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KÜMELENME 

Kümelenme,belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektördeki değer zincirinde yer alan 

firmaların ve destekleyici kurumların ortak akıl ile belirledikleri hedeflere ulaşmak için 

yaptıkları sürdürülebilir örgütlü faaliyetlerdir. 

Kümeler dağıtım kanallarına ve üreticilere kadar uzanabilir. Üniversiteler, düşünce 

kuruluşları, mesleki eğitim kurumları, teknik destek sağlayan kamu kurumları, ambalaj 

üreticileri ve hatta bankalar ile özel kuruluşlar da iş kümelerinin aktörleri arasında yer alır. 

Kümelenmenin temel özellikleri; yakınlık, ağ oluşturma, uzmanlaşma, paylaşma, rekabet 

öncesi işbirliğidir. Kümenin parçası olan işletme, tek başına hareket eden işletmelerden daha 

hızlı büyür, çünkü küme, işletmenin en iyi yaptığı işe odaklanmasını kolaylaştırır. 

İyi bir kümelenme çalışması; firmaların üretebilme, satabilme ve yenileyebilme kabiliyetlerini 

artırırken aynı zamanda söz konusu kabiliyetleri artırıcı altyapı projelerinin de hayata 

geçmesini sağlar. Kümelenme projelerinin ilk basamağı, odaklanacak sektörün rekabetçilik 

düzeyinin belirlenmesidir. Bu aşama, sektörün güçlü ve zayıf yanlarının rekabet bağlamında 

ortaya konulmasını ve projenin gelecek aşamalarının nasıl şekilleneceğini de ortaya koyar. 

Kümelenmenin Faydaları Nelerdir? 

 Ölçek büyüdüğü için maliyetlerin düşürülmesini sağlar.  

 İşgücü ve ürün kalitesi, verimlilik ve 

istihdamı artırır. 

 Araştırma Geliştirme, pazarlama ve finansal 

kaynaklara ulaşım gibi desteklerle 

kaynakların etkin kullanımını sağlar. 

 Yerel ortak gereksinim ve menfaatler için 

çalışılmasını sağlar. 

 Bölge ekonomisini güçlendirir. 

 Bölgeyi yeni yatırımlar için cazibe alanı 

haline getirir. 

 Üniversite- tarım- sanayi işbirliğini 

destekleyerek Araştırma-Geliştirme ve yenilik çalışmalarını güçlendirir. 

 Firmaların ihracat ve satışlarının artırılmasını sağlar. 
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TEKSTİLKENT 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası & Ticaret Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi aracılığı ile hayata 

geçirilen TEKSTİLKENT projesinin temelleri 14.05.2019 tarihinde atılmıştır.  Çarşamba Ticaret 

Odası’nda düzenlenen toplantıya Çarşamba AK Parti ilçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz,  Çarşamba Terziler Odası Başkanı Enver Yılmaz ve işadamları da 

katılmıştır. Yol ve yöntem olarak bölgemizde yer alan Tekstil İmalatçı firma yetkilileri ile odamız 

toplantı salonunda sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Alanda imalat gerçekleştiren 

firmaların ortak sorunları 

arasında; 

1. Ruhsat almada yaşanan 

sıkıntılar, 

2. Geniş imalat alanlarının 

olmaması, 

3. Sanayi alanında yer 

almadıkları için yaşanan 

lojistik ve teknik 

sorunlar, 

4. Nitelikli işçi bulmada 

yaşanan sıkıntılar, 

Gibi çeşitli sorunlara 

değinilmiştir.  

Buradan hareketle oluşturulan rapor 

sonucunda gerçekleştirilen LOBİ 

faaliyetleri ile ilk olarak Çarşamba 

Belediyesi, Çarşamba Kaymakamlığı ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bölgede devlet desteklerie yatırımın 

attırılması kapsamında başvuruya uygun 

ve istekli imalatçı 13 firmanın 

desteklenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 

Bu kapsamda TKDK desteklerini içeren ve 

genel katılıma açık  bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Altyapı çalışmaları Bedelsiz Arsa Tahsisinin Belediye 

tarafından gerçekleştiği ve aynı zamanda alt yapı çalışmalarınında Çarşamba Belediyesi tarafından 

yapıldığı Çarşamba Tekstil Kent Bölgesi yatırımcıları için TKDK destek başvuruları mentörlüğü Oda ve 

Borsa Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi tarafından gerçekleştirilmiştir.  
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Bu kapsamda  Tekstil Kent 

projesi ile tüm tekstilcilerin 

sorunlarına bir çözüm 

bulunurken, bölgesel istihdam 

sayısına ek 3 bin istihdamında 

eklenmesi sağlanacaktır.  

Bu kapsamda gerçekleşen 

lobicilik faaliyetleri ile TKDK 

desteğine başvurusunu 

gerçekleştiren 13 Firmanın 

projesi uygun bulunarak toplam 

50 milyon lira tutarındaki 

projenin yüzde 55’ini hibe 

alınmıştır.   
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Kümelenme Kapsamında Yer Alan Üye Firmalarımız; 

 

Çarşamba Tekstil Kent İş Adamları Derneği 

Projemiz ile işadamlarının bölgemizde ortak çalışma kültürü oluşturabilmesi için Çarşamba 

Tekstil Kent İşadamları Derneği odamız destekleri ile kurulmuştur. 

24.05.2019 tarihi itibariyle 9 tekstil iş insanı bir sivil toplum çatısı altında toplanmıştır. 

Tekstilci üyelerimizden Yüksel KURT, Celal TORUN, Recep ÇAKIR, Fatih BAYSAL, Vedat ACAR, 

Hasbi DONBAY, Ahmet ÇEVİK, Ahmet Öztürk, İbrahim Çakır liderliğinde kurulmuştur. 

 17.11.2019 tarihi itibariyle ise tasnif işlemi gerçekleştirilerek proje uygulama aşamasında 

tekrar kurulmasına karar verilmiştir. Proje şartlarından biri olan aynı bölgede ilişikili 

işletmelerin desteklenmemesi kararını zedelememek için dernek odamız çalışmaları ile tasnif 

edilerek uygulama aşamasında hayata geçirilmesi kararına varılmıştır. 
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