ilişkin bilinci arttırarak müşterilerin söz konusu ürün ve 
hizmetleri seçmeleri için, müşteriye ürün yelpazesini ve Bodrum’da mevcut olan hizmetleri 

Aciliyet hissi 

Markalaşma ve tanıtım  
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tanıtmak amacıyla girişilen iletişim faaliyetleridir. Markalaşma ise Bodrum ismini yatçılık 
konusunda eşsiz bir kalite ile bağdaştırma çabasıdır.   

Bodrum markasını oluşturmak ya da öncelikle tanıtım üzerinde çalışıp sonrasında marka 
oluşturmaya yönelmek konusunda karar vermek, Bodrum’un “temel ürününün” ne olacağına 
bağlıdır. Bu bağlamda iki alternatif sunulmuştur – Bodrum’u müşterinin zihninde “guletlerin 
yeri” olarak bağdaştırmak veya Bodrum’u yüksek bir fiyat/kalite paritesi ile değişik türlerde 
yatların üretildiği bir yer olarak tanıtmak (söz konusu yatların arasında Bodrum’un lider 
üretici konumunda olduğu guletler özel bir tasarım olarak yer almaktadır).  

Küme dâhilinde anlaşılır bir biçimde Bodrum’u “Gulet üreten bölge” olarak markalaştırmak 
isteyen birçok görüş mevcuttur. Gulet; spesifik ve belgelenebilir belirgin bir yat tasarımı 
olarak operasyonel bir biçimde tanımlanmadığından, şu sıralar gerçek gulet üreticilerine 
koruma getirebilecek bir endüstri standardı olarak kullanılabilecek kesin bir tanım yapmak 
için bir girişim başlatılmıştır. ‘’Bodrum Guleti’’ için coğrafi işaretleme alınmak için bir 
girişimde bulunulmuştur, bu yararlı bir girişimdir ve hiç şüphesiz tamamlanana kadar devam 
ettirilmelidir19.  

Başka bir açıdan bakıldığında, Bodrum’u müşterinin gözünde öncelikle gulet üreticisi olarak 
tanımlamak, kısa vadeli bir bakış açısı olabilir. Genişletilebilecek olmasına rağmen gulet 
pazarı hiçbir zaman genel tasarımlar gibi tanınmış ve büyük bir pazar payına sahip 
olmayacaktır. Bodrum kendisini, müşterinin kaliteli her nevi yat tasarımını satın alabileceği 
bir bölge olarak tanımlayarak, daha rekabetçi olan, farklılaşma, inovasyon, büyüme ve kar 
ile ilgili çok daha fazla olanakların sunulduğu daha geniş bir pazarda konumlandırabilir. 
Bölgenin pazarlamasının gulete odaklanmasına ilişkin bir karar, bölgenin büyüme 
potansiyelini sınırlandırabilir. Bodrum’un genel stratejisi dâhilinde her zaman için Gulet 
üretimi ve pazarlaması için bir rol biçilmelidir, fakat şu anki mevcut bilgilerin temelinde, guleti 
müşteriye başlıca ürün olarak sunmak uzun vadeli bir alternatif olarak görünmemektedir.  

Bundan ziyade, Bodrum’un, henüz marka oluşturmaya dair herhangi bir girişimde 
bulunmadan, birçok yat çeşidi üretebilen bir bölge olarak tanıtımının yapılması tavsiye 
edilmektedir. Bu aşamada, Bodrum’un denizcilik ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini 
arttırmak için gerekli olan faaliyetlerin çeşitliliği nedeniyle, değişik tanıtım metotlarına 
odaklanma gerekmektedir. Ünü etkileyen birçok konuyu ele alması, daha sonra 
markalaşmaya ilişkin konuyu beş veya on yıl sonra yeniden gündeme getirmesi 
önerilmektedir.  

Bodrum, pazarda nasıl algılandığını, fiyat, kalite ve üne dair değişik boyutlar açısından 
rakipleri ile kıyaslandığı bir pazar araştırması yapmalıdır. Böyle bir araştırmadan elde edilen 
bulguların, mevcut hususlarının doğruca bir (daha pahalı olan) marka oluşturma 
kampanyasına girişmek için çok fazla sayıda olduğunu; markalaşmadan  ziyade tanıtım ve 
diğer pazarlama araçlarının değişik şekillerde kullanılmasının gerek tersaneler gerekse 
Bodrum’daki diğer tesisler için oldukça yararlı olabileceğini doğrulayacağı tahmin 
edilmektedir. Bu tarz bir araştırma guletin markalaştırılması ve sertifikalandırılması için 
potansiyelini de değerlendirebilir ve araştırmanın bu yaklaşımı doğrulayacağı tahmin 
edilmektedir. Ayrıca bu doğrulamanın guletin Bodrum için lokomotif ürünü olmasından 
ziyade, bir niş hizmeti/ürünü şeklinde olacağı öngörülebilir. Tercihen böyle bir araştırma 
uluslararası bir şirket tarafından veya Avrupada’ki pazar tercihlerini doğru bir şekilde 
değerlendirme ve detaylı pazar stratejilerini başarılı bir şekilde tasarlama konusunda uzun 
yıllar deneyimi olan bir Türk şirketi tarafından yapılmalıdır.  

                                                 
19 Ancak, guletin hangi kurum tarafından belirleneceğine ilişkin soruya özel dikkat bahşedilmelidir.  
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Kümenin tanıtımının yapılmasına ilişkin oldukça yaratıcı fikirler geliştirilebilir. Örneğin, 
guletlerin Akdeniz etrafında ve hatta İngiltere’ye kadar Atlantik kıyısı boyunca, 
İskandinavya’ya ve Baltık Denizi’ne seyahatler gerçekleştirilmesi ve bu seyahatlerin güçlü bir 
şekilde reklamlarının yapılması alternatifler arasında düşünülebilir. Bu çerçevede yatların 
eşsiz özellikleri tanıtılabilir, çalışmalar ince ahşap işçiliği ve genel yat ustalığı konusunda bir 
merkez olarak Bodrum’a olan ilgiyi artırabilir. 

Küme’nin altyapıya ilişkin hususlarının çözümünde devletin yol gösterici liderliğine ihtiyacı 
olduğu kadar, eğitime de eşit oranda ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konu oldukça önemlidir ve 
küme üyeleri tarafından küme içerisinde de çözümlenebilir. (Devletin sürece dâhil olması ve 
desteklemesi kesinlikle yaralı olacaktır). Bodrum’un yatları ile tanınan bir yer olması için, 
değişik alanlarda kalifiye işgücü arttırılmalıdır.  

Nitekim ekip, eğitim alanında Küme içindeki liderlerin bu konuyu “tek yönlü” olarak kabul 
etme eğilimde olduklarını belirlemiştir. Örneğin, öğrenciler okullardan tersanelere gelirken, 
diğer yöne doğru yani tersanelerden okullara doğru bir gidiş/akım söz konusu değildir. Oysa 
başarılı kümelerde, küme liderleri eğitim sisteminin her alanında çok aktif bir rol 
üstlenmektedir ve uzmanlaşmış eğitim sistemlerinden gelen mezunların kalitesi ve sayısı 
için “sahipliği üstlenmektedir”. Küme üyeleri kendilerini eğitim ve öğretimin her bağlamında 
başlıca paydaş olarak görmelidirler.  

Bu yüzden küme liderlerine ilk öneri; bölgedeki lider eğitimciler ile birlikte, Avrupa’daki en 
başarılı mesleki eğitim sistemlerini (örneğin Danimarka ve Almanya) incelemeleri için bir 
fırsatın verilmesi yönündedir. Bir inceleme gezisi, küme liderlerine iki yönlü eğitimin 
sonuçları konusunda bir ilham vermekle kalmayacak, aynı zamanda şirket yöneticilerini ve 
eğitimcileri bir hafta veya bir süre boyunca biraraya getirmeye ilişkin bir olumlu etki 
yaratacaktır. Böylece yeni bir sistemin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak bağlar 
güçlenecektir.  

İkinci öneri ise, küme liderlerinin; yönetim kurullarında, müfredat komitelerinde, para toplama 
kurullarında ve ilgili tüm diğer eğitim ve öğretim kurumlarının organlarında temsil edilmeleri 
yönündedir. Vizyonda yer alan “Akdeniz”in cazibe merkezi” olması için, Bodrum yerel 
işgücünün eğitilmesi ve uzmanlaşma konusunda daha yüksek bir seviyeye ve daha geniş 
çaplı becerilere ulaşmalıdır. Sözkonusu eğitimin okullarda olması zorunda değildir. Çıraklık 
programları, özellikle de uzmanlaşmış bilgileri aktarmak için, mevcut olan en etkili eğitim 
araçlarından biridir, fakat bu tarz programlar çırakları ad-hoc’tan ziyade tanınmış eğitim 
merkezlerine yönlendiren, iyi planlanmış ve kapsamlı sistemlerin bir parçası olmalıdır.  

Küme haritasında eğitimin her zaman için çift taraflı bir bağlantısı mevcuttur.  

4.2. Politika Düzeyinde Öneriler 

Başlıca yat üreticilerinin mevcut altyapı olanakları ve fiziksel koşulları oldukça kısıtlıdır. 
İçmeler’de denize kıyısı olan dar alan (ki bu alan yeni yatları denize indirmek ve mevcut 
yatların bakımı ve hizmeti için gereklidir), birçok tersanenin denize inişi olmadığı anlamına 
gelmektedir. Hatta denize kıyısı olanlar bile düzenli bir şekilde tasarlanmamış ve 
yerleştirilmemiştir. Yollara ilişkin altyapı belirli bir standardın altındadır, su arıtma tesisleri 
daha iyi kullanılabilecek alanları kaplamaktadır, elektrik şebekesi ise açıktadır ve hasar 
görebilir şekildedir.  

İçmeler’in altyapı hizmetlerinin (elektrik kablolarının gömülmesi) geliştirilmesine, bazı 
tersanelerin yerinin değiştirilmesine, daha yüksek standartlara (“kirli” bir sanayi bölgesi 
olarak görünmekten ziyade, bölgenin gelen ziyaretçilere daha çekici görünmesi) ve arıtma 
tesisinin yerinin değiştirilmesine ihtiyacı vardır. Bunlara ek olarak, iki belediye arasında çifte 
adli yetki hususuna çözüm getirilmelidir.  

Eğitim ve Denizcilik Okulu 

Altyapı 
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Altyapıya ilişkin husus birden fazla adli yetkiyi, toprak haklarını, imar durumunu, elektriği, 
sağlık tesislerini ve endüstride önceliklendirmeyi kapsayan, değişik düzeylerde karmaşık bir 
sorundur. Durumu daha da karmaşık hale getiren husus ise tarihsel öneme sahip antik 
alanların var olmaları ihtimalidir – kültür miraslarını saklamaya ve korumaya ilişkin ihtiyaç 
sorgulanamaz olmasına karşın, bu alanların değerlendirilme prosedürleri ve sonuçlarını 
(çıkan antik kalıntıları) belirlemek oldukça karmaşık ve zaman alıcıdır ve tüm tersaneleri ve 
ilgili projeleri yıllarca erteleyebilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anıtlar Müdürlüğü 
ve birçok diğer kurum ve kuruluş arasında koodinasyon eksikliği bulunmakta ve söz konusu 
durum özel sektör için karışıklık yaratmaktadır.  

Çözümü makul bir zaman içerisinde elde etmenin en etkili yolu, gerektiği takdirde konuya 
uygun uzmanlık ve yetkiyi getirebilecek, Başbakanlık yetkisinde üst düzey bir komisyonun 
atanması şeklinde olabilir. Alanın yeniden düzenlenmesi için mantıklı ve net ilkeler 
yaratarak, hakları koruyan, yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler bulabilen bir komisyon tayin 
edilebilir. Komisyon üyelerinin seçiminde dürüstlük belirleyici bir faktör olmalıdır, adam 
kayırma veya siyasi eğilime ilişkin en ufak bir eylem komisyonun getireceği önerilerin 
sürdürülebilirliğini engelleyecektir. 

Son günlerde tersaneler, çevre dostu üretim metotları ile üretim yapmak için inovasyon 
yapmaya ilişkin düşük bir motivasyona sahiptir. Birçok üretici AB içindeki üreticilere göre 
Türkiye’de çevresel standartlara yönelik uygulamaların gevşek olmasını rekabetçi bir avantaj 
olarak görmektedir. Yatlarda kullanılan ‘’çevreci’’ aksamlara ve enerji sistemlerine ilişikin 
müşteri tercihlerini “büyük olasılıkla sürmeyecek olan gelip geçici bir moda” olarak 
görmektedir.  

Devlet hem çevre dostu ürünlere yönelik hızlı değişen müşteri tercihlerini karşılamak için 
hem de Bodrum çevresindeki su kaynaklarının kalitesini korumak amacıyla (tüm bölgedeki 
en değerli çekim gücü), tersaneler en yüksek standartlara erişebildin diye teşvikler 
sunabilmelidir. Müşteriler genelde ürünü almaya karar verirken ilk olarak ürünün ve üretim 
sürecinin ‘’çevrecililiğine’’ (güneş enerjisiyle çalışan aksesuarların olup olmadığı, ahşabın 
onaylanmış tropikal ağaç sanayisinden gelip gelmediği gibi) bakmaktadır. Tersanelerin çevre 
dostu boya ve kimyasalları ve aynı şekilde geri dönüşüm metotlarını kullanıp kullanmadığını 
gösteren sertifikaların mevcut olup olmadığına bakmaktadırlar.   

Tersaneler pazarın daha az çevreci ya da çevreci olan herbir ucuna doğru gelişmeyi tercih 
etmeleri mümkündür.   

Aynı zamanda çevreci bir lider olabilmesi için teşviklerle desteklenmeyen ve mali açıdan 
güçlü olmayan bir Çevre Destek Merkezi kurulsa (Küme Faaliyeti #5) bile başarılı 
olamayabilir. Alternatif enerji kaynakları bulan, yeni malzeme ve süreçleri araştıran tersane 
ve tüm işletmeler çevreci yönde öncü olmaları için ödüllendirilmelidirler. 

Bir diğer çevresel öncelik ise atık suyun arıtılmasına ilişkin bir çözüm bulunmasıdır. Şu anda 
herhangi bir biyolojik arıtma sistemi mevcut değildir ve önemli bir yatırım gerekmesine 
karşın, gecikmenin maliyeti daha da büyük olacaktır, zira bu hususlara ilişkin uluslararası 
gözlem ve bilgi daha da yaygın hale gelmektedir. Bu şekilde devam eden bir uygulamayla, 
Bodrum’u Akdeniz’in incisi olarak konumlandırmak zor olacaktır.  

Raporun Küme’nin değerlendirilmesi bölümünde de değinildiği üzere, yat turizmi ve yat 
imalatının gelişmesi, turizmin gelişmesi ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, Küme Bodrum’da 
turizmin daha da gelişmesini istemektedir; ancak mevcut durumda, turizm sektörünün lehine 
alınan bazı kararlar, yat imalatı ve yat turizmi kümesini olumsuz etkilemektedir. Yapılan 
çalıştaylarda küme aktörleri, devletin turizm sektörüne daha fazla önem verdiği bunun ise 
yat imalatçıları ve yat turizmcilerinin mağduriyetine yol açtığını ifade etmişlerdir. Yat turizmi, 

Çevre  
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bağlama yerleri ve yat imalathaneleri denize yakın yerlerde olmak zorundadır. Ancak bu 
alanlar aynı zamanda turizm sektörü için de önemli ve değerli alanlardır. İçmeler ve 
Tavşanburnu beldelerinin 2004 yılı itibariyle SİT alanı ilan edilmesi ile birlikte bu alanlarda ne 
yeni yatırım ne de tevsi yatırımlar mümkün olmamaktadır. İkinci sırada SİT alanı ilan edilen 
bölgede sadece konut inşasına izin verilmektedir. Bu alanlara otel ve tatil köyü yapılmasının 
önü açılmakta, ancak yat imalatı, turizmi ve yat bağlama yerlerine aynı imkânın 
sağlanmaması nedeniyle bu durum küme için dezavantaj yaratmaktadır. 

Buna ek olarak, uygulanan bürokrasi imalatçıların işini ağırlaştırmakta ve zorlaştırmaktadır. 
İmalatçılardan, 12 ayrı kurumdan izin almak zorunda oldukları bilgisi alınmıştır. Bu kurumlar, 
Belediye, Anıtlar Kurulu, Turizm Bakanlığı, Liman Başkanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Valilik, İl Özel İdare, Maliye Bakanlığı, Deniz Ticaret 
Odası ve Gemi Mühendisleri Odası olarak ifade edilmiştir.  

Bodrum’da yat turizminin gelişimi için deniz turizminin geliştirilmesi bağlama ve çekek yerleri 
kapasitesinin arttırılması gerekmektedir. Bu tip yerlerin kurulması için bürokratik engellerin 
kaldırılması gerekmektedir. Diğer önemli faktörler ise kıyıların korunması, çarpık 
yapılaşmaya izin verilmemesi, denizin kirletilmemesi, doğanın korunmasıdır.  

Yerli yatlara uygulanan yüksek vergi oranlarının düşürülmesi, yat imalat talebinin artmasına 
ve kümenin gelişmesine katkıda bulunacaktır.   

Bodrum İçmeler’de bulunan tersane bölgesinin Bodrum ve Yalı Belediyeleri olmak üzere iki 
belediye arasında bölünmüş olması ve tersanelerin çoğunun ruhsatsız olarak çalışması, pek 
çok dezavantajı beraberinde getirmektedir. İçmeler’deki altyapı eksiklikleri elektrik hatlarının 
yeraltına alınamaması gibi çok temel gereksinimleri işaret etmektedir. Elektrik hatlarının yer 
üstünden geçiyor olması, tersanelerin yatları denize indirme sürecinde elektriklerin tamamen 
kesilmesine sebep olmakta ve bu durum üretimde verimlilik kaybına yol açmaktadır. 

Şirketlerin; devletin kendi görev ve sorumlulukları dâhilinde, firma ihtiyaçlarına karşı 
gösterdiği duyarlılık konusunda genel olarak olumsuz görüşlere sahip oldukları gözlenmiştir. 
Görüşülen tüm yat imalatçıları, turizmcileri ve marina işletmecileri, gerek mevcut tesisler için 
ruhsat alınması, gerekse Milas Ören’deki yeni proje alanı için devletten destek 
alamadıklarını, kümeyi yakından ilgilendiren kıyı master planının oluşturulması sürecine 
dahil edilmek istediklerini ancak bu isteğin olumlu karşılanmadığı ifade etmişlerdir. Devletin 
kümenin sorunları ve dinamikleri konusunda bilgilendirilmesi bu sorunun çözülmesine 
katkıda bulunacaktır. 

İlgili kamu kurumlarının bilgilendirilmesi için küme aktörleri tarafından bir çalışma yapılması, 
kümenin yerel ekonomiye ve ülke ekonomisine katkısının anlatılması bir çözüm önerisi 
gündeme getirilmiş ve küme aktörleri tarafından kabul edilmiştir.  

4.3. Kurumsal Öneriler 

Aşağıda özetlenmekte olan görüş ve öneriler eleştirel bir mahiyette değildir ve bu şekilde ele 
alınmamalıdır. Önerilerin bir kısmının ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından daha önce 
de gündeme alınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Proje kapsamında aşağıda adı geçen 
kurum ve kuruluşların tamamı ile görüşme imkânı olmamıştır.   

Kümenin gelişiminde önemli rolü olan kurumsal önerilere ilişkin değerlendirmeler şunlardır:  

Yat tipleri, kullanılan malzeme ve yat boyları değiştikçe, alınan siparişler arttıkça, ara eleman 
ihtiyacı da artış göstermektedir. Açılacak olan Meslek Yüksekokulunda yat ve tekne 
imalatına yönelik ara eleman yetiştirilmelidir; bu bölümlerin Bodrum’da eğitim vermesi, iş 
yerinde eğitim ve staj imkanı sağlayacak, dolayısıyla eğitim kalitesini yükseltecektir. 
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Tersane Tekne İmal Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik gereğince, en az iki tam boyu 15 metre üzerinde gemi ve su aracı inşa 
eden her imalathanede bir “gemi inşa mühendisi” çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir. 
Sektör temsilcilerinin ifadelerine göre, yat imalatı pek çok açıdan gemi inşasından farklı 
özellikler sergilemekte ve bu nedenle yat inşa mühendisleri bu imalatı iş yerlerinde 
öğrenmektedir. Bu kapsamda üniversitelerin ilgili bölümlerinde ve müfredatlarında yat imalatı 
konusuna ağırlık verilmesi ve/veya sadece bu alanda uzman yetiştiren bölümleşmeye 
gidilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, sadece üç üniversitede (İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi) gemi mühendisliği bölümü 
bulunması nedeni ile yeterli sayıda mühendisin yetişmediği ifade edilmiştir.  

Firmaların çoğu DTM ve İGEME destekleri, KOSGEB destekleri gibi pek çok teşvikten 
faydalanmadıklarını, üniversite ile projeler yapmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, küme ve 
ilgili endüstriler hakkında istatistiksel bilginin sınırlı olduğu gözönünde bulundurulursa, Muğla 
Üniversitesinin bu yönde Küme ile ortaklaşa çalışmalar yapması iyi bir başlangıç olacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak; 

• Küme’nin gelecek safhalarında desteklerin sadece yat imalatı ve turizmi ile 
kısıtlanmasından ziyade bölgenin tüm önemli kümelerinde “küme geliştirilmesine” 
yönelik küme girişimlerinin eş zamanlı olarak desteklenmesi öngörülebilir. Yerel 
ekonominin itici unsurları rekabet edebilirlik yaklaşımına dönüşümü eş zamanlı olarak 
sağlayabilirse bölgenin sorunlarına ilişkin işbirlikçi çözüm potansiyeli daha yüksek 
olacaktır. Aynı şekilde; belediye başkanları, vali, üniversite rektörleri gibi yerel 
yöneticiler, «bir küme» yerine «birçok küme» söz konusu olursa kümelenme sürecine 
daha fazla dahil olacaklardır – tüm kümelerin faaliyetlerini denetleyecek ve koordine 
edecek olan ve her biri için başarı şansını arttıracak bir Rekabet Konseyi kurulabilir, 

• Yat imalatı sanayisinin, istihdam üzerindeki (Muğla’da ve tüm Türkiye’de) direk ve 
dolaylı etkileri de dâhil olmak üzere, ekonomik etkilerinin araştırılmasına ilişkin ve aynı 
şekilde turizm, makine ve taşımacılık gibi diğer sektörlere mevcut ve potansiyel 
ekonomik bağlantılarına dair bir araştırma yapılabilir, 

• Yat imalatına ilişkin sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinden çıkarılabilir. 
Turizmle olan bağlantılar önemli olsa da, nihayetinde bir imalat faaliyetidir ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın kapsamı, endüstrinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. 
Bu konu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (ya da uygun 
Bakanlık ) arasında daha yakın bir işbirliği gerektirmektedir ve uzun vadede de yararlı 
olacaktır, 

• Yat imalatı geleneksel bir endüstri olmasına karşın, yeni teknolojilerin önemli endüstriyel 
sonuçlar doğurabileceği birçok uygulama mevcuttur; örnek olarak; (yat) gövde 
malzemeleri, navigasyon cihazlarında elektronik, kontrol sistemleri ve yüzey 
muameleleri verilebilir. TÜBİTAK tarafından teknoloji potansiyelinin değerlendirilmesi 
ise, özellikle yat imalatı tüm Türkiye’de (sadece Bodrum’da değil) başlıca büyüyecek 
sanayilerden biri olarak tahmin edildiğinden, teknolojik inovasyon desteği için yeni 
olanaklar yaratılabilir. 
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EK 1: Çalışma Grubu Katılım Listesi 

 
N
o Kurum İsim Çalıştay No 

      1 2 3 

1 Agantur A.Ş. Mustafa Özkalay    

2 Sultan Marine Ltd. Şti. İbrahim Apak    

3 F. Turan Marine Ltd. Fuat Turan    

4 Ekip Araç Üstü Ekipman Ltd. Şti. Işıl Çoban    

5 S-Y Yat Ltd. Şti. R. Sinan Yavuz    

6 Fethiye Deniz Ticaret Odası Mehmet Eskici    

7 Red Rock West Energy Company Haluk Sargın    

9 Yat imalatçıları Kooperatifi Mehmet Gedik    

10 Muğla Üniversitesi Y. Ziya Erdil    

11 Muğla Üniversitesi Uğur Günsel    

12 Çelikoğlu Tersanesi Fuat Çelikoğlu    

16 Bodrum Ticaret Odası Genç Girişimciler Mehmet Göğerçin    

17 Dinçarslan Tekne İmalatı Yılmaz Dinç    

18 Dinçarslan Tekne İmalatı Orhan Dinç    

19 Kocatepe Tersanesi Mehmet Kocatepe    

20 Apak Tours Arcan Camgöz    

21 Neta Marine Tansel Ergün    

22 Fethiye TURSAB Abdullah Koyuncu    

23 Bodrum Deniz Ticaret Odası Gündüz Nalbantoğlu    

24 Avukat Seyhan Erdoğan    

25 East Yachting Yenal Ege    

26 BODAŞ Arif Yılmaz    

27 GEMİM BoatYard and Yacht Charter Ethem Bayramoğlu    

28 Serbest Danışman Özgür Deli    

29 CD Yachting Kaya Önol    

30 GEMİM BoatYard and Yacht Charter Meltem Özer    

32 Mastori Yacht Alparslan Tekoğul    

33 Ada Turizm Vedat Semiz    

34 Bodrum Liman Başkanı Eray Aykanat    

35 KOSGEB Aydın Md. Turgut Gözen    

37 Çevre Mühendisi Nilgün Kazak    

38 Fethiye Deniz Ticaret Odası Bülent Taşan    
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EK 2: Mülakat ve Toplantılar Listesi  

S/YH Kurum/Firma İsim 

S/YH Dinçarslan Ltd. Orhan Dinç 

S Ege Yacht Hizmetleri Ltd. Tansel Taşkıran 

S/YH Bodrum Chamber of Shipping  Gündüz Nalbantoğlu  

S Toker Tersane Mehmet Toker 

S/YH Sultan Marine Yatçılık Ltd. İbrahim Apak  

S/YH Apak Tur Arcan Camgöz 

S Ağanlar Ltd. Mazlum Ağan 

S Karina Tersane Hamit Müştü 

S Yeke Tersane Hasan Top 

S Agantur Ltd. Mustafa Özkalay  

S Etemoğlu Ltd. Serkan Koloğlu 

S Bodrum Ticaret Odası Mahmut Serdar Kocadon 

S Özmenler Çekek Yeri Halil Özmen 

S S.Y Yatçılık Sinan Yavuz 

S/YH F. Turan Marine Müh. Ltd.  Fuat Turan  

S/YH Kooperatif (Ören) Fuat Turan  

S Koyunbaba Tersane Hikmet Koyunbaba 

S Mastori Ltd. Alparslan Tekoğul 

S Ada Turizm Vedat Semiz 

S/YH Ekip Ltd. Safa Altaş 

S/YH Muğla Universitesi  Doç.Dr. Yusuf Ziya Erdil  

S/YH Gündüz Yatçılık ve Ulaştırma  Gündüz Nalbantoğlu  

S/YH Bodrum Belediyesi  İbrahim Apak  

S Bodrum Belediyesi İsmail Altındağ 

S NETA Marine Tansel Ergün 

S Bodrum Liman Başkanlığı Eray Aykanat 

S KOSGEB Aydın  Turgut Gözen  

YH BODAŞ Arif Yılmaz 

YH Fethiye Denizcilik Odası Mehmet Eskici 

YH GEMİM Ltd. Ethem Bayramoğlu 

                                                         S: Saha Araştırmaları Sırasında 

                                                         YH: Yol Haritası Geliştirilmesi Sürecinde 
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EK 3: Küme Faaliyetleri (KF) 

Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi için hazırlanmış olan Kümelenme Yol Haritası’nda 6 adet 
küme faaliyeti yer almaktadır. Aşağıda her bir faaliyet grubunun kısa tanımı, gerekçesi, 
hedefleri, alt faaliyetleri ve potansiyel finansman kaynakları sunulmaktadır.  

Potansiyel finansman kaynakları olarak ifade edilen kurum ve kuruluşlar ile herhangi bir 
görüşme yapılmamıştır. Potansiyel finansman kaynağı olarak belirtilen bir kurum veya 
kuruluşun temsilcilerinin bu yol haritasını hazırlayan ekibin içerisinde yer almaları da ilgili 
kurum ve kuruluşların bu konuda bir taahhüt altına girdikleri anlamına gelmemektedir.  

Yol haritası geliştirilirken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir “küme destek programı” 
hazırlandığı şeklinde bir bilgi edinilmiş, ancak anılan Bakanlık tarafından bu konuda resmi 
bir açıklama yapılmamıştır. Sözkonusu programın devreye girmesi durumunda küme 
faaliyetlerinin finansmanı için potansiyel bir kaynak olacağı açıktır, ancak henüz resmi bir 
gelişme olmadığı için potansiyel finansman kaynakları arasında bu programa yer 
verilmemiştir. 
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KF1: Devlet-Özel Sektör Ortaklığı kurulması 

Tanım Bodrum bölgesinde tersanelerde iş yapmayı etkileyen yönetmeliklerin 
geliştirilmesini amaçlayarak, küme ve devlet kurumları arasında kamu-özel sektör  
işbirliğinin oluşturulması 

Motivasyon Yat imalat şirketleri rekabete ilişkin sadece işbirlikçi yaklaşım benimsendiği takdirde 
çözülebilecek bir dizi kısıtlamalar ile karşı karşıyadır. Firmalar inşaat ruhsatı almak 
için 12 adet kamu kuruluşu ile irtibat kurmak durumundadırlar ve bu izinleri almak 
yıllarca sürmektedir. Mevcut imar kuralları ve diğer yönetmelikler çelişmektedir ve  
Bodrum bölgesindeki iş dünyası için engeller yaratmaktadır. 
Ayrıca iyi işleyen marinalar ve tersaneler bir bölgenin turistik imajının temel 
unsurlarıdır. Üstün nitelikli yat ve tekne satışlarında müşteri çoğunlukla tersaneyi 
ziyaret etmeyi talep etmektedir. Gerek İçmeler, gerekse Tavşanburnu’nda faaliyet 
gösteren tersanelerin bulunduğu alanların yol ve diğer altyapı bakımından 
geliştirilmesi gerekmektedir. Altyapı eksiklikleri elektrik hatlarının yeraltına 
alınamaması gibi çok temel gereksinimleri işaret etmektedir. Elektrik hatlarının yer 
üstünden geçiyor olması, tersanelerin tekneleri denize indirme sürecinde 
elektriklerin tamamen kesilmesine sebep olmakta bu nedenle üretimde verimlilik 
kaybı olmaktadır. 
 Durum, iş çevresini değiştirmek için acil ve radikal önlemler gerektirmektedir. 

Öncelik Orta ve uzun vadeli  

Amaç Küme faaliyetlerini gerçekleştirirken küme liderliğine desteği sağlamak için, 
kamunun kurumlararası bir komite ile temsil edildiği, özel sektörün küme liderliği ve 
STK’lar tarafından temsil edildiği bir İşbirliği Kurumunun (İK) kurulması  

Ana faaliyetler  Bir  Master Planı’nın geliştirilmesi için İşbirliği Kurumunun kurulması  
 Yat imalatı ve turizm sektörlerinde yönetmeliklerin basitleştirilmesi 
 İleri düzeyde temiz teknolojili ürünlerin ve hizmetlerin benimsenmesini olumlu 

bir biçimde etkileyen bir düzenleyici çevrenin yaratılması amacıyla, kamu 
kurumları  için önerilerin hazırlanması  

 Sektörün işleyişi, üretim ve hizmet aşamaları için standartların belirlenmesi, 
imalat yerlerinin işleyişi ve yönetimi ile ilgi spesifikasyon ve derecelendirme 
sisteminin belirlenmesi, sektörün kontrol ve denetimi için yapılması 
gerekenlerin ortaya konması ve bu konudaki sistemin oluşturulmasını 
sağlayacak bir koordinasyon biriminin ve/veya komitenin kurulmasına öncülük 
edilmesi, 

 İlgili tüm birimlerin, kurum ve kuruluşların bu koordinasyon biriminde görev 
almasını sağlayacak girişimlerde bulunmak ve bu tür bir komiteye işlerlik 
kazandırılması, 

 Sektörü ilgilendiren her türlü yasa ve yönetmelikte yapılacak düzenleme 
ve/veya yeniden yazılması süreçlerinde sektörün ihtiyaç ve beklentilerini ilgili 
makamlara iletecek taslaklar ve önerilerin hazırlanması, 

 Sektörün iç denetimini sağlamak üzere ve ilerlemesine ön ayak olmak için 
sektör içerisinde otokontrolü sağlayacak gerekli tedbirlerin alınması ve buna 
yönelik girişimlerin başlatılması, 

 Sektörü kendi içerisinde bilinçlendirecek toplantılar, seminerler, çalıştaylar 
düzenlenmesi, 

 Diğer küme faaliyetleri için destek sağlanması  

Potansiyel 
Finansman 
Kaynağı 

Küme Üyeleri, Ticaret Odası, Sanayi Odası, KOSGEB, TÜBİTAK  
Birinci yılda 150,000 Avro öngörülmektedir. 
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KF2:  Master Plan oluşturulması 

 

Tanım Mevcut, eski ve yeni tersane alanlarının yeniden düzenlenmesi ve inşa edilmesi 
projesini kapsayacak olan bir Master Planı’nın geliştirilmesi  

Motivasyon İtalya, İspanya ve Fransa’da bulunan dünya klasmanında marinalar ve lider yat 
imalatçı firmaları Akdeniz’i çok rekabetçi bir bölge konumuna getirmektedir; ancak 
talebi karşılayacak kapasite yetersiz kalmakta, bu da düşük işgücü maliyetine sahip 
Bodrum’a rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu pazarda lider olmak, dünya 
klasmanında bir altyapıya sahip olmayı ve iyi hizmetleri rekabetçi fiyatlar ile 
sunmayı gerektirmektedir. 
Mevcut altyapı, kümenin rekabet edebilirliğine ve stratejinin uygulanmasına ilişkin 
ciddi bir engel teşkil etmektedir.  

Öncelik Faaliyetler; kısa, orta ve uzun vadelidir. 
Gözetim: Uzun dönem  

Amaç Küme’nin müşterilerin yat satın aldıkları, bakım yaptırdıkları bir cazibe merkezi 
olması için desteklenmesi, altyapısal sorunların çözümüne yönelik öneri 
paketlerinin hazırlanması ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması 

Ana  
faaliyetler 

 Dünya klasmanında altyapıya ulaşmak için gerekli altyapı ve teknik 
düzenleme, standart ve spesifikasyonlarının belirlenmesi, mevcut durum 
analizinin yapılarak eksikliklerin belirlenmesi ve envanterinin çıkarılması, 

 Bir görev tanımının hazırlanması ve Master Planı’nın geliştirilmesi için 
finansman bulunması, 

  Bir ihale yapılması ve Master Planı’nın geliştirilmesi için uzmanların istihdam 
edilmesi, 

 Master Planı’nın uygulanması için bir finansman mekanizmasını 
yapılandırmak için, hükümet nezdinde kulis faaliyetlerinin yürütülmesi,  

 Teknik altyapıya yönelik eksikliklerin giderilmesi için güçbirliği ve işbirliği 
oluşturulması, ortak teknik altyapı yatırımları ve çözümlerinin geliştirilmesi, 

 Sektörün gelecekteki durumu da gözönünde bulundurularak kapasitenin ne 
ölçüde arttırılması gerektiğinin belirlenmesi, 

 Sektör işleyişini sorunsuz hale getirecek olan kamu ve özel sektör altyapı 
çalışmalarının (yol-elektrik, trafo, arıtma, katı atık işleme, denize ulaşım, vb.) 
başlatılması ve bitirilmesi, 

 İmar planları ile master planlarında altyapı çalışmalarına imkan verecek 
düzenlemelerin yapılması ve sektör ihtiyaçlarına göre yeniden 
şekillendirilmesi 

Potansiyel 
Finansman  
Kaynakları  

Küme Üyeleri, Sanayi Odası, KOSGEB, TÜBİTAK  
Birinci Yılda 150,000 Avro (küme çalışmaları ve Master Plan için); > 5 yıl içerisinde 
20 milyon Avro (altyapı)  
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KF3: Kümenin temel paydaşı olacağı bir Denizcilik Okulu kurulması 

 

Tanım Denizcilik Okulu Kurulması (Orta düzey teknisyenler, ustalar ve gemi tayfası için 
modern eğitim programlarının geliştirilmesi) 

Motivasyon Küme stratejisinin ışığında, bir bölgede kalifiye işgücünün mevcut olması çok 
önemlidir ve sadece geleneksel becerilere sahip kalifiye işçilerin sayısında bir artış 
gerektirmemekte aynı zamanda beceri çeşitlerinde bir artış gerektirmektedir. Yeni 
yat imalat teknolojileri ve denizcilik sistemleri, yüksek kaliteli bakım-onarım ve deniz 
turizmi hizmetleri  konusunda da yeteneklerin geliştirilmesi gerekmektedir. (ör. yeni 
yat imalat teknolojilerinde ve denizcilik sistemlerinde, tekne bakımlarında ve deniz 
turizminde yüksek kaliteli hizmetler sunulması) En önemli gerekliliklerden biri gerek 
müfredatı gerekse eğitimleri etkileyecek olan Küme ve okul arasında kurulacak 
yakın ilişkilerdir.   

Öncelik Kısa vadeli ve devam eden  

Amaç Bodrum bölgesinde kurulu ve tüm Türkiye’den öğrenci çekecek aynı zamanda da 
Bodrum’u tanıtacak olan, sertifika sahibi işçi havuzuna sahip olan, modern bir 
denizcilik okuluna sahip olmak.  
Okul yat yapım endüstrisinde uzmanlaşmış ustalar, orta düzey teknisyenler, 
tersane proje yöneticileri, pazarlama ve satış yöneticileri yetiştirecektir. Böylece 
yerel işgücünün yeni yetenekler geliştirmesi için kurumsal bir eğitim yapısı 
oluşturulacaktır. 

Ana 
faaliyetler 

 Denizcilik eğitimi konusunda dünyanın en iyi sitemlerine inceleme ziyaretleri  
 Marshall Planı – tersane yöneticilerinin / sahiplerinin 5-8 haftalığına Batı 

Avrupalı, Amerikan veya Japon şirketlerinde geçici olarak görevlendirilmesi 
(tercihen proje yönetim sistemiyle)  

 Eğitimcileri eğitmeleri, modern ve kapsamlı müfredatlar hazırlamaları için 
uluslararası deneyime sahip yetkin eğitmenlerin çekilmesi  

 İş yönetimi (işletme) konusunda idari eğitim programlarının hazırlanması ve 
uluslararası iş deneyimi olan kalifiye eğitmenlerin çekilmesi,  

 Küme tarafından belirlenen değişik alanlarda bir ve iki yıllık sertifika 
programlarının geliştirilmesi,  

 Dünyadaki lider denizcilik okulları ile bağlantıların ve değişim programlarının 
geliştirilmesi, 

 Etkili bir okul yönetişim sisteminin hazırlanmasına katılmak ve bu yapının aktif 
üyesi olunması,  

 Teknik altyapı kurulması, mekanın bulunması, duyurulması ve ilgili tüm kurum 
ve kuruluşları harekete geçirecek inisiyatiflerin alınması, 

 Küme içerisinde yer alan temsilcilerin halihazırda ellerinde bulundurdukları 
uzmanlık, bilgi, zanaatkarlık ve teknikerlik potansiyelini bu havuz ile 
paylaşması, 

 Söz konusu girişimi başlatacak ana yapı için gerekli bütçe desteğinin 
sağlanması ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği zemininin 
hazırlanması, 

 Eğitim programlarının belirlenmesi 

Potansiyel 
Finansman 
Kaynakları 

Küme Üyeleri, Sanayi Odası, Belediye, KOSGEB, TÜBİTAK  
1 milyon Avro – 40 yöneticinin Marsall Planı’na ve KF #1’ e katılmalarına ilişkin 
toplam maliyet; 0.5 milyon Avro – Birinci. yılda KF #3 için 5 uluslararası eğitimci için 
maliyet     
 1.5 milyon Avro – 10 yıllık bir süre için kalan küme faaliyetleri    
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KF 4: Ağ oluşturma ve Tanıtım  

Tanım Bodrum’un ününü arttıracak ve geliştirecek olan küme iç tüzüklerinin, dahili 
denetleme sisteminin ve tersane belgelendirme mekanizmalarının geliştirilmesi ve 
uygulanması. Pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi ve Bodrum guletlerinin ve 
marinalarının uluslararası tanıtımının yapılması 

Motivasyon İyi bir üne sahip olmak, yat imalatı işinde satış ve pazar konumlandırmasında en 
güçlü etkiye sahiptir. Müşteri herşeyden önce “güvenlik” kavramını satın alır. Bu 
alanda itibar elde etmek ve müşterilerin güvenini kazanmak pazar liderinin en 
önemli özelliğidir. Bölgenin iyi bir üne sahip olması o bölgede faaliyet gösteren 
firmaların bu ünden faydalanmasını sağlamaktadır. 
Bu da, tüm küme üyelerine sunulan mükafatların tutarlı, politikaların koordineli ve 
standartların çok yüksek olmasını gerektirmektedir. ‘’işbirliği kuruluşları’’ sürekli 
olarak yüksek standartları korumak için ihtiyaç duyulan sosyal sermayeyi 
yaratacakları için teşvik ve ödül almalıdırlar. 

Öncelik Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli  

Amaç Yüksek müşteri güvenine ve bir pazar liderinin ününe sahip olmak, Bodrum yat ve 
tekne imalatının özellikleri, güçlü yanları, cazibesi, işlerliği ve yetkinliklerinin 
potansiyel pazarlarda ve belirlenen strateji doğrultusunda etkin ve verimli bir 
şekilde tanıtılması 

Ana 
faaliyetler 

 Küme iç tüzüklerinin ve tersane belgelendirme sisteminin geliştirilmesi,  
 Güvenilir standart bir sözleşmenin, tersanenin olduğu kadar bir müşterinin de 

çıkarlarını koruyan sözleşme prosedürlerini sağlaması ve geliştirilmesi,  
 Şeffaf işlemler gerçekleştirmek için dahili kuralların geliştirilmesi; örneğin 

belirli tersane hizmetleri için ortak bir sabit fiyat listesi yayınlanması,  
 Amacı küme üyeleri arasında ilgili pazarlama bilgilerini ve araştırmalarını 

yaymak olan online bir Küme Pazarlama Merkezi’nin kurulması ve devam 
ettirilmesi,  

 Yat yapımı tedarikçileri, ilgili kuruluşlar ve ağlardan oluşan bir veri tabanının 
oluşturulması ve devam ettirilmesi,  

 Bodrum guletinin ve Bodrum Kümesi’nin tanıtımının yapılması için ağ 
oluşturma faaliyetleri; ticaret fuarlarına, sergilere, su karnavallarına vb. katılım 
için işbirliği yapılması, 

 Küme tanıtım faaliyetleri için medya, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, 
spor kuruluşları ve ilgili endüstriler ile işbirliği yapılması,  

 Bodrum Yat İmalat İş Kümesinin sosyal ve ekonomik yararlarına ilişkin olarak 
kamu kurumları ve yerel halk nezdinde bilincin artırılması,  

 Tanıtım faaliyetlerini etkinleştirecek her türlü tanıtım aracın hazırlanması ve 
sürdürülebilir bir tanıtım stratejisinin belirlenmesi, 

 Tanıtıma yönelik her türlü girişimin bölge ve ülke genel tanıtımları ile entegre 
edilmesi, 

 Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve organize edilmesine yönelik çok katılımlı 
bir komite ve uzman bir birim oluşturulması, 

 Hâlihazırdaki müşteriler ile potansiyel müşterilerin güvenini sürekli kılacak 
tedbirler alınması, garanti, müşteri takip ve satış sonrası ürün takip 
sistemlerinin geliştirilmesi, 

 Ünlü tasarımcılar, popüler kişiler, sektörde tanınan ve bilinen simaları bölgeye 
çekecek aktivitelerin hazırlanması, bu tür kişiler aracılığı ile tanıtımın 
desteklenmesi, 

 Ulusal ve uluslararası fuar ve sergilere daha etkin ve verimli katılım için fuar 
katılım stratejisi ve planlarının oluşturulması, 

 Hâlihazırda Bodrum’da düzenlenen “Boat Show” ve “Yat Yarışları” gibi 
sektörü ilgilendiren aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve uluslararası düzeye 
taşınması, 

 Kümenin genel tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve ilgili tüm planların 
yapılması, 

 Söz konusu planlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan tüm tanıtım araçlarının 
oluşturulması ve geliştirilmesi, tanıtım ve tutundurma mecralarının 
belirlenmesi ve bu yönde ihtiyaç duyulan bütçenin sağlanması, 

 Sektör içerisindeki her aktörün pazarlama-tanıtım ve tutundurma faaliyetini 
profesyonel bir şekilde yürütecek olan ekiplerin ve uzman yöneticilerin 
geliştirilmesinin sağlanması, buna yönelik ilgili eğitimlerin düzenlenmesi, 

Potansiyel 
Finansman 
Kaynakları 

 Küme Üyeleri, Sanayi Odası, Belediye, KOSGEB, TÜBİTAK 
Dördüncü ve beşinci faaliyetler için birinci yılda 60.000 Avro  
 diğer faaliyetler için yıllık 150,000 Avro 
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KF5: Küme Çevre Destek Merkezinin kurulması (KÇDM) 

Tanım Amacı Küme’de temiz teknolojilerin ve çevre standartlarının uyarlanmasını 
sağlayan ve  bir işbirliği kurumu olarak KÇDM’nin kurulması  

Motivasyon Akdeniz yat pazarına girmeye ilişkin bir başarı; müşteriyi gerçekten anlamak, çevre 
dostu metodlara niçin değer verdiğini bilmek ve bu talebi sadece karşılamak için 
değil, aynı zamanda sezinleyerek de yelilikçi, uygun maliyetli yöntemler 
bulmak.Üretici, çevre dostu trendin arkasında yatan motivasyonları anlamaz ve 
uygulamazsa başarı sağlanamaz. 
Bodrum’daki kıyı şeridi turizm, deniz turizmi, yat turizmi, yat imalatçıları gibi pek 
çok farklı sektör tarafından kullanılmaktadır. Yat imalatını tetikleyen en önemli iş 
alanının bölgedeki yat turizmi ve turizm olduğu gözönünde bulundurulduğunda 
denizin kirlenmesi bölgeye gelen turist sayısının azalmasına ve yat turizmine 
yönelik talebin düşmesine neden olacaktır. Bu da yat imalatçılarını olumsuz yönde 
etkileyecektir. Önemli diğer bir nokta ise kıyıların betonlaştırılmaması ve bakirliğin 
korunmasıdır.  

Öncelik Çevre uyum faaliyetleri için kısa ve uzun vadeli  
KÇDM’nin kurulması için orta ve uzun vadede  

Amaç Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarda konunun 
önemine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi,çevre dostu standartların 
ve temiz teknolojilerin kullanılması için proaktif faaliyetlerde bulunmak  

Anahtar 
faaliyetler 

 Mevcut temiz teknolojilerle ilgili kapsamlı ve düzenli olarak güncellenen bir 
veri tabanı oluşturulması ve küme üyeleri arasında yayılması, sunumu ve 
diğer bilgi paylaşımı etkinliklerinin hazırlanması,  

 Çevre standartlarına giriş konusunda eğitim, 
 Tüm küme tarafından çevre standartlarının aşamalı olarak kabul edilmesi için 

adımların geliştirilmesi, 
 Temiz teknolojileri kabul eden şirketler için bir teşvik şemasına ilişkin özel 

sektör-kamu ortaklığı komitesine tavsiyeler sunmak ve hükümet nezdinde 
makul yönetmeliklerin kabul edilmesi için kulusçilik faaliyetinde bulunulması,  

 Yat sanayisine uygulanabilecek olan temiz teknolojilere ilişkin yüksek getirili 
yatırımlara dair potansiyelin değerlendirilmesi için TÜBİTAK’tan veya başka 
bir ilgili kuruluştan bir araştırma yapmasını talep etmek; “The Clean Tech 
Revolution: Discover the Top Trends, Technologies, and Companies to Watch 
– Temiz Teknoloji Devrimi – Başlıca Trendleri, Teknolojileri ve İzlenmesi 
gereken Şirketleri Keşfediniz” Ron Pernick ve Clint Wilder, Eylül 2008’’ 
uyarınca  

 Bodrum / Muğla bölgesinin temiz – çevre dostu alan olarak tanıtımının 
yapılması için tüm taraflar ile işbirliği yapmak  

 Çevreci hizmet konusunda standart ve spesifikasyonların belirlenmesinde ilgili 
kurum ve kuruluşlara destek verilmesi, taslaklar ve öneriler hazırlanması 

 Çevre konularında uygulanmakta olan kontrol ve denetim sistemlerini 
geliştirecek yeni sistem ve mekanizmalara yönelik ilgili kurum ve kuruluşlara 
taslaklar ve öneriler hazırlanması 

 İç denetimi sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasına önayak olarak 
sektörün kendini denetim almasına yardımcı olacak faaliyetlerin başlatılması 

Potansiyel 
Finansman 
Kaynakları 

 Küme Üyeleri, KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi Odası, devlet yoluyla veya diğer 
Uluslararası Finansman Kuruluşları,  

 Birinci yılda 50.000 Avro faaliyet Bir ve dördüncü madder için  
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KF6: Küme Danışma Kurulu ve Küme Yönetim Ekibinin oluşturulması 

Tanım Bir Küme Danışma Kurulu’nun ve Profesyonel Yönetim Takımı’nın kurulması  

Motivasyon Küme faaliyetlerini uygulamaya başlamak v ekümenin kurumsal bir yapı 
kazanması.Yol haritasının uygulanması için güçlü küme yönetimi ve küme 
faaliyetlerinin etkili koordinasyonu gerekmektedir. Şu anda, yat imalatı birlikleri ve 
kooperatif tarafından gerçekleştirilen çok az sayıda girişim vardır fakat paylaşılan 
bir vizyonun ve belirlenen bir gündemin uygulanması için bir liderler ve uygun 
becerilere sahip elemanların biraraya gelerek, bu amaçlara doğru hızlı bir 
ilerlemenin kaydedilmesini sağlamalıdır. 

Öncelik Kısa vadeli uygulama (olabildiğince hızlı) 
Orta ve uzun vadede devam etmek ve genişlemek  

Amaç Küme Yol Haritası’nın uygulanmasını sağlamak için, etkili bir küme 
koordinasyonunu ve yönetim mekanizmasını kurmak. Vizyonun gerçekleştirilmesi 
için gerekli olan liderlik becerilerini, sosyal sermayeyi ve güven düzeyini tesis 
etmek  

Ana 
faaliyetler 

 Küme dahilinde değişik işbirliği kurumlarının  tasarımını, önceliklendirilmesini, 
finanse edilmesini ve lanse edilmesini denetlemek ve koordine etmek  

 Fon toplamaya ilişkin öneriler hazırlamak  
 Küme girişimlerini yönetmek  
 Tüm ana faaliyet alanlarında devam eden kolaylaştırma ve işbirlikçi strateji 

geliştirilmesi için, uzman kolaylaştırma hizmetleri sağlamak  
 Fizibilite araştırmaları yapmak ve ana Küme Faaliyetlerini tasarlamak için 

finansman sağlamak ve uzmanların kullanımını yönetmek  
 Değişik aktörler arasında ağ oluşturma ilişkilerine izin vermek ve aktörler 

arasındaki sosyal sermayeyi geliştirmek için sürekli olarak faaliyetleri 
kolaylaştırmak  

 Tüm küme faaliyetlerinin gözetiminden sorumlu olan bir Küme Yönetim 
Komisyonu kurmak için büyümek  

 Toplantılar düzenlenerek  
 Küme liderinin belirlenmesi 
 Danışma Kurulunun kurulması 
 Profesyonel bir yönetici atanması 

Finansmana 
ilişkin 
potansiyel 
başarı  

 KOSGEB, TÜBİTAK, üye aidatları ve diğer finansman şekilleri 
 Birinci Yılda 40,000 Avro, 2 kişilik bir kadro için, bu, ikinci yıldan itibaren 

büyümeye devam etmelidir (60,000 Avro) ve 3-10 yıllar arasında yaklaşık 
olarak 70,000 Avro ve 4-5 kişilik bir kadro ile  
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EK3: Küme Haritası 

Hammadde Tedarikçileri: 
sac, kimyasal vb. 

Yelken ve direk üreticileri

Boya ve kimyasal 
üreticileri

Güverte ekipmanı 
üreticileri

Motor ve diğer hareket 
donanım üreticileri

İşbirliği Kurumları: 
Bodrum Deniz Ticaret Odası | Bodrum Ticaret Odası | diğer Odalar |  Ören Yat İmalat ve 

Çekek yeri Kooperatifi  | İTÜ | Muğla Üniversitesi | Meslek Okulları | diğer STK’lar

Yat İmalatçıları ve Çekek Yeri 
İşletmecileri

Marinalar

Kamu Kurumları
Denizcilik Müsteşarlığı | Belediyeler | Çevre ve Orman Bakanlığı | Kültür ve Turizm 

Bakanlığı | Maliye Bakanlığı | Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tasarım, 
mühendislik 

hizmetleri 

Mekanik montaj

Elektronik montaj

Tesisatçılar

Belgelendirme 
kuruluşları

Yat Turizmi

Turizm İş Kümesi

Elektrikli ve elektronik 
parça ve aksam üreticileri

Güvenlik donanımı 
üreticileri

Zayıf veya mevcut 
olmayan oyuncular
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EK 4: Yerel Ekonomi (MUĞLA) 

 

 DIŞ TİCARET FİRMA SAYILARI DIŞ TİCARET HACMİ ($1000) 

 İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT 

2001 95 157 24.752 17.319 

2002 133 165 39.624 19.116 

2003 163 178 58.370 21.218 

2004 196 192 79.808 36.596 

2005 175 230 95.410 38.015 

2006 169 226 122.938 73.464 

2007 214 265 192.231 93.282 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 

 
İL’İN 81 İL İÇİNDEKİ GELİŞMİŞLİK SIRASI 

Genel Sosyoekonomik 
Gelişmişlik Sırası 

İmalat Sanayi 
Gelişmişlik Sırası 

Sağlık Sektörü 
Gelişmişlik Sırası 

Eğitim Sektörü 
Gelişmişlik Sırası 

13 50 10 6 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı(2003) 

 
İL’İN 81 İL İÇİNDEKİ “YAŞAM KALİTESİ”, “FİZİKSEL ALTYAPI” ve “İŞ ORTAMI” SIRASI 

Yaşam Kalitesi Fiziksel Altyapı İş Ortamı 

6 29 34 

Bu araştırmada yaşam kalitesi endeksi sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve çevre kalitesine ilişkin 25 farklı 
değişken; Fiziksel altyapı endeksi sanayi ve çevresel altyapıya ilişkin 11 farklı değişken; İş ortamı 
endeksi ise ilgili 18 farklı değişken kullanılarak oluşturulmuştur. 
Kaynak: Makro Düzey Küme Haritalama Çalışması 

 
OSB Muğla Merkez OSB, Muğla Milas OSB 

SB - 

Üniversiteler Muğla Üniversitesi 
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Muğla İli Küme Kategorileri 

Muğla Açıklama D: Derece  
Bü: Büyüklük|  Ba: Başatlık|  Uz: Uzmanlaşma D. Bü. Ba. Uz.  

Havacılık ve Savunma Sanayi  0 - - - 
Tarımsal ürünler ve işlenmiş gıda 0 - - - 
Analitik donanımlar 0 - - - 
Giyim eşyaları 0 - - - 
Tekstil 0 - - - 
Otomotive ve Motorlu Araçlar 0 - - - 
İlaç sanayi ve bioteknoloji  0 - - - 
İş hizmetleri 0 - - - 
Mali hizmetler 0 - - - 
Kimyasallar 0 - - - 
İletişim donanımı ve hizmetleri 0 - - - 
Yapı malzemeleri, donanım ve hizmetleri 0 - - - 
İnşaat malzemeleri ve hizmetleri 0 - - - 
Dağıtım (toptancılık) 1 - * - 
Öğretim ve bilgi üretimi 0 - - - 
Eğlence 1 - - * 
Konaklama ve turizm 3 * * * 
Ayakkabı  0 - - - 
Orman ürünleri 0 - - - 
Mobilya 0 - - - 
Ağır iş makineleri 0 - - - 
Bilgi teknolojileri 0 - - - 
Kuyumculuk 0 - - - 
Spor eşyaları ve deri 0 - - - 
Aydınlatma malzemeleri ve donanımı 0 - - - 
Metal  0 - - - 
Petrol ve gaz ürün ve hizmetleri 0 - - - 
Plastik 0 - - - 
Enerji üretimi 1 - - * 
Matbaacılık 0 - - - 
Oyun ve oyuncak 0 - - - 
Ulaşım ve lojistik hizmetleri 2 - * * 

Ölçüt Formül Koşul Derece 

Büyüklük  >0,07 * 

Başatlık 
 

>0,07 * 

İhtisaslaşma 
 

>1 * 

 
xi: i İlinde, x küme kategorisindeki istihdam.. 
X: x küme kategorisindeki ulusal istihdam. 
ti: i ilindeki toplam istihdam. 
T: Ulusal istihdam. 
(2001 yılı verileri) 
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EK5: Anketler 

Küme aktörlerinin katılımı ile düzenlenen Bilgilendirme Günü’nde iki adet anket yapılmıştır. 
Birinci anket, Rekabet Elması’nın altı parametresi etrafından şekillendirilmiş ve katılımcılara 
faktör şartları (6 soru), ilgili ve destek sektörler (5 soru), firma stratejileri ve rekabet (7 soru), 
talep koşulları (5 soru), işbirliği kurumları (6 soru) ve kamu kurumları (4 soru) hakkında 
toplam 33 soru sorulmuştur.  

Her soru için katılımcılardan ilgili hususun önem ve mevcudiyet derecesini 5’li ölçekte (5 en 
yüksek olmak üzere) ifade etmeleri istenmiştir. Verilen cevaplar aşağıda sunulmakta olan 
matrise işlenmiş ve akabinde çalışma grubu toplantılarındaki tartışmalara da mesnet teşkil 
etmiştir.  

Çık

Sözkonusu unsur iş kümesinde 
bulunmaktadır, ancak 

rekabetçilik açısından düşük bir 
öneme sahiptir. Dolayısıyla bu 

unsurun oluşturulmasına 
ve/veya varlığının devam 

ettirilmesine ilişkin kaynaklar, 
rekabetçilik açısından daha 

önemli unsurlara aktarılmalıdır. 

Koru

Sözkonusu unsur iş kümesinde 
bulunmaktadır ve yüksek bir 

öneme sahiptir. Mevcut durum 
korunmalıdır.

. 

Yok Say

Sözkonusu unsur mevcut 
olmadığı gibi, iş kümesi 

açısından yüksek bir öneme de 
sahip değildir. Unsur göz ardı 

edilebilir. 
. 

Yatırım Yap

Sözkonusu unsur yüksek bir 
öneme sahiptir ancak iş 

kümesindeki varlığı yeterince 
güçlü değildir. Bu unsurun 
güçlendirilmesine yönelik 

yatırım yapılmalıdır.
.
. 

1 3 5
1

3

5

Önem Derecesi. 

M
ev

cu
di

ye
t

 

Önem ve mevcudiyet derecesi 3’ün üzerinde olan unsurlar “KORU” kadranında yer 
almaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu kadranda yer alan unsurların mevcudiyetlerinin devam 
etmesi gerekmektedir.  

Önem derecesi 3’ün üzerinde ancak mevcudiyet derecesi 3’ün altında olan unsurlar ise 
“YATIRIM YAP” kadranında yer almaktadır. Bu unsurların geliştirilmesi için yatırım yapılması 
gerekmektedir. Yatırımlar niteliklerine göre kamusal olabileceği gibi özel sektör tarafından da 
işbirliği içerisinde yapılabilir.  

Önem derecesi 3’ten düşük ancak mevcudiyet derecesi 3’ün üstünde olan unsurlar ise “ÇIK” 
kadranında yer almaktadır. Bu unsurlar küme’de mevcuttur ancak küme aktörleri tarafından 
çok önem verilmemektedir. Eğer bu unsurlar için bir kaynak ayrılıyorsa, bu kaynağın 
“KORU” veya “YATIRIM YAP” kadranlarındaki unsurlara aktarılması önerilmektedir.  

Son olarak “YOK SAY” kadranında yer alan unsurların hem önem, hem de mevcudiyet 
seviyesi 3’ün altındadır. Dolayısıyla bu unsurlar için herhangi bir eylem yapılması 
gerekmemektedir.  

İkinci ankette ise katılımcılara 10 adet bulgu veya beyan sunulmuş olup, katılımcıların bu 
beyanlar veya bulgular ile ne derecede hemfikir olduklarını 10’lu ölçekte belirtmeleri 
istenmiştir.  
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1. Faktör Koşul ve Piyasaları 

 
 Betimsel İstatistikler N(50) 
 Geçerli Eksi

k 
Ortalama Mod St.Sap. 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,92 5 0,396 1.1. İhtisaslaşmış beyin gücü (AR-GE, inovasyon, 
yönetim, pazarlama vb.) İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,14 2 0,926 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,98 5 0,141 1.2. Nitelikli işgücü 
İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,48 2 1,074 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,42 5 0,971 1.3. Küresel teknoloji ve yönelimler ile ilgili 

stratejik bilgi İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,86 2 0,729 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,28 5 1,196 1.4. Yeni pazar, müşteri ve iş imkânları ile ilgili 

bilgi   İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,38 2 0,780 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,26 5 1,006 1.5. Kamusal fonlarla (Türkiye ve/veya AB) 

uygulanan Ar-Ge ve Teknoloji Transferi 
programları hakkında bilgi İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,36 1 0,563 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,78 5 0,545 1.6. İhtisaslaşmış yatırım fonları ve/veya mali 
kaynaklara erişim İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,46 1 0,706 
 

 

 

Saçılım Grafiği Radar Grafiği 
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1.1. İhtisaslaşmış beyin gücü (AR-GE, inovasyon, yönetim, pazarlama vb.) 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 30,0 

Düşük ,0 32,0 

Orta 4,0 32,0 

Yüksek ,0 6,0 

Çok Yüksek 96,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  

 

1.2. Nitelikli işgücü 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 22,0 

Düşük ,0 30,0 

Orta ,0 26,0 

Yüksek 2,0 22,0 

Çok Yüksek 98,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  

 

1.3. Küresel teknoloji ve yönelimler ile ilgili stratejik bilgi 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 34,0 

Düşük 10,0 46,0 

Orta 4,0 20,0 

Yüksek 20,0 ,0 

Çok Yüksek 66,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  

 

1.4. Yeni pazar, müşteri ve iş imkânları ile ilgili bilgi   

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük 10,0 10,0 

Düşük ,0 50,0 

Orta ,0 32,0 

Yüksek 32,0 8,0 

Çok Yüksek 58,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  
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1.5. Kamusal fonlarla (Türkiye ve/veya AB) uygulanan Ar-Ge ve Teknoloji Transferi programları hakkında 
bilgi 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 68,0 

Düşük 10,0 28,0 

Orta 10,0 4,0 

Yüksek 24,0 ,0 

Çok Yüksek 56,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  

 

1.6. İhtisaslaşmış yatırım fonları ve/veya mali kaynaklara erişim 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 66,0 

Düşük ,0 22,0 

Orta 6,0 12,0 

Yüksek 10,0 ,0 

Çok Yüksek 84,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 
Yok Say Yatırım Yap 

Düşük             Önem      Yüksek  
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2. İlgili ve Destek Sektörler 
 

 Betimsel İstatistikler N(50) 
 Geçerli Eksik Ortalama Mod St.Sap. 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,12 5 0,849 2.1. İş geliştirme (bilgilendirme, danışmanlık, 
tavsiye vb.) hizmetleri veren kurum, kuruluş ve 
firmalar. 

İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,96 1 0,968 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,40 5 0,756 2.2. AR-GE ve inovasyon konusunda destek veren 
kurum ve kuruluşlar. İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,34 1 0,593 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,46 5 0,813 2.3. Eğitim hizmetleri veren kurum, kuruluş ve 
firmalar. İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,74 1 0,899 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,50 5 0,678 2.4. “Tasarım” konusunda hizmet veren kurum, 
kuruluş ve firmalar İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,96 1 0,989 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,56 5 0,675 2.5. “Pazarlama ve Tanıtım” konusunda hizmet 
veren kurum, kuruluş ve firmalar İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,92 2 0,804 
 

 

 

Saçılım Grafiği Radar Grafiği 
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2.1. İş geliştirme (bilgilendirme, danışmanlık, tavsiye vb.) hizmetleri veren kurum, kuruluş ve firmalar. 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 42,0 

Düşük ,0 26,0 

Orta 30,0 26,0 

Yüksek 28,0 6,0 

Çok Yüksek 42,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  

 

2.2. AR-GE ve inovasyon konusunda destek veren kurum ve kuruluşlar. 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 72,0 

Düşük ,0 22,0 

Orta 16,0 6,0 

Yüksek 28,0 ,0 

Çok Yüksek 56,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  

 

2.3. Eğitim hizmetleri veren kurum, kuruluş ve firmalar. 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 50,0 

Düşük ,0 32,0 

Orta 20,0 12,0 

Yüksek 14,0 6,0 

Çok Yüksek 66,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  

 

2.4. “Tasarım” konusunda hizmet veren kurum, kuruluş ve firmalar 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 40,0 

Düşük ,0 34,0 

Orta 10,0 16,0 

Yüksek 30,0 10,0 

Çok Yüksek 60,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  
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2.5. “Pazarlama ve Tanıtım” konusunda hizmet veren kurum, kuruluş ve firmalar 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 32,0 

Düşük ,0 48,0 

Orta 10,0 16,0 

Yüksek 24,0 4,0 

Çok Yüksek 66,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  
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3. Firma Stratejileri, Yerel Rekabet ve İşbirliği Ortamı 
 

 Betimsel İstatistikler N(50) 
 Geçerli Eksik Ortalama Mod St.Sap. 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,34 5 0,745 3.1. Küme aktörleri arasında işbirliği ve diyalog 
İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,04 1 1,029 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,42 5 0,758 3.2. Küme aktörleri arasında işbirliği ve diyaloğu 

artıracak programlar İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,56 1 0,787 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,46 5 0,930 3.3. Uluslararasılaşma ve ihracat için yerel “iş 

ağları” oluşturma konusunda destek İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,32 1 0,471 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,40 5 0,700 3.4. Ortak tedarik (hizmet ve/veya ürün) girişimleri 

için destek İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,50 1 0,544 
İş Kümesi için Önemli 50 0 3,82 5 1,240 3.5. Kamu ihaleleri için işbirliği ve ortaklıklar 
İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,22 1 0,545 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,26 4 0,694 3.6. Çok ortaklı proje ve girişimler için teşvik ve 

destekler İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,24 1 0,431 
İş Kümesi için Önemli 50 0 3,88 5 1,335 3.7. “Kritik kütle” (Kümede yeterli sayıda firma 

bulunması) İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,98 4 1,518 
 

 

 

Saçılım Grafiği Radar Grafiği 
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3.1. Küme aktörleri arasında işbirliği ve diyalog 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 38,0 

Düşük ,0 30,0 

Orta 16,0 24,0 

Yüksek 34,0 6,0 

Çok Yüksek 50,0 2,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
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3.2. Küme aktörleri arasında işbirliği ve diyaloğu artıracak programlar 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 60,0 

Düşük ,0 26,0 

Orta 16,0 12,0 

Yüksek 26,0 2,0 

Çok Yüksek 58,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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3.3. Uluslararasılaşma ve ihracat için yerel “iş ağları” oluşturma konusunda destek 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 68,0 

Düşük 10,0 32,0 

Orta ,0 ,0 

Yüksek 24,0 ,0 

Çok Yüksek 66,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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3.4. Ortak tedarik (hizmet ve/veya ürün) girişimleri için destek 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 52,0 

Düşük ,0 46,0 

Orta 12,0 2,0 

Yüksek 36,0 ,0 

Çok Yüksek 52,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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3.5. Kamu ihaleleri için işbirliği ve ortaklıklar 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük 10,0 84,0 

Düşük ,0 10,0 

Orta 26,0 6,0 

Yüksek 26,0 ,0 

Çok Yüksek 38,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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3.6. Çok ortaklı proje ve girişimler için teşvik ve destekler 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 76,0 

Düşük ,0 24,0 

Orta 14,0 ,0 

Yüksek 46,0 ,0 

Çok Yüksek 40,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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3.7. “Kritik kütle” (Kümede yeterli sayıda firma bulunması) 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük 10,0 32,0 

Düşük 6,0 6,0 

Orta 16,0 6,0 

Yüksek 22,0 44,0 

Çok Yüksek 46,0 12,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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4. Talep Koşulları ve Talebin Yapısı 

 Betimsel İstatistikler N(50) 
 Geçerli Eksik Ortalama Mod St.Sap. 

İş Kümesi için Önemli 50 0 3,96 4 0,925 4.1. Bölgesel talep (tüketici ve/veya diğer sektörler) 
İş Kümesinde Mevcut 50 0 3,00 3 1,195 
İş Kümesi için Önemli 50 0 3,90 4 1,199 4.2. Ulusal talep (tüketici ve/veya diğer sektörler) 
İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,52 2 1,111 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,68 5 0,653 4.3. Dış talep (tüketici ve/veya diğer sektörler) 
İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,92 3 0,986 
İş Kümesi için Önemli 50 0 3,68 5 1,377 4.4. Kamu ihalelerine “ayrıcalıklı” erişim  
İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,72 1 0,784 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,04 5 1,106 4.5. Ulusal talep yapısının güçlü, dinamik ve sofistike 

olması ... İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,98 2 0,714 
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4.1. Bölgesel talep (tüketici ve/veya diğer sektörler) 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 14,0 

Düşük 6,0 14,0 

Orta 26,0 44,0 

Yüksek 34,0 14,0 

Çok Yüksek 34,0 14,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
 

Yüksek Çık Koru 
        
        
        
        
        
        M

ev
cu

di
ye

t 

Yok Say Yatırım Yap 
Düşük             Önem      Yüksek  

 

4.2. Ulusal talep (tüketici ve/veya diğer sektörler) 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük 10,0 20,0 

Düşük ,0 34,0 

Orta 16,0 22,0 

Yüksek 38,0 22,0 

Çok Yüksek 36,0 2,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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4.3. Dış talep (tüketici ve/veya diğer sektörler) 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 8,0 

Düşük ,0 24,0 

Orta 10,0 40,0 

Yüksek 12,0 24,0 

Çok Yüksek 78,0 4,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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4.4. Kamu ihalelerine “ayrıcalıklı” erişim 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük 10,0 46,0 

Düşük 14,0 38,0 

Orta 12,0 14,0 

Yüksek 26,0 2,0 

Çok Yüksek 38,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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4.5. Ulusal talep yapısının güçlü, dinamik ve sofistike olması ... 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 26,0 

Düşük 16,0 50,0 

Orta 10,0 24,0 

Yüksek 28,0 ,0 

Çok Yüksek 46,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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5. İşbirliği Kurumları 

 

 Betimsel İstatistikler N(50) 
 Geçerli Eksik Ortalama Mod St.Sap. 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,66 5 0,658 5.1. Üniversite – sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için 
destek ve teşvikler İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,84 2 0,738 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,78 5 0,418 5.2. Teknoloji transferi için destek 
İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,62 1 0,725 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,66 5 0,658 5.3. İhtisaslaşmış işgücü geliştirme ve/veya çekme 

programları İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,60 1 0,756 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,66 5 0,658 5.4. İhtisaslaşmış beyin gücü geliştirme ve/veya 

çekme programları İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,52 1 0,677 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,68 5 0,471 5.5. Yerel üniversiteler tarafından iş kümesine verilen 

destek İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,40 1 1,498 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,62 5 0,602 5.6. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından iş kümesine 

verilen destek İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,30 1 1,403 
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5.1. Üniversite – sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için destek ve teşvikler 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 34,0 

Düşük ,0 50,0 

Orta 10,0 14,0 

Yüksek 14,0 2,0 

Çok Yüksek 76,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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5.2. Teknoloji transferi için destek 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 52,0 

Düşük ,0 34,0 

Orta ,0 14,0 

Yüksek 22,0 ,0 

Çok Yüksek 78,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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5.3. İhtisaslaşmış işgücü geliştirme ve/veya çekme programları 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 56,0 

Düşük ,0 28,0 

Orta 10,0 16,0 

Yüksek 14,0 ,0 

Çok Yüksek 76,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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5.4. İhtisaslaşmış beyin gücü geliştirme ve/veya çekme programları 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 58,0 

Düşük ,0 32,0 

Orta 10,0 10,0 

Yüksek 14,0 ,0 

Çok Yüksek 76,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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5.5. Yerel üniversiteler tarafından iş kümesine verilen destek 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 38,0 

Düşük ,0 26,0 

Orta ,0 12,0 

Yüksek 32,0 6,0 

Çok Yüksek 68,0 18,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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5.6. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından iş kümesine verilen destek 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 48,0 

Düşük ,0 8,0 

Orta 6,0 14,0 

Yüksek 26,0 26,0 

Çok Yüksek 68,0 4,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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6. Kamu Kurumları 

 

 Betimsel İstatistikler N(50) 
 Geçerli Eksik Ortalama Mod St.Sap. 

İş Kümesi için Önemli 50 0 4,74 5 0,443 6.1. İş kümesini tanıyan ve destekleyen kamu 
kurumları İş Kümesinde Mevcut 50 0 2,28 1 1,161 

… için Önemli  50 0 4,48 5 0,677 6.2. Cari mevzuat iş kümesinin rekabetçiliği… 
… açısından Yeterli 50 0 1,74 1 0,853 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,74 5 0,443 6.3. İdari (bürokratik vb.) işlemlere kamu kurumları 

tarafından verilen destek İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,74 1 1,026 
İş Kümesi için Önemli 50 0 4,68 5 0,653 6.4. Kamu kurumları tarafından iş kümesinin daha 

rekabetçi hale gelmesi için verilen destek İş Kümesinde Mevcut 50 0 1,76 1 0,847 
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6.1. İş kümesini tanıyan ve destekleyen kamu kurumları 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 34,0 

Düşük ,0 24,0 

Orta ,0 24,0 

Yüksek 26,0 16,0 

Çok Yüksek 74,0 2,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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6.2. Cari mevzuat iş kümesinin rekabetçiliği… 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 48,0 

Düşük ,0 34,0 

Orta 10,0 14,0 

Yüksek 32,0 4,0 

Çok Yüksek 58,0 ,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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6.3. İdari (bürokratik vb.) işlemlere kamu kurumları tarafından verilen destek 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 56,0 

Düşük ,0 24,0 

Orta ,0 12,0 

Yüksek 26,0 6,0 

Çok Yüksek 74,0 2,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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6.4. Kamu kurumları tarafından iş kümesinin daha rekabetçi hale gelmesi için verilen destek 

Sıklık Önem (%) Mevcudiyet (%) 

Çok Düşük ,0 44,0 

Düşük ,0 40,0 

Orta 10,0 14,0 

Yüksek 12,0 ,0 

Çok Yüksek 78,0 2,0 

Önem/Mevcudiyet Matrisi 
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‘Muğla – Yat (&Yat Turizmi) Kümesi’ Bilgilendirme Semineri (03.11.2008) Anket 2 Analizi 
 Betimsel İstatistikler 
 Geçerli Eksik Maks. Min. Ortalama Mod Std.sap. 

01 Aktörler arasında iletişimi ve işbirliğini arttırmaya yönelik aktiviteler yapılmalıdır 50 0 10 6 9,04 10 0,99 
02 İş kümesinde firma sayısını (üretici) arttırmamız lazım 50 0 10 1 6,70 10 3,01 
03 İş kümesinde firma sayısını (tedarik) arttırmamız lazım 50 0 10 5 7,72 8 1,77 
04 İş kümesi için ortak altyapı hizmetlerine öncelik vermek gerekir   50 0 10 7 9,08 10 1,03 
05 Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini geliştirmeye yönelik desteklerin arttırılması gerekir   50 0 10 6 9,44 10 0,79 
06 İş kümesinde rekabet fiyat üzerinden yapılmaktadır  47 3 10 3 7,51 7 2,31 
07 Bölgede yat turizminin getirdiği birikim yat üretiminde rekabet avantajı sağlamaktadır   49 1 10 3 8,61 9 1,57 
08 Mali kaynaklara erişimin arttırılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır  50 0 10 7 9,32 10 0,82 
09   Üniversite-Sanayi işbirliğini arttırmak ve işgücü eğitimine öncelik vermek gerekir 50 0 10 6 9,18 10 1,10 
10 Ortak pazar araştırması, pazarlama, tanıtım, fuar katılımı gibi aktiviteler iş kümesinin rekabet gücünü arttırabilir 50 0 10 5 9,06 10 1,38 
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