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KISALTMALAR DİZİNİ
AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme

BM

Birleşmiş Milletler

BSTB

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DB

Dünya Bankası

DTM

Dış Ticaret Müsteşarlığı

EBRD

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

FAO

Gıda ve Tarım Örgütü (Birleşmiş Milletler)

GAP

Güneydoğu Anadolu Projesi

GTHB

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GZFT

Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit

IPA

Katılım Öncesi Mali Araç

IPARD

Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Mali Araç

KOBİ

Küçük ve Orta Boy İşletmeler

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KSÜ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

OSB

Organize Sanayi Bölgesi

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

TAGEM

Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü

TCI

Rekabet Enstitüsü

TKDK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

UNDP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

v.b.

ve benzeri

v.d.

ve diğerleri

YÖK

Yüksek Öğretim Kurumu
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GİRİŞ
Dünyada en çok baharat kullanan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de kullanılan
baharatlar içerisinde kırmızı biber ve onun türevi olan pul biber ilk sırada yer almaktadır.
Türkiye, taze biber üretiminde dünyada ön sıralarda yer almasına karşılık dünya baharatlık
kurutulmuş kırmızı biber üretiminde oldukça düşük bir paya sahiptir. Buna ilave olarak
kırmızı biberin besin değerinin yanı sıra, mutfak menü zenginliğinin artmasına katkıları da göz
önünde bulundurulduğunda sağlıklı bir şekilde sofralarda yer alarak tüketimi teşvik edilmesi
gereken bir üründür. Ancak taze biberin değerlendirilip kurutulmuş biber veya baharatlık
biber olarak sofraya getirilmesine ilişkin, sağlık ve hijyen koşullarına daha fazla uyum
sağlanmasından teknolojik yenilikçilik ve ayrıca gıda ürünü olarak çeşitlendirilmesine kadar
bir çok açıdan, uluslararası rakiplerle karşılaştırıldığında ilerleme kaydedilmesi gereken
oldukça fazla husus olduğu görülmektedir.
Bu kapsamda kırmızı biber ve onun türevi ürünlerden faydalanarak arzın
çeşitlendirilmesi yoluyla, gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde yeni talep kaynakları
oluşturulması ve ihracatın geliştirilmesiyle bölgesel ve ulusal ekonomiye katkının
yükseltilmesi hedeflenerek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kahramanmaraş Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün yararlanıcı olduğu, bütçesi AB’nin IPA fonundan
karşılanarak “Maraş Biberinin Kümelenme Yoluyla Etkinleştirilmesi” konulu bir proje
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Projenin özel amacı “Kahramanmaraş, Gaziantep,
Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman’ı kapsayan kırmızı biber yetiştirme bölgesinde biber sektörünün
rekabetçiliğinin geliştirilmesi” şeklinde belirlenmiştir. Proje, halen kalkınma iktisadında genel
kabul gören “içsel unsurlara dayalı kalkınma” ve özel olarak “küme tabanlı kalkınma
yaklaşımı” esas alınarak rekabetçiliğin geliştirilmesi benimsenerek tasarlanmıştır. Bu yaklaşım,
sektörün bir çok yönden içsel unsurlarının oldukça çeşitli analiz yöntemleriyle ayrıntılı olarak
analiz edilmesini ve niteliklerinin ortaya konmasını gerekli kılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, “çeşitli sektör analiz yöntemlerinden faydalanarak ve bunlara
küme analiz tekniklerini de ilave ederek ulaşılan bulguların birleştirilmesi ve sektörün temel
sorun alanlarının, bir başka ifadeyle temel müdahale alanlarının ya da stratejik hedeflerinin
ortaya konmasıdır. Bu çerçevede Maraş Biber Sektörünün analizi için sektörel araştırma,
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kıyaslama (benchmarking), değer zinciri analizi ve işletme tanılama (diagnosis) yöntemleri
uygulanmış ve bunlara ilave olarak, küme haritası ile rekabet karo çerçeve modelinin
oluşturulmasına ilişkin küme analiz tekniklerinden de faydalanılmıştır. Böylece bu çalışmanın
metodoloji bölümünde etraflı bir şekilde sunulduğu üzere, “İçsel Unsurlara Dayalı Büyüme
Kuramı” ile de uyum sağlayacak şekilde sektörün mevcut durumunun ayrıntılı ve kapsamlı bir
şekilde ortaya konması sağlanmıştır.
Bu çalışmanın ilk bölümünde 1990’ların sonuna doğru yerel ekonomik kalkınma ile ilgili
önce ABD sonra AB ve daha sonra evrensel düzeyde genel kabul gören ve halen bir çok
ülkede de bölgesel kalkınma için benimsenen “küme yaklaşımı”na ilişkin bilgiler
sunulmaktadır. İkinci bölümün konusunu biber sektörünün analizi için yararlanılan
metodolojinin tanıtımı oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle sektörün analizi için ikincil
verilerin araştırılması sonucu ulaşılan, dünyada ve Türkiye’de biber üretimine ilişkin bilgiler
takdim edilmektedir. Daha sonra paydaşların katılımıyla uygulanan küme analiz yöntemleri
olan Karo Çerçeve Modeli ile Küme Haritası Modelinden yararlanılarak gerçekleştirilen
çalışmalar ve ulaşılan bulgulara yer verilmektedir. Üçüncü Bölümde, küme analiz
çalışmalarına paralel olarak gerçekleştirilen ve sektörün derinlemesine analizlerini içeren
tekniklerin

uygulanmasıyla

ulaşılan

bulgular

da

dahil

edilerek

yürütülen

genel

değerlendirmeler sonucu elde edilen temel bulgular sunulmaktadır; Maraş biber kümesi için
belirlenen “vizyon”, “amaç” ve “stratejik hedefler” ile ilgili hususlara bu çerçevede
değinilmektedir.

Çalışmanın

sonuncu

bölümü

olan

Dördüncü

Bölüm,

“sonuçlar,

değerlendirmeler ve öneriler”i kapsamaktadır.
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1.

YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN KÜME YAKLAŞIMI

1.1. Tarihsel Süreç, Tanım ve Yaklaşımlar
1980 sonrası iktisadi kalkınma ile ilgili yapılan bazı araştırmalar sonucunda, büyümenin
bölgelerin, yerel devletlerin (states) veya illerin (counties) büyümesiyle gerçekleştiği ortaya
konmuştur. İktisadi büyüme ve gelişme konusunda Adam Smith’e kadar uzanan tarihsel
süreçte birçok analizler ve kuramlar ortaya konmuş, ancak bunların bir kısmı sürecin
dinamikliğini sergileyemeyen, durağan modeller olarak algılanmış, bir kısmı da uygulamaya
yönelik net bir metodoloji sunamadığı için evrensel düzeyde kabul görmüş bölgesel kalkınma
modeli olarak uygulama alanı bulamamıştır.1 M. Porter tarafından 1998’de yaygın kullanım
alanı gerçekleşen bölgelerin ve ulusların rekabetçiliğine yönelik “Küme Analizi ve Küme
Stratejisi Geliştirme” yaklaşımının temelinde, “Karo Çerçevesi” olarak anılan dört ana unsur
ve iki destek unsurdan oluşan model yer almaktadır. Karo Çerçevesi modeli, bir bölgenin
veya ulusun sektörel düzeyde avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin, söz konusu toplam altı
unsur çerçevesinde, ileriye yönelik bir strateji belgesine temel oluşturmak üzere analiz
edilmesini öngörmektedir. Karo Çerçeve Modeli bu anlamda bölgesel ve ulusal ekonominin
mevcut rekabetçilik seviyesinin ortaya konmasını sağlayan “Yönlendirilmiş GZFT (Güçlü,
Zayıf, Fırsat Tehdit) Tekniği” uygulamasıdır. Porter’ın “Kümeler ve Rekabetin Yeni Ekonomisi”
adlı 1998’de yayınladığı, Karo Çerçeve Modelinin ayrıntılarına yer verdiği makalesinde,
küresel ekonomide kalıcı rekabet avantajının uzak rakiplerin sahip olamayacağı bilgi,
motivasyon ve ilişkiler gibi yerel değerlerde bulunduğu belirtilmektedir. 2 Bu kapsamda küme
ilgili olarak getirdiği tanım, “belli bir alanda rekabet eden ancak işbirliği de yapan
ihtisaslaşmış tedarikçiler, servis sağlayıcılar, ilgili sanayi firmalarından oluşan bağlantılı
şirketlerin ve ilgili kurumların coğrafi yoğunlaşması” şeklidedir. 3 “Küme” oluşumu ile ilgili
eylem de “kümelenme”yi adreslemektedir. Küme’nin oyuncuları ve kümenin çalışma tarzı,
sırasıyla Şekil 1 ve 2’de belirtilmiştir.

1

Hafner, F., Cluster Theory: “A New Prescription to Old Style Government Planning”, («Unlesshing Capitalism»
Edited by Calcagno, P.T., Hall, J.C., Sobel, R. S.,, Chapter 6) South Carolina Policy Council Education
Foundation, South Carolina, 2009, s. 112-113.
2
Porter, M., E., “Clusters and New Economics of Competition”, Harvard Business Review, Harvard
Business Scool, November December 1998-a,s. 78.
3
Porter, M.E., “On Competition”, Harvard Business School Press, Boston, 1998-b s. 197.
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Şekil 1’den de izlenebileceği gibi kümenin oyuncuları, bölgenin oyuncuları ile hemen
hemen aynıdır ancak tek farkı, kümede oyuncular, tek sektöre indirgenmiş durumdadır. Şekil
2’de en üst katmanda, kümenin ana oyuncularının özel sektör ve özellikle ihracatçı firmalar
olduğu, tedarik firmalarının ise, onların üretimlerinin tamamlayıcısı olarak orta katmanda yer
aldığı görülmektedir. En alt katmanda ise, kümenin orta ve üst katmanındaki üreticiler için
hayati önem taşıyan yerel kamu otoriteleri, üniversiteler ve tüm eğitim kuruluşları,
finansman kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, birlikler,
danışmanlık şirketleri, standartlar ile ilgili kuruluşlar, patent kuruluşları, teknoparklar,
kuluçkalar, küçük sanayi siteleri gibi onlarca kurum ve kuruluştan oluşan “küme destek
organizasyonları” yer almaktadır.

Şekil 1: Kümenin Oyuncuları
Kaynak: Economic Competitiveness Group, “Clusters and Clustering”, GAP Girişimci Destekleme
Merkezleri Projesi Kümelenme Eğitim Notları (GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve UNDP Tarafından
Yürütülen AB Fonlu Proje ), Ankara, Mart 2007.

9
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Şekil 2: Küme Nasıl Çalışır?
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)) ve Merkezi Sözleşme ve Finans Birimi,
“Türkiye için Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Küme Eğitim Notları”, (Eğitmen: Eric
Hansen), DTM, Ankara, Nisan 2008, s. 3.

Porter’ın Küme Analizi ve Küme Stratejisi için geliştirdiği Karo Çerçevesi Modeli, yerel
ekonominin oyuncularının niteliklerini ve aralarındaki ilişkileri tarif etmek üzere kullanılan ve
kümeyi genel kapsamda ifade eden çerçeve bir modeldir. Bu kapsamda söz konusu modelin
genel çerçevesi Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3: Karo Çerçeve Modeli
Kaynak:Porter, M., E., “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, Boston,
March April 1990, s. 79.
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M. Porter ve ekibi tarafından 2000’li yılların başında ABD’deki küme girişimlerinin
ekonomik gücünü istatistiksel olarak belirlemeye yönelik, “Küme Derecelendirme” yöntemi
ile “Küme Haritalama (Cluster Mapping)” olarak da anılan bir analiz çalışması yürütülmüştür.
Daha sonra, 2002’den itibaren ABD’de elli eyalette yerel ekonominin analizi ve stratejisini
belirleme amacıyla sahada daha ayrıntılı incelemeler içeren ve “küme stratejisi belirleme”
olarak da anılan yöntem ile çeşitli çalışmalar sürdürülmüştür. Bu yaklaşım daha sonra
ekonomik kalkınma kuramı ve pratiğinde kabul edilen bir araç olarak o tarihten itibaren
özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Güney Carolina Eyaletinde Porter’ın küme stratejisini faal hale getirmek üzere
Rekabetçilik Konseyi oluşturulmuştur. Bunun ardından birçok eyalet Rekabetçilik Konseyi
kurmuş ve küme analiz ile strateji geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Porter’ın küme analiz
yöntemi ve küme stratejisi daha sonra dünya çapında birçok ülkede “pazara müdahale aracı”
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra bölgesel değil, ülke kalkınmasında politika
aracı olarak kullanıldığına da rastlanmaktadır. 4
M. Porter, kümelerin özgün yapılar olmadığını, ancak ardında önemli bir paradoksun
yer aldığına değinerek, küresel ekonomide uzak rakiplerle rekabet için yerelde yüz yüze
sosyal ilişkilerin getirdiği bilgi ve tecrübe değişimi gibi yerel değerin önemini
vurgulamaktadır. 5 Yerel ekonomik kalkınma ile ilgili olarak “kümelenme yaklaşımı”nın
gündeme girdiği yaklaşık yirmi yıllık süreçte, uygulamada edinilen deneyimler kapsamında bir
firmanın kümede yer almasının kendisine sağladığı olumlu birçok olumlu etki bulunduğu
belirlenmiştir. Küme eko sistemi içerisinde firmalar bilgi ve deneyim paylaşımı, çeşitli
kaynaklara ulaşabilme, tedarik ürünlerine daha kolay ulaşabilme, kamu ile ilişkilerde etkin
lobi faaliyeti, işgücü havuzuna ulaşabilme, ortak pazarlama, ortak tasarım, v.b. konularda
işbirliği yapabilme imkânlarını elde etmektedirler. Bu konuyu Porter, “kümenin olumlu geri
besleme etkisi” olarak değerlendirmektedir.
Küme Kuramı ile ilgili yazın incelendiğine Porter başta olmak üzere, birçok
araştırmacı ve uygulamacı tarafından “Küme Analizi ve Stratejisi” için yararlanılan “Karo
Çerçevesi Modeli”nin küme kuramı olarak algılandığı görülmektedir. Söz konusu yaklaşımın
11

4

Hafner, F., a.g.m., s. 112-113.
5 Porter, M., E., a.g.m., November December 1998-a, s. 78.
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ardında

Karo

Çerçevesi

Modelinin

hükümetler

tarafından

politika

aracı

olarak

değerlendirilmesi ve kalkınma girişimine bu yolla müdahil olunması yer almaktadır. 2000’li
yıllardan sonra gerçekleştirilen uygulamalar ve özellikle Avrupa Birliği kaynaklı projeler
incelendiğinde Karo Çerçevesinin çoğunlukla bölgesel veya eyalet düzeyindeki sektörel
rekabetçiliğin de belirlenmesi için kullanılan bir model olduğu görülmektedir. 6 Küme Kuramı
konusuna oldukça kapsamlı bir yaklaşım getiren Kuah, kümelenme konusunun direk ilgili
olduğu aşağıda belirtilen üç temel konunun, bir başka ifade ile bileşenin olduğuna değinerek
bunlar arasındaki etkileşim ile “küme”nin oluştuğunu ortaya koymaktadır; 7
 Kümeler, İnovasyon ve Rekabet Avantajı
 Kümeler ve Yığılım Dışsallıkları
 Kümeler ve Bağlantıları

Şekil 4: Küme Performansının Belirleyicileri
Kaynak: “Kuah, A., T., H., “Cluster Theory and Practice: Advantages for the Small Bussiness Locating
in a Vibrant Cluster”, Warrington, 2002, s. 208’de yer alan çalışmalardan yararlanılarak üretilmiştir.

6

Sayın, M., “Bölgesel Rekabetçilik ve Kümelenme: Alanya Turizm Konaklama Sektörü Küme Analizleri ve Strateji Önerisi”,
(Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi), Ağustos, 2017, Isparta, s. 86.
7 Kuah, A., T., H., “Cluster Theory and Practice: Advantages for the Small Bussiness Locating in a Vibrant Cluster”, Journal of
Research in Marketing and Entrepreneurship, V:4, Issue:3, Warrington, 2002, s 207-208.
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Kuah aynı çalışmasında kümelere atfedilen “Olumlu Geribildirim” ile “Üretkenlik ve
Büyüme” şeklinde iki önemli etkenin olduğuna da dikkat çekmektedir. Kuah’ın küme
konusuna kuramsal düzeyde getirdiği bu yaklaşım Şekil 4’de kavramsal olarak sunulmaktadır.
1990’lardan itibaren “İçsel Unsurlara Dayalı Büyüme Kuramı”nın ve bu çerçevede
kalkınmanın kaynağının bölgeler olduğunun gündeme gelmesiyle bölgelerin stratejik
planlama için en ince ayrıntıda “yerel yeteneklerinin, değerlerinin, varlıklarının,
potansiyellerinin ve kapasitelerinin analiz edilerek kalkınma strateji belgelerinin hazırlanması
gerekliliği” ortaya konmuştur. Bu çerçevede Porter’ın “ekonominin haritası” olarak
adlandırdığı “küme”ler, önem kazanarak, bölgesel rekabet avantajı için “Küme Tabanlı
Kalkınma” ve bu doğrultuda hazırlanan “Kümelenme Strateji Belgesi” ve daha genel
kapsamda “Kümelenme Politikası“ önem kazanmıştır. Ayrıca, ulusal seviyede belirlenen
genel teşvik politikalarının bölgesel bazda yürütülen analizlere dayandırılmaması nedeniyle
yetersiz kalması ve hatta bazen rekabet avantajı taşımayan sektörlerin de teşvikler yoluyla
desteklenmesi, merkezi politikaların başarısızlığa uğramasına ve kaynakların israf edilmesine
neden olduğu ortaya konmuştur. “Küme Kuramı” kapsamında değinilen “yığılım ekonomileri,
rekabet avantajı ve inovasyon ile ağ yapılar”ın getirdiği “olumlu geri besleme ve üretkenlik”
konuları da “Küme Tabanlı Kalkınma Politikası“nı destekleyen unsurlar olarak başta ABD ve
AB olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin kalkınma gündeminde yer almıştır.
Küme Tabanlı Kalkınma Politikası, birçok ülkede farklı idari yönetim seviyelerinde farklı
şekillerde uygulanmaktadır. Ancak genelde, öncelikle ulusal veya bölgesel seviyede bir
“Küme Politikasının Geliştirildiği” ve daha sonra bölgesel ve yerel düzeyde mevcut veya
potansiyel kümeleri oluşturma ya da geliştirme amaçlı “Kümelenme Metodolojisi”nin
uygulandığı görülmektedir.8
1.2. Küme Yaklaşımının Uygulanması: Metodoloji
Uluslararası çeşitli deneyimler kapsamında Kümelenme Politikası için ortaya konulan
yaklaşım “küçük ve orta boy işletmelerin geliştirilmesine odaklanarak, belli bir coğrafi alanda
işletmeler arası değer zinciri ağlarının güçlendirilmesini ve işletmelerin ortak faaliyetlerinin
geliştirilmesini hedefleyen, farklı politika alanlarının kesişim alanında yer alan ve bu nedenle,
13
8

Sayın, M., a.g.e., s. 86.
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bazen ‘politikaların politikası’ olarak anılan bir saha olduğu” yönündedir. 9 Kümelenme
Politikasının operasyonel seviyede uygulanması ile ilgili metodoloji temelde “Küme Analizi”
ve “Küme Geliştirme” olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı
doğrultusunda sadece küme analizi ile ilgili metodolojinin ayrıntılarına yer verilmektedir.
a) Küme Analizi Aşaması: M. Porter ve Harvard Business School Ekibi, küme analizleri
alanında uluslararası düzeyde ilkleri temsil etmektedir ve bu ekip tarafından kullanılan
teknikler, yerel ekonominin küme sektörü bazında içsel unsurlarının farklı açılardan analiz
edilmesini öngörmektedir. Küme Analiz aşamasında, kümelenme için öncelikli sektörler
belirlendikten sonra küme geliştirme planının geliştirilmesi amacıyla “kümenin detaylı
analizini” içeren bir dizi çalışmalar yürütülmektedir. Harvard Business School uzmanları ile
Rekabetçilik Enstitüsü (The Competitiveness Institute; TCI) olarak bilinen, “küme
gönüllülerinin” küresel çapta oluşturduğu sivil toplum kuruluşu niteliğindeki ağ yapı
üyelerinin deneyimleri kapsamında, esas olarak; (i) Karo Çerçeve Modeli, (ii) Küme Haritası
(Makro Seviye Değer Zinciri Yapısı), (iii) Ağ Yapılanma Analizi yöntemlerinin, bulguları
birbirini teyit edecek şekilde kullanıldığı görülmektedir.
Bunların dışında Küme Analizi amacıyla, bazı uygulamalarda, sektörün ayrıntılı analizini
içeren araştırmaların yanı sıra, “Değer Zinciri Analizi, Kıyaslama, İşletme Tanılama, Sektörel
araştırma” gibi yöntemlerin de kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu yöntemler “Karo
Çerçeve Modeli ile Küme Haritası Oluşturma” yöntemlerini desteklemek ve içsel unsurların
ayrıntılı analizini sağlamak üzere kullanılmaktadır.
(i) Karo Çerçeve Modelinin Oluşturulması: Porter’ın 1990 yılında yayınlanan “Ulusların
Rekabet Avantajı” isimli kitabında gündeme getirdiği “Karo Çerçeve Modeli”, bir sektörle ilgili
olarak içsel unsurların analizi hakkında bir çerçeve sunulması ile söz konusu sektörün ulusal
ve bölgesel rekabetçilik seviyesinin ortaya konmasına ilişkin değerlendirmeler yapılmasına
imkan tanımaktadır. Bu kapsamda Karo Çerçeve Modelinin analizi için modelin kapsadığı dört
ana unsur ve iki destek unsurla ilgili ayrıntılı analiz işlemi, yerine getirilmesi gereken ilk
eylemdir. Karo Çerçeve Modelinin sahada uygulanması esnasında, Şekil 5’de sunulan
modelin içerdiği unsurların “yarı - yapısal mülakat” tekniği ya da “odak grup” tekniğinden
9Ekonomi

Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)), Merkezi Finans ve Sözleşme Birimi, “Türkiye için Kümelenme
Politikasının Geliştirilmesi”, DTM (AB Fonlu Proje Dokümanı), Ankara, 2009, s. 20-21.
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yararlanılarak ayrıntılı hazırlanmış soru formları vasıtasıyla, içsel unsurların mümkün
olabildiği ölçüde analiz edilmesinde yarar görülmektedir.
Analiz bulguları kapsamında, firma girdi koşulları, talep koşulları, firma stratejileri,
destekleyici organizasyonlar

ile

hükümetin

yaklaşımı gibi

hususlar

göz

önünde

bulundurularak iş ortamı çevresinin kalitesine ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda
belirlenen eksikliklerin strateji planına yansıtılarak bir eylem planı çerçevesinde, belli bir
zaman diliminde ve bütçe ile giderilmesine yönelik planlama ve programlama işlemleri yerine
getirilmektedir.
Şekil 5’de belirtilen Karo Çerçeve Modelinin odağında söz konusu dört ana unsur ve iki
yardımcı unsurun etkileşimli çalışması sonucu “Rekabet Avantajı” oluşmaktadır. Ancak küme
yazınında bazı bilim insanları ya da uygulamacıların kümenin odağına “Rekabet Avantajı”
ifadesi yerine direk olarak “Ar-Ge ve İnovasyon” kavramını yerleştirdiği görülmektedir. “ArGe ve İnovasyon”un Karo Çerçeve modelinin odağına yerleştirilme nedeni, kesit (crosscutting) bir alan konusu olan Ar-Ge ve İnovasyonun, Karo Çerçeve Modelinin tüm
unsurlarının etkin çalışmasına katkı sağlayacak bir nitelik taşımasından kaynaklanmaktadır.
Bu yaklaşım kapsamında, Karo Çerçeve Modelinin analizi kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon
için daha ayrıntılı analiz gerçekleştirildiği, üniversite ve iş dünyası ilişkilerinin incelenmesine
özel vurgu yapıldığı belirlenmiştir.
Şekil 6’da da izlenebileceği gibi Ar-Ge ve İnovasyon süreci toplumda bazı ihtiyaçların
karşılanması ile ilgili olmalıdır. Akademik dünya Ar-Ge çalışmasını ticarileşmeye uygun bir
ürün için gerçekleştirmelidir. Ar-Ge’nin ihtiyaç durumuna göre daha ileri safhaları da olabilir
ve bundan sonraki süreçte patentleme ve iş geliştirme eylemleri yer almalıdır. Reklam,
tanıtım satış gibi eylemler ile döngü tamamlanarak yeni Ar-Ge çalışmalarına yeni fikirlerin
gelişmesine de temel hazırlayabilmelidir. Bu kapsamda Karo Çerçeve Modeli tekrar
değerlendirildiğinde üniversite ve iş dünyası ilişkilerinin önemi, Ar-Ge ve İnovasyonun gerek
işletme düzeyinde gerek yerel ekonomi düzeyinde büyümeye ve kalkınmaya katkısı bir kez
daha netlik kazanmaktadır.

15
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Şekil 5: Küme Rekabetçiliğine İlişkin Karo Çerçeve Modeli
Kaynaklar: (1) Porter, M., E., “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review,
Boston, March - April, 1990, s.79.
(2) Economic Competitiveness Group, “Clusters and Clustering”, GAP Girişimci Destekleme
Merkezleri Projesi Kümelenme Eğitim Notları (GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve UNDP Tarafından
Yürütülen AB Fonlu Proje), Ankara, Mart 2007.

Şekil 6: İhtiyaçlardan Kaynaklanan Ürün Geliştirme ve İnovasyon Süreci
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(ii) Küme Haritasının Oluşturulması: Porter, küme yapısının, “değer zinciri
organizasyonunun alternatif yolu” olduğunu ileri sürerek, küme oyuncuları arasındaki mal ve
hizmet akımını sergileyen “Küme Haritası Modeli”ni “sektörün anatomisi” olarak
adlandırmaktadır.10 Porter ve onun çalışmalarını devam ettiren Harvard Business School
uzmanları ile Avrupa Komisyonu fonuyla yürütülen birçok yerel ve sektörel kalkınma
projelerinin uzmanları, küme analizi ve stratejisi ile ilgili çeşitli ülkelerde yürüttükleri
çalışmalarda Karo Çerçevesi Modelinin yanı sıra, Şekil 7’de belirtilen “Küme Haritası”nı da
“makro seviye değer zincir yapılanması”nı gösteren bir model olarak değerlendirmekteler.
Küme haritası, bünyesinde yer alan küme oyuncuları ve onların kendi aralarındaki ilişkileri
ortaya koyması nedeniyle, Karo Çerçevesiyle beraber onun tamamlayıcısı olarak
kullanılmaktadır. 11

Şekil 7: Küme Haritası (Makro Seviye Değer Zinciri Haritası)
Kaynak: Economic Competitiveness Group, “Clusters and Clustering”, GAP Girişimci Destekleme
Merkezleri Projesi Kümelenme Eğitim Notları(GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve UNDP Tarafından
Yürütülen AB Fonlu Proje ), Mart 2007.

10

Porter, M., E., a.g.m., November December 1998-a, , s. 79-80,
CompetitivenessGroup, “Clusters and Clustering”, GAP Girişimci Destekleme Merkezleri Projesi Kümelenme
Eğitim Notları (GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve UNDP Tarafından Yürütülen AB Fonlu Proje ), Ankara, Mart 2007.

11Economic
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(iv)Küme Ağ Yapılanma Şemasının Oluşturulması: Küme Kuramı ile ilgili bölümde de
değinildiği üzere fiziki ya da insan ilişkilerine dayalı bağlantılar kümenin omurgasını
oluşturmaktadır. Çünkü kümede yığılımların yarattığı ekonomi, ağ bağlantılarının
ekonomisiyle birleşerek güçlü bir küme oluşumu sağlamaktadır. Porter’ın Karo Modelinde
belirttiği dört ana unsur ile iki destekleyici unsur, söz konusu bağlantılar ile başarılı ve etkin
çalışır duruma gelmekte ve kümenin üretkenliğini artırmaktadır. Bu kapsamda küme
oyuncuları arasındaki yatay ve dikey bağlantıların ortaya konması amacıyla “Küme
Haritalama” ya da “Küme Ağ Yapılanma” şeması olarak anılan bir analiz yerine
getirilmektedir (Şekil 8). Bu çerçevede küme iç dinamizmini ortaya koymak üzere işletmelerin
temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin saha araştırması yürütülmektedir.

Şekil 8: Küme Ağ Yapılanma Şeması ve Küme Oyuncuları
b) Küme Geliştirme Aşaması: Küme geliştirme aşamasının temel eylemi, formal
lisanda bazen “Stratejik Yol haritası” olarak anılan “Küme Geliştirme Strateji Planı”nın
tasarlanmasıdır. Bu çerçevede yararlanılan teknik, stratejik planlama tekniğidir. “Küme
Geliştirme Strateji Planı” küme analiz aşamasında belirlenen temel müdahale alanlarını bir
başka ifade ile küme stratejik hedeflerini esas almakta olup, kısa, orta, uzun vadeli eylemleri
kapsamaktadır. Bu konu, Projenin bir sonraki aşamasında ayrıntılı bir biçimde ele alınarak
18

“Maraş Biberi Küme Geliştirme Strateji Planı” hazırlanacaktır.
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2.

MARAŞ BİBERİ KÜME ANALİZ METODOLOJİSİ
Maraş biber kümesinin analizi amacıyla öncelikle ikincil verilerin araştırılması

gerçekleştirilerek Türkiye’de ve Dünyada Biber Üretimine ilişkin mevcut durum bazı
istatistiksel verilerle ortaya konmuştur. Buna ilave olarak Maraş Biber Kümesinin iktisadi
alanı olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis illerine ilişkin
istatistiki veriler ortaya konularak sahada bazı analizler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya
paralel olarak M. Porter ve ekibini oluşturan Harvard Business School Uzmanları tarafından
geliştirilerek, 2000’lerden sonra dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılan küme
analiz tekniklerinden Karo Çerçeve Modeli ile Küme Haritası (Makro Seviye Değer Zinciri
Yapısı) Oluşturma araçlarından yararlanılmıştır. Küme yaklaşımı, “İçsel Unsurlara Dayalı
Büyüme

Kuramı”nı

temel

aldığı

için

projede,

“kümenin

ayrıntılı

analizlerinin

gerçekleştirilmesi” benimsenmiştir. Bu çerçevede “Karo Çerçeve Modeli” ile “Küme Haritası
Oluşturma” yöntemlerinin bulguları, diğer ayrıntılı saha çalışmasıyla yürütülen analiz
yöntemlerinin bulgularıyla beraber değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda Kırmızı Biber Küme Analiz metodolojisi Şekil 9’da da belirtildiği üzere
aşağıdaki yöntemleri kapsayan analizler ile gerçekleştirilmiştir;
(i) Türkiye’de ve Dünyada Kırmızı Biberinin Üretimine İlişkin İkincil Veri Araştırması
(ii) Karo Çerçeve Modelinin Oluşturulması
(iii) Küme Haritasının Oluşturulması
(iv) Değer Zinciri Analizi
(v) Kıyaslama Çalışması
(vi) İşletme Tanı Çalışması
(vii) Tüketici Beklentisi ve Marka Algı Araştırması

19
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Şekil 9: Kırmızı Biber Küme Analiz Metodolojisi
Küme analizine ilişkin yürütülen çalışmaların temelinde ilk aşamada yapılan ikincil
veri araştırması yer almaktadır. İkincil veri araştırmasıyla bölgede, Türkiye’de ve dünyada
kırmızı biber üretimine ilişkin mevcut durumu ortaya koyan masa başı araştırmaları
yürütülmüştür. Şekil 9’da Küme Analiz yöntemi olarak değinilen iki yöntem için “yöntemin
amacı, uygulanması, varsayımları ile uygulama sonucu ulaşılan bulgular” konuyla ilgili
bölümlerde ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Bunların yanı sıra, diğer analiz yöntemleri olan
işletme tanılama, kıyaslama, değer zinciri analizi ve sektör araştırması çalışmalarının bulguları
da göz önünde bulundurularak birlikte değerlendirmeler yapılmıştır.
2.1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KIRMIZIBİBER ÜRETİMİ
XX. yüzyıl başlarında pazar ekonomisi koşullarında dünya ticaretinde tutunmaya çalışan
kırmızı biberin önemli sorunlarından birisi, üretimde standartlaşmayla ilgiliydi. Bu konuda
bahçe bitkileri alanında çalışan bilim adamı Dr. Fabian Garcia’nın yaptığı çalışmalar
kırmızıbiber üretiminde standartlaşmanın sağlanması açısından oldukça kaydadeğer olarak
değerlendirilmektedir. 12 Buna ilave olarak kırmızı biberle ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen ve
bu alanda yüzden fazla makale ve altı adet kitap yayınlamış olan ve Yeni Meksika Devlet
20
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Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

marasbiberikumelenmesi.org

Üniversitesinde yer alan “Kırmızıbiber Enstitüsü”nün kurucusu, “kırmızı biber adam (chile
man)” olarak bilinen Paul Bosland’ın da kırmızı biberin üretimi ve ticarileştirilmesine ilişkin
çeşitli araştırma çalışmaları bulunmaktadır. Bu çerçevede Bosland tarafından kırmızı biber
üretimine ilişkin önemli sorunlar arasında, kırmızı biberin çeşitli türlerinin bulunduğu,
çiftçilerin bu türlerle ilgili bilgi sahibi olmadığı ve buna bağlı olarak yaygınlaşma sorunu
yaşandığı hususları önemle kaydedilmektedir. 13
Günümüzde, dünya yaş biber üretiminin yaklaşık %30’u Asya’da geri kalanı da Amerika,
Afrika ve Avrupa’da gerçekleşmektedir. Asya kıtasında ise, Çin ve Hindistan biber üretiminde
yoğunlaşan ülkelerin başında gelmektedir. Avrupa’da kırmızıbiber üretiminde ilk sırada yer
alan ülkeler Türkiye, İspanya ve Macaristan’dır. Dünya biber piyasasında Çin’in çok önemli bir
ağırlığı bulunmaktadır ve Çin, üretimdeki bu ağırlığını yıllar itibariyle artırmayı
sürdürmektedir.1980’li yılların başında İspanya, İtalya ve Romanya ilk onda yer alırken, son
dönemlerde İtalya ve Romanya’nın ilk on içerisinden düştüğü gözlenmiştir. Buna ilave olarak
son yirmi yıllık süreçte Cezayir, Tunus, Mısır gibi kuzey Afrika ülkeleri kendini göstermeye
başlamıştır. ABD ve Endonezya da biber üretiminde önemli ülkeler arasında yer almakla
beraber, Çin, Meksika, Türkiye ve Endonezya sürekli olarak üretimini arttıran ülke
konumundadır. 14
Kurutulmuş pul biber üretimi ile ilgili yapılan incelemeler ve değerlendirmeler
sonucunda, Ön Asya ülkelerinin ön planda olduğunu ortaya konmaktadır. 1980’lerde
başlayan ve sonuçları somut olarak 1990’larda daha somut gözlenen küreselleşme eğilimi ve
bunun dünya ticaretine yansımalarıyla piyasaya yeni aktör ülkeler girmeye başlamıştır. 15
Dünya biber üretiminde ön sıralarda olan Türkiye, pul biber üretiminde ilk on ülke
listesine girememektedir. 16 Her ne kadar kırmızıbiber pazarı damak tadı olarak daha çok
Amerika ve Asya kıtası ile özdeşleşmiş olsa da, günümüzde Avrupa pazarı da üreticiler için
halen önemlidir. Hollanda Dışişleri Bakanlığının bir birimi olarak çalışan “İthalatı Destekleme
Merkezi (Center fort he Promotion of Imports )” tarafından 2009 yılında yayınlanan “AB’de
Baharat ve Şifalı Ot Pazarı” başlıklı raporda AB’nin baharat ve şifalı ot pazarında en önemli
13

https://conference.ifas.ufl.edu/ecosystem/bosland.htm (erişim tarihi: 21.10.2017)
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize (erişim tarihi: 21.10.2017)
15
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize (erişim tarihi: 21.10.2017)
16
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize (erişim tarihi: 21.10.2017)
14
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bölge olduğu kaydedilmektedir. Bu çerçevede konuyla ilgili istatistikler de üretimin her yıl
arttığını göstermektedir. 17
Dünyada üretilen 12.000.000 ton biberin yaklaşık % 23’ü Çin de, % 10’u Türkiye’de, %
9’u Nijerya’da üretilmektedir. Ancak Türkiye’deki üretimin de sadece % 8’i pul biber ve aynı
gruptaki ürünleri kapsamındadır. 18Kırmızıbiber, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta
olmak üzere, Türkiye’nin her bölgesinde tüketilen ve ülke ekonomisinde önemli yeri olan bir
baharat çeşididir. Ülkemizde kırmızıbiber ekim alanının yaklaşık % 48’i ve üretimin ise % 65’i
Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde biber yetiştiriciliği,
çoğunlukla kuru kırmızıbiber üretimi amacıyla yapılmakta olup, elde edilen ürünler baharat
ürünü olarak pul ve toz biber üretiminde kullanılmaktadır. 19 TÜİK verilerinde yeniden
düzenleme yapılarak üretilen istatistikler çerçevesinde, 2016 yılı verilerine göre Türkiye’deki
kırmızıbiberin toplam ekim alanı 122 415 dekar, üretimi 228 531 ton ve verimliliği ise 1,87
ton/da olarak kaydedilmiştir. Bahse konu istatistikler kapsamında kırmızıbiber ekim ve
üretiminde son yirmi yıllık süreç içerisinde, ekim alanlarının yaklaşık iki katına çıktığı,
üretiminin on beş kat arttığı görülmektedir. 20
2.2. KÜME REKABETÇİLİĞİ İÇİN KARO ÇERÇEVE ANALİZİ
Küme oluşturma çalışmalarında “Karo Çerçeve Modeli”, daha önce de değinildiği üzere,
küme rekabetçiliğini ortaya koyan bir analiz yöntemi olarak 2000’li yıllardan itibaren yaygın
bir şekilde birçok ülkede kullanılmaya başlanmıştır. Bu bölümde Karo Çerçeve Modelinin
kullanım amacı, nasıl uygulandığı, varsayımları ve uygulama sonucu ulaşılan bulgulara yer
verilmektedir.
2.2.1. Karo Çerçeve Analizinin Amacı
Karo Çerçeve Modeli ve bunun üzerinden yürütülen analiz, Porter tarafından temelde
“ulusların rekabetçiliği”ni belirlemek üzere geliştirilmiş bir analiz yöntemi olmakla beraber,
2000’den itibaren ABD’de ve daha sonra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yürütülen
17

http://www.greenfoodec.eu/documents/The_spices_and_herbs_market_in_the_EU.pdf, s. 2,
(erişim 21.10.2017)
18
http://www.gencziraat.com/Bahce-Bitkileri/Acik-Tarlada-Biber-Yetistiriciligi-7.html
(erişim 21.10.2017)
19
Akbay, C., Boz, İ., Tiryaki, G., Y., Candemir, S., Arpacı, B., B., “Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde
Kırmızıbiberin Üretim Yapısı ve Kurutma Yöntemleri”, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 15(2), 2012, s. 3.
20
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=72 (erişim: 21.10.2017)
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uygulamaların ardından, söz konusu modelin bölgesel rekabetçilik için daha uygun bir model
olduğu ve bu amaca yönelik daha verimli sonuçlar üretilebileceği görüşleri ortaya konmuştur.
Karo Çerçeve Modelinin kökünde Porter’ın 1979 yılında firma rekabetçiliğini belirlemek
amacıyla geliştirdiği “Beş Güç Modeli” yer almaktadır. Porter, Beş Güç Modelini daha sonra
yerel ekonomi için genelleyerek ve ayrıca “Stratejik Planlama” için kullanılan GZFT
Tekniğinden de faydalanarak Karo Çerçeve Modelini tasarlamış ve geliştirmiştir. Bu
kapsamda Karo Çerçeve Modelinin özünde, “konu başlıkları belirlenerek yönlendirilmiş bir
GZFT” uygulaması olduğuna daha önce de değinilmişti. Model kapsamında konu başlıkları
olarak atıfta bulunulan hususlar Karo Modelinin aşağıda ilk dört sırada belirtilen temel
unsurları ile takip eden sırada yer alan iki destekleyici unsuruna ilişkindir;
a) Firmalar için girdi koşulları
b) Destekleyici kurum ve kuruluşlar
c) Firma stratejileri, yerel rekabet ve işbirliği ortamı
d) Talep koşulları ve talebin yapısı
e) Şans Unsuru (işbirliği kurumlarının yapısı, sosyal sermaye, v.b.)
f) Hükümetin Rolü
Bu çerçevede Maraş Biber Sektörünün Karo Çerçeve Modeli çerçevesinde analiz
edilmesinin amacı, “Karo Çerçeve Modelinin yukarıda değinilen dört ana unsuru ile iki destek
unsuru kapsamında ayrıntılı olarak incelenerek, sektörün ileriye yönelik hazırlanan stratejik
yol haritasına girdi temin etmesini sağlamak üzere, avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin ortaya
konmasını sağlamak” olarak belirlenmiştir.
2.2.2. Karo Çerçeve Modelinin Analizi için İzlenen Yöntem
Karo Çerçeve Modelinin yukarıda değinilen dört ana unsuru ve iki destekleyici
unsurunun analizi amacıyla sektörün kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ile
üniversitelerde yer alan ve ayrıntılı kurum listesinin çalışmanın Ek’inde takdim edildiği, bütün
paydaşları davet edilerek toplam altmış beş kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda
odak grup yöntemi uygulanmıştır. 03.08.2017 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen
toplantıda “Odak Grup” masalarında farklı kurumların temsilcilerinin yer aldığı, karma
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oturma sisteminde katılımcılar tarafından, Karo Çerçeve modelinin her unsuru ve onun alt
detayı ile ilgili olarak kendi aralarında görüş alış verişi yürüterek belirlenen ölçütlerin
puanlamasını Likert ölçeğinde 1 (en düşük) ve 5 (en yüksek) olacak şekilde değerlendirmeleri
istenmiştir. Daha sonra bütün katılımcıların verdikleri puanların ortalaması alınarak her ölçüt
için genel ortalama bir puan belirlenmiştir. Katılımcılar tarafından ortaya konulan “genel
ortalama puan”ın, “3”ün altında olması durumunda konu, “dezavantajlı”, yani müdahale
gerektiren, “3”ün üzerinde olması durumunda da “geliştirilmesinde yarar olan” avantajlı
konu olarak değerlendirilmiştir. Böylece “Biber Kümesi Sorun Alanları”nın belirlenmesine
yönelik kayda değer bulgulara ulaşılmıştır.
Bunun yanısıra Karo Çerçeve Modelinin odağında yer alan “Rekabet Avantajı” kavramı,
bazı bilim insanları ve uygulamacılar tarafından “Ar-Ge ve İnovasyon”un önemini vurgulamak
üzere “Ar-Ge ve İnovasyon” şeklinde değiştirildiği ve uygulamada da Ar-Ge ve inovasyon için
özel analiz çalışmalarının yürütüldüğüne, çalışmanın küme kavramının tanıtıldığı bölümde de
değinilmişti.
Küme yaklaşımının yerel ve bölgesel kalkınmada uygulanması ile ilgili deneyimler
yaklaşık yirmi yıldan fazla süreye uzanmaktadır. Bu süreçte uluslararası küme uygulamalarına
ilişkin deneyimler incelendiğinde kümenin başarısının ardında “Ar-Ge ve İnovasyon” un
rolünün oldukça önem taşıdığı görülmektedir. Bu kapsamda Karo Çerçeve Modelinin
odağında yer alan “Rekabet Avantajı” kavramının yerine “Ar-Ge ve İnovasyon” kavramını
oturtarak, üniversite ve iş dünyası ilişkilerinin vurgulandığı, Ar-Ge ve İnovasyon odaklı bir
yaklaşım ile analiz çalışması yürütülmesinin, son yıllardaki evrensel eğilimler de göz önünde
bulundurularak daha uygun olacağı düşünülmüştür (Şekil 10).

24

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

marasbiberikumelenmesi.org

Şekil 10: Karo Çerçeve Modelinde Ar-Ge ve İnovasyon Vurgusu
Bu çerçevede Karo Çerçeve Modeli ile ilgili analizi desteklemek üzere “Ar-Ge ve
İnovasyon” un mevcut durumuyla potansiyelini değerlendirmek amacıyla özel bir analiz
çalışması daha gerçekleştirilmiştir. 10.08.2017 tarihinde Gaziantep’de paydaşlar ve sektör
temsilcilerinden oluşan otuz üç kişinin katılımıyla ve Odak Grup yöntemiyle gerçekleştirilen
toplantıda sektörde ihtiyaca yönelik makine, ekipman ve yeni ürün geliştirilmesi ile ilgili
olarak iki konuya odaklanılmıştır. Odak Grup Toplantısının katılımcılarına aşağıda belirtilen
dört ana başlık altında yer alan on üç sorudan oluşan bir anket uygulaması gerçekleştirilerek,
katılımcılardan, “1” puan en düşük, “5 puan” en yüksek olmak üzere anket sorularını
değerlendirmeleri talep edilmiştir;
 Ar-Ge ve İnovasyon için Araştırma Merkezlerinin Yeterliliği
 Ar-Ge ve İnovasyon için Eleman Kapasitesi
 Ar-Ge ve İnovasyona Yönelik Destekler
 Ar-Ge ve İnovasyon için Destekleyici Kurum ve Kuruluşlar
Karo Çerçeve Modeli unsurlarına ilişkin ölçütlerin değerlendirilmesinde kullanılan “5
puan” üzerinden en az “3 puan” toplandığı takdirde “sektörün avantajlı kabul edilebileceği”
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varsayımı bu anketin değerlendirilmesinde de aynen devam ettirilmiş ve sektörün avantaj ya
da dezavantaj taşıdığı bu kapsamda ortaya konmuştur.
2.2.3. Karo Çerçeve Modeli Analizine İlişkin Varsayımlar
Modelin temel varsayımı; Karo Çerçeve Modelinin dört ana unsuru ile iki destek
unsurunun, yerel rekabetçiliği temsil eden her hususu içerdiğine ilişkindir. Bir başka ifade ile
odak grupların tartışmalarına temel teşkil eden ve her unsurun altında yer alan alt konuların
yerel rekabetçiliği ayrıntılarıyla temsil ettiği düşünülmekte ve bu çerçevede yapılan
değerlendirmelerin sonucu verilen puanların sektörün rekabetçilik seviyesini ifade eden
puanlar olduğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu modelin önemli bir varsayımı, yine
“verilen puanların katılımcıların tarafsız algılarını içerdiği” yönündedir. Buna ilave olarak
benzer kapsam ve içerikte hazırlanan ve gerçekleştirilen “Ar-Ge ve İnovasyon Anketi”nin
katılımcılar tarafından puanlanması ve değerlendirilmesinde de, “katılımcıların tarafsız
algılarını taşındığı” varsayımı yer almaktadır.
2.2.4. Karo Çerçeve Analizi Kapsamında Ulaşılan Bulgular
Karo Çerçeve Modeli Analizine katılan paydaşların değerlendirmeleri sonucu her unsur
için elde edilen ortalama değerler Şekil 11’de sunulan grafikte ortaya konmaktadır. Şekilde
de belirtildiği üzere katılımcılar Karo Çerçeve Modelinin temel unsurları arasında yer alan
“Firma Stratejileri ve Yerel Rekabet Ortamı” için en düşük seviyede, “Talep Koşulları ve
Talebin Yapısı” için ise ortalama seviyesinde bir değerlendirme yapmışlardır. Bu kapsamda,
karo çerçeve modelini oluşturan tüm unsurlar için katılımcılar bölge potansiyelinin düşük
seviyede olduğunu düşünmektedirler. Karo Çerçeve Analizine ilişkin genel görünüm Şekil
12’de takdim edilmiştir.
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Girdi Koşulları
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2
1
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2,4

2,4

2,0
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Destekleyici Kurum
ve Kuruluşlar

Firma Stratejileri ve
Yerel Rekabet
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3,1
Talep Koşulları ve
Talebin Yapısı

Şekil 11: Karo Çerçeve Modeli Unsurlarının Paydaşlar Tarafından Değerlendirilmesi
“Girdi Koşulları” ile ilgili olarak puanlamaların sergilendiği Tablo 1’de belirtildiği gibi, en
yüksek değerlendirme, “işletmelerin yeni pazarlar ve müşteriler hakkında bilgiye ulaşabilmesi”
ile ilgilidir. Bunun yanı sıra, “ürünlerin kurutulmasına yönelik teknolojinin (kurutma makinesi)
yaygın kullanımı” konusunda en düşük değerlendirme yapılmıştır. Ancak girdi koşulları ile
ilgili ortaya konulan genel ortalamanın “2,4” ile, bu yöntem için “avantajlı olma” sınırı olarak
belirlenen eşiğin oldukça altına inmesi, bu alanda katledilmesi gereken oldukça fazla mesafe
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.
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Tablo 1: Girdi Koşulları ile İlgili Değerlendirmeler (tam puan 5 üzerinden)
Girdi Koşulları için Ölçütler

GİRDİ
KOŞULLARI

Puan

1. Biber üretiminin geliştirilmesine yönelik mali destek yeterliliği

1,8

2. Çiftçilerin yeni pazarlar ve müşteriler hakkında bilgiye ulaşabilmesi

1,8

3. İşletmelerin yeni pazarlar ve müşteriler hakkında bilgiye ulaşabilmesi

3,1

4. Yeni pazarlar ve müşteriler için nitelikli insan gücüne erişim

2,3

5. Ürünlerin işlenmesi ve sanayi ürünü haline gelmesine yönelik araştırma ve
geliştirme için mali kaynaklara erişim

2,0

6. Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda nitelikli işgücü bulunulabilmesi

2,1

7. Çiftçilerin kaliteli ve sürdürülebilir hammadde arzının mümkün olması

2,7

8. İşletmelerin kaliteli ve sürdürülebilir hammadde arzının mümkün olması

2,8

9. Biber üretim aşamasında yeterli işgücü olanağının mevcut olması

2,4

10. Biber işleme aşamasında yeterli işgücü olanağının mevcut olması

2,9

11. Teknolojik gelişimin izlenebilmesi ve işletmede yeni teknolojilere yer
verilebilmesi

2,4

12. Ürünlerin kurutulmasına yönelik teknolojinin (kurutma makinesi) yaygın
kullanımı

1,6

13. İşletmelerde, kullanılan hammaddelerin geriye doğru izlenebilirliğinin
yapılabilmesi

1,8

14. Çiftçilerin, biber yetiştiriciliğinde “ekim ve dikim faaliyetleri çerçevesinde”
uyulması gereken teknik şartlara uyması

2,9

15. Çiftçilerin, biber yetiştiriciliğinde “yetiştiricilik faaliyetleri çerçevesinde”
uyulması gereken teknik şartlara uyması

2,9

16. Çiftçilerin, biber yetiştiriciliğinde “hasat faaliyetleri çerçevesinde” uyulması
gereken teknik şartlara uyması

2,8

17. Çiftçilerin, biber yetiştiriciliğinde “nakliye-ulaşım faaliyetleri çerçevesinde”
uyulması gereken teknik şartlara uyması

2,9

18. Biber işletmelerinde, gerekli teknik şartlara uyulması

2,5

19. Çiftçiler ve çalışanlarının eğitim destek hizmeti alması

2,0

20. İşletmeler ve çalışanlarının mesleki eğitim hizmeti alması

2,2

ORTALAMA

2,4
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Katılımcılar “Destekleyici Kurum ve Kuruluşlar” başlığı altında “üretim geliştirme
hizmetleri veren kurum, kuruluş veya firmaların mevcut olması” ile ilgili ölçüt için en yüksek
puanı vermiş olmalarına rağmen, bu puan yine de bu yöntemin uygulanması için belirlenen
“avantajlı olma” eşiğini ancak yakalayabilmiştir. Yine bu başlık altında “sektör geneli ve
Üniversite ile işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli maddi destekler” hakkında, “1,8” şeklinde
oldukça düşük seviyede değerlendirme yapılması, üniversite ve iş dünyasının kopukluğunu
bir kez daha sergilemektedir (Tablo 2). Katılımcıların bu yaklaşımı, çalışmanın bundan sonraki
aşamalarında

önemle

göz

önünde

bulundurulması

gereken

bir

husus

olarak

değerlendirilmektedir.
Tablo 2: Destekleyici Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili Değerlendirmeler (tam puan 5 üzerinden)
Desteleyici Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili Ölçütler

DESTEKLEYİCİ
KURUM VE
KURULUŞLAR

Puan

1. Üretim geliştirme hizmetleri veren kurum, kuruluş veya firmaların mevcut
olması

3,0

2. Yenilikçilik (yeni ürünler, üretim / işleme yöntemleri vb) konusunda
danışmanlık sağlayan ya da yönlendiren kurum ve kuruluşların mevcut olması

2,5

3. Çiftçiler için eğitim hizmetleri veren kurum ve kuruluşların mevcut olması

2,7

4. İşletmeler için eğitim hizmetleri veren kurum ve kuruluşların mevcut
olması

2,4

5. Pazarlama ve tanıtım konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşların
mevcut olması

2,1

6. İşletmelerin markalaşması konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşların
mevcut olması

2,1

7. Çiftçiler için mali destek araçları konusunda bilgilendirme yapan kurum ve
kuruluşların mevcut olması

2,3

8. İşletmeler için mali destek araçları konusunda bilgilendirme yapan kurum
ve kuruluşların mevcut olması

2,9

9. Desteklerden yararlanmak için zorunlu hale gelmeye başlayan “proje
hazırlama” konusunda destek sağlayan kurum ve kuruluşların mevcut olması

2,5

10. Sektör geneli ve Üniversite ile işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli maddi
desteğin mevcut olması

1,8

ORTALAMA

2,4
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Katılımcılar, “Firma Stratejileri ve Yerel Rekabet Ortamı” hakkında “biber üreticileri
(çiftçiler) arasında işbirliği ve diyalogun olması” ile ilgili ortalama seviyede, “dış pazarlara
açılım konusunda (ortak pazarlama) işletmeler arasında işbirliği olması” ile ilgili en düşük
seviyede değerlendirmede bulunmuşlardır (Tablo 3). Ancak bu başlık altında “5 “puan
üzerinden “2,4” olarak genel ortalamaya ulaşılması, firma stratejileri ve yerel rekabet ortamı
konusunun oldukça zayıf olduğunu işaret etmektedir.
Tablo 3: Firma Stratejileri ve Yerel Rekabet Ortamı ile İlgili Değerlendirmeler
(tam puan 5 üzerinden)
Firma Stratejileri ve Yerel Rekabet Ortamı ile İlgili Ölçütler

FİRMA
STRATEJİLERİ
VE YEREL
REKABET
ORTAMI

Puan

1. Biber üreticileri (çiftçiler) arasında işbirliği ve diyalog olması

3,1

2. İşletmeler arasında işbirliği ve diyalog olması

2,2

3. Dış pazarlara açılım konusunda (ortak pazarlama) işletmeler arasında
işbirliği olması

1,3

4. İşletmeler arasında işbirliği ve diyalogu geliştirmek üzere mali destek
programları olması

1,8

5. Ortak pazarlama konusunda mali destek fonların olması

1,8

6. Ortak tedarik (mal veya hizmet için) girişimlerini destekleyen fonların
olması

1,7

ORTALAMA

2,0

“Talep Koşulları ve Talebin Yapısı” ile ilgili ifadelerden bazıları tüm sorular içerisinde en
yüksek seviyede değerlendirilmiştir. Katılımcılar tarafından, “kırmızı biber için son mamul
olarak ulusal düzeyde talep olması” ve “gıda sektöründe kullanılmak üzere, kırmızı biber için
ara mamul olarak (sucuk, çiğköfte, çemen, v.b) ulusal düzeyde talep olması” gibi konulara
yüksek puan verildiği görülmektedir. Diğer taraftan, talep koşulları ve talebin yapısı başlığı
altında “kırmızıbiber için ara mamul olarak (sucuk, çiğköfte, çemen, v.b) yurt dışı
piyasalardan talep olması” ölçütü en düşük seviyede değerlendirilen husustur (Tablo 4). Bu
çerçevede bahse konu bulguların, yurt dışında kültürel olarak kırmızı biberi mutfakta
kullanmaya yatkın ülkelere ihracat amaçlı yerine getirilmesi gereken faaliyetlerle ilgili olarak
mesaj ilettiği düşünülmektedir.
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Tablo 4: Talep Koşulları ve Talebin Yapısı ile İlgili Değerlendirmeler
(tam puan 5 üzerinden)
Talep Koşulları ve Talebin Yapısı ile İlgili Ölçütler

TALEP
KOŞULLARI
VE TALEBİN
YAPISI

Puan

1. Gıda sektöründe kullanılmak üzere, kırmızıbiber için ara mamul olarak
ulusal düzeyde talep olması (sucuk, çiğköfte, çemen, v.b)

3,7

2. Kırmızıbiber için son mamul olarak ulusal düzeyde talep olması

3,8

3. Kırmızıbiber için ara mamul olarak yurt dışı piyasalardan talep olması
(sucuk, çiğköfte, çemen, v.b)

2,5

4. Kırmızıbiber için son mamul olarak yurt dışı piyasalardan talep olması

2,9

5. Ulusal talep yapısında sürekli değişiklik olabilmesi

2,9

6. Genel talebin artması durumunda halen karşılayabilecek arz koşullarının
yeterli olması

2,7

ORTALAMA

3,1

“Sektörde Güven ve İşbirliği” unsuru ile ilgili olarak “çiftçiler arası güven ve işbirliği”
hususu, katılımcılar tarafından ortalama seviyede, “sektör ve Üniversite işbirliği seviyesi”
ifadesini ise en düşük seviyede değerlendirmişlerdir (Tablo 5). Bunun yanı sıra “Sektörde
Güven ve İşbirliği” ile ilgili diğer ölçütler de ortalamanın oldukça altında olup, genel
ortalamanın “5” puan üzerinden “2,2” olarak değerlendirilmesi, bu konuda oldukça çaba
gösterilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Katılımcılar, “Kamu Kurumlarının Rolü” unsuru konusunda ortaya konulan iki ölçütü
değerlendirmiştir. Bu ifadeler arasından “kamu kurumlarının bürokratik işlemlerin
sadeleştirilmesine yönelik girişimlerde bulunması” ile ilgili husus, “kamu kurumlarının
sektörün rekabetçiliğine yönelik girişimlerde bulunması” ifadesine göre daha yüksek
seviyede değerlendirilmiştir (Tablo 6). Ancak söz konusu iki ölçütün de yöntemin
uygulanmasında “avantajlı olma” sınırı olarak belirlenen “3” ün altında olması, bu konuda da
oldukça mesafe kaydedilmesi gerektiğini işaret etmektedir.
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Tablo 5: Sektörde Güven ve İşbirliği ile İlgili Değerlendirmeler (tam puan 5 üzerinden)
Sektörde Güven ve İşbirliği İle İlgili Ölçütler

SEKTÖRDE
GÜVEN VE
İŞBİRLİĞİ

Puan

1. Çiftçiler arası güven ve işbirliği olması

3,1

2. İşletmeler arası güven ve işbirliği olması

1,9

3. Sektör ve Üniversite işbirliği seviyesinin olması

1,8

4. Kamu ve özel sektör işbirliği seviyesinin olması

2,5

5. Yurt dışından teknoloji transferi için desteklerin mevcut olması

1,9

ORTALAMA

2,2

Tablo 6: Kamu Kurumlarının Rolü ile İlgili Değerlendirmeler (tam puan 5 üzerinden)
Kamu Kurumlarının Rolü ile İlgili Ölçütler
KAMU
KURUMLARININ
ROLÜ

Puan

1. Kamu Kurumlarının bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesine yönelik
girişimlerde bulunması

2,6

2. Kamu Kurumlarının sektörün rekabetçiliğine yönelik girişimlerde
bulunması

2,1

ORTALAMA

2,4
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Şekil 12: Kırmızı Biber Sektörü için Karo Çerçeve Şeması

Karo Çerçeve Modelinin Ar-Ge ve İnovasyon boyutunun vurgulanması amacına yönelik
olarak gerçekleştirilen Ar-Ge ve İnovasyon Anketi, yukarıda da değinildiği üzere dört ana
başlık altında yer alan toplam on üç soruyu kapsamaktadır. Şekil 13’de sergilendiği gibi
katılımcılar,en yüksek seviyede “Ar-Ge ve İnovasyon için Destekleyici Kurum ve Kuruluşlar”,
en düşük seviyede ise “Ar-e ve İnovasyon için Araştırma Merkezlerinin Yeterliliği” ile ilgili
soruları değerlendirmişlerdir. Bunların yanı sıra kırmızı biber üretimi ve işlemesine yönelik
Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili destekler konusu ile eleman kapasitesi konularına da oldukça
düşük puan vermişlerdir. Dolayısıyla dört başlık altında toplanan puanlar, “sektörü avantajlı
kılan eşik puanı” olan “3 puan”ın altında kalmış ve bu kapsamda tarafımıza Ar-Ge ve
inovasyon ile üniversite ve iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiği, halen oldukça zayıf
durumda olduğu yönünde mesajlar iletilmiştir.

Araştırma
Merkezlerinin 2,02
Yeterliliği

Destekleyici Kurum
ve Kuruluşlar
3 2,75
3
2
2
1
1
0

2,42Destekler

2,40
Eleman Kapasitesi

Şekil 13: Kırmızı Biber Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısının Genel Değerlendirmesi
(Tam puan=5)
“Ar-Ge ve İnovasyon için Araştırma Merkezlerinin Yeterliliği” ile ilgili değerlendirme
yapıldığında, özellikle çiftçilerin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili merkezlerden yararlanmadığı,
üniversiteler ve diğer araştırma merkezleri ile işbirliklerinin olmadığı, araştırma merkezlerinin
ihtiyacı karşılamadığı görüşleri bildirilmiştir.

Tablo 7: Kırmızı Biber Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısının Analizi
1. Ar-Ge ve İnovasyon için Araştırma Merkezlerinin Yeterliliği
1.1

2,02

Çiftçiler Ar-Ge ve inovasyon ihtiyaçlarını Üniversite veya Araştırma merkezlerine

1,55

iletebiliyor mu?
1.2.

İşletmeler Ar-Ge ve inovasyon ihtiyaçlarını Üniversite veya Araştırma merkezlerine

2,20

iletebiliyor mu?
1.3.

Üniversite veya araştırma merkezlerinin araştırmacıları, araştırmalarını çiftçilerin veya

1,85

işletmelerin ihtiyacına yönelik olarak mı gerçekleştirmektedir?
1.4.
1.5.

Üniversite ile üreticiler arasında ihtiyaçları ve araştırma konularının belirlenmesine
yönelik bağlantılar
mevcut
mu?
Çiftçiler
ve işletmeler
Kırmızı
Biber Bölgesindeki araştırma merkezlerinden etkin bir

2,00
2,25

şekilde yararlanabiliyor mu?
1.6.

Bölgede kırmızıbiber konusundaki araştırma merkez(ler)i ihtiyacı karşılıyor mu?

2,25

2. Ar-Ge ve İnovasyon için Eleman Kapasitesi

2,40

2.1.

Ar-Ge ve inovasyon için nitelikli elemanlara ulaşmak mümkün mü?

2,45

2.2.

Ar-Ge ve inovasyon için sayısal olarak yeterli eleman mevcut mu?

2,35

3. Ar-Ge ve İnovasyona Yönelik Destekler

2,42

3.1.

İşletmelere Ar-Ge ve inovasyon için sağlanan mali destekler yeterli mi?

2,47

3.2.

Üniversitelere Ar-Ge ve inovasyon için sağlanan fonlar yeterli mi?

2,33

3.3.

Çiftçi veya işleyicilerin mali destek fonları hakkında bilgiye erişimi mümkün mü?

2,45

4. Ar-Ge ve İnovasyon için Destekleyici Kurum ve Kuruluşlar
3.4.

2,75

Yenilikçilik (yeni ürünler, üretim / işleme yöntemleri vb) konusunda işletmeleri genelde

2,45

yönlendiren veya danışmanlık sağlayan kurum ve kuruluşlar mevcut mu?
3.5.

Çiftçi veya işleyicilerin inovasyon desteklerinden yararlanmaları için “proje hazırlama”

3,05

konusunda destek sağlayan kurum ve kuruluşlar mevcut mu?

Bunlara ilave olarak “Ar-Ge ve İnovasyon için Eleman Kapasitesi” konusunda, nitelikli
ve yeterli elemana erişim sorununun bulunduğu ve ayrıca, “Ar-Ge ve İnovasyona Yönelik
Destekler” ile “Ar-Ge ve İnovasyon için Destekleyici Kurum ve Kuruluşlar”ın yeterli seviyede
olmadığı belirtilen hususlar arasında yer almaktadır (Tablo 7).
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2.3. KÜME REKABETÇİLİĞİ İÇİN KÜME HARİTASI OLUŞTURMA
Küme Haritası, işlevi itibariyle “makro düzey değer zinciri haritası” olarak, sektördeki
oyuncuların aralarındaki mal ve hizmet akımını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu
bakımdan, Karo Çerçeve Modelini de tamamlayan kullanışlı bir araç olup, bu bölümde küme
haritası oluşturmanın amacı, uygulama yöntemi, varsayımları ve uygulama sonucu ulaşılan
bulgulara yer verilmektedir.
2.3.1. Küme Haritası Oluşturulmasının Amacı
Küme oluşumunun temel ilkelerinden birisi, “belli bir coğrafi alanda benzer ve ilgili
faaliyet kollarında değer zincirinin tamamlanarak ekonomik bir alan yaratılması” olup, “Küme
Haritas”

bu

ilke

gerçekleştirilmesine

çerçevesinde
yardımcı

mevcut

olan

ve

öncelikli

gelecekteki
analiz

duruma

tekniklerinden

ilişkin
birisi

analizler
olarak

kullanılmaktadır.
Porter’ın daha önce de değinilen 1998 tarihli makalesinde belirttiği üzere, “küme
haritası”, aslında “sektörün anatomisini” sergileyen bir model ortaya koymaktadır. 21 Bu
bakımdan “Küme Haritası”, kümenin kavramsal olarak “Makro Seviye Değer Zinciri”
organizasyonunun modeli olarak da kabul edilmektedir. Porter ve onun çalışmalarını devam
ettiren Harvard Business School ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve yürütülen
birçok “Küme Strateji Geliştirme” Projelerinde, “Küme Haritası”ndan, küme oyuncuları ve
onların kendi aralarındaki mal ve hizmet akımı ile ilgili ilişkileri, bir başka ifade ile makro
düzeyde değer zinciri ilişkilerini ortaya koyan bir araç olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanı
sıra, Küme Haritası, Karo Çerçeve Modeli ile birlikte, onun tamamlayıcısı olarak küme
rekabetçiliğini ortaya koyan bir yaklaşım olarak tercih edilmektedir. Bu çerçevede Küme
Haritası oluşturulmasının amacı, “küme oyuncuları arasındaki mal ve hizmet akımının makro
seviyede, mevcut ve ileriye yönelik olarak modellenmesi ve böylece mal ve hizmet akımında
eksik olan, aksayan ve ilave edilmesi gereken oyuncuların, değer zincirinin kopan halkaların
belirlenerek, stratejik yol haritasının tasarlanması esnasında müdahale edilmesi gereken
unsurlar olarak göz önünde bulundurulmasının sağlanması” olarak belirlenmiştir.
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2.3.2. Küme Haritası Oluşturulmasında İzlenen Yöntem
Küme Haritasının oluşturulmasına yönelik olarak, bölgenin kırmızı biber sektörüyle
ilgili bütün paydaş kurumlarının temsilcilerinden oluşan ayrıntılı kurum listesinin çalışmanın
Ek’inde sunulduğu, altmış beş kişinin katılımının sağlandığı, etkileşimli bir yöntemle
gerçekleştirilen toplantı kapsamında, katılımcılardan kümenin mevcut ve beş yıllık süreçte
olması beklenen kırmızı biber ürünlerini, nihai ürün ve yan ürün olarak tüm ürünleri
bildirmeleri istenmiştir. Söz konusu toplantıda ayrıca bu ürünler için kullanılan temel girdi
ürünlerini, tarımsal ürün ve işlenmiş ürün olarak bildirmeleri talep edilmiştir. Bunların yanı
sıra, toplantı katılımcılarından aşağıda ana başlıklar itibariyle belirtilen destekleyici kurum ve
kuruluşlara ilişkin mevcut ve ileriye yönelik bilgileri aktarmaları istenmiştir;


Eğitim, Bilgilendirme ve Ar-Ge Kuruluşları



Altyapı ve İşbirliği Kuruluşları



Politika Belirleyiciler (Mevzuat ve Mali Destek)



Müşteriler (Küme Ürününün Alıcıları; Yurt-içi ve Yurt-dışı)

2.3.3. Küme Haritası Oluşturulmasına İlişkin Varsayımlar
Küme Haritası, küme oyuncularının katılımının sağlandığı bir toplantı kapsamında,
katılımcıların algılarına dayalı olarak üretilmiş ve bunun sonucu oluşturulan modelin,
bölgenin kırmızı biber üretim sektörüne ilişkin küme haritasını, temsil ettiği varsayılmıştır.
2.3.4. Küme Haritası Oluşturulmasında Ulaşılan Bulgular
Küme Haritasının odağını nihai ürünler ve yan ürünler oluşturmaktadır. Ancak bunlara
girdi sağlayan tarımsal ürünler ile makine teçhizat ya da insan kaynağı şeklinde yararlanılan
diğer ürünler işlenmiş ürünler olarak küme haritasının odağını tamamlayan unsurlar olarak
kabul edilmektedir. Küme Haritasının hedef kitlenin katılımıyla gerçekleştirilen etkileşimli
toplantıda ortaya konulan yapı Şekil 14’de sunulmuştur.
Şekil 14’de de belirtildiği üzere halen mevcut olan küme oyuncuları lacivert ile, eksik
olan veya geliştirilmesi gereken oyuncular da kırmızı ile gösterilmiştir. Bu çerçevede girdi
ürünlerinden tarımsal ürün niteliğinde olanlara ilişkin önemli eksiklikler olduğu kaydedilse
de, esas olarak işlenmiş ürün olarak kabul edilen girdilerde oldukça fazla eksiklikler olduğu
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belirlenmiştir. Kırmızı biberi yetiştiren çiftçiler, küme haritasında da görüldüğü üzere önemli
bir işlev üstlenmiş durumdadır. Çiftçiler çoğunlukla tohumdan kırmızı biber üretimi
yapmaktadırlar, ancak bu tohumlar genellikle sertifikalı tohum değildir. Bununla birlikte,
fideden yapılan kırmızıbiber üretimi de yaygın değildir. Kırmızı biberin yetiştirilmesinde
organik gübre yerine genellikle kimyasal gübre ve zira ilaç kullanılmaktadır. Kırmızı biber
bitkilerinin sulaması damla veya yağmurlama sulama yerine salma sulama ile yapılmaktadır.
Kırmızıbiber tarlalarının sürülmesi ve hasadın işletmelere taşınması için mazot önemli bir
girdi koşuludur. Kırmızıbiber hasadı genellikle üç defa, bazen ise dört defa yapılmaktadır.
Kırmızıbiberin toplanması ve çöplerinin çıkarılması için insan gücü kullanılmaktadır. Özellikle,
kırmızıbiberin toplanması ve çöp çıkarılması için geliştirilmiş makineler mevcut değildir.
Bölgede, kırmızıbiber hasadında genellikle Suriyeli göçmenler çalışmaktadır. Hasat edilen
kırmızıbiberler tarlada kurutulduktan sonra işletmelere satılmaktadır. Bazı işletmeler
kırmızıbiberin kurutmasını kendi tesislerinde yapmaktadırlar. Bunun için az sayıda işletmede
fırın olarak adlandırılan kurutma makinesi ile, diğer işletmelerde ise serilerek doğal kurutma
alanında kurutma yapılmaktadır. Kırmızıbiberin işlemesini yapan işletmelerde kırmızıbiberin
istenilen şekilde parçalanması için parçalama makineleri, nem makinesi (ıslatma), tohum ve
biberin ayrılması için kepertme makinesi, farklı boyutlarda elekler, öğütme makineleri,
karıştırıcı, devlup (taş, tavlama makinesi), kürek bulunmaktadır. İsot biberi kazanı, isot
üretimi yapan işletmelerde yer almaktadır. Bu makine ve ekipmanlar kullanılarak yağ (pamuk
yağı vb) ve tuz karışımı ile toz biber, pul biber, ipek biber, isot ve yemeklik kuru biber olmak
üzere farklı nihai ürünler üretilmektedir. Ayrıca, kırmızıbiber özellikle gıda sanayinde faaliyet
gösteren diğer işletmelerde girdi olarak kullanılmaktadır. Kırmızıbiber kullanımı ile genellikle
üretilen ürünler; sucuk, cips, hazır çorba, tarhana, bazı unlu mamuller, çemen, acı biber
salçasıdır. Bununla birlikte, bazı işletmelerde acı sos ve salamura/turşu üretimi de
yapılmasına rağmen, bu ürünler yaygın olarak üretilmemektedir. Kırmızıbiberin medikal ürün
ve biber yağı olarak kullanım potansiyeli olmasına rağmen bu ürünler yaygın değildir.
Kırmızıbiberden yan ürün olarak biber gazı da üretilmektedir. Nihai ürün olarak üretilen
kırmızıbiber çeşitlerinin neredeyse tamamının satışı yurtiçinde bulunan müşterilere
yapılmaktadır, yurtdışı satışlar ise sınırlı seviyededir. Bazı işletmeler, kırmızıbiberin
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paketlenmiş olarak satışını yapmakta, çoğu işletme ise paketlenmemiş olarak toptancı
işletmelere satış yapmaktadırlar.
Kırmızıbiber üretimi ve satışı için mevzuat açısından temel politika belirleyici kuruluş
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır (GTHB). GTHB tarafından gıda kodeksinin
güncellenmesi ve işletmelerin kodekse uygunluğuna ilişkin denetleme işlemlerin
yapılmasının gerektiği düşünülmektedir. Mevzuat açısından diğer politika belirleyici kurumlar
arasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK) yer almaktadır.
Kırmızıbiber üreten çiftçilere ve kırmızıbiberi işleyen işletmelere, ulusal ve uluslararası
kaynaklı fonlar sağlanmaktadır. Kırmızıbiber üreten çiftçilere, GTHB tarafından farklı
destekler verilmektedir. Ancak bu destekler havza bazlı destekler değildir. Bununla birlikte
küme aktörleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) ve TÜBİTAK kaynaklı fonlardan
faydalanmamaktadırlar. Ulusal kaynak sağlayan diğer Kurumlar, Kalkınma Ajansları, KOSGEB,
Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır,
ancak küme aktörlerinin bu kurumlardan faydalanma oranları da sınırlı seviyededir. Bununla
birlikte, belediyeler tarafından da yeterli destek sağlanmamaktadır. Diğer taraftan,
kırmızıbiber üretim ve işlemesi için AB (IPA ve IPARD), FAO, BM, EBRD ve Dünya Bankası
kaynaklı uluslararası fonlar mevcut olmasına rağmen, küme aktörleri bu fonlardan
faydalanmamaktadırlar.
Kırmızıbiber üretim ve işlemesine yönelik eğitim, bilgilendirme ve ArGe Kuruluşları
bölgede mevcuttur. Bölgede yer alan Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Tarım Ekonomisi ve Tarım Makineleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri
bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversitelerin bünyelerinde teknokent, teknoloji kuluçkaları,
tarımsal

araştırma

enstitüleri

faaliyet

göstermektedir.

Ancak,

küme

aktörlerinin

Üniversitelerde ilgili bölümlerin öğretim üyeleri ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri oldukça
sınırlı seviyededir. Bununla birlikte, İşletmelerin ihtiyacı olan kalifiye eleman temini için
Meslek Yüksek Okulları yeterli değildir. Kırmızıbiber üretimi ve işlemesini yapan aktörler için
ayrıca Gıda Tarım İl Müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri, İlgili Şubeler ve Kalkınma Ajansları
tarafından da eğitim ve bilgilendirme desteği sağlanmaktadır.
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Küme haritası oluşturulması sürecinde altyapı ve işbirliği kuruluşları fiziki altyapı,
işbirliği kurumları, fon sağlayıcılar, tesis sağlayıcılar, ürün geliştirme hizmet sağlayıcıları
olmak üzere beş başlıkta incelenmiştir. Bölgedeki fiziki altyapı değerlendirildiğinde, ürün
nakliyesi için karayolunun kullanıldığı, havayolu kullanımının ise yeterli seviyede olmadığı
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, üretim için gerekli olan elektrik bedelinin yüksek olduğu
belirtilmiştir. Fiziki altyapı ile ilgili en önemli hususlardan biri kırmızıbiber işlemesi yapan
işletmelerin mevcut tesislerinin yetersiz olmasıdır. İşletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi
için yeni bir Organize Sanayi Bölgesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kırmızıbiber üretimi ve işlemesi için bölgede, Ziraat Odaları, İşadamları Dernekleri,
Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar, Kooperatifler, Üniversiteler ve Teknokentler işbirliği
kurumları olarak tanımlanmıştır. Ziraat Odaları çiftçiler için önemli bir işbirliği kurumu olarak
değerlendirilmektedir, ancak kayıt ve bürokrasinin azaltılması gerekliliği önemlidir. Diğer
taraftan önemli işbirliği kurumları olarak düşünülen Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri
bölgede mevcut değildir ve bu nedenle üreticiler de ulusal ve yerel medyada kırmızıbiber
konusunda etkili değildir.
Kırmızıbiber üretimi ve işlemesi için fon sağlayıcı kurumlar, GTHB İl ve İlçe
Müdürlükleri, TKDK, Bankalar, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak ve Ekonomi Bakanlığı olarak
belirtilmiştir. Bu Kurumların sağladıkları fonlardan faydalanma oranı daha öncede belirtildiği
üzere oldukça düşük seviyededir. Kırmızıbiber üreticileri çoğunlukla GTHB desteklerinden
yararlanmaktadırlar. Kırmızıbiber üretimi ve işlemesi için tesis sağlayıcı kurumlar, OSB’ler,
Belediye ve Valilikler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı; ürün
geliştirme hizmet sağlayıcı kurumlar ise Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TAGEM olarak
belirtilmiştir.
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Şekil 14: Kırmızı Biber Sektörü için Küme Haritası

3. KÜME ANALİZ BULGULARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Küme Analiz Metodolojisi ile ilgili başlık altında da değinildiği üzere küme analizi ile ilgili
süreçte yararlanılan “Karo Çerçeve Analizi” ve “Küme Haritası Oluşturma” yöntemleri,
“Tüketici Beklentileri ve Marka Algısı Çalışması”, “İşletme Tanılama Çalışması”, “Kıyaslama
Çalışması” ile “Değer Zinciri Analiz” yöntemleri ile birlikte, birbirlerini doğrulayacak şekilde ve
etkileşimli olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu analiz çalışmalarına, öncelikle masa başı
ikincil veri araştırmaları girdi teşkil etmiştir.
Karo Çerçeve Analizi ile Küme Haritası çalışmalarını desteklemek üzere gerçekleştirilen
derinlemesine analizlerin hep birlikte bütüncül bir süreçte değerlendirilmesi sonucu ulaşılan
sorun alanları listelenerek kendi içerisinde hiyerarşik bir düzende önem sırasına göre temel
sorun alanları, ikincil ve üçüncül sorun alanları olarak sıralanmıştır. Bahse konu analiz
çalışmalarının sonucunda ulaşılan sorun alanlarının, Küme Kuramı bağlamında genel bir
değerlendirmesi yapıldığında, “yığılımların oluşturduğu dışsallıklar”ın işletmelere ve
tüketicilere kısmi düzeyde olumlu yansıdığı, ancak “inovasyon ve rekabet avantajı” ile “küme
içi ve dışı kurumlarla ağ bağları” konularında zafiyet bulunduğu belirlenmiştir. Yine Küme
Kuramının vurguladığı sistemin kendi içindeki “olumlu geri besleme” etkisi ile “büyüme ve
üretkenlik” konularında da performansının istenilen düzeye ulaşamadığı görülmüştür.
Kırmızı Biber Sektörü ile ilgili yürütülen küme analizleri ile bunları desteklemek üzere
gerçekleştirilen derinlemesine analizlerin sonucunda Tablo 8’de belirtilen “Kırmızı Biber
Sektörü Temel Sorun Alanları”, bir başka ifade ile temel müdahale alanları ortaya konmuştur.
Tablo 8’de listelenen sorun alanlarının her birisinin diğerini tetiklediği ve hepsinin birlikte bir
döngü sarmalı oluşturduğu bakış açısıyla ifadelendirilmesi de Şekil 15‘de sergilenmiştir.
Temel müdahale alanlarından yola çıkılarak kırmızı biber kümesi için vizyon ve amaç ifadeleri,
sırasıyla Kutu-1 ve Kutu-2’de sunulduğu şekilde geliştirilmiştir. Kümenin amacında, sektörel
iletişim, nitelikli insan kaynağı ile teknoloji ve inovasyonun geliştirilmesi, kırmızı biberin
kullanım alanlarının zenginleştirilmesi, rekabet gücü ilerletilerek uluslararası marka niteliği
edinmesi ve böylece refahın kaynağı olması gibi hususlar vurgulanmıştır. Temel Müdahale

alanlarında yer alan kavramlar da Tablo 9’da yer alan, küme için bundan sonraki aşamalarda
geliştirilecek olan “Küme Stratejik Hedefleri”ne temel teşkil etmiştir.
Tablo 8: Kırmızı Biber Sektörünün Temel Sorun Alanları (Temel Müdahale Alanları)
No

Kırmızı Biber Kümesi için Öngörülen Müdahale Alanları

1

Kırmızı Biber Sektöründe Örgütlenme

2

Kırmızı Biber Kullanım Alanında Çeşitlilik

3

Teknoloji ve Yenilikçilik

4

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

5

İnsan Kaynakları Kapasitesi

6

Kırmızı Biber İşleme Tesisleri Arasında Diyalog, İşbirliği ve İletişim

7

Finansal Kaynaklar

8

Tarımsal Girdilerde Kalite

9

Lojistik İmkanlar

10

Altyapı Tedariği

11

Standartlar ve Sertifikalandırma
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Kutu-1: Kırmızı Biber Sektörü Kümesinin Vizyonu
“Kırmızı biber sektörünün teknoloji ve yenilikçilikle geliştirilen rekabet gücü
sayesinde

kullanım

alanlarının

zenginleştirilmesi,

böylece

yaygınlaştırılmasıyla marka niteliği güçlendirilerek bölgesel ve ulusal
kalkınmaya katkıda bulunulması” olarak belirlenmiştir.
Kutu-2: Kırmızı Biber Sektörü Kümesinin Amacı
Kırmızı biber alanı olarak belirlenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis,
Şanlıurfa ve Adıyaman illeri civarında oluşan kırmızı biber kümesinin amacı,
“nitelikli insan kaynağı sayesinde kırmızı biber sektöründe iletişim ile
teknoloji ve yenilikçilik altyapısı geliştirilerek, gıda ürünleri zenginleştirilerek
ve böylece kullanım alanları yaygınlaştırılarak rekabet gücü geliştirilmiş
uluslararası bir marka niteliğinde bölgede ve ülkede refahın kaynağı
olması”dır.
Tablo 9: Kırmızı Biber Kümesi için Öngörülen Stratejik Hedefler
No

Kırmızı Biber Kümesi için Öngörülen Stratejik Hedefler

1

Kırmızı Biber Sektöründe Örgütlenmenin Geliştirilmesi

2

Kırmızı Biber Kullanım Alanında Çeşitliliğin Artırılması

3

Teknoloji ve Yenilikçiliğin İlerletilmesi

4

Reklam, Tanıtım ve Pazarlamanın Geliştirilmesi

5

İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi

6

Kırmızı Biber İşleme Tesisleri Arasında Diyalog, İşbirliği ve İletişimin Tesisi

7

Finansal Kaynakların Geliştirilmesi

8

Tarımsal Girdilerde Kalitenin Artırılması

9

Lojistik İmkanların Geliştirilmesi

10

Altyapı Tesislerinin Güçlendirilmesi

11

Standartların ve Sertifikalandırma Sisteminin Geliştirilmesi
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4. KÜME ANALİZ BULGULARINA İLİŞKİN DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI
Kırmızı biber sektörünün küme oluşumu bakış açısıyla halen yaşadığı olumlu ve
olumsuz hususlar, tüm küme aktörlerinin görüşlerinin yansıtılmasını sağlayacak çeşitli
niteliksel ve niceliksel araştırma çalışmalarıyla ortaya konmuştur. Bu kapsamda belirlenen
özellikle ana sorun alanları, genelde kümeyi ilgilendiren ve işletmeler açısından önem taşıyan
konular olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Bu doğrultuda “küme”nin ve küme
yönetimi amacıyla oluşturulacak “Küme Koordinasyon Biriminin” stratejilerine yönelik bir
takım bulgulara ulaşılması hedeflenmiştir.
Tablo 10’da sunulduğu üzere tüm sorun alanları öncelikle küme açısından önem arz
edenler ve ardından işletmeler açısından “pazarlama, ürün kalitesi ve teknoloji, mali,
yönetsel ve idari sorunlar” bazında olmak üzere listelenmiştir. Söz konusu listede yer alan
hususların, 07-08/11/2017 tarihlerinde düzenlenen, yerleşim düzeninin odak grup şeklinde
tasarlandığı, her birisine 30 civarında paydaşın katılımının sağlandığı etkileşimli
toplantılalarda önceliklendirilmesi istenmiştir. Bahse konu toplantıda gerçekleştirilen “sorun
önceliklendirme oturumu” sonucunda, gerek üreticiler gerek işleyiciler açısından kırmızı
biber sektörünün geliştirilmesinin önündeki en temel sorununun “kurutma ve sap çekme” ile
ilgili teknoloji konusuna yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bu çerçevede Projenin bundan sonra
yürütülecek ve özellikle Stratejik Yol Haritası hazırlanmasını içeren çalışmalarında, “kurutma
ve sap çekme” ile ilgili teknolojik sorunun, gerek “küme” stratejisi, gerek “Küme
Koordinasyon Birimi” stratejisi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken önemli bir
husus olduğunun vurgulanmasında yarar görülmektedir.
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Tablo 10: Küme ve İşletmeler Açısından Öne Çıkan Sorunlar
KÜME VE İŞLETMELER AÇISINDAN TEMEL SORUNLAR
KÜMELENME İLE İLGİLİ SORUNLAR

ORTALAMA

Biber üreticileri birlik olarak örgütlenmelidir; üreticiler arasında iletişim ve
işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

4,7

İşleyiciler arasında ortak ürün alımı, paketleme, kurutma, eğitim ve lojistik v.b.
alanlarda işbirliği konuları geliştirilebilir, ancak bunların bir kısmı fizibilite etüdü
gerektirmektedir.
Değer zincirinin her aşamasında kamu denetimleri ve oto kontrol yöntemlerinin
geliştirilmesi gerekmektedir.
Biber ekim alanlarının küçülmesi yönündeki eğilimin giderilmesi gerekmektedir.

4,6

Ortaklaşa bir sektörel ihracat firması kurulma imkânı araştırılmalıdır.

4,3

İşleyiciler arasında işbirliği konuları geliştirilmelidir; ortak ürün alım, eğitim ve
lojistik v.b. alanlarda.

4,6

Proje illeri arasında işbirliği ve etkileşim sağlanması için ortak toplantılar
düzenlenmelidir.

4,6

4,5
3,9

PAZARLAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR
Müşterilerin bilinçlendirilmesi gereklidir ve ayrıca kayıt dışı işletmelerin ürünlerine
olan talebin azaltılması gerekmekte ve bu yönde gerekli önlemler alınmalıdır.

4,8

Paketlerde ürün içeriğinin (tuz, yağ, nem oranı) belirtilmemesi tüketici tarafında
güven kaybına neden olmaktadır. Paketlerde ürün içeriği net olarak ifade
edilmelidir.

4,7

Maraş biberinin marka değerine sahip olmaması pazarda güç kaybına neden
olmaktadır; markalaşma faaliyetleri yerine getirilmelidir.

4,5

Kırmızı biberin kullanım alanının yaygınlaştırılmasına ilişkin daha fazla tanıtım
yapılmalıdır.

4,2

Farklı ambalajlama sistemleri için mevcut makinelerin teknolojisi yeterli değildir.

3,8

ÜRÜN KALİTESİ VE TEKNOLOJİK KONULARA İLİŞKİN SORUNLAR:
Maraş biberinin kullanım yelpazesi geniş olmasına rağmen bu kullanım zenginliği
bilinmemektedir (örn; ezme ve salatalar, mezeler, çorbalar, soslar, kebaplar, sucuk
gibi mamul gıdalar) .

3,5

Çeşitlilik daha da zenginleşebilir, üniversitelerde gıda ve gastronomi bölümleri ile
ortak çalışmalar gerekmektedir.

4,3

Makineli tarım yapılamamasının getirdiği dezavantajlar aşılmalıdır; Biber üretiminin
emek yoğun olması nedeniyle aynı standartta kaliteli biber üretilememektedir.
Makineli tarıma geçiş imkanları oluşturulmalıdır.

4,4
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Kurutmanın makineler yardımı ile yapılamaması, aflotoksin riskini artırmaktadır; Bu
çerçevede makine yoluyla kurutma imkanları geliştirilmelidir.

4,8

Enerji maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle kurutma makinelerinin kullanımı
tercih edilmemektedir. Bu nedenle güneş enerjisinin kullanımı araştırılmalıdır.
Teknokentlerle ve üniversitelerle bu konuda görüşmeler artırılmalıdır.

4,7

Biberin açık olarak satılması nedeniyle oluşan hijyen sorunu ve bu konudaki algı
önlenmelidir.

4,5

Türkiye’de biber arzı iç piyasanın talebini karşılayamamakta ve ihracat da son derece
sınırlıdır; Bu kapsamda, üretimin kalite koşulları karşılanarak artırılması
gerekmektedir.

4,5

Kahramanmaraş dışındaki illerde Maraş Biberi isminin kullanılmaması, bazı
bölgelerdeki üreticilerin Maraş Biberi ismine tepkili olması ile ilgili sorunlara çözüm
getirilmesine ilişkin eylemler yerine getirilmelidir.

4,0

Modern kurutma yöntemleri ile ilgili işletmelerin bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Aktarların aflatoksin hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

4,6

Tohum yerine fide ile üretimin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

4,5

Aktarların aflatoksin hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

4,5

Biber bahçelerinden verimin artırılması ya da dönüm başına elde edilen ürün
miktarının artırılması yönünde gerekli önlemler alınmalıdır.

4,6

İlaç ve gübre ekiminde toprak analizi ve ölçüm yapılması gerekmektedir.

4,5

İşleyici, toptancı ve perakendeci arasında biber alımında biberin rengi, büyüklüğü ve
dolgunluğu önem taşımaktadır. ( işletmeler etsiz biber tercih etmektedirler)

4,1

Özel bir ürün portföyü olarak tuz ve yağ katkısız pul biber satışı özendirilmeli,
tanıtımda öncelik sağlanmalıdır.

4,5

İşleyicilerin Çiftçilerden biber alımı konusunda, biberi bir kısmının çöpünü çıkarttırıp
aldığı (%7 ek maliyetle), bir kısmının kendisinin aldığı görülmektedir.

4,2

Çöp çekme her durumda emek yoğun işlem olarak gerçekleştirilmektedir, bunun
makineleşmesinin yolları aranmalıdır

4,7

Ürünlerde standardizasyon sağlanmalıdır.

4,7

Yağmurlama sulama yaygınlaştırılarak biber üretim kalitesi yükseltilmelidir.

4,7

Farklı ambalajlama sistemleri için mevcut makinelerin teknolojisi yeterli değildir.

4,3

Tohum islahı konusunda özel ve kamu araştırma merkezleriyle mutabakat sağlamak
ve rutin toplantılar düzenlemek (çiftçi, işletmeci, enstitü üçlü sacayağı)

4,6

47

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

marasbiberikumelenmesi.org

Ürün izlenilebilirliği konusunda Teknokent destekli sistem geliştirmesi ucuz maliyet
esasıyla işletme bilgi ve kullanıma sunulmalıdır.

4,6

MALİ KONULARA İLİŞKİN SORUNLAR
Ar-Ge’nin maliyetli bir işlem olması sebebiyle işletmeler sermaye ayıramamaktadır;
Ar-Ge’nin finansmanına ilişkin daha yaygın destekler üretilmeli ya da mevcutların
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

4,8

Toptan alımlarda ödemelerin çoğunlukla vadeli olarak yapılması üreticileri sıkıntıya
sokmaktadır.

4,4

Öncelikli olarak KOSGEB, Kalkınma Ajansı, TKDK, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası
fonlama imkanları konusunda sektöre periyodik bilgilendirme yapılması
gerekmektedir.

4,7

YÖNETSEL VE İDARİ KONULARA İLİŞKİN SORUNLAR
Biber üretiminin nerede yapıldığına ilişkin üründe geriye doğru izleme sistemi
olmalıdır.

4,7

Biber işletmelerinin geleneksel yapısı kurumsallaşmalıdır.

4,5

Sözleşmeli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

4,7

Gerek çiftçilerde, gerek işleyicilerde eleman yetiştirme, kapasite geliştirme
programları uygulanmalıdır.

4,6
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5. SONUÇLAR, DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER
Türkiye, taze biber üretiminde dünyada ön sıralarda konumlanarak, en çok baharat
kullanan ülkeler arasında yer almasına rağmen, baharatlık kurutulmuş kırmızı biber
üretiminde dünya piyasalarında oldukça düşük bir paya sahiptir. Kırmızı biberin besin
değerinin yanı sıra, gıda çeşitliliği ve menü zenginliğinin artmasına katkıları da göz önünde
bulundurulduğunda sağlıklı bir şekilde sofralarda yer alarak tüketimi teşvik edilmesi gereken
bir üründür. Ancak taze biberin değerlendirilip kurutulmuş biber veya baharatlık biber olarak
sofraya getirilmesi sürecinde sağlık ve hijyen koşullarından, teknolojik yenilikçilik ve kullanım
alanlarının çeşitlendirilmesine kadar bir çok açıdan, uluslararası rakiplerle karşılaştırıldığında
ilerleme kaydedilmesi gereken oldukça fazla husus olduğu bilinmektedir.
Kırmızı biber ve onun türevi ürünlerin çeşitlendirilmesi, kullanım alanlarının
yaygınlaştırılması, gerek ulusal,

gerek uluslararası düzeyde yeni talep kaynakları

oluşturulması ve ihracatın geliştirilmesiyle bölgesel ve ulusal ekonomiye katkının
yükseltilmesi hedeflenerek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kahramanmaraş Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün yararlanıcı olduğu, bütçesi AB’nin IPA fonundan
karşılanmak suretiyle “Güneydoğu Anadolu’da Maraş Biberinin Kümelenme Yoluyla
Etkinleştirilmesi” konulu bir proje gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Projenin özel amacı
“Kanramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman’ı kapsayan kırmızı biber yetiştirme
bölgesinde biber sektörünün rekabetçiliğinin geliştirilmesi” şeklinde belirlenmiştir. Projenin,
son yirmi yıllık süreçte kalkınma ekonomistleri tarafından genel kabul gören “içsel unsurlara
dayalı kalkınma” ve özel olarak “küme tabanlı kalkınma yaklaşımı”nı esas alarak geliştirilmesi
öngörülmüştür. Bu yaklaşım, sektörün bir çok yönden içsel unsurlarının oldukça çeşitli analiz
yöntemleriyle derinlemesine analiz edilmesini ve bir çok yönden niteliklerinin ortaya
konmasını gerekli kılmaktadır.
Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, “çeşitli sektör analiz yöntemlerinden faydalanarak
ve bunlara küme analiz tekniklerini de ilave edilerek ulaşılan kırmızı biber sektörünün mevcut
durumu ile ilgili bütün bulguların birleştirilmesi ve sektörün temel sorun alanlarının, bir başka
ifadeyle temel müdahale alanlarının ya da stratejik hedeflerinin ortaya konması”dır. Kırmızı
Biber Sektörünün analizi için gerçekleştirilen tüketici beklentisi ve marka algısı araştırması,
kıyaslama (benchmarking), değer zinciri analizi ve işletme tanılama (diagnosis) yöntemleri
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analizler için temel oluşturan yöntemlerdir. Bunlara ilave olarak, küme haritası ile rekabet
karo

çerçeve

modelinin

oluşturulmasına

ilişkin

küme

analiz

tekniklerinden

de

faydalanılmıştır. Böylece, sektörün mevcut durumunun ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde
ortaya konması amacıyla yürütülen bütün analiz çalışmalarının bütünleştirilerek kümenin
ileriye yönelik yol haritasının belirlenmesine temel oluşturacak bilgiler üretilmiştir.
Bu çalışmada öncelikle yerel ve bölgesel ekonominin kalkındırılmasına yönelik
1990’ların sonuna doğru uygulaması önce ABD’de ve ardından AB ülkelerinde gerçekleştirilen
ve daha sonra evrensel düzeyde yaygınlık kazana “küme yaklaşımı”na ilişkin bilgiler
sunulmuştur. Daha sonra derinlemesine sektör analizi ve küme analizi olarak hayata geçirilen
çalışmaların bir metodoloji çerçevesinde takdimi yapılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de biber
üretimine ilişkin bilgiler takdim edilmiş ve paydaşların katılımıyla uygulanan küme analiz
yöntemleri ve bulguları takdim edilmiştir. Bahse konu bulgular sektörün paydaşları ziyaret
edilerek uygulanan tanı çalışması, değer zinciri analizi, kıyaslama çalışmaları ile tüketici
beklentisi ve marka algısı araştırmalarının sonuçları kapsamında yapılan değerlendirmeler
sonucu belirlenen temel sorun alanları;
 Kırmızı biber sektöründe örgütlenmenin zayıf olması
 Kırmızı biberin kullanım alanında yeterli çeşitlilik olmaması
 Teknoloji ve yenilikçilik alanında zafiyet taşınması
 Reklam, tanıtım ve pazarlamaya ilişkin yeterli faaliyet yapılmaması
 İnsan kaynakları kapasitesinde zafiyet bulunması
 Kırmızı biber işleme tesislerinde arasında diyalog, işbirliği ve iletişim ile ilgili sorunlar
olması
 Finansal kaynaklarda yetersizlik bulunması
 Tarımsal girdilerde kalite sorunu yaşanması
 Lojistik imkanlarda yetersizlikler bulunması
 Altyapı arzında zafiyet bulunması
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 Standartlarda ve sertifikalandırma sisteminde sorunlar bulunması
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Yukarıda değinilen temel sorun alanları, müdahale edilmesi gereken, bir başka ifade ile
temel müdahale alanlarını, aynı zamanda küme stratejisinin temel bileşenlerini ifade
etmektedir. Bahse konu temel bileşenlerden yola çıkarak kırmızı biber kümesi için “vizyon”
ve “amaç” belirlenmiş ve bu doğrultuda da “stratejik hedefler” ortaya konmuştur.
Yukarıda değinilen küme analizleri ve bunları desteklemek üzere yürütülen
derinlemesine

sektör

analizlerinin

bulguları

kapsamında

yürütülen

bütünleşik

değerlendirmeler sonucu kırmızı biber kümesi için geliştirilen vizyon; “kırmızı biber
sektörünün teknoloji ve yenilikçilikle geliştirilen rekabet gücü sayesinde kullanım alanlarının
zenginleştirilmesi ve böylece kullanımının yaygınlaştırılmasıyla uluslararası marka niteliği
güçlendirilerek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunulması” şeklindedir. Bu çerçevede
kırmızı biber kümesi için belirlenen amaç da, “Kırmızı biber alanı olarak belirlenen bölgede,
nitelikli insan kaynağı sayesinde kırmızı biber sektöründe iletişim ile teknoloji ve yenilikçilik
altyapısı geliştirilerek, gıda ürünleri zenginleştirilerek ve böylece kullanım alanları
yaygınlaştırılarak rekabet gücü geliştirilmiş, uluslararası marka niteliğinde bölgede ve ülkede
refahın kaynağı olması” yönündedir.
Kırmızı biber sektöründe geliştirilmesi gereken sorun alanları ya da müdahale
alanlarından yola çıkarak, ileride hazırlanacak olan yol haritasında ele alınması gereken temel
öneriler aşağıda belirtilmiştir;
 Kırmızı Biber Sektöründe Örgütlenmenin Geliştirilmesi:
Kırmızı biber üreticilerinin bir araya gelerek bir üretici birliği çatısı altında
örgütlenmeleri ve böylece sektörün sorunlarının giderilmesine ilişkin tek vücut
şeklinde hareket etmeleri gerekmekte ve bu tür bir yapılanma için kolaylaştırıcılık
hizmeti sağlanmalıdır. Kırmızı biber işletmelerinin geleneksel aile yapılarından daha
formal yapıya geçmeleri yönünde de destek temin edilmelidir.
 Kırmızı Biberin Kullanım Alanında Çeşitliliğin Artırılması:
Kırmızı biberinin kullanım yelpazesinin geniş olması (ezme ve salatalar, mezeler,
çorbalar, soslar, kebaplar, sucuk gibi mamul gıdalar) ancak bunun bilinmemesinin
getirdiği sıkıntıların aşılarak ekonomik açıdan refahın kaynağı haline gelmesi
yönünde destek sağlanmalıdır. Bu amaca yönelik üniversitelerle işbirliğinin
yoğunlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmelidir.
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 Teknoloji ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi:
Makineli tarım yapılamamasının getirdiği zafiyetler üretim zincirine katlanarak
yansımaktadır; Bu nedenle, mümkün olabildiğince makineli tarıma geçerek emek
yoğun işlem miktarının azaltılması ve üretimde standardizasyonun sağlanması ile
kaliteli ürün yetiştirilmesi yönünde gerekli eylemler yerine getirilmelidir. Biberin
işlemesinde (özellikle çöp çekiminde) makineleşmenin olmaması halen bu alanda
önemli bir zafiyet kaynağıdır. Ayrıca kurutmanın da makineler yardımı ile
yapılmamasının bu kapsamda sorunlara neden olmaktadır.
 Reklam, Tanıtım ve Pazarlamanın Geliştirilmesi:
Öncelikle kırmızı biberin üretimden, paketlenip son tüketiciye ulaştırılana kadar olan
süreçte verimlilik ve kalite sağlanarak marka niteliği edinmesine yönelik, yenilikçilik
faaliyetleriyle de birlikte bütüncül bir yaklaşımla tanıtım, reklam ve pazarlama
faaliyetlerinin planlı programları yerine getirilmesi gerekmektedir.
 İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi:
İnsan kaynakları kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, çiftçiler, işletmeler ve
sektörün tüm paydaşlarında görev yapan konuyla ilgili kesim göz önünde
bulundurularak gerekli kapasite geliştirme programları düzenlenmelidir.
 Kırmızı Biber İşleme Tesisleri Arasında Diyalog İşbirliği ve İletişimin İlerletilmesi:
Biber üreticileri arasında aksayan diyalog ve iletişim ilerletilmesi sağlanmalı ve
işletmeler arası işbirliğini geliştirecek çeşitli projeler geliştirilmelidir.
 Finansal Kaynakların Güçlendirilmesi:
İşletme sermayesi, yatırım sermayesi veya yenilikçilik amaçlı araştırmalara yönelik
farklı fon kaynaklarının devreye konması ya da mevcut kaynaklardan daha fazla
yararlanmalarına yardımcı olunması yönünde gerekli eylemler yerine getirilmelidir.
 Tarımsal Girdilerde Kalitenin Yükseltilmesi:
“Gıda Güvenliği” sorunlarına çözüm bulunması ve ayrıca “tohum yerine fideyle
üretim tarzına geçilmesi” ile “sözleşmeli tarım uygulaması”nın yaygınlaştırılmasına
yönelik gerekli işlemler yerine getirilmelidir.
 Lojistik İmkanlarının Geliştirilmesi:
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Nakliye masrafları başta olmak üzere lojistik konusundaki sorunlar giderilmeli ve
kırmızı biber kolay ulaşılabilir bir ürün olmalıdır.
 Altyapı Arzının Geliştirilmesi:
Elektrik enerjisinin maliyetli olması nedeniyle doğal yol ile yapılan kurutmanın tercih
edildiği ve bunun sıhhi açıdan sorun yarattığı bilinmektedir; Bu bağlamda elektrik
maliyetlerinin düşürülmesi ve ayrıca sulama ile ilgili altyapının damla sulama
şeklinde yenilenmesi gerekmektedir.
 Standart ve Sertifikalandırmanın Geliştirilmesi:
Ürünlerde standardizasyon olmaması kalite sorunları yaratmaktadır; Bu kapsamda
biber çeşitleri kalite ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmalıdır. Bunlara ilave
olarak, nihai ürün, biber üretiminin nerede yapıldığına ilişkin geriye doğru takip
edilebilmelidir.
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