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Bugün konuşmak, gerçekten milletimiz 
için, milletimizin her bir ferdi için zor. 
Soma’daki o elim kazada hayatını kay-
betmiş olan işçi kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Yakınlarına mille-
timize başsağlığı diliyorum. İnşallah 
içeride şu anda kurtarılma çabası içinde 
olan bütün kardeşlerimizin de sağ salim 
yakınlarına kavuşmasını dilerim.
Sayın Bakanımızdan bir özel selam 
getirdim. Sayın Bakanımız Ankara’daki 
bir programından dolayı, çok istemesine 
rağmen, özellikle Bakanlığımızın ilgi 
alanı içerisindeki bir konuda, Konya’daki 
sanayicilerimizle, uluslararası temsil-
cilerle bir arada olmayı istediler. Ama 
katılamadılar. Başarı dileklerini, konfe-
ransın hayırlara vesile olmasını diledi. 
Bunu iletmek isterim. Kabul buyurunuz 
efendim.
Kümelenme kavramına şöyle bir cüm-
leyle katılmak isterim. Özellikle konu-
nun başlığındaki her kelimenin üzerine 
belki saatlerce konuşulabilir ama bu 

kadar sabrı olduğunu düşünmüyorum 
buradaki katılımcıların. Ben sadece bu-
radaki iki  cümle üzerinde durmayı arzu 
ederim. Bunlardan bir tanesi otomotiv, 
diğeri de kümelenme.
Kümelenme kavramı aslında, ‘biz’i öğre-
ten, parantez içerisinde ‘biz’ kavramını 
öğreten endüstriyel bir tanımlama. 
Geleneklerimize baktığımızda hem 
bizim geleneğimizde hem de tek tanrılı 
dinlerin kutsal kitaplarına baktığımız-
da, biz kelimesi sıklıkla geçer. Yaratıcı 
tarafından denir ki; biz diye ifade eder 
orada. 
Dolayısıyla ‘biz’, kutsal kitaplarda başla-
mış, insanlık tarihi kadar geçmişi olan, 

tarihi olan bir kavram. Birlikte çalış-
mayı söyleyen bir husus. Gelin birlikte 
çalışın. Gelin birlikte çalışalım denen bir 
kavram. Geleneğimizde olan, geçmişi-
mizde olan ama şimdi hatırladığımız, 
bundan sonra inşallah bizi düşünerek 
‘biz’ kavramını hayata geçirerek uygula-
maya koyacağımız bir kavram olduğunu 
düşünüyorum.
Otomotiv noktasına baktığımızda, 
otomotiv konusunda burada işin 
üstadları var. bu işin hem ticaretine 
hem AR-GE’sine yatırım yapmış olan, 
bugünün konuşmacısı olan Kibar Gru-
bu’nun yöneticileri de bahsedeceklerdir. 
Dolayısıyla otomotiv kavramı Bakanlı-
ğımız açısından baktığımızda, bizim ilgi 
alanlarımızdan biri. Hem belgelendirme 
anlamında, hem de araştırma geliştirme 
destekleri anlamında bakanlığımızın ilgi 
alanlarından bir tanesi.
Kümelenme noktasında Türkiye’deki 
yasal mevzuata baktığımızda iki tane 
yasal mevzuat var. Bunlardan bir tanesi 
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Ekonomi Bakanlığı’nca çıkarılmış olan 
proje bazlı bir kümelenme kavramı. 
Bununla ilgili bazı projeler yapılmış, bir 
de Bilim Sanayi ve Teknoloji  Bakanlı-
ğı’nın özellikle  vurgu yaparak söylüyo-
rum,  bazı arkadaşlar Sanayi Bakanlığı 
olarak  söylüyorlar. Burada bilimin 
içinde üniversite var, sanayinin içerisin-
de sanayici var, bir de birlikte oluştura-
cakları ürünler anlamında baktığınızda 
teknolojik ürünler var. Dolayısıyla Bilim 
Sanayi Teknoloji Bakanlığı 2013 yılında 
bir yönetmelik çıkararak kümelenme-
nin bir alt mevzuat yapısını oluşturdu. 

Bunun amacı neydi? Kümelenmenin, 
kümelenme kavramı içerisinde faaliyet 
gösterecek olan ve değer zincirinde 
olacak bütün paydaşları bir araya geti-
rerek, bir proje çağrısına çıkıp, bu çağrı 
sonucunda da ülke genelinde kümeleri 
desteklemekti. Bu mevzuatın içeriği ve 
2013 yılında başlayan yasalaşma süreci 
tamamlandı. Bu yılın Aralık ayının son 
günü olan başvuru sürecini Ocak ayının 
15’ine kadar uzattık. 
Belki sayıları biraz daha fazla olabilir 
dedik. Türkiye’den 17 farklı küme bir-
likteliği bir araya geldi ve başvuruda bu-
lundu. Değerlendirildikten sonra, tekrar 
2015 yılında bir başvuruya çıkılacak 
ve küme birlikteliklerinin başvuruları 
alınacak. Tabi burada, kümenin litera-
türdeki tanımına baktığımızda, değer 
zincirli bir üretim, bir ürün için değer 
zincirinde olan bütün paydaşların coğ-
rafi birliktelik zorunluluğu olmaksızın 
bir araya getirilip, çalışmış olması. Bizim 
burada önemsediğimiz husus şu, hani 
‘biz’ dedik ya cümlenin başında. Hede-

fimiz refah topluma ulaşmaksa, 2023 
hede+erine ulaşmak olacaksa, o zaman 
ürettiğimiz ürünün kaliteli olmasından 
bahsedeceğiz.

‘Biz’ kavramını 
hayata geçirmeliyiz 
Konya Sanayi Odası Başkanımız, 
Konya’da 100 değerinden yaklaşık 1500 
değerine çıkan bir ihracatçı potan-
siyelinden bahsetti. Daha doğrusu 
uygulamasından bahsetti. İşte burada, 
Konya özelinde veya Türkiye genelinde; 
ihracatın içerisinde refah seviyesini artı-
racak ürünlerin payı ne kadar, o açıdan 
bakmamız gerekiyor. Bu orana baktığı-
mızda bazıları 3.2 hesaplıyor, bazıları 3.7 
hesaplıyor. O ürünler nedir. Orta üstü ve 
ileri teknoloji ürünler. Yüksek teknoloji 
ürünleri üretmenin, ihracatta  farklı 
pazarlar oluşturmanın yolu da, nere-
den geliyor? İşte o ‘biz’ de saklı. Biz’den 
geliyor. Üniversitenin sanayicinin ve 
kamunun teşvik mekanizması destek 
mekanizmasına baktığımızda kamu-
nun birlikte çalışmasını gerektiren bir 
husus. Dolayısıyla biz bu ileri teknoloji 
ürünlerin, özellikle ihracat ayağındaki 
ileri teknoloji ürünlerin oranını artır-
manın yolunun birlikte çalışmaktan,  biz 
kavramı hayata geçirmekten geçtiğini 
düşünüyoruz.
Bundan dolayı da bir yasal düzenleme 
yaptık. Şimdi küme uzmanları arka-
daşlarım beni mazur görsünler, küme 
birlikteliği dendiğinde az önceki tanıma 
dikkat ettiyseniz coğrafi birliktelik 
zorunluluğu yok. Örneğin bir seramik 
kümesinden bahsettiğinizde, belki 
Çanakkale’den başlayacak, Bilecik, Kü-
tahya; Eskişehir’i içine alacak bir küme 
düşünebilirsiniz.
Bir ayakkabı kümesinden bahsediyor-
sanız, belki Türkiye’nin bütün bölgele-
rinde bu konuda çalışan üreticilerden 
bahsedeceksiniz. Ama sadece üreticiler 
değil, işte burada üniversiteden arka-
daşlarımız ve üniversitenin araştırma 
kurumlarının, malzeme tedarikçilerinin, 

sanayicilerin hepsinin bir araya gelip 
birlikte bizi gerçekleştirdiği bir amaç 
küme.
Bunu yapmak durumundayız. Gördü-
ğümüz kadarıyla burada 3’üncüsünü 
yaptığımız konferansta, Konya bunu 
bir anlamda gerçekleştirmiş ve daha da 
ileriye götürücü bir noktada gözüküyor.

Proje bazlı çalışmalıyız 
Özellikle bu ileri teknoloji ürünler 
açısından baktığımızda, orta üstü ve 
ileri teknoloji ürünlerde kümenin içinde 
üretilen ürünlerin, katma değerini yük-
seltebilmenin yolu nedir. Mutlaka proje 
bazlı çalışmaktır.
Şu anda devletin AR-GE’ye ayırdığı pay 
hatırı sayılır derecede fazla. Yani bakı-
yorsunuz TÜBİTAK kanalıyla düşün-
ceye destek veriyor. Üniversitemizdeki 
bir genç veya bir araştırma görevlimiz 
Bakanlığımıza bir fikrim var diye müra-
caat ettiğinde fikri olumluysa bir destek 
mekanizması var. Prototip üretiliyor, 
onunla ilgili bir destek mekanizması var. 
Ürettiğini tanıtma ve pazarlama ile ilgili 
ayrı bir destek mekanizması kurulmuş. 
En son noktada yönetmeliğin yayın-
landığı, önümüzdeki günlerde çağrıya 
çıkacağız, sayın Bakanımız da kamuoyu 
ile paylaşmıştı bu AR-GE ürünlerinin 
yatırım programı diye bir program baş-
layacak önümüzdeki günlerde. 

AR-GE ve İnovasyon kültürü ve ekosis-
temi dediğimiz sistem, düşünceden baş-
lıyor ve o döngüyü tamamlayıp geliyor.
Nereye kadar, ürünün kullanıcının 
eline geçinceye kadar. Zaten kullanıcı-
nın eline geçip memnuniyetsizlik söz 
konusu olduysa, tekrar başa dönüyor. 
AR-GE, tasarım faaliyetleri devam edi-
yor. Dolayısıyla ben buradaki paydaş-

-
-
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larımızı, üniversitedeki paydaşlarımızı, 
sektördeki paydaşlarımızı ve kamudaki 
paydaşlarımızı orta ve ileri teknoloji 
ürünlerin projelerini yapıp, bunları 
hayata geçirmeye davet ediyorum. Niye 
davet ediyoruz derseniz. Türkiye’nin 
şu anda üretmiş olduğu proje miktarı, 
sanayinin gelişmişliği, üniversitelerdeki 
insan kaynağına paralel değil. Bakın 
buradaki SANTEZ projelerine. Konya’da 
SANTEZ projelerine baktığımızda, 87 
tane 87 tane müracaat olmuş. Konya’dan 
sayı fena değil. Bunların içinde 6 tanesi 
otomotiv sektörü yani bugün ki konu-
muz olan sektörle ilgiliymiş. 87 SAN-
TEZ projesinden 26 tanesi desteklenmiş, 
bu da yaklaşık olarak yüzde 30’luk bir 
rakama denk gelmektedir. Otomotiv yan 
sanayi sektöründen gelen projelerin ise 
6’da 3’ü desteklenmiş. Yani %50’lik bir 
oran gibi gözüküyor ama başvuru sayısı 
düşük bir sayı. Konya’nın üniversite 
diye bir problemi yok. Öğretim elemanı 
diye bir problemi yok. Sanayi diye bir 
problemi yok. O zaman nedir. Arzumuz 
bundan sonraki dönemde, projelere 
daha çok başvuruların yapılması, proje-
lerin mutlaka daha ileri teknoloji ürünü 
ve katma değeri yüksek ürünler üzerine 
yönlendirilmesi önemli. 

‘Ben üretirim yoluma devam 
ederim’ denmemeli
Sanayicimiz ‘ben üretirim yoluma de-
vam ederim’ dememeli. Konya’da sana-
yicimiz bunu demiyor ama bazı yerlerde 
diyor. Niye böyle diyor peki? Kazanıyor 
çünkü. Doğru, kazanıyorsun. Peki, ne 
üretiyorsun değerli arkadaşım. Sen şu 
anda ihracatın içinde yüzde 70 civarında 
olan orta seviye altı, teknolojisi düşük 
ürünler üretiyorsun. O zaman yapma-
mız gereken ne. Hem senin kullandığın 
teknolojiyi seviyesini artırmak hem 
de özellikle bu ara ürünler içinde ithal 
ettiğimiz ürünleri ne kadar üretebiliriz 
diye kafa yormak.

Sanayimiz geleneksel üretim yöntemle-
rini terk edip mutlaka orta seviye üstü 
ürünlerin üretimini ve teknoloji kullanı-

mını artırmalı. Üniversitelerimizde aynı 
şekilde eğitimli yetişmiş insan, Konya’da 
Teknoloji Fakültesi’nde çok güzel bir 
örneği yapılıyor. Makine Mühendisliği 
öğrencilerini sanayiye götürüyorlar ve 
sanayiciler içinde eğitim veriyorlar. İşte 
Konya’da muhtemelen önümüzdeki 
günlerde ‘niye öğrenmeden geliyorlar’ 
şikayeti kalmayacak muhtemelen.
Dolayısıyla Konya’daki üniversitelerimiz 
üretim yöntemlerini gözden geçirmiş-
ler, demişler ki; ‘ben sanayiyle kol kola 
girmezsem, biz kavramını gerçekleş-
tirmezsem ürettiğimiz ürün kaliteli bir 
ürün olmayacak.’

Uygulanabilir mevzuatlar 
O zaman yapmamız gereken ne? Herkes 
bizde dahil, kamudaki bütün idareciler 
şunu yapmak durumunda. Ürettiği 
ürünleri yani mevzuatın uygulanabilir 
mevzuat olmasını sağlamalıdır. Küçük 
bir örnek vereyim. Son günlerde yapmış 
olduğumuz, meclisimizden geçmiş bir 
uygulamadan. Özellikle AR-GE ürünleri 
üretmiş gençlerimizin, genç girişimci-
lerimizin veya sanayicilerimizin, destek 
almış AR-GE ürünlerini herhangi bir 
şekilde kamu ihalelerine konu oluyorsa, 
burası önemli arkadaşlar, yüzde 15 dahi 
fiyat fazlası varsa, idare bunu almak du-
rumunda olacak. Önce ihtiyari idi, ama 
artık zorunluluk  haline getirildi. Bazı 
arkadaşlarımız bu yüzde 15  az oldu, 
biraz daha fazla olsa diyorlar. Yeterli 
midir, değimlidir o tartışılır. Ama şu 
anda bir zorunluluk haline geldi. Dola-
yısıyla kamu da yapmış olduğu üretimi, 
mevzuat üretimini, uygulanabilir şekilde 
yapmak durumunda. 
Son söz olarak şunu söylemek isterim, 
kümelenme ‘biz’i hayata geçiyor. Birlikte 
çalışmayı hayata geçiriyor. Bir başka de-
yişle, hayallerimizi, ortak hayallerimizi 
birleştirmeyi söylüyor.
Ortak hayalimiz ne? Refah toplumu-
na ulaşma. İşte ortak hayal etrafında 
birleşip, birlikte çalışmayı söylüyor bize 
kümelenme. İnşallah bu toplantı ‘biz’i 
gerçekleştirmeye katkı sağlar. Ben emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selam-
lıyorum.
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