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Günümüzde hızla yașanan ekonomik ve 
sosyal değișimlerle birlikte mekâna 
bakıș açısı da değișmiș, buna yönelik 

farklı söylemler ortaya çıkmaya bașlamıștır. 
Mekana müdahale biçimleri de değișmeye baș-
lamıș, planlama yoğun tartıșmaların olduğu ve 
değișim gösteren bir alan olmaya bașlamıștır. 
Ayrıca fi rmaların içinde yer aldıkları rekabet 
ortamı da mekanın yeniden organize edilmesine 
neden olmuș ve sermayenin yeniden üretimini 
sağlayan süreçlerdeki yeni yapılanma ile örtüșen 
bir ortam olușmuștur. Böylece mekandaki değișim 
ve dönüșümler, üretim süreçlerindeki gelișmelerle 
açıklanmaya bașlanmıștır.

Bu süreç içerisinde bölge kavramının da içeriğinin 
değișmesi ile birlikte bölgesel kalkınma politika-
larında da bir değișim gözlenmiș ve kalkınmanın 
önemli bir unsuru olan sanayi yatırımları da yeni-
den tanımlanmaya bașlanmıștır. Rekabet, yenilik, 
yenilik sistemleri, öğrenme, kümeleșme, sanayi 
odakları, bulușçuluk gibi kavramlar ön plana çık-
mıștır. Sanayi sektöründe esnek üretim sürecinin 
gelișmesiyle beraber fi rma kümeleșme eğilimle-
rinin de arttığı gözlemlenmiștir. Bunda en büyük 
etken öğrenme süreci ve maliyet avantajlarıyla 
birlikte mekansal yığılmanın da öneminin giderek 
artmasıdır. Kümeleșme kavramı sadece mekansal 
bir araya gelmeyi içinde barındırmamakta, bunun 
yanı sıra içeriğinde rekabet edebilirlik, ișbirlikçi 
aktiviteler, öğrenme, yenilik üretimi, bilgi alıșve-
riși ve karșılıklı etkileșimi de bulundurmaktadır. 
Yenilikçi süreç içinde fi rmalar arasındaki ișbirliği, 
yeni bilgi temelleriyle bağlantı, kamu ve özel araș-

tırma geliștirme (AR&GE) bașarısı, üniversite-
sanayi-kamu yönetimi ilișkileri, bölgesel yenilik 
ve bölgesel kalkınma için önemli koșullar olarak 
görülmektedir.

Türkiye gibi geleneksel üretim sürecinin devam 
ettiği ülkelerde sanayi birimlerine alt yapıları 
çözümlenmiș hazır arsa sunan organize sanayi 
bölgelerinin firmaların ve mekanın birlikte 
gelișimlerini destekleyen çok önemli bir araç 
olabileceği düșünülmelidir. Bu bölgelerin hem 
iktisadi gelișimi sağlama, hem de mekansal 
düzenleme aracı olarak iki temel rolü bulun-
maktadır. Özellikle sanayi kümelenmelerinin 
kendiliğinden olușumundaki zorluklar da göz 
önüne alındığında bu rollerin önemi artmakta-
dır. Firmalar açısından uygun kuruluș yerleri 
seçiminde, ulașım ağına, hammaddeye insan 
gücüne ve enerjiye yakınlık sağlamada, giriș 
maliyetlerinin azaltılarak üretim maliyetlerinin 
düșürülmesinde, yeni pazarlar bulunmasında, yeni 
teknolojilerin öğrenilmesinde ve kullanmasında, 
rekabet gücünün elde edilmesinde organize sanayi 
bölgeleri araç olarak kullanılabilirler.

Bu çalıșma ile küreselleșme ve yeni üretim sis-
temleri çerçevesinde fi rmaların yeniden örgüt-
lenmelerinde, mekan organizasyonu açısından 
düzenleme arayıșlarının bir ürünü olarak ortaya 
çıkan organize sanayi bölgelerinin rolleri ve katkı-
ları araștırılmak istenmiștir. Tek bir örnekten yola 
çıkarak genellemelere gidilmesinin güç olduğu 
bilinmektedir. Ancak ülke içindeki en gelișmiș 
örneklerden biri ve kurulușunu tamamlamıș 
olması nedeniyle İzmir’deki Atatürk Organize 
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Sanayi Bölgesi’nin (İAOSB) doğru seçilmiș 
bir örnek alan olacağı kabul edilmiștir. Ayrıca 
İzmir’in çalıșma alanı olarak ele alınmasının 
temel nedenleri ise, Türkiye’de organize sanayi 
bölgelerinin en çok bulunduğu il olması, çeșitli 
imalat sanayi faaliyetlerini barındırması, liman 
kenti olması, Türkiye’de sanayi alanlarının en 
yoğun olduğu ikinci bölge olan Ege Bölgesi’nde 
yer alması, batıda dıșa açılan ilk kapı olması 
olarak sıralanabilir.

İAOSB’nin Kümeleșme Bağlamında 
Değerlendirilmesi
Çalıșmanın temel varsayımı, organize sanayi 
bölgelerinin, șehirleșmenin fi ziki boyutunda ve 
bölgesel kalkınmada olumlu etkileri bulunmasının 
yanı sıra, üretici fi rmaların yeni küresel olușumlar 
ve yeni rekabet ortamları çerçevesinde yeniden 
örgütlenmelerinde önemli rolleri ve katkıları 
olduğudur. 

Temel varsayımdan yola çıkarak organize sanayi 
bölgesinde yer seçmenin fi rmaların toplam reka-
bet gücünü olumlu olarak etkileyeceği bu nedenle 
organize sanayi bölgeleri gibi olușumların Tür-
kiye gibi gelișmekte olan ülkelerde kümeleșmeyi 
desteklemek için gerekli araçlar olabileceği de 
düșünülmelidir. Organize sanayi bölgelerinin 
yerel ekonomilere katkılar getireceği, sektörel 
- mekansal gelișimi olumlu yönde etkileyeceği, 
sektörler için doğru ve gerekli büyüklükte alan 
ve alt yapıyı sağlayacağı, çevre sorunlarını en aza 
indireceği, kentleșmeyi yönlendireceği, kuruluș 
maliyetlerini azaltacağı, yeni pazar alanlarına 
girmeyi ve bilgi alıșverișini kolaylaștıracağı, 
sektörel uzmanlașmayı sağlayacağı da kabul 
edilmelidir. 

Buradan yola çıkarak hipotezler belirlenmiștir. İlk 
hipotez; kümeleșme sürecinde fi rmalar belirli 
bir mekânda ve sektörde yoğunlașmakta, aynı 
zamanda nitelikli ișgücü oranında bir artıș 
gözlenmektedir. Firmaların bu süreç içinde 
AR&GE harcamaları artmaktadır. Bir bașka 
hipotez ise; fi rmaların üretim sürecinde yerel, 
ulusal ve küresel bağlantılara sahip olmaları-
dır. Bu bağlantıların yoğunluğu fi rma bașarı-
sını ve rekabet gücünü arttırmaktadır. Diğer 
bir hipoteze göre ise; kümeleșme süreci içinde 
bulunan fi rmaların yenilik üretimi ve tekno-

loji kullanımlarının artmasıdır. Özellikle fi rma 
rekabet gücü ve bașarısı için yenilik üretimi 
büyük bir önem arz etmektedir. Son hipotez 
ise; kümeleșme süreci içinde bulunan fi rmalar 
yoğun küresel ilișkiler içinde yer almakta ve 
bunu geliștirmek için farklı kurum ve kuru-
lușlardan yardım almaktadırlar. 

Bu varsayım ve hipotezler doğrultusunda orga-
nize sanayi bölgelerinin, fi rmaların yeni rekabet 
ortamında gelișme potansiyellerinin ortaya 
konmasında ve mekanın gelișiminde endüstriyel 
kümeleșme sürecine nasıl bir etkisinin bulundu-
ğunu tespit etmek amacıyla mekansal - sayısal bir 
veri tabanı olușturulmak istenmiștir. Çalıșma alanı 
olarak belirlenen İAOSB’nde yer seçmiș bulunan 
fi rmaların ilișkileri incelenerek, sektörel yoğun-
lașma özellikleri, teknoloji ve bilgiyi kullanma 
düzeyleri, üretim süreci ve pazarlama süreci için-
deki ilișkileri, yenilik üretimleri ve dolayısıyla da 
rekabet edebilme özellikleri doğrudan bir anket 
uygulamasıyla ortaya konulmaya çalıșılmıștır. Bu 
amaçla İAOSB’nde %25 örnekleme ile 116 fi rma 
ile bir anket çalıșması yapılmıștır. Daha sonra 
yapılan bu anket çalıșmasının dökümü, tablolaș-
tırması ve analizi yapılmıș bunun için SPSS 11.0, 
Excel ve “ki kare analizi” kullanılmıștır. Bu analiz 
ile fi rmalar arası bağlantıların niteliği ve ilișkisi 
ortaya konmuștur. 

Kullanılan değișkenler: Kümeleșme eğilimlerini 
belirlenmesinde kullanılacak değișkenlerin fi rma-
lara göre așağıdaki gruplandırmada ele alınması 
uygun görülmüștür.

• Sektörel uzmanlașma, nitelikli ișgücünün 
tespiti ve gelișim potansiyeli.

• Yenilik üretimi ve teknoloji kullanım 
düzeyleri, bilgi ve iletișim teknolojisine iliș-
kin kullandıkları donatı ve hizmetler, son yıl-
larda yaptıkları yenilik türleri ve bu yenilikleri 
yaparken katkı gördükleri diğer kurumlar.

• Üretim süreci içerisinde yerel, ulusal ve 
küresel ölçekte ilișkide bulundukları diğer 
firmalar, ilișki türleri ve nedenleri, iletișim 
sıklığı ve türü ile üretim süreci içindeki 
konumları.

• Uluslararası ilișkiler içinde yer alabilme 
çabaları, bağlantıları, bunları arttırmada 
destek aldığı kurum ve kurulușlar. 
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Endüstriyel Kümeleșmenin Ortaya 
Çıkıșı ve Gelișim Süreci
Sanayi birimlerinin bir araya gelmesindeki avan-
tajlar, küresel ekonomide giderek yer seçimin öne-
mini bir kez daha ortaya koymuștur. 1970, 1980 
ve 1990’lar boyunca, endüstriyel kümeleșmenin 
olușumunu açıklamaya ve analiz etmeye yönelik 
araștırma çabalarında bir patlama görülmüștür. 
1980’lerde yoğun “post-fordizm” tartıșmasının 
uyanıșını takiben, “endüstriyel bölgeler” kavra-
mına ilgi oldukça artmıș ve 1990’ların bașların-
dan bu yana bu alanda Porter’ın müdahalelerini 
takiben kümeleșme dinamiklerinde bir yenilenme 
olmuștur. (Malmberg ve Maskel, 2002)

Her ne kadar kümeleșme olgusu, son zamanlarda 
ön plana çıkmıș olsa da, yüzyıllar öncesinde 
Alfred Marshall tarafından ele alınmıștır. 19. 
yüzyılın sonlarına doğru İngiliz iktisatçı Alfred 
Marshall’ın ekonomik büyümede önemli bir araç 
olarak ortaya koyduğu, kısaca sektörlerin coğrafi  
yoğunlașmalarını ifade eden “kümelenme modeli” 
bundan yaklașık yüzyıl sonra, 1990’lı yıllarda 
ABD’de Harvard Üniversitesi İșletme Okulu 
profesörlerinden Michael Porter tarafından ulus-
lararası rekabet stratejilerinin değerlendirilmesi 
kapsamında yeniden gündeme getirilen ve pek çok 
ülke tarafından ekonomik kalkınmada kullanılan 
bir yöntemdir. (Kayalar, 2005)

Bu kavram 1980’lerin sonu ve 1990’ların bașında 
çıkmıștır. Ulusal rekabetçi avantaj ve uluslararası 
rekabetçiliğe dayanır. Ele aldığı konu, bir ulusun 
ihracat fi rmalarının bașarısının uygun ulusal dört 
faktörün yer aldığı ‘rekabetçi elması’na bağlı 
olduğudur. Firma stratejisi, yapısı ve rakipliği, 
faktör girdi koșulları, talep koșulları ve ilgili 
ve destekleyici sanayiler. Bu dört faktör arasında 
ne kadar çok gelișmiș ve yoğun etkileșim olursa 
o kadar büyük firma üretkenliğinin olacağını 
savunmuștur. 

Porter kendi kümeleșme kavramını “rekabetçilik” 
determinantları üzerine bir kemer olușturacak 
șekilde odaklayarak kökleștirmiș ve geliștirmiștir. 
Porter fi rmalara, șehirlere, bölgelere ve uluslara 
dünya üzerinde nasıl hareket edeceklerine yöne-
lik bilgi vermeyi amaçlamıștır ve yeniliği arttı-
rıcı politik koșullar için önkoșul olușturmuștur. 
Porter kümeleșmeyi șu șekilde tanımlamıștır: 
“İlgili sanayilerdeki birbirine bağlı șirketlerin, 

fi rmaların, uzmanlașmıș tedarikçilerin, servis 
sağlayıcılarının ve rekabet eden, fakat ișbirliği 
yapan belirli alanlardaki ortak kurulușların 
(örneğin üniversiteler, standart ajanslar, ticari 
kurulușlar) coğrafi  olarak toplanmasıdır.”

Porter’ın tanımlamasında iki önemli nüve vardır. 
Birincisi, küme halindeki fi rmaların bir șekilde 
birbirine bağlı olmasıdır. Endüstriyel kümeler, 
birleșmiș kurumlar ve birbirine bağlı fi rmalar 
tarafından olușmuștur. Bağlantılar hem dikey 
(satıș ve satın alma) hem de yataydır (tamamlayıcı 
ürünler ve servisler, benzer uzmanlașmıș girdi-
lerin kullanımı, teknolojiler ya da kurumlar ve 
diğer bağlantılar). İkinci önemli karakteristik ise, 
endüstriyel kümelerin birbirine bağlı fi rma grupla-
rının coğrafi  olarak yakınlığının olmasıdır. 

Endüstriyel küme modeli iktisadi anlamda sadece 
sınaî kümeyi olușturan fi rmalar arasındaki dina-
mik ilișkiyi ve ağı değil, aynı zamanda hükümet 
ile diğer destekleyici, eğitim, sivil toplum örgüt-
leri arasındaki etkileșimi de temsil etmektedir. 
Yaratılan ağ sayesinde çevresindeki iktisadi 
sorunlar ve bunların nedenleri ile ilgili daha sağ-
lıklı bilgiler edinilebilen kamu kurulușları, sivil 
toplum örgütleri ve diğer destekleyici kurulușlar 
hizmetlerini daha etkin bir șekilde sürdürebile-
ceklerdir. Örneğin sanayi kümelerinin ihtiyaçları 
ve sorunları konusunda bilgi alan kalkınma plan-
cıları bölgede yer alan sanayilerin durumunu da 
dikkate alarak geniș bir perspektif çerçevesinde 
bölgenin ileriye dönük kalkınma stratejisini oluș-
turabileceklerdir. (Altay ve diğer., 2004) Sanayi 
kümelerini klasik sanayi bölgelerinden ayıran 
kümelerin karakteri ve organizasyon yapıları-
dır. Sanayi kümeleri bölgelerden farklı olarak 
fi rmalardan olușur ve bir fi rma gibi davranır. 
Ayrıca kümeyi olușturan tüm yapılar arasındaki 
ișbirliği ve ișbölümü sanayi bölgelerine göre 
daha kuramsaldır. Daha da önemlisi kümeler, 
yașayan, öğrenen ve değișen çevre koșullarına 
adapte olabilen organizasyonlardır. (Tașdemir, 
2004) Porter, endüstriyel kümelerin örtük bilgi, 
motivasyon ve informal öğrenme gibi yerel 
nitelikte küçük ve sürekli yeniliklerin kaynağı 
olan, daha sonra da birikimsel etkileri nedeniyle 
içsel teknolojik gelișmeleri yaratan unsurları da 
beraberinde getireceğini belirtmiștir.

Kısacası kümeleșmenin yarattığı avantajlar șu 
șekilde sıralanabilir: Firmaların pazar alanında 
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daha büyük oranda yer almasını sağlar, kaynak-
ları birleștirerek ve paylașarak maliyet-etkinliği 
sağlar, uygun iș (ticari) kalkınma stratejilerinin 
paylașımını sağlar, pazar bilgisinin ve fi kirleri-
nin paylașımını sağlar, pazar güçlüğü koșullarına 
daha düșük oranda maruz kalır, geçiș ücretlerini 
azaltır, uzmanlașma sağlar, manivela gücü olan 
bir diğerinin uzmanlıklarından yararlanma yete-
neğini kazanır, yenilik oranlarında artıș sağlanır, 
ortak problemlere ortak çözümler gerçekleștirir, 
rekabetçilik için engelleri kaldırmada rol oynar, 
öncelik haline getirme, ekonomik aktivitelere 
odaklanma, gelișim için hazırlanmıș giriș sanayile-
rine fayda sağlamada yardımcı olur, ortak çalıșma 
ekibi, teknoloji ve altyapı inșa eder, kolektif bir 
șekilde rekabetçi olmak için ne alacağını öğrenir, 
uygun iș gelișimi ve ișletim maliyetlerini paylașır, 
daha deneyimli fi rmalardan rehberlik sağlanma-
sına yardımcı olur, finansal pazarlarda daha 
önemli bir profi l çizer, ilk yıllar boyunca daha 
az yaralanır, bir anda birçok üniteye ulașmayı 
sağlar, ortak öğrenme için çevre sağlar, sürekli 
destek için kendi sürdürülebilirliğini sağlar, ölçek 
ișletme ekonomilerini sağlar, yabancı satıcıların 
ihtiyaçlarını karșılar, diğer destek kurulușlarından 
daha çok destek ve etki sağlar. 

Genellikle kümeler kendiliğinden gelișen olușum-
lar olmasının yanı sıra son zamanlarda yer alan 
literatürlere bakıldığında sağladığı faydalardan 
ötürü, küme olușturma programları gelișmekte 
ve bunu destekleyici teșvikler sağlanmaktadır. 
Bugün özellikle Avrupa’da küme geliștirme 
çalıșmaları yapılmakta ve bunun olușumu için 
büyük oranda destek verilmektedir. 

Bu amaçla organize sanayi bölgelerinin de bu 
çerçeve içinde kümeleșme modeli olușumu için 
bir teșvik aracı olarak kullanılmasının Türkiye 
gibi gelișmekte olan ülkelerde önemli bir plan-
lama aracı olacağıdır. Bugün Türkiye’de var 
olan sanayi kurulușları, ağırlıklı olarak belirli 
yörelerde toplanmıșlardır. Sanayi açısından en 
önemli merkez İstanbul metropoliten alanıdır. 
İmalat sanayinin büyük bir bölümü İstanbul ve 
çevresinde yer alırken İzmir, Ankara ve Bursa 
bașta olmak üzere bazı büyük kentler sanayinin 
belirli ölçüde geliștiği kentler olarak karșımıza 
çıkmaktadır. Türkiye’de sanayi dağılımı özellikle 
metropoliten bölgelerde öne çıkmıștır. Bunlardan 
ilki İstanbul metropoliten merkezi ve bunun doğu 
uzantısını olușturan Kocaeli ve Sakarya illerindeki 

yerleșmeler ve batı uzantısında ise Tekirdağ’dır. 
Bunun yanı sıra Bursa coğrafi  olarak bu gelișme-
nin dıșında kalsa bile İstanbul sanayinin önemli 
bir parçasını olușturmaktadır. İkinci olarak önemli 
olan metropoliten bölge ise İzmir metropoliten 
alanı çevresinde yer almaktadır. Manisa ve Aydın 
bu bölgenin bir parçası olarak yer alırken, Denizli 
ise İstanbul merkezli bölgede yer alan Bursa gibi 
İzmir’le mekansal olarak ayrı, fakat ișlevsel olarak 
bütünlük göstermektedir. Ankara her ne kadar 
önemli bir sanayi merkezi olmasa da özellikle 
Kırıkkale uzantısı ile ele alındığında önemli bir 
yer teșkil etmektedir. Son kümeleșme ise, Çuku-
rova bölgesinde görülmektedir. Adana metro-
politen bölgesi, batıda Tarsus-Mersin aksında 
genișlerken, doğuda kesikli de olsa İskenderun 
ve Antakya’ya uzanan geniș bir gelișme söz 
konusudur. Bu yerleșmelerin dıșında Eskișehir, 
Gaziantep, Samsun, Konya ve Kayseri gibi 
çevresinde yer alan yerleșmelere hizmet sunumu 
açısından önemli olan bölgesel merkezler vardır. 
1970’lerden bu yana genel eğilim mevcut sanayi 
kümelerinin toplam içindeki ağırlıklarının gide-
rek arttığı yönünde olduğu gözlenmiștir. (Eraydın, 
2002) Bunda ise en önemli teșvik aracı organize 
sanayi bölgeleri olacaktır.

Yerel ekonomik özellikler, İAOSB’nin 
genel tanıtımı 
Sanayinin yapısal değișimi ile birlikte ortaya 
çıkan yeni odaklar bölgesel ve yerel dinamik-
leri yeniden șekillendirirken farklı mekansal 
birimlere de görece üstünlükler sağlamıștır. 
Gelișmiș bölgelerde yer alan büyük kentler, 
sanayinin gelișimi için çekici odak noktaları 
oluștururken yığılma ekonomileri ve altyapının 
kesișme noktaları olması ile birlikte bu merkezler 
üstünlük kazanmıș ve aynı olanaklardan yarar-
lanmak isteyen üretim birimleri de bu alanlarda 
yer seçmeye bașlamıștır. Bu durum mekansal 
dengesizliklerin artmasına neden olmuștur. Bu 
ortamda yeni olușan sanayi odakları ise zamanla 
mekansal farklılıkları dengeleyici unsurlar olarak 
algılanmaya da bașlamıștır.

Türkiye’de bölgesel politikaların giderek daha az 
korumacı ve daha az müdahaleci olması yığılmala-
rın da nedeni olmaktadır. Mevcut sanayi kurulușları 
belirli bölgelerde yığılmakta, özellikle de gelișmiș 
yörelerde metropoliten kent ve çeperlerini tercih 
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etmektedirler. Bu anlamda İzmir metropoliten alanı 
da ülke düzeyinde önemli yığılma bölgelerinden 
biri olarak ortaya çıkmakta, Ege Bölgesi’nin ve 
İzmir ilinin sınırlarında kendi aralarında yarıșan 
sanayi odak noktaları da olușmaktadır. 

Ege Bölgesi’nde imalat sanayi İzmir, Manisa, 
Denizli bölgelerinde yoğunlașırken Manisa ve 
İzmir benzer sanayi yapısına sahiptir. Makine 
sanayi ve gıda üretimi bu iki merkezde yoğundur. 
Denizli ise tekstil konusunda önemli bir sanayi 
merkezi durumuna gelmiștir. İstihdam verileri 
İzmir bölgesinin tekstil ve mühendislik küme-
lerinin, bölge ișgücünün önemli bir yüzdesini 
olușturduğunu göstermektedir. Ayrıca tașa ve 
toprağa dayalı sanayi kümesi de, Ege Bölgesi 
istihdamı içinde Türkiye genelinden yüksek bir 
paya sahiptir. 

İzmir sanayi kümelerinin özellikle organize 
sanayi bölgelerinde toplanmalarıyla ya da var olan 
sanayi kümelerinin organize sanayi bölgesi ilan 
edilmesi ile birlikte fi rma kümeleșme eğilimleri 
artmıștır. Bu sanayi kümelerinin organize sanayi 
bölgelerinde gelișmesi çeșitli giriș bariyerlerini 
azaltırken, firmaların yerel ve küresel pazara 
eklemlenebilme süreçlerini hızlandırmıștır. Alt-
yapısı hazır, önemli sanayi kurulușlarının yanında 
yer seçen fi rmalar yenilik süreçlerini hızlandırarak 
rekabetçilik özelliklerini arttırmıșlardır. 

İAOSB’nde fi rmalar İzmir’deki genel yığılmaya 
paralel olarak makine ve tekstil sektöründe 
kümelenirken, yerel, ulusal ve küresel ağlara 
hızla eklemlenebilmiștir. Kurulușunu tamamla-
mıș ve bütün parseller tahsis edilmiș bulunmakta 
ve doluluk oranı %99’a erișmiștir. Mekansal 
altyapının yanı sıra teknolojik alt yapı çalıșma-
ları da tamamlanmak üzeredir. İhracat, yatırım, 
AR&GE destekleri, krediler, teșvikler, E-ticaret 
konularında KOBİ niteliğindeki fi rmaları bilgi-
lendirmek, yönlendirmek ve bu fırsatlardan yarar-
lanmalarını sağlamak için İAOSB Müdürlüğü 
bünyesinde KOBİ bilgi hizmet gelișim merkezi 
(KOBİM) kurulmuștur. Bu Türkiye’deki hiçbir 
organize sanayi bölgesinde olmayan ilk uygula-
madır. AOSB’nde üretilen ürünleri ve fi rmaları 
tanıtmak amacıyla sergi salonu kurulmuștur. 
Bașlatılan İzmir AOSB E-pazaryeri projesi ile 
bölge fi rmalarını, KOSGEB’in bilgi ağları ve E-iș 
desteğinden yararlandırarak bilgisayar ortamında 
Türkiye ve dünyaya tanıtmak, E-ticarete yönlen-

dirmek ve ihracatı arttırmak amacı güdülmüștür. 
Kurulan EKO tekstil laboratuarları ile tekstil sek-
töründe KOBİ’lerin kullandıkları malzemelerin 
kalitesini arttırmak ve malzemelerin kimyasal 
ve fi ziksel testlerini yaparak bunları belgelen-
dirmek amaçlanmıștır. AB himayesinde, TOBB 
ve EBSO’nun bölgesel destekleri ile KOBİ’lerin 
rekabet seviyelerini artırmalarına ve potansiyelle-
rini geliștirmelerine yardımcı olacak profesyonel 
danıșmanlık ve eğitim hizmeti veren ve bölgenin 
ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla, 
AOSB’nde AB iș geliștirme merkezi kurulmuștur. 
Kalifi ye eleman yetiștirmek ve çalıșan elemanla-
rın mesleki bilgisini arttırmak amacıyla bölgeye 
bağlı İAOSB mesleki eğitim merkezi, sanayi-
cilerin istediği niteliklerde eleman ihtiyacını 
ücretsiz karșılamak için insan kaynakları birimi 
bulunmaktadır. (İAOSB, 2005) Ayrıca sağlık dis-
panseri, arama kurtarma ekibi, sosyal tesis, PTT, 
bankalar, lokal, kafe ve dükkanlar, camii, karakol 
vb. bulunmaktadır. Sanayi yer değiștirme süreci 
içersinde organize sanayi bölgelerinde yer seçen 
fi rmalar içinde en büyük payı İAOSB almıștır. 
Ünverdi’nin (2004) çalıșmasına göre de, diğer 
sanayi bölgelerinden bir organize sanayi bölge-
sine geçen 348 fi rmadan 218’i AOSB’ni tercih 
etmiștir. Bu genel sanayi yer değiștirme süreci 
içinde, %20’lik bir paya sahiptir. 

Ampirik Bulgular

Sektörel uzmanlașma

Alanda ağırlıklı sektörler; makine sanayi (%22), 
tekstil sanayi (%17), plastik ve kauçuk sanayi 
(%13) ve kimya sanayidir (%10).

Firmaların sahiplik niteliğinin genelde %49 ora-
nında aile ișletmesi ve %44 oranında ortaklıktan 
oluștuğu gözlemlenmektedir. İșçi sayısına göre 
firma büyüklüğünü incelediğimizde ağırlıklı 
olarak küçük ve orta ölçekli fi rmalardan oluștuğu 
görülmektedir. 
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Yenilik üretimi ve teknoloji kullanım 
düzeyleri

Firmalarda mühendis, AR&GE elemanı ve tasa-
rımcı sayılarında bir artıș gözlenmiștir. Firmalarda 
çalıșan mühendis sayısına bakıldığında ağırlıklı 
olarak 5 ya da daha az mühendis sayısı karșımıza 
çıkmaktadır. Yaklașık %27 civarında bir bölü-
münde sadece 1 adet mühendis bulunmaktadır. 
Yaklașık %40’ı ise, 2 ila 10 arasında mühendis 
bulundurmaktadır. Yaklașık %7’lik bir bölü-
münde 10’un üzerinde mühendis çalıștıran fi rma 
vardır. Firmalarda çalıșan Araștırma-Geliștirme 
(AR&GE) elemanı sayısına bakıldığında 2003 ve 
2004 yılları arasında bir yıl içinde ciddi bir artıș 
olduğu gözlenmiștir. 2003 yılında yaklașık %70 
oranında fi rmalarda AR&GE elemanı yokken, 
bu oran 2004 yılında %56’ya kadar düșmüș ve 
halen de düșmektedir. Firmada çalıșan tasarımcı 
sayısında da ciddi bir artıș gözlenmektedir. 2003 
yılında tasarımcı bulundurmayan fi rma sayısı 
%68’lerde iken, bu oran 2004 yılına gelindiğinde 
%60’a düșmüștür. 

Üretim süreci içerisinde ilișkide 
bulundukları diğer fi rmalar

Üretim süreci bütünü açısından bakıldığında böl-
genin %58 oranında hammadde alıp tüm așama-
ları gerçekleștirdikten sonra bitmiș ürün elde eden 
fi rmalardan oluștuğu gözlenmiștir. İkinci derecede 
ağırlıklı olarak %29 oranında hem fasoncu kulla-
nıp hem de fason iș yaparak bitmiș ürün ya da ara 
mal üreten fi rma bulunmaktadır. Sadece fason iș 
yapan, ya da sadece fasoncu kullanarak üretimi 
gerçekleștiren fi rma oranı %10’dur.

Bilgi ve iletișim teknolojilerine bakıldığında fi r-
maların tamamının bilgisayar ve faks kullandığı 
gözlenmiștir. Özellikle her fi rmanın en azından bir 
bilgisayarının internete bağlı olduğu saptanmıș ve 

hemen hepsinin bağlı olduğu bir elektronik ileti-
șim ağı ve E-posta adresi bulunduğu tespit edil-
miștir. Bu ağ bağlantılarını geliștirmede önemli 
bir etken olmuștur. Firmalar bilgisayarı üretim 
sürecinde de kullanmaktadırlar. CAD/CAM gibi 
özellikle üretim teknolojisinde kullanılan bilgisa-
yar programları büyük ve orta ölçekli fi rmalarda 
(%28) (bu bazen birden fazla da olmakta) yoğun 
olarak kullanılmaktadır. 

E-posta kullanımı ve e-ticaret bilgi ve iletișim tek-
nolojinin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır. 
E-posta iletișiminin hemen her fi rmada bulunması 
(%90) ve de yukarda bahsedilen E-pazaryeri 
projesiyle birlikte fi rmalar arası E-data (%28 
oranında) ve E-ticaret (%36 oranında) özelikle 
büyük ve orta ölçekli fi rmalarda giderek daha da 
gelișmektedir. E-posta bilgi alıșverișinde, ham-
madde ve ürün siparișinde, ithalatta ve ihracatta en 
çok kullanılan teknolojik iletișim aracı durumuna 
gelmiștir. E-ticaret her ne kadar fi rmalar arası kul-
lanımda çok gelișmemiș ise de, büyük fi rmalar 
bunu yoğun biçimde kullanmaktadır. Bu özelli-
ğini geliștiren fi rmalar ağ bağlantılarını hem yerel 
hem de küresel ölçekte geliștirmeyi bașarmıș, yeni 
bilgi ediniminde, bunu kullanmada, öğrenmede 
ve gelișen yeni teknolojileri takip edip bunu alıp 
kullanarak, yeni teknolojilerini geliștirmede özel-
likle E-posta, E-data ve E-ticaretin büyük etkisi 
olmuștur. E-ticaretin gelișmesi yerel fi rmaların 
ulusal ve özellikle de küresel pazarlarda daha hızlı 
ve daha kolay yer alabilmelerini sağlarken geliș-
meleri takip etmelerini ve taleplere daha çabuk ve 
daha kolay cevap vermelerini sağlamıștır. 

Firmaların yenilik üretimine bakıldığında, özel-
likle fi rmaların %47 oranında yeni bir ürünün 
üretilmesi ve %51 oranında mevcut bir ürünün 
geliștirilmesinde en çok rol oynadığı gözlenirken, 
bunu mevcut üretim süreç ve tekniklerinin yeni-
lenmesi veya geliștirilmesi izlemektedir. Sektörde 
daha önce hiç üretilmemiș bir ürünün üretilmesi 
ise %29 oranında daha çok büyük ve orta ölçekli 
fi rmalar tarafından sağlanmıștır. 

Firmalar yenilik yaparken aynı zamanda kullan-
dıkları üretim süreç ve tekniklerini değiștirmekte 
ya da mevcut sürecin iyileștirilmesi yoluna git-
mektedirler. Tamamen yeni üretim sürecine 
yönelen fi rmalar %40 oranındadır. Bazı fi rmalar 
ise tamamen yeni bir üretim süreç ve tekniği 
kullanmaktansa mevcut olan üretim süreç ve 
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tekniğini iyileștirme yoluna gitmiștir. Bu oran 
%40’tır. Anket yapılan fi rmaların sadece %18’i 
patent yaratırken, %16’sı patent almıștır. Firma-
ların yaklașık yarısı kalite belgesine sahiptirler. 
Bunlar ağırlıklı olarak ISO9001 ve TSE belge-
leridir. 

Firmalar yenilik yaparken çeșitli fi rmalardan, 
kurum ve kurulușlardan katkı görmüșlerdir. 
Yenilik üretiminde katkı görülen fi rma ya da 
kurumlar içinde, fi rmalar için en önemli olanı 
%66 oranı ile müșteri fi rmalar olmuștur. %45 
oranıyla girdi sağlayan fi rmalar da katkı gördük-
leri en önemli ikinci fi rmalar olmuștur. Bunun 
nedenlerinden biri de, bazı müșterilerin fi rmalara 
istedikleri ürünün bir modelini göndermeleri ya da 
nasıl üreteceğine yönelik olarak üretim süreç ve 
teknikleri ile üretim bilgilerini göndermelerinden 
kaynaklanmaktadırlar. 

Sektörün önde gelen firmalarının %32 oranında, 
rakip firmaların %29 oranında ve servis sağ-
layan firmaların da %27 oranında katkısının 
olduğu tespit edilmiștir. En az katkı ise, üni-
versitelerden sağlanmıștır. Firmalar daha çok 
üniversitelerle stajyer elemanlar için iletișim 
sağlamaktadır. Fakat bunun yanı sıra bölgede 
KOBİ’lerin teknoloji düzeylerini belirlemek, 
ihtiyaçları olan yeni teknolojileri bulup aktar-
mak, KOBİ’lerin ürettiği yeni teknolojilere 
pazar bulmak ve KOBİ’lerin teknoloji üretimi 
ve AR&GE çalıșmalarına özendirmek amacıyla 
bașlatılan IRC Ege Projesine EBİLTEM (Ege 
Üniversitesi Bilim-teknoloji Uygulama ve 
Araștırma Merkezi), %50 oranında katkıda 
bulunmaktadır. En yoğun ilișkinin sağlandığı 
kurumlar bankalar olmuștur. Bankalarla bağ-
lantının %67’si İzmir içi ve %29’u AOSB içi 
bankalarla sağlanmaktadır. Bu süreçte halen 

firmalar arası bağlantıların daha güçlü olduğu 
gözlemlense de, kurumsal bağlantılar da gide-
rek daha fazla yer almaya bașlamıșlardır.

Firmaların yenilik üretme ve teknoloji yaratmada 
yerel bağlantılarının olduğu kadar küresel düzlem-
deki bağlantılarının da önemi oldukça fazladır. 
Firmaların %80’i uluslararası ilișkiler içinde olma 
çabasındadırlar. Bu çaba içinde olmayan fi rmalar 
ise sadece yerel pazara çalıșan fi rmalardır. Özel-
likle ithalat-ihracat, pazarlama, teknoloji ve bilgi 
transferi konusunda bu ilișkilerin çok önemli 
olduğunu belirtmișlerdir. 

Uluslararası ilișkiler içinde yer alabilme 
çabaları

Firmalar uluslararası ilișkilerin ithalat ve ihracat 
konusunda (%13 oranında) pazarlamada (%4), 
yeni üretim teknolojileri, yeni pazar olușturma, 
teknoloji transferi, satıș, sektörel gelișmeler, 
bilgi teknolojisi (%3) konularında önemli 
olduğunu vurgulamıștır. Dıș pazara açılma, yurt 
dıșı fi rmalarla teknik ișbirliği, üretim, fuarlar, 
ürün geliștirme, hammadde, müșteri portföyü, 
ortaklık, marka yaratma, E-ticaret, makine teç-
hizat, yabancı sermaye, teknoloji transferi, kalite 
geliștirme, fi rmalar için uluslararası pazarda yer 
alma çabaları diğer önemli nedenlerdir. Ayrıca 
fi rmaların büyük bir bölümünün (%64) dıșsatım 
bağlantıları bulunmaktadır. Özellikle bunu fuar-
lar, üretici fi rmalar, yurt dıșı fi rmalarla çalıșarak 
ve internet yoluyla sağlamaktadırlar. Firmalar, 
bu tür bağlantıları arttırmak için çeșitli kurum 
ve kurulușlardan faydalanmaktadırlar. Bunlar; 
KOSGEB, ABİGEM ve MEDİKAL, İhracatçı-
lar Birliği, aracı kurumlar, pazarlama șirketleri, 
fason üretim yapan fi rmalar, AOSB Müdürlüğü, 
EBİLTEM ve ESİAD’dır. 
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Yerel, ulusal ve küresel düzeyde girdi çıktı bağ-
lantılarının bulunmasının fi rma rekabet gücünü 
arttırmada ve bölgesel gelișmede önemli bir etkisi 
bulunmaktadır. Firmalar hem İzmir (%62), hem 
yurt içi (%34), hem de yurt dıșı bağlantılara 
(%4) sahiptir. Bu da alanda fi rmaların yoğun 
ağ bağlantılarının bulunduğunun bir göstergesi 
olmaktadır. Firmaların üretim sürecinde, ağırlıklı 
olarak ulusal bağlantılar söz konusudur. Üretim 
sürecinde ilișkili olduğu fi rmaların %9’u AOSB 
içinde yer alırken, %61’i İzmir içinde yer almak-
tadır. Yani fi rmaların ağ bağlantılarının %70’i 
yerel bağlamdadır. Ulusal bağlantılar yani yurt 
içi bağlantıları %25 iken, küresel bağlantıları yani 
yurt dıșı bağlantıları %5 oranındadır. 

Üretim sürecinde en yoğun bağlantı %65 oranında 
hammadde satın alınan fi rmalarla sağlanmaktadır. 
Hizmet alımı așamasında yine ağırlıklı olarak 
%91 oranında yerel bağlantılar yer almaktadır. 
İzmir içi fi rmalar yine ağırlık kazanırken, AOSB 
içi fi rmalarla (%22) bağlantının en yoğun olduğu 
süreç, hizmet alımı sürecidir. Ulusal bağlantı oranı 
%8 iken, küresel bağlantı yani yurt dıșı bağlantısı 
ise sadece %1 oranındadır. 

İAOSB içinde yer alan fi rmaların en yoğun ilișki 
kurduğu süreç, pazarlama sürecidir. Pazarlama 
sürecinde yerel bağlantılar %59 oranıyla yine 
ilk sırada yer alırken, bu bağlantıların %55’i 
yine İzmir içi fi rmalarla sağlanmaktadır. Ulusal 
bağlantılarda yine %37 oranında en çok bu süreç 
içerisinde sağlanmıștır. Bilgi sağlama sürecinde 
fi rmalar ağırlıklı olarak ulusal bağlantılarını kul-
lanırken (%44), bunu %39 oranla yerel bağlamda 
İzmir içi fi rmalar takip etmektedir. Yurt dıșı bağ-
lantılarında en çok kullanıldığı süreç %6 oranıyla 
bilgi edinme süreci olmuș bunu %5 ile üretim ve 
%4 ile pazarlama süreci izlemiștir. 

Firmalar yurt dıșı firmalarla bağlantılarının 
%94’ünü üretim süreci ve pazarlama sürecinde 
sağlamaktadırlar. Bilgi sağlama sürecinde de 
yurt dıșı firma bağlantılarının %78’i fabrika 
makineleri satıcıları ile rakip ve lider fi rmalarla 
sağlanmaktadır. Ulusal ve yerel düzeyde bilgi sağ-
lama sürecinde dayanıșma içinde olunan fi rmalar 
(%47) ilk sırayı almıștır. Hizmet alımında yani 
servis sağlamada fi rmalar genelde yerel bağlan-

tıları kullanmaktadır. Bu da üretim maliyetlerinin 
azalmasında önemli bir etken olmuștur. 

En önemli ağ tipi %69 oranıyla pazar olușturma 
sürecinde müșterilerledir. Ulusal düzeydeki 
fi rmalar ağırlıklı olarak orta veya küçük ölçekli 
firmalarla, ağlarla bütünleșmiștir. Tașeronluk 
ilișkileri özellikle yerel seviyedeki fi rmalarda 
üretim sürecinde %87 oranında ağırlıklıyken, 
küresel düzeyde bu %6 oranında ara mal ve %5 
oranında hammadde tedarikinde öne çıkmakta-
dır. Pazarlama sürecindeki tașeronluk ilișkileri 
ise özellikle yerel düzeyde önemli iken, ulusal 
düzeyde de ön plana çıkmaktadır. Pazarlama süre-
cinde en yoğun bağlantı %86 oranında doğrudan 
mal satılan fi rmalarladır.

Firmalar yerel ve ulusal ağ süreci içerisinde 
Türkiye’nin her bölgesi ile iletișim kurmaktadır. 
Küresel ölçekte en yoğun Avrupa, Ortadoğu ve 
Asya ile ağ bağlantılarına sahiptir. Firmalar ile-
tișimlerini, yüz yüze, telefonla, internet ve faks 
yoluyla sağlamaktadır.

Genel değerlendirme ve sonuç
Firma büyüklüğüne göre değerlendirildiğinde; 
büyük fi rmaların %40’ı yurt içi ve %31’i İzmir 
içi bağlantılara sahipken, orta ölçekli fi rmaların 
%63’ü ve küçük fi rmaların ise %59’u ağırlıklı 
olarak İzmir içi bağlantılara sahiptir. AOSB 
için de en yoğun bağlantı küçük (%24) ve orta 
ölçekli (%33) fi rmalardır. Yurt dıșı bağlantılarda 
en yoğun bağlantı %46 ile orta ve %24 ile büyük 
ölçekli fi rmalardan sağlanmaktadır. Pazarlama 
sürecinde küçük fi rmalar ağırlıklı olarak (%43’ü) 
AOSB içi fi rmalarla ilișki halinde iken, yurt dıșı 
fi rmalarla ise orta ölçekli fi rmalar (%36’sı) yoğun 
ilișki halindedir. Bilgi edinme sürecinde rakip 
fi rmalarla yurt dıșı bağlantılar en yoğun küçük 
ölçekli fi rmalarla (%62 oranında) sağlanmaktadır 
Fabrika makineleri satıcılarıyla yurt dıșı bağlantı-
ları en yoğun kuran fi rmalar ise %57 oranıyla orta 
ölçekli fi rmalardır. 

Yenilik üretiminde büyük fi rmalar ağırlıklı olarak 
mevcut sürecin iyileștirilmesinde %21 oranında 
rol oynarken, orta ölçekli fi rmalar kalite belgesi 
alımında %18, fi rma için yeni bir ürünün üretil-
mesinde %16 ve mevcut ürünün geliștirilmesinde 
%16 oranında etkili olmuștur. Küçük fi rmalar en 
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çok firma için yeni bir ürünün üretilmesinde 
%19 ve mevcut ürünün geliștirilmesi konusunda 
%19 oranında etkili olmuștur. Sektörde daha 
önce üretilmemiș bir ürünün üretilmesinde ise 
küçük fi rmalar %42 oranında ağırlıklı olarak rol 
oynamıșlardır. 

Sektörel bazda değerlendirildiğinde; ham-
madde alımında bağlantılar içinde en yoğun 
İzmir içi bağlantılara sahip sektörler %68 
makine sanayi ile %53 gıda sektörü iken, %46 
oranla metalik olmayan mineraller sanayi yurt içi 
bağlantıya en çok sahip olan sektördür. Basım ve 
yayım sanayi ise %57 oranla en yoğun yurt dıșı 
bağlantıya sahip sektördür. Ara mal tedarikinde 
de %90 oranla plastik ve kauçuk sanayi ve %71 
oranla makine sanayi İzmir içi fi rmalarla yoğun 
bağlantı içinde iken, %52 oranla tekstil ve %63 
oranla kimya sanayi en çok yurt içi bağlantıya 
sahiptir. Pazarlama sürecinde doğrudan mal satı-
lan fi rmalarla İzmir içi en yoğun bağlantı makine 
sanayi (%76) iken, kimya sanayi (%67), en yoğun 
yurt içi bağlantılara sahiptir. Tekstil sektörü (%87) 
aracı fi rmalarla yoğun yurt dıșı bağlantıya sahiptir. 
Bilgi edinme sürecinde en yoğun bağlantı İzmir 
içi fi rmalarla makine (%53) ile plastik ve kauçuk 
(%57) sanayindedir. 

 Sektörel bazda en çok yenilik %41 oranla makine 
sektöründe yapılmıștır. Bunu %21 oranla plastik 
ve kauçuk sanayi ile %14 oranla tekstil sektörü 
izlemektedir. Sektörde daha önce üretilmemiș 
bir ürünün üretilmesi konusunda ise %48 oranla 
en çok makine ile %27 oranla plastik ve kauçuk 
sanayi görülmektedir. E-data kullanımı en yoğun 
%25 ile makine ve %19 ile tekstil sektöründe 
gerçekleșmektedir. E-ticareti en yoğun kullanan 
sektör %21 ile plastik ve kauçuk sanayi iken bunu 
%17 oranla makine ve tekstil sektörü izlemek-
tedir. CAD/CAM gibi bilgisayar programlarını 
en yoğun makine ve tekstil sektöründeki (%48) 
fi rmalar kullanmaktadır. 

Üretim sürecindeki konumuna göre değer-
lendirildiğinde; İzmir (%42), yurt içi (%45) ve 
yurt dıșı (%41) ile hammadde alımında en yoğun 
bağlantıyı üretimde fasoncu kullandığı gibi kendi 
de fason iș yaparak ara mal ve bitmiș ürün üreten 
firmalar sağlamaktadır. AOSB içi firmalarla 
bağlantıyı ise en yoğun hammadde alıp tüm 

așamaları gerçekleștirdikten sonra bitmiș ürünü 
üreten fasoncu kullanmayan fi rmalar (%44) sağla-
maktadır. Ara mal tedarik edilen fi rmalarda, farklı 
olarak AOSB içinde (%44) ve yurt dıșında (%84) 
yer alan fi rmalarla en yoğun bağlantıyı hammadde 
alıp tüm așamaları gerçekleștirdikten sonra bitmiș 
ürünü üreten fasoncu kullanmayan fi rmalar sağla-
maktadır. Pazarlama sürecinde en yoğun bağlantı, 
hammadde alıp tüm așamaları gerçekleștirdikten 
sonra bitmiș ürünü üreten fasoncu kullanmayan 
fi rmalarla (%74) sağlanmıștır. Yurt içi fi rmalarla 
en yoğun bağlantı, üretimde fasoncu kullandığı 
gibi kendi de fason iș yaparak ara mal ve bitmiș 
ürün üreten fi rmalarla (%54) sağlanmıștır.

Sadece fason iș yapan (%21) ve fasoncu kulla-
narak üretimi gerçekleștiren (%19) fi rmalar en 
çok yeni üretim süreç ve teknikleri ile mevcut 
sürecin iyileștirilmesi konusunda yenilik yap-
mıșlardır. Sektörde daha önce üretilmemiș bir 
ürünün üretiminde hammadde alıp tüm așama-
ları gerçekleștirdikten sonra bitmiș ürünü üreten 
fasoncu kullanmayan fi rmalar %59 oranla etkili 
olmușlardır.

Yenilik üretimine göre değerlendirildiğinde; 
fi rmada üretilen mevcut bir ürünün geliștirilmesi 
konusunda en çok AOSB, İzmir ve yurt içi bağ-
lantılardan faydalanılırken, fi rma için yeni bir 
ürünün üretilmesi konusunda ise en yoğun yurt 
dıșı bağlantılardan destek almıșlardır. Toptancı 
fi rmalar kalite belgesi alımında en çok yurt içi 
fi rmalardan %61 oranında faydalanırken, yurt dıșı 
fi rmalardan ise en çok fi rma için yeni olan üretim 
süreç ve teknikleri ile mevcut sürecin iyileștiril-
mesi konusunda faydalanmıștır. Aracı fi rmalarla 
en yoğun bağlantı ise, yurt dıșı fi rmalarla fi rma 
için yeni üretim süreç ve teknikleri konusunda 
(%22) sağlanmıștır. Kooperatifler ise en çok 
mevcut ürünün geliștirilmesi konusunda (%27) 
destek vermișlerdir. Bilgi edinme sürecinde en 
yoğun bağlantı İzmir içi fi rmalarla ve en çok 
mevcut sürecin geliștirilmesi konusunda (%29) 
sağlanmaktadır. 

Mekânsal açıdan değerlendirildiğinde; bașka 
bir organize sanayi bölgesinden yine bir organize 
sanayi bölgesine geçen fi rmalar içinde AOSB’ni 
tercih eden fi rma oranı %60’tır. Bunun en önemli 
nedeni altyapısı tamamlanmıș bir organize sanayi 
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bölgesi olması teșvikler ve önemli sanayi fi rma-
larını içinde barındırmasıdır. Diğer önemli bir 
nedense kent merkezine, limana yakın olması 
ama aynı zamanda kentin yarattığı problemlerden 
uzak olmasıdır. İșgücü olanağı, mali avantajlar, 
ihracat avantajı, fi rmalara yakınlık da diğer önemli 
unsurlar olarak karșımıza çıkmaktadır. Tüketim 
ve yatırım malları grubundan özellikle de makine 
ve tekstil sektöründen fi rmalar Çiğli AOSB’ni 
tercih etmiștir. Kendi iç mekansal düzenlemesi 
açısından her türlü teknik ve sosyal altyapıyı 
içinde barındırmaktadır. Bu anlamda gelișimini 
tamamlamıștır ve %99 doluluk oranına sahiptir. 
Bu açıdan Türkiye’de hemen hemen gelișimini 
tamamen tamamlamıș en önemli organize sanayi 
bölgesidir. Çiğli AOSB, sanayi bölgesi olmasının 
yanı sıra üretim birimlerinin bu alan içinde ticaret 
de yapmalarından ötürü (tekstil, gıda, otomobil, 
makine vb. satıș birimleri) önemli bir ticaret alanı 
potansiyeli de tașımaktadır. Bu ticaret birimle-
rinin, eğitim ve sağlık alanının, bankaların vb. 
birçok alanı içinde barındırması nedeniyle nere-
deyse bir alt merkez özelliği tașıma potansiyeli 
göstermektedir. 

Çevresel mekansal gelișimine bakıldığında sınır-
layıcılara rağmen (askeri havaalanı, sulak alan 
vb.) diğer alanlarda kentsel gelișimi yönlendirmiș, 
konut ve toplu konut alanlarında bir yoğunlașma 
gözükmektedir. Bu bağlamda organize bölgeleri-
nin kuruluș amaçlarından olan kentin yönlenmesi 
ve gelișimi açısından düzenli ve planlı bir gelișimi 
sağlamaktadır. Dengeli ve planlı bir gelișimin yanı 
sıra çevre kirliliğini minimuma indirecek düzen-
lemelerinin de yapılmasını sağlamıștır. İșsizliği 
azaltırken çalıșanlarına yakın çevresinde planlı ve 
düzenli konut bölgeleri yaratmıș aynı zamanda üst 
gelir grubunun yer aldığı konut alanına yakınlığı, 
fi rma sahiplerinin bu alanı seçmesinde önemli bir 
etken olmuștur. Gelișimini devam ettiren bu alan-
larda hem alt (Evka 2-5-6, Egekent 1 vb.) hem 
de üst gelir grubuna hitap eden (Mavișehir, Ata-
kent vb.) konut gelișim alanları Çiğli AOSB’ne 
yakın yerde konumlanmıștır. Karayolu ulașım 
ağı gelișirken (İzmir yolu, İzmir çevre yolu ve 
diğer șehir içi yollar), demiryolu da önemli bir 
nitelik kazanmıștır. Kipa, Carrefour gibi önemli 
alıșveriș merkezlerinin de Çiğli AOSB’ne yakın 
olması alanın gelișiminde önemlidir. 

Yapılan çalıșmalar sonucu yukarıda da belirtilen 
verilere göre, İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi kentsel ölçekte olduğu kadar, ülkesel 
ve bölgesel ölçekte de önemli bir sanayi bölge-
sidir. Tamamıyla bitmiș ve tam anlamıyla faal 
olarak çalıșan bir bölge olması özellikle bölgesel 
kalkınma sürecinde etkin rol oynamaktadır. Bu 
bağlamda ișbirliğini, rekabetçiliği, bilgi alıșve-
rișini, yenilik üretimini, teknolojik gelișimi ve 
dolayısıyla da kalkınmayı sağlamada önemli bir 
araç olan kümeleșmenin özellikle organize sanayi 
bölgelerinde gelișiminin sağlanması Türkiye 
gibi gelișmekte olan ülkelerde büyük avantajlar 
sağlayacaktır. Bu nedenle İAOSB’nde yapılan 
çalıșmada tespit edildiği üzere, bünyesinde küme-
leșmenin özelliklerini barındırması ve rekabetçi 
özellik kazanmada özellikle de küresel pazarlara 
eklemlenebilmede oldukça önemli bir yere sahip 
olması nedeniyle, gelișimini bu potansiyelini kul-
lanarak kümeleșmeyi daha da teșvik edici șekilde 
sürdürmesi büyük avantajlar kazandıracaktır. 
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