
Küme Yönetimi 

URGE Proje Yönetimi  
Kümelenme Bilgi Merkezi  

Deneyimleri   



Temel Ġlkeler 

• Mevcut durumun değiĢmesi kolay değildir, ZAMAN ve 

ÇABA gerektirir. 

• DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı 

yerel PAYDAġLARIN GÖNÜLLÜ çalıĢmaları ile 

mümkündür.  

• Kısa vadede ulaĢılabilir hedefler belirlemek ve hayata 

geçirmek, daha büyük sorunları ele almak için gerekli 

güven ortamını oluĢturmaya destek oluyor.  



1.Adım 

• Yerel yöneticiler ve fikir önderleri ile tek tek görüĢülmeli 

• Lider konumundaki firmaların üst düzey yöneticileri 

• Ticaret/Sanayi Odaları Yönetim Kurulları 

• Siyasi liderler, Vali, Kaymakam, Belediye baĢkanları 

• Eğitim ve AraĢtırma kurumları üst düzey yetkilileri, 

üniversite rektörleri 

• Yerel Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve ekonomik 

kalkınmada rolü olan kamu kurumları 

 



Küme Yöneticisi 

SĠZ iyi olduğunu düĢündüğünüz için değil, ONLAR iyi 

olduğuna inandıkları için iĢbirliği yapmaya ve küme fikrini 

kabul etmeye ikna oluyorlar.  

 

Kümelenmenin genel ekonomik kalkınma için neden iyi 

olduğunu açıklamaktan ziyade paydaĢın firmasına veya 

kurumuna neler katabileceğini açık ve net olarak 

anlatmaya odaklanılmalıdır.  



Küme Yöneticisi 
• Kümedeki firmaların birbirinden kopukluğunu ortadan 

kaldırmak 

• Yığınlardan entegre iliĢkiler yaratmak 

• BaĢta eğitim ve danıĢmanlık konularında kamu 

finansmanı ile küme içindeki firmalar arasında uyum 

sağlamak 

 

DeğiĢim Temsilcisi 

Tarafsız 

Etkin 

Güvenilirlik sağlayan 

Proaktif  

Motive edici 



Güven ĠnĢası 

• Güven ve diyalog, kiĢisel iliĢkilerle geliĢir. 

• Basından yararlanmak gerekir.  

• BaĢlangıç toplantıları için “tarafsız alanlar” 

kullanılmalıdır. Ġlerleyen aĢamalarda grup üyelerinin 

tesislerinde toplantılar yapılabilir. 

• Toplantı öncesi her bir kiĢiyle bireysel olarak 

görüĢülmesi süreci kolaylaĢtırır. 

• Küme aktörleri arasındaki iliĢki düzeyleri ve karĢılıklı 

güven hakkında sahadan toplanan bilgileri teyit edin.  

• Toplantılarda/birebir görüĢmelerde küme aktörlerine yeni 

ve önemli bilgiler sunulması yöneticiye ve kümeye 

güveni destekler.  

 



Clusterland, Avusturya 

http://www.oec.at/
http://www.lebensmittel-cluster.at/
http://www.vnl.at/portal


Küme Yönetimi 

Vizyon 

Firmalar arasında iĢbirliğini baĢlatır ve destekleriz... 

Misyon 

Firmalar arası iĢbirliğinde yetkinlik merkeziyiz... 

 

Anahtar Kelime = ĠġBĠRLĠĞĠ 

 

“Extension of fields of strength through active networking” 

  



Clusterland Modeli 

• Küme giriĢimleri innovasyon ve ortak projeler üretmek 
için çok önemli  

• “Knowledge Management” – Veri tabanı oluĢturmak ve 
sürekli güncellemek küme ihtiyaçlarını belirlemek için 
önemli 

• BaĢlangıçta Excel tablosu ama ilerleyen aĢamalarda 
CRM kullanımı gerekli 

• Küme baĢarısı = Küme yöneticisi performansı  
• Yerel yönetim-Üniversite- Sivil toplum kuruluĢları-

iĢletmeler arasında iĢbirliği oluĢturulması 
• Ġnovasyon-verimlilik- geliĢim(Rafah-kazanç) 
• Temel strateji=ĠĢbirliği+Inovasyon+küme üyelerinin 

rekabet gücünde artıĢ 



Üyelere Sağlanan Yararlar 

• Bilgi ve iletiĢim hizmetleri 

• Bilgi transferi ve iletiĢim ağı yönetimi (eğitim ve yeterlik) 

• ĠĢbirliği projeleri oluĢturma ve destekleme 

• Üyeleri yurtiçi ve yurtdıĢında konumlandırma 

(pazarlama) 

• Firmaları yeni pazara giriĢte destekleme 

(uluslararasılaĢtırma) 

 

 

 

ARAÇ = URGE 



Proje Döngüsü 

Programlama 

Uygulama Formülasyon 

Tanımlama 
Değerlendirme &  

Denetleme 

Nitelik ilkeleri: 

•İlgi 

•Yapılabilirlik 

•Sürdürülebilirlik 



Neden PDY? 

Bir Sorunumuz Var 

 

•Açık olmayan stratejik 

çerçeve 

•Tedarike dayalı projeler 

•Zayıf durum analizi 

•Etkinliğe yönelik planlama 

•Doğrulanamayan sonuçlar 

•Kısa vadeli görüş 

•Öğrenilen, dikkate alınmayan 

dersler 

•Kesin olmayan proje belgeleri 

PDY Yardım Edebilir! 

 

•Sektörel/program bağlantısı 
•Talebe dayalı yaklaşım 
•İyileştirilmiş analiz 
•Hedefe yönelik planlama 
•Doğrulanabilir sonuçlar 
•Sürdürülebilirliğe odaklı 
•Değerlendirmekten öğrenme 
•Standartlaştırılmış formatlar 



Neden PDY? 
Başarısızlık nedenleri 

 
 programa veya politika çerçevesine bağlı değil 
 katı hedefler ve iĢlemler(esnek değil) 
 faydalananlara uygun olmayan projeler – yardım 

profesyonelleri tarafından „yürütülen‟, yerel 
olarak „sahiplenmeyen 

 açık olmayan/gerçekçi olmayan hedefler – sahte 
beklentiler (finansman çekmek için iyimser 
hedefler) 

 riskler & sürdürülebilirlik faktörlerine yeterince 
dikkat etmeme 

 aniden biten ve genellikle çok kısa süre 
 geçmiĢ deneyimlerden alınan derslere yeterince 

dikkat etmeme 
 paydaĢ ilgisi olmaması 
 zayıf izleme 

 

Sorunsal 

BaĢarılar BaĢarısızlıklar 

Proje BaĢarı Oranı 



Sonuç  

• URGE yönetimi,  Proje yönetim becerisi ve deneyimi 

gerektirir.  

• Kurallar için Uygulama Usul ve Esaslar  

• Esnek yapının avantajları vardır  

• Alanında yetkin uzmanlarla çalıĢmak küme baĢarısı 

ve güven oluĢturmak için çok önemlidir 

• YurtdıĢı pazarlama faaliyetlerinde ilgili ülkeden 

hizmet/destek almak baĢarı için çok önemli  

 

 

 


