
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

İYİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ - II 

 

2016 
 

 

 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016© 

Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitapçık 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamındaki yararlanıcılar arasından seçilen başarılı uygulamaları 
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raporun her hakkı saklı olup T.C. Ekonomi Bakanlığına aittir. Hiçbir bölüm ve paragrafı kısmen veya 
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Önsöz 
 

2023 Türkiye İhracat Stratejisinin 

amaçlarından birisi de ihracatçıların 

küresel alanda rekabetçiliklerinin 

artırılmasıdır. Bu kapsamda, kümelenme 

anlayışı, ihracatı artırmada önemli bir araç 

olarak görülmektedir.  

Bakanlık olarak yürütmekte olduğumuz 

kümelenme politikası kapsamında, 

ülkemizin gelişmiş bölgeleri ile az gelişmiş 

bölgeleri arasında işbirliği ağlarının 

oluşturulması ve ülkemizin sektörel ve 

bölgesel kalkınmasının sağlanmasına 

büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, ihracatımızın ve ihracatımızda katma değerli ürünlerin oranının 

artmasında itici güç olarak gördüğümüz, tüm ülkelerle hem işbirliği yapan hem de rekabet eden 

KOBİ‟lerimizin kümelenme girişimlerine destek oluyoruz. 

Bu çerçevede, 23 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe koyduğumuz “Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”i (UR-GE) Bakanlığımız koordinasyonu ve desteği ile 

İşbirliği Kuruluşlarımızın, KOBİ‟lerimizin rekabet güçlerini geliştirmelerine yönelik faaliyetlerini 

gerçekleştirdikleri bütünleşik bir destek mekanizmasıdır. 2011 yılında uygulanmaya başlanan UR-GE 

Tebliğimiz çerçevesinde 171 İşbirliği Kuruluşu tarafından yapılan başvurular neticesinde destek 

kapsamına alınan 242 projeden 81 proje tamamlanmış olup, 161 proje aktif olarak yürütülmektedir. 

Sektörel çeşitlilik açısından da geniş bir yelpazeye yayılmış olan projelerimiz kapsamında 5234 

firmamızla birebir temas halinde 1228 faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

İşte bu değerli ve başarılı tecrübeleri sizlerle paylaşmak amacıyla, “UR-GE Projeleri İyi Uygulama 

Örnekleri Kitapçığı”na bir yenisini eklemiş bulunuyoruz. “II. UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri 

Kitapçığı”mızda, İşbirliği Kuruluşlarının iş modellerinin UR-GE‟ye entegre edilmesi, UR-GE 

projelerinde faaliyetlerin ortak sorun, ortak fırsat anlayışıyla çözüm odaklı olarak organize edilmesi ve 

yeni pazarlara giriş sağlanması hususları göz önünde bulundurularak, iyi uygulama örneği olarak 

değerlendirilen faaliyetlere yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın, İşbirliği Kuruluşlarımız tarafından yürütülen UR-GE projelerinde gerçekleştirilecek 

faaliyetlere örnek teşkil edeceği ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını sağlayacağı inancıyla, bu 

süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve birlikte proje yürüttüğümüz işbirliği kuruluşlarımıza 

ve firmalarımıza başarılar diliyorum. 

 

                                                                                                                        Mustafa ELİTAŞ 

                                                                                                                        Ekonomi Bakanı 
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Elektrik-Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği 

 

 

 

 Etkin Yurtdışı Pazarlama ve 

Pazar Çeşitlendirme 

 
  

“Projenin temel amacı,  yazılım ve 

bilişim sektörünün ihracatını arttırmak 

ve gayri safi milli hasılanın yaklaşık 

%69’unu üreten hizmet sektörünün 

2023 hedeflerine uygun bir şekilde 

ihracata dönüşmesine katkıda 

bulunmak olmuştur.  

Proje kapsamında 34 şirketten 76 

temsilciye, ülkemizin en iyi 

üniversitelerinden biri ve Danimarkalı bir 

danışmanlık şirketi işbirliğinde İş Modeli 

Yönetimi, Stratejik Yön Belirleme, 

Pazarlama Stratejisi, Kanal Geliştirme ve 

Yönetimi ve Yurt Dışı Yazılım 

Pazarlarına Giriş eğitimleri, 4'er gruplar 

halinde, toplamda 2 aylık bir sürede 

verilmiştir. Böylece daha önce ihracat 

yapmamış şirketler de verilen eğitimler 

sonucunda yurtdışına açılabilme şansına 

sahip olmuşlardır.  

ABD Heyetimiz, ABD’ye gerçekleştirilen 

ilk yazılım-bilişim heyeti olması 

bakımından tarihi bir önem taşımıştır. 

Şirketlerimizin gerek heyet süresince 

sözlü ifadelerinden, gerekse heyet 

dönüşü etkinlikten son derece memnun 

kaldıkları anlaşılmaktadır. 

 

Selahattin ESİM” 

Proje kapsamında altı ay süren ön hazırlıklar sonucu 

tarihimizde ilk kez yazılımın önde gelen temsilcilerinin 
olduğu, belki de yazılımın ana vatanı olarak kabul 

edilebilecek olan ABD‟ye yazılım bilişim heyeti 

düzenlenmiştir.   
 

Proje Kazanımları: 

 

 Yazılım (hizmet) sektöründe ihracatın ölçülmesi ile 

ilgili çalışmalar devam ettirilmekte olup kesin 

sonuca ulaşmak mümkün değildir. Buna rağmen 

şirketler, Almanya ve ABD yurtdışı pazarlama 

faaliyetleri sonucu toplam olarak 150 Milyon ABD 

Dolarından fazla iş potansiyelli bağlantı kurduklarını 

belirtmişlerdir. 

 Proje katılımcılarından 4 tanesi ABD'de ofis açmaya 

karar vermiştir. 

 8 Milyar ABD Doları yatırım çeken Cambridge 

Inovasyon Merkezinde bir tanıtım ofisi açılması için 

girişimler devam etmekte olup, ayrıca dünyanın en 

prestijli kuruluşları arasında yer alan bu kuruluş ile 

İstanbul‟da ortaklaşa bir inovasyon merkezi açılması 

için çalışmalar başlatılmıştır. 

 

UR-GE Projesi Adı : Yazılım Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı 

Başlangıç Tarihi : 03.01.2013 

Durumu : Tamamlandı 

Proje Yöneticisi : Can Çetin 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ 
 

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 

olarak altı aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirdiğimiz 

ABD heyetinde, şirketlerimizi Microsoft, IBM, Raytheon, 

Honeywell ve Boeing gibi dünya devi şirketler ile 

buluşturduk. Türk şirketlerinin özellikle savunma sanayi ve 

sağlık sektörüne yönelik çözümleri ABD‟li şirketlerin büyük 

ilgisini çekti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü‟nün (MIT) 

sanayi ile temas noktası olan MIT Industrial Liason Program, 

Cambridge İnovasyon Merkezi, Microsoft Teknoloji Merkezi, IBM İnovasyon Merkezi, Maryland 

Üniversitesi ve ABD Kongre Binası heyetin ABD‟deki ziyaret rotaları arasında yer aldı.  

 

Bu heyet öncesinde Türkiye‟nin yazılım ve  bilişim ihracatı için üç önemli strateji kurgulandı.  

 
Bunlar, 

 

 Üçüncü ülkelerde ABD teknoloji şirketleri ile işbirliği yapılması 

 ABD‟de Türk şirketlerinin yatırım yapması 

 ABD ile birlikte genç nüfusumuzun sunduğu büyük inovasyon şansının birlikte 

değerlendirilmesidir. 

 
 

ABD temasları sırasında verilen en can alıcı mesaj, „Biz ABD‟ye yatırım yapmaya, istihdam yaratmaya 

geldik‟ oldu. Özellikle Maryland bölgesinde bu konuda bizlere devlet tarafından her türlü kolaylığın 

gösterileceği konusunda söz verdiler. İş ekosistemi yatırım yapmaya gayet uygun olan bu ortamı 

şirketlerimizin yerinde görmesi çok yararlıydı. Aldığımız yorumlar, belirlenmiş olan stratejinin 

doğruluğunun altını çizdi. 
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Erciyes Teknopark A.Ş. 
 

UR-GE Projesi Adı : KAYAK - Kayseri Yazılım Kümesi 

Başlangıç Tarihi : 15.07.2014 

Durumu : Devam Ediyor 

Proje Yöneticisi : Mesut Aktekin 
 

 Etkin Yurtdışı Pazarlama,  Küme 

İçi Yoğun İşbirliği 
  

“Kümelenme dünyada 

uzun yıllardır 

uygulanan bir model 

olup, kümelenmenin 

Türkiye’ de de 

Ekonomi Bakanlığının 

öncülüğünde hayata 

geçmesi ve projesi 

kabul edilen 

kümelenmelere verilen 

destekler tarafımızca 

takdirle karşılanmıştır.  

Ekonomi 

Bakanlığımızın 

kümelenme destekleri 

ile bir kaldıraç etkisi 

oluşturulmuş, 

şirketlerin büyümeleri 

ve ihracatları ivme 

kazanmıştır. 

Gerçekleştirilen tüm 

çalışmalar sonucunda 

kümenin diğer 

üyelerinin ve küme 

haricinde kalan diğer 

teknopark şirketlerinin 

de kümelenmeye 

bakışı olumlu yönde 

değişmiştir.” 

Erciyes Teknopark, çatısı 

altındaki şirketlerin 

büyümelerini, ihracat 

yapmalarını ve bölge 

ekonomisinin kalkınmasını, dolaylı olarak da ülke ekonomisine katkı sağlamayı 

misyon edinmiş ve bu yönde çalışmalar yapan bir teknopark olma özelliğini 

taşımaktadır. Bu amaçla, çatısı altında barındırdığı teknoloji odaklı şirketlerin 

işbirliği ile Kayseri‟nin ilk, Türkiye‟nin ise ikinci yazılım kümesi girişimini başlatmıştır 

ve başarı ile yürütmeye devam etmektedir.  

 

Bugün bir başarı hikâyesine dönüşen ETTOSOFT Yazılım Kümesi, üye 

şirketlerine yönelik düzenlediği eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama 
faaliyetleri ile amaçladığı sonuçlara yaklaşmış, üyelerinin işbirliği kültürünün 

tesirinde UR-GE desteklerini bir kaldıraç olarak kullanmayı başarmıştır. 

 

Proje Kazanımları: 

 

 Yürütülen yurtdışı pazarlama faaliyeti çalışmaları sonucunda daha 

önce hiç ihracat yapmamış olan 5 katılımcı şirket toplam 

4.837.663,36 ABD Doları tutarında yazılım ürünü ihracatı 

gerçekleştirmeyi başarmıştır.  

 

 4 şirket, gerçekleştirilen pazarlama çalışmaları sonucunda daha 

önce faaliyet göstermedikleri ve onlar için yeni olan pazarlara, 

toplam 601.107,79 ABD Doları tutarında yazılım ürünü ihracatı ile 

giriş yapmıştır. 

 

 Yurtdışında, özellikle yazılım ihalelerinde şirketlerden talep edilen 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikasına sahip 

olunması hem şirketlerin müşterileri gözünde saygınlığını ve 

güvenirliğini artırmakta, hem de ihalelere giriş için bir gereklilik 

oluşturmaktadır. İştirakçi işletmelerin tümü için ortak gereksinim 

olan ISO 27001 Sertifika eğitim ve danışmalığı hizmeti UR-GE 

destekleri ile sağlanmıştır. Bu hizmet sonucu sertifikaya sahip 

olmayan işletmeler bu kalite sistemine sahip olmuş, hali hazırda ISO 

27001 sertifikası olan işletmeler ise sertifikalarının kapsamlarını 

genişletmişlerdir. Söz konusu sertifika, uluslararası geçerliliği olan 

bir sertifika olduğu için şirketler yurt dışındaki ihalelere 

katılabilmişlerdir, diğer taraftan ISO 27001 sertifikası ihracat yapılan 

şirkete güven verdiğinden şirketlerimizin ticaret potansiyeli 

artmıştır. 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

ORTAK ÜRÜN GELİŞTİRME 
 

UR-GE destekleri ile gerçekleştirilen ABD Heyeti ve 

Silikon Vadisi Ziyaret Programının ardından, şirketler 

aslında yurtdışı rakipleri ile aralarında büyük farklar 

olmadığını keşfetmiş, özgüvenlerini geliştirmişlerdir. 

Bunun sonucunda, rekabet içinde işbirliği geliştirmenin en 

güzel örneklerinden birisi olan ortak ürün geliştirme 

çabası ortaya çıkmıştır. Programa katılan şirketler birlikte 

çalışarak Internet Of Things (IOT) üzerine “i-beamy” 

adını verdikleri Smart Plug projesini hayata geçirmiş, 

ortak bir ürün ortaya koymuştur. Ürünün tanıtılması için http://www.i-beamy.com/tr/ adlı internet 

sitesi kurulmuş olup söz konusu ürünün pazara sunumu ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.  
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Gaziantep Sanayi Odası 
 

 

 

 

  

Etkin İstihdam,  Başarılı Yurtdışı 

Pazarlama Faaliyeti, Küme İçi İşbirliği 

 
  

“Destek kapsamında yürütülen projelerde 

yer alan şirketlerimiz, birçok konuda eğitim 

ve danışmanlık programlarından 

faydalanabilmektedirler. Bununla birlikte 

yurtdışı fuar ziyaretleri, sektörel ticaret 

heyetleri ve ülkemize getirilecek olan alım 

heyetleri organizasyonlarından da 

yararlanmaktadırlar. En önemlisi ise 

şirketlerimizin uluslararası rekabet gücü için 

çok büyük önem taşıyan bu faaliyetlerin 

tamamının  % 75 oranında Ekonomi 

Bakanlığımız tarafından destek görüyor 

olmasıdır. 

Tebliğ kapsamında aynı sektörde faaliyet 

gösteren şirketlerimiz birlikte hareket etmeyi, 

ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeyi 

öğrenmekte ve uluslararası platformda 

bölgesel güç oluşturmanın adımlarını 

atmaktadırlar. Odamız uluslararası 

pazarlarda yer alabilmenin ve zorlu rekabet 

koşullarında ayakta kalabilmenin yolunun 

şirketlerin güç birliği yaparak kümelenme 

yolunda ilerlemelerinden geçtiğini 

bilmektedir. İşte tam da bu sebepten dolayı 

Odamız bütün imkânlarıyla Ekonomi 

Bakanlığımızın sağlamış olduğu UR-GE 

desteklerini daha fazla sektöre ve şirkete 

yayabilmek için çalışmalarına devam 

edecektir.  

 

Adil Sani KONUKOĞLU” 

Gaziantep Sanayi Odası bünyesindeki şirketlerin 

büyüme, dış pazarlarda daha fazla etkin olma ve ortak 

sorunlarına ortak çözümler bulma ihtiyacını karşılayan 

en iyi model UR-GE desteği olmuştur. UR-GE 

destekleri sayesinde şirketlerimiz yararlandıkları 

faaliyetler ile bir sinerji yaratıp ortak hareket etmeyi 

başarmış, Odamız nitelikli istihdam desteği sayesinde 

şirketlere daha kapsamlı ve iyi hizmet verme 

imkanlarını geliştirmiştir.  

 

Proje Kazanımları: 

 

 UR-GE projesi ile aralarında işbirliği ve sinerji 

yaratmaya başlayan şirketler, Güneydoğu 

Anadolu Plastik Sanayicileri Derneği‟ni kurmuş 

böylelikle işbirliklerini daha kurumsal bir 

seviyeye çıkartırken, birlikte lobi yapabilme 

kabiliyetlerini geliştirmiş, aralarındaki işbirliği 

bağını güçlendirmişlerdir.   

 

 Yararlanmış olduğumuz istihdam desteği 

sayesinde Odamızın yurtdışı etkinliklere ve 

projelere katılma kabiliyeti gelişmiş, daha 

kaliteli hizmet üretebilme yeteneği 

oluşturulmuştur. Böylelikle Odamız proje 

katılımcısı şirketlere daha hızlı ve kaliteli 

hizmetleri Ekonomi Bakanlığı desteklerinin 

yardımıyla sunma imkânına kavuşmuştur. 

 

 

 

UR-GE Projesi Adı : Plastik Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması ve 

İhracatın Desteklenmesi 

Başlangıç Tarihi : 01.03.2014 

Durumu : Devam Ediyor 

Proje Yöneticisi : Mustafa Sermest Çapan 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

BAŞARILI YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ 
 

UR-GE projelerinin işbirliği kuruluşları tarafından etkin ve 

başarılı bir şekilde sürdürebilmesi noktasında projenin 

başlangıcında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi faaliyeti önemli bir 

yere sahiptir. Bu kapsamda GSO, plastik ve kauçuk sektöründe 

faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütmekte olduğu projede 

ihtiyaç analizi çalışmasına büyük önem vermiş ve çalışmanın her 

safhasında titizlikle çalışmıştır. İhtiyaç analizi kapsamında 

yürütülecek çalışmaların başarıya ulaşması için, analiz öncesi 

hazırlık evresinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda, plastik üreticisi şirketlere yönelik yürütülen ihtiyaç 

analizi çalışması öncesinde UR-GE Faaliyet Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Kurulda proje 

şirketlerden üç temsilci, GSO Yönetim Kurulunu temsilen bir üye ve 3 GSO personeli uzman yer 

almıştır. Kurul, analiz çalışmasının başarıyla yürütülmesi amacıyla haftada iki gün bir araya gelerek 

çalışmanın devamını ve takibini sağlamıştır. İhtiyaç analizi sürecinin doğru yürütülmesi, faaliyetlerin 

de doğru seçilmesine ve gerçekleştirilmesine imkan vermiştir. Bu anlamda GSO, hem ABD‟ye hem 

İtalya‟ya başarılı yurtdışı faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilmiş olan pazar araştırmasının da 

yardımıyla, 3 yılda bir düzenlenen ve dünya çapında bir plastik fuarı olan NPE Plastics Showcase 

Fuarı ABD‟ye ihracatımızın artırılmasında stratejik öneme ait bir fuar olarak tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda New York Ticaret Müşavirliğimizle doğrudan iletişime geçilmiş ve UR-GE faaliyet 

hazırlıklarına başlanmıştır. Müşavirliğimizin yönlendirmeleri ve önerileri doğrultusunda bir heyet 

programı oluşturulmuştur. Heyetin fuar kapsamında yapacağı faaliyetlerde ikili iş görüşmeleri 

ortamının oluşturulması 

için çaba harcanmıştır. 

Özel olarak belirlenen bir 

PR firması aracılığıyla heyet 

tarihinden 3 ay önce 

eşleştirme çalışmaları 

yürütülmüştür.  Fuarda 

yeni ve teknolojik 

gelişmelerin yakından takip 

edilme imkânı oluşmuş; 

sektörün geleceği hakkında 

bilgiler edinilmiştir. 

Düzenlenen ikili iş 

görüşmeleri ve işbirliği 

toplantıları ile ABD‟li 

firmalarla tanışılma imkânı bulunmuş, ileriye yönelik kalıcı işbirliği olanakları sağlanmıştır. 

Düzenlenmiş olan ikinci yurtdışı pazarlama faaliyeti İtalya'ya düzenlenmiştir. Faaliyet 5-9 Mayıs 2015 

tarihleri arasında Milano Plast Fuarının yapıldığı Milano şehrinde ve Brescia Bölgesinde 

düzenlenmiştir. Hedef ülkeler arasında belirlenen İtalya‟da yürütülecek faaliyetler kapsamında 

Milano‟da gerçekleştirilen Plast 2015 Fuarında plastik sektörünün farklı tasarımları ve teknolojik 

gelişmelerinin yerinde görülme imkânı bulunmuştur. İkili iş görüşmeleri ve eşleştirme hizmetleri 

Milano Ticaret Ataşeliğimizin koordinasyonunda Brescia Sanayi Odası‟nın destekleri ve işbirliğiyle 

sağlanmıştır. İtalya Brescia Bölgesi„nden çeşitli plastik tedarikçileri heyette yer alan firmalarla 

Brescia Sanayi Odası'nda (Associazione Industriale Bresciana - AIB) buluşturulmuştur. Brescia 

Sanayi Odası ile yapılan ikili iş görüşmeleri ve işbirliği toplantısı ile Brescia Sanayi Bölgesinde yapılan 

fabrika ziyaretleri aracılığıyla kümemiz için son derece faydalı gelişmeler yaşanmıştır. Projemizin en 

önemli amaçlarından biri olan kümelenme olgusu gelişmiş ve firmalarımızın işbirliği olanağı 

artırılmıştır. 
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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 
 

 

 Etkin Yurtdışı Pazarlama ve Alım 

Heyeti,  Pazar Çeşitlendirme 

 
  

“Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE Tebliği 

kapsamında hayata geçirdiğimiz “Türk Ev 

ve Mutfak Eşyaları Sektörü Yurtdışı 

Pazarlama Takımı” projemiz, başladığı 

tarihten itibaren öngörülerimizin de 

üstünde bir başarı sağlayarak, hem bizleri 

hem katılımcı üyelerimizi gururlandırmıştır. 

Projenin somut çıktıları ve bugün 

ulaştığımız nokta gösteriyor ki UR-GE 

projeleri, sektör ve ülke ihracat 

hedeflerimize ulaşmamızda en önemli 

destek mekanizmalarındandır.  

Sadece bizim projemiz bazında şunu 

söyleyebilirim ki, ilk etapta projede yer 

almanın ticari faaliyetlerine kayda değer 

bir fayda sağlamayacağını düşünen birçok 

şirketimiz,  bugün nasıl bu yapının bir 

parçası olabileceklerini araştırmaya 

başladılar. İlk projemizde 31 sektör şirketi 

UR-GE projesinden faydalanırken, bugün 

100’ün üzerinde mutfak ve ev eşyaları 

ihracatçısı UR-GE projelerinde yer alıyor. 

Bu bilincin yaratılmasında bir nebze 

katkımız olduğunu bilmek bile bizler 

açısından çok sevindirici.  

UR-GE kapsamında gerçekleştirilen bütün 

faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ihracat 

rakamlarıyla da başarısı somutlaşan 

projemizin, Bakanlığımız nezdinde de 

takdir edilmiş ve İyi Uygulama Örnekleri 

çalışmasında yer almış olması bizleri son 

derece onurlandırmıştır.  

Bakanlığımıza ve UR-GE yapılanmasının 

İşbirliği kuruluşu olarak bizlerin öncelikli hedefi, katılımcı 

şirketlerin ihracatlarını önemli oranlarda arttırmalarına 

yardımcı olmak, inovasyon odaklı ve yüksek katma değerli 

ürünler geliştirmelerini sağlamak ve hepsinden önemlisi 

kendi aralarında yaratacakları sinerjiyle projenin lokomotifi 

olmalarını ve sahiplenmelerini sağlamaktır. Kurumumuz 

sevk ve idare etmiş olduğu projelerin tamamında bu amaç 

çerçevesinde projeleri tasarlamakta ve yönetmektedir. Bu 

yaklaşımımızın sonucu olarak da ölçülebilir sonuçlar 

almaktayız.  

 

Proje Kazanımları: 

 

 Projenin başlangıç aşamasında, proje katılımcılarının 

ihracat artışının sektör ortalamasının %10 üzerinde 

olmasını amaçlamışken, gelinen noktada proje 

katılımcısı şirketlerin ihracatı 2010-2014 

döneminde %76 artış göstermiş, aynı dönemde 

sektörün genel ihracat artışı olan %44‟ü 

beklentilerin üzerinde geçmiştir. 

 Aynı dönemde katılımcı şirketler sektör geneline 

göre katma değeri daha yüksek ürünleri ihraç 

etmeyi başarmışlardır. Şöyle ki, katılımcı şirketlerin 

birim ihraç fiyatı 4,4 $/KG olarak gerçekleşmişken, 

sektörün ihraç birim fiyatı 3,1 $/KG olarak 

gerçekleşmiştir.  

 Proje katılımcıları toplam 54 yeni pazara ihracat 

gerçekleştirmiş olup, dış pazarlara nüfuz 

etmişlerdir.  

 Proje sürecinde, katılımcı şirketlerin ürünlerinin 

kalite konusunda rakipleriyle yarışır düzeyde 

olduğu, ancak sunum konusunda bugüne kadar 

yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı ve bu durumun 

rekabet güçlerini olumsuz etkilediği 

UR-GE Projesi Adı : Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Yurt Dışı Pazarlama Takımı 

Başlangıç Tarihi : 06.02.2012 

Durumu : Tamamlandı 

Proje Yöneticisi : Havva Deniz 
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tüm aktörlerine, ihracata ivme kazandıran 

bu değerli projeyi gerçekleştirme imkânı 

sundukları, tüm UR-GE projelerine ilham 

verecek bu çalışmayı yürüttükleri için 

teşekkür ediyorum. 

 

Tahsin ÖZTİRYAKİ” 

gözlemlenmiştir. Bu ihtiyaca çözüm bulmak 

amacıyla, projemiz kapsamındaki  şirketlerin 

faydalandığı “Ambalaj Tasarımı Danışmanlığı” 

projelendirilerek hayata geçirilmiştir. Katılımcı 

şirketlerimiz, profesyonel tasarımcılar ile var olan 

ambalaj ve logolarını yeniden tasarlayarak, hemen 

akabinde gerçekleştirilen Ambiente 2015 Fuarı'nda 

sergileme şansı edinmişlerdir. Bir şirketimizin yeni 

ambalajı, "Ambalajın Ay Yıldızları" yarışmasında 

ödül kazanarak, uluslararası bir tasarım yarışmasına 

katılım hakkı kazanmıştır.  

 İhracatçı şirketlerimiz pazar araştırma 

departmanları olmadığından hedef pazar 

araştırmalarını yeterince yapamamaktadırlar. Bu 

konuda Birliğimiz ve projemizde dışarıdan hizmet 

aldığımız danışmanlık şirketleri tarafından hedef 

pazar araştırmaları yapılmakta ve söz konusu 

araştırmalar küme şirketlerimiz ile paylaşılmaktadır. 

Örneğin, Danimarka-İsveç heyetimiz öncesinde ikili 

iş görüşmeleri organizasyonunda da destek 

aldığımız danışman şirket, İskandinavya 

ülkelerindeki mutfak trendlerinden, ilgili perakende 

zincirlerinin satın almacı bilgilerine kadar detaylı bir 

rapor hazırlamış ve heyet öncesinde İstanbul‟da 

gerçekleştirdikleri bir sunum ile şirketlerimizi 

bilgilendirmiştir. 
 

 

Başarılı Uygulama Örneği: 
 

ETKİN ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU 
 

 

Proje kapsamında 17-21 Kasım 2014 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen alım heyeti faaliyeti; 9 ülkeden 15 alıcı 

şirketin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 

17-21 Kasım 2014 tarihleri arasında 9 ülkeden 15 alıcı 

şirketin katılımı ile bir alım heyeti faaliyeti 

gerçekleştirilmiştir. Büyük bir başarı elde eden 

organizasyona, Angola, Brezilya, G. Afrika, G. Kore, 

Gana, Japonya, Kolombiya, Şili ve Uruguay‟da yerleşik 15 

alıcı şirket-26 şirket temsilcisi ve 16 küme şirketi 

katılmıştır.  

 

Alım heyeti öncesinde proje kapsamında 7 heyet gerçekleştirilmiş ve 15 ülke ziyaret edilmiştir. Tüm 

bu heyetler sırasında katılımcılara uygulanan anketlerle, ikili iş görüşmelerine gelen yabancı satın 

almacıların potansiyelini ve özellikle Türkiye‟de gerçekleştirilecek bir alım heyeti faaliyetine davet 

edilmelerinin uygunluğunu değerlendirmeleri istenmiştir. Çalışmaların ilk ve en önemli aşaması olan, 

davet edilecek şirketlerin belirlenmesi noktasında bu veriler ışığında veri tabanı hazırlanmıştır. 
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Bundan sonraki en zor aşama, tüm katılımcılara aynı şekilde hitap edecek bir satın almacı listesi 

hazırlamak olmuştur. Kurumumuzun buradaki amacı, tüm ürün gruplarına eşit seviyede talep 

yaratacak bir satın almacı portföyü oluşturmak olmuştur. Süreci şeffaf bir şekilde yürütmek adına, 

anketler ışığında belirlenen bu veri tabanı tüm katılımcı şirketlere sunulmuş olup nihai karar alabilmek 

adına kümenin iradesiyle belirlenen bir “alım heyeti komitesi” oluşturulmuştur. İlgili ülke pazarlarına 

hakim altı temsilciden oluşan alım heyeti komitesi, aldığı geri beslemeler ve katılımcıların da önerileri 

doğrultusunda yaklaşık 60 şirketlik davetli şirket listesi oluşturmuştur.  

 

Belirlenen şirketlere on-line ve posta yoluyla davetiyeler gönderilirken bir yandan da küme web 

sitesinde oluşturulan portal ile şirketlerimizin görüşmek istedikleri şirketlerin detaylı profillerini 

bulabildikleri ve bu şirketler arasından seçim yapabildikleri bir başvuru sistemi hayata geçirilmiştir. Eş 

zamanlı olarak, ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirlikleri ile yerel danışmanlık şirketlerinden de davetler 

ve katılım teyitleri konusunda destek alınmıştır.  

 

Programda ilk olarak konuk şirketlere projemiz ve Türk mutfak eşyaları sektörünü anlatan kısa bir 

sunum yapılmış ve hemen akabinde ikili iş görüşmelerine geçilmiştir. İkili iş görüşmleri için 

Intercontinental Taksim Oteli Balo Salonunda 16 katılımcımız için standlar oluşturulmuş ve bu sayede 

şirketlerimizin yurtdışı pazarlama faaliyetlerine nazaran daha fazla ürün çeşidi sergilemeleri 

sağlanmıştır. Tüm gün süren görüşmeler sonucunda her şirketimiz  ortalama 8-12 şirket ile görüşme 

gerçekleştirmiştir. Daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz yurtdışı pazarlama faaliyetlerimize göre daha 

fazla sayıda ve daha nitelikli şirketler ile görüşmeler gerçekleştiren küme katılımcılarımız, programın 

ikinci ve üçüncü  günü ise alıcı şirketleri üretim tesislerinde ağırlama imkanı bulmuşlardır. 
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
 

UR-GE Projesi Adı : Türk Kozmetik Kümesi 

Başlangıç Tarihi : 06.10.2011 

Durumu : Tamamlandı 

Proje Yöneticisi : Tuğba Beğendi Bilasa 

  

Etkin Yurtdışı Pazarlama ve Pazar 

Çeşitlendirme 

 
  

“Başlangıçta, kozmetik sektöründe ihracat 

yapan ve birbirlerini tamamlayıcı özelliklerde 

faaliyet gösteren şirketlerimizin bir araya 

getirilmesini ve bir sinerji yaratılmasını 

hedefleyen projemiz;  bugün şirketlerimizin 

yoğun ilgisi ve artan bir ivme ile devam 

etmektedir. 

 Birliğimizin organize ettiği diğer fuarlar, 

ticaret heyetleri, alım heyetleri gibi 

organizasyonlarda da her ne kadar 

amacımız aynı - ihracatımızı arttırmak- olsa 

da, UR-GE Tebliği ile bir adım öteye 

geçilmiştir.  

 

Gerek kümede yer alan şirketlerimizden 

aldığımız tepkiler, gerekse küme 

kapsamında yer almayan şirketlerin kümeye 

dâhil olma çabaları göstermiştir ki, projemiz 

amacına ulaşmıştır. Küme katılımcılarımız ile 

birlikte geliştirdiğimiz strateji çerçevesinde 

belirlenen hedef pazarlara yönelik olarak 

gerçekleştirdiğimiz yurtdışı pazarlama 

faaliyetleri, küme katılımcısı şirketlerimiz 

üzerinde olumlu bir etki oluşturmuştur. Bu 

faaliyetlerden sonra, şirketlerimizin gidilen 

pazarlara ilk ihracatlarını yaptıklarını görmek 

oldukça gurur verici olmuştur.  

Yürütülmekte olan 2. projemizde, sahanın 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

önümüzdeki dönem için danışmanlık ve yeni 

yurt dışı pazarlama faaliyetlerine yönelik 

hazırlıklar sürdürülmektedir. 

 

 

Murat AKYÜZ” 

Proje kapsamında öncelikle küme şirketlerinin 

ortak pazar araştırma faaliyetlerine destek 

olunmuştur. Uluslararası veri tabanlarından 

derlenen veriler küme şirketleri ile masaya 

yatırılmış, hedef pazarlar belirlenmiş, ardından 

hedef pazarlar yerinde ziyaret edilerek ve pazar 

ile ilgili veriler toplanarak tüm küme ile 

paylaşılmıştır. Ayrıca zaman zaman hedef 

pazarlar ile ilgili profesyonel kaynaklardan 

faydalanılmış ve ücretli raporlar alınarak yine 

küme  şirketleri ile paylaşılmıştır. Bu dönemde 

proje katılımcısı şirketlerin yurtdışı rakiplerine 

kıyasla ürün ambalajlarının yeterli 

profesyonellikte olmadığı ve bu konuda 

danışmanlığa ihtiyaçları olduğu gözlenmiştir. Bu 

nedenle,  yeni bir danışmanlık faaliyetine 

başlanmış olup, faaliyet sonunda küme 

şirketlerin yurtdışı rakipleri ile yarışır düzeyde, 

ilgi çekici, ürünü ön plana çıkaran ve amacına 

yönelik ürün ambalajlarına sahip olmaları 

hedeflenmektedir. Bahse konu faaliyetlerin küme 

şirketlerimizin uluslararası pazarlama 

etkinliklerine katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

 

Proje Kazanımları: 

 

 Proje boyunca 3 katılımcı şirket 

Paraguay'a, 4 katılımcı şirket Şili'ye, 2 

katılımcı şirket Panama'ya, 5 katılımcı 

şirket Meksika'ya, 3 katılımcı şirket 

Nijerya'ya, 2 katılımcı şirket Gana'ya ve 

6 katılımcı şirket Vietnam‟a ilk kez 

ihracat gerçekleştirerek penetrasyon 

seviyelerini artırmışlardır. 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ 
 

Kümedeki şirketler ile birlikte 

geliştirdiğimiz strateji çerçevesinde 

belirlediğimiz hedef pazarlara yönelik 

gerçekleştirdiğimiz yurtdışı pazarlama 

faaliyetleri katılımcı üzerinde olumlu bir 

etki oluşturmuştur. Bunun en önemli 

nedenleri; 

 

 Hedef pazarların kendilerine 

dayatma yolu ile değil ortaklaşa belirlenmiş olması, 

 Hedef pazarlara bir faaliyet gerçekleştirmeden önce detaylı saha çalışması yapılması, 

elde edilen verilerin pazarlama faaliyetine katılan/katılmayan tüm küme ile 

paylaşılması, 

 Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin hazırlık süresinin başarılı bir organizasyona imkan 

verecek şekilde ayarlanması, 

 Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin, pazar inceleme ve ikili iş görüşmelerini kapsayacak 

şekilde yoğun bir programda gerçekleştirilmesi ve 

 Yurt dışında düzenlenen fuarlar ile ulaşılamayacak alıcı kitlesinin hedeflenmesidir. 

 

Ayrıca, ECRM, Stemegna gibi profesyonel ikili iş görüşmeleri organizasyonlarına proje 

kapsamında katılım sağlanmıştır. Bu tarz profesyonel organizasyonlara katılım sağlanması ile 

şirketlerimiz bireysel olarak görüşmelerinin mümkün olamayacağı zincir mağaza alıcıları gibi 

büyük alıcılarla görüşme fırsatı yakalamışlardır. Bu programlar sonucu işbirlikleri doğmuştur.   
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Rekabet Gücü 

Kazanma 
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İvedik Organize Sanayi Bölgesi 

 

 

 

 

 Rekabet Gücünü Artırma, Tasarım 

Danışmanlığı 

 
  

“Bu proje ile şirketlerin ihracat 

kapasitesinin geliştirilmesi, 

ihracatla tanıştırılmaları ve 

farkındalıklarının geliştirilmesi 

hedeflendi. Projenin başında 

şirketlerin %40’ının ihracatı 

bulunmazken proje sonunda 

sadece 2 şirketin ihracat 

yapmamış olması projenin başarı 

hikâyesidir. Üstelik bu başarı 

uluslararası bir fuar katılımı 

gerçekleştirmeden elde edilmiştir.  

Bakanlığın destek sistemi 

şirketlerin gelişmesine katkı 

sağlamakta, aktif ve verimli 

kullanılması halinde tüm 

katılımcıların altyapı olarak 

gelişmesine destek olmaktadır.” 

İvedik OSB, bölgede faaliyet gösteren şirketlerin yaşamlarını 

devam ettirebilmeleri için rekabetçi olmaları gerektiği görüşünden 

yola çıkarak UR-GE projelerini kaldıraç olarak kullanmaya karar 

vermiş ve bu projeler ile stratejilerini uygulamaya geçirmiştir. 

 

Proje Kazanımları: 

 

 Proje yer alan 4 şirket daha önce ihracat yapmamasına 

rağmen alınan danışmanlıklar sonucunda ihracat başarısı 

göstermiştir. İhracat başarısına şirketlerde görevlendirilen 

uzmanların araştırmaları ve rakip ürünlerin incelenmesi 

sonucunda tasarlanan ürünler ile ulaşılmıştır. Daha önce 

ihracat yapmayan şirketlerin proje sırasında toplam 

255.000 ABD Doları ihracat yaptığı belirlenmiştir. 

 6 katılımcı proje kapsamında şirketlere atanan uzmanların 

ve şirketlerin yararlanması için OSB tarafından ortak 

kullanıma yönelik olarak temin edilen D&B ihracat veri 

tabanı ile Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve bazı Avrupa 

ülkelerine ihracat gerçekleşmiştir. İlk kez girilen pazarlara 

yönelik gerçekleştirilen ihracat rakamı toplam 570.000 

ABD Doları dolar olarak belirlenmiştir. 

 Kuzey Irak‟ta yapılan görüşmeler olumlu sonuçlar vermiş 

ve bölgeye özel dağıtım kanalları kullanılarak şirketlerin 

bu coğrafya ile ihracat kapasitesi geliştirilmiş ve toplamda 

120.000 ABD Doları ihracat gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

UR-GE Projesi Adı : Biyo Mühendislik, Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Gereçleri Üreticileri 

Sektörü Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi 

Başlangıç Tarihi : 10.10.2012 

Durumu : Tamamlandı 

Proje Yöneticisi : Fatih Mutlu 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

SEKTÖRE ÖZGÜ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ: Tasarım Danışmanlığı 
 

Proje kapsamında katılımcı şirketlere destek olmak ve 

şirketlerin ihracat kapasitesilerini artırmak için İvedik 

OSB tarafından 3'lü yapı olarak adlandırılan metot 

şirketlere uygulanmıştır. Bu metoda göre şirketlerin 

ihraç edilebilir seviyede olan 2 ya da 3 ürünü belirlenmiş 

ve rakip ürünler incelenerek endüstriyel tasarım ve 

prototip hizmet verilmiştir. 

 

İkinci aşama olarak bu ürünlerin uluslararası alanda 

tanıtılması ve ortak hareket edilmesi için özel tanıtım 

materyalleri hazırlanmıştır. Son aşama olarak şirketlere 

atanan uzmanlar tarafından bu ürünlerin uluslararası pazar araştırmaları yapılmıştır. Bu sayede 

katılımcıların ihracat kapasitesi geliştirilmiş ve çok net somut çıktılar elde edilmiştir. Ayrıca 

şirketlerin ürünlerinin AR-GE altyapısının yeterli olması durumunda AR-GE destek programlarından 

yararlanmaları için destek olunmuştur. Böylelikle toplamda 17 şirket bu aşamalar sonucunda ihracat 

gerçekleştirmiştir. 
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İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
 

 

 Rekabet Gücünü Artırma 

 
  

“İHKİB olarak tasarım, trend, tanıtım 

odaklı başlattığımız çalışma modeli olan 

Hazırgiyim ve Tasarım Kümesi, 2,5 yıl 

boyunca katılımcı şirketlerin uluslararası 

rekabetini artırıcı birçok etkinlikte 

bulunmuştur.  

 

Her bir faaliyet şirketlerin gelişmelerini, 

hedefledikleri pazarlara daha güçlü 

girmelerini sağlamıştır. 

  

UR-GE desteği ile gerçekleştirdiğimiz 

projelerde hedefimiz katma değeri yüksek 

ürünlerin ihracatının geliştirilmesidir. 

  

Aynı zamanda, 2023 yılına yönelik 

stratejilerimize paralel olarak, UR-GE 

desteği ile şirketlerimizin pazarlarda 

rekabetçiliğini güçlendirerek ülke ihracat 

rakamlarına katkı sağlamayı 

amaçlamaktayız.  

 

Hazırgiyim ve Tasarım Kümesinde, hem 

üretici – tasarımcı iş birlikteliğini 

sağlamlaştırarak hem de şirketlerin tasarım 

gücü yüksek ürün üretmeleri yönünde 

faaliyetler düzenleyerek katma değerli 

ihracatı UR-GE Tebliği sayesinde 

desteklemiş olduk. 

 

Hikmet TANRIVERDİ” 

Türkiye, dünyanın en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon 

ihracatı yapan 7. ülkesi konumundadır. Ülkemizin bu 

alandaki rekabetçi konumunu korumak, şirketlerimizin 

güçlendirilmesini sağlamak, ihraç birim miktar ve 

fiyatlarını artırmak yolundaki çabalarımızı pazarlama 

faaliyetlerine ek olarak şirket kapasitesini geliştirmeye 

yönelik faaliyetler ile de destekleyen birliğimiz bu 

süreçte katılımcıların kapasitelerinin geliştirilmesine 

odaklanmıştır.   

 

Proje Kazanımları: 

 

 Proje kapsamında 8 katılımcı şirket ilk kez 

ihracat yapmıştır. Who‟s Next yurtdışı 

pazarlama faaliyeti Ocak 2014 sonrasında Aslı 

Güler, Gül Ağış, Elif Cığızoğlu, Nihan Peker 

Fransa pazarına giriş yapmıştır. CPM Moskova 

yurtdışı pazarlama faaliyeti sonrasında Şubat 

2014‟te, Özlem Kaya, Çiğdem Akın, Gamze 

Saraçoğlu Rusya pazarına giriş yapmıştır. Who‟s 

Next yurtdışı pazarlama faaliyeti Temmuz 2014 

sonrasında Ayliz Tekstil Fransa pazarına giriş 

yapmıştır. 

 8 katılımcı şirket CPM Moskova faaliyeti ile 

Rusya pazarını ilk kez deneyimlemişlerdir. (Elif 

C, Nej, Mehtap Elaidi, Çiğdem Akın, Gamze 

Saraçoğlu, Nihan Peker, Özlem Kaya, Gül Ağış). 

Ayrıca, daha önce Fransa pazarına giriş 

yapmamış olan 9 katılımcı şirket; Nihan Peker, 

Özlem Kaya, Badıllı Tekstil, Bisa Giyim, Ayliz 

Tekstil, Dantel Pazarlama, Setre Giyim, Paristan 

Tekstil, Nurteks Konfeksiyon da hedef 

pazarlardan Fransa‟ya ilk defa giriş yapmış ve söz 

konusu faaliyetten memnun kalmışlardır.  

UR-GE Projesi 

Adı 

: Hazırgiyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri 

ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi 

Başlangıç Tarihi : 24.05.2013 

Durumu : Devam Ediyor 

Proje Yöneticisi : Sinem Gülay Aslan 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

SEKTÖRE ÖZGÜ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 
 

Küme içerisinde yer alan üretici şirketlerin, trendlere yönelik 

koleksiyon yapılandırmada zayıf yönleri ihtiyaç analizi ile belirlenmiştir.  

 

Kümede yer alan tasarımcı şirketlerin iş birlikteliği ile koleksiyon 

yapılandırma çalışmaları düzenlenmiştir.  

 

Tasarımcılar da aldıkları satış odaklı koleksiyon planlama danışmanlığı 

ile koleksiyonlarını doğru pazarlarda doğru fiyat stratejisi ile sunmaya 

başlamışlardır. 

 

Tasarımcı – üretici şirket iş birlikteliği kapsamında koleksiyon 

yapılandırma çalışması ile küme katılımcıları daha önce 

deneyimlemedikleri ve ufuklarını açan bir çalışma yürütmüşlerdir. 

Üretici şirketler, tasarımcılar ile eşleşerek Fransa pazarında sergilemek üzere kapsül koleksiyon 

hazırlamışlardır. Çalışmada üretici şirketler, şirket dışından tasarımcılar ile çalışma alışkanlığı 

kazanırken söz konusu çalışma, tasarımcılara da yüksek adetli üretim yapan şirketlere koleksiyon 

hazırlama deneyimi kazandırmıştır. Aynı zamanda, üretici şirket ile tasarımcılar arasında kopuk olan 

iletişimi onarmıştır. Bazı şirketler,  iş birlikteliklerini devam ettirmektedirler. 
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Niğde İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
 

 Rekabet Gücünü Artırma 

 
  

“ABD, Almanya ve Hollanda’da gerçekleştirdiğimiz iş 

seyahatlerinde söz konusu ülkelerin hayvan ihracatını 

nasıl yaptıklarını araştırdık. Bu ülkelerdeki tüm çiftçiler 

böyle bir durumda müşterilerini kooperatiflerine veya 

kooperatiflerini kuran şirkete yönlendiriyorlar. Neticede, 

tüm proje katılımcılarımız ancak bu şekilde ortak bir 

hareketle uluslararası rekabette başarılı olabileceğimizi 

anladılar. Şu anda da proje katılımcısı şirketlerimizle 

birlikte bir kooperatif kurmak üzere çalışmalara 

başlamış durumdayız. Tüm katılımcılarımız büyükbaş 

hayvan üretimlerini bu ortak kooperatif üzerinden 

yaparak uluslararası pazara girmeyi 

hedeflemektedirler. 

Bugüne kadar rekabet ortamında kendi 

potansiyellerinin farkında olmayan çiftçilerimiz, UR-GE 

projesi sayesinde yurt dışı seyahatlerinde bir Amerikan, 

Alman veya Hollandalı çiftçiyi bizzat yerinde görüp, 

onların bizden çok da ileride olmadıklarını, planlı 

programlı ve ortak iş yaparak başarıya ulaştıklarını 

gördüler. Böylelikle kendilerine güvenleri geldi. Artık 

başarıya inanıyorlar. Sağlıksız tüm hayvanlarını eradike 

edip, mevcut işletmelerini yıkıp hayata sıfırdan 

başlamayı göze aldılar. Bu uğurda da işlemlere 

başladılar. Biz de artık modern dünyanın oyuncusu 

olacağız azmini UR-GE projesi ile elde ettiler. Bundan 

sonra rakiplerimizin paraları çok rakiplerimizin 

teşvikleri çok, onlar başarıyor ama biz başaramıyoruz 

düşüncesinden kurtularak, biz onlardan daha iyisini 

yapacağız sloganı ile hareket etmektedirler. Bütün 

bunlar UR-GE projesi sayesinde gerçekleşmiştir.” 

UR-GE projemizin amacı, Türkiye'nin büyükbaş 

canlı hayvan sektöründe sürekli olarak ithalata 

bağlı bir ülke olmaktan kurtarılması, ilk etapta 

ihracat yapamasa bile ithalatın önüne geçerek, 

en az ithal hayvanların kalitesinde damızlık 

gebe düveler yetiştirmektir. Bu girişimcilerin 

kümelenerek ürettikleri malları ortak bir 

şekilde pazarlamaları durumunda başarıya 

ulaşacaklarını gördüğümüz için bu projeye 

başladık.  

 

Proje Kazanımları: 

 

 Büyükbaş hayvancılığın 

geliştirilmesinde bulaşıcı hastalıkların 

durum tespiti, koruma yolları ve 

eradikasyon konulu danışmanlık 

hizmeti faaliyeti sayesinde proje 

katılımcısı olan 13 şirket ihracat 

hedefleri doğrultusunda çok hızlı bir 

şekilde uluslararası düzeyde rekabet 

edebilirlik seviyesine yükselmiştir.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

UR-GE Projesi Adı : Niğde Canlı Hayvan İhraç Ediyor 

Başlangıç Tarihi : 10.06.2014 

Durumu : Devam Ediyor 

Proje Yöneticisi : Seçkin Can Koyuncu 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

SEKTÖRE ÖZGÜ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 
 

Proje katılımcısı 13 hayvancılık şirketinin katılımı 

ile yürütülen danışmanlık faaliyeti ile işletmelerin 

mevcut hayvan varlıklarının ihracatı için gerekli 

olan sağlık koşullarına sahip olup olmadıkları 

araştırıldı ve gerekli koşulları sağlamayan tüm 

hayvanlar eradike edildi. Ayrıca işletmelerin 

ahırlarının fiziksel koşulları incelenerek 

işletmelerini sağlıklı hayvan yetiştirmeye yönelik 

birer modern tesise dönüştürebilmeleri için ortak 

bir çalışma gerçekleştirilmiştir. (bir önceki 

cümleyle uyumlu olması için "gerçekleştirildi" diyebiliriz) 

 

İşletme tesislerinin modernizasyonu ile ilgili projeler hazırlandı. Bu konunun sürdürülebilirliğini 

sağlamak adına tesislerin modernizasyonu ile birlikte kontrollü karantina ambarlarıyla sürecin 

yönetilmesine ilişkin bir ortak satın alma ve tedarik zinciri yönetimi anlayışı hayata geçirildi. Bütün bu 

çalışmalar önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan ihracat girişimlerinde potansiyel 

müşteriler tarafından aranacak her türlü nitelik ve yeterliliğe sahip olduğumuzu onlara güvenle 

gösterebilmek için gerçekleştirilmekte ve bütünüyle ihracat amacımıza hizmet etmektedir. 
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Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
 

UR-GE Projesi Adı : Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin 

Geliştirilmesi Projesi 

Başlangıç Tarihi : 10.03.2013 

Durumu : Devam Ediyor 

Proje Yöneticisi : Ceren Topçu 

 

 Rekabet Gücünü Artırma 

 
  

“UR-GE desteğinin en önemli 

özelliği diğer devlet desteklerine 

kıyasla esnek bir destek olması 

ve yıllar içinde işbirliği 

kuruluşlarından alınan geri 

bildirimler neticesinde, içeriğinin 

de geliştirilmesidir. Öte yandan 

destek kapsamında işbirliği 

kuruluşlarına 'Proje Yöneticisi' 

istihdamı için de destek 

sağlanması özellikle henüz 

kurumsal yapısı oturmamış ve 

gelişme aşamasında olan 

TÜKSİAD gibi dernekler için 

önem arz etmektedir.  

UR-GE desteği eğitim ve 

danışmanlık programları, yurtdışı 

pazarlama faaliyetleri ve alım 

heyeti organizasyonları gibi 

birbirini tamamlayan, aynı 

zamanda kendi içinde çeşitliliği 

olan faaliyetlerin desteklenmesi 

bakımından da çok önemli bir 

destektir.  

UR-GE kendi içinde stratejik 

bakış açısı barındıran, bu bakışını 

projenin başlangıç aşamasından 

itibaren işbirliği kuruluşlarına da 

benimseten bir yaklaşıma sahip 

bir destek türüdür. Projemiz 

katılımcı firmalarımızın ihracat 

performanslarında dikkat çekici 

gelişmeler yaşanmasına yol 

Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yapıya sahip olan 

TÜKSİAD, kuruluşundan bu yana sektörün ortak ihtiyaçlarına 

cevap verecek ve rekabet gücünü artıracak faaliyetler 

gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefler UR-GE desteğinin 

hedefleriyle de örtüştüğünden, şirketlerimizi kurumsal ve üretim 

kapasiteleri açısından sürekli geliştirmiştir. Şirketlerimiz yeni pazar 

arayışları ve ihracat yapma isteğine de sahip oldukları için, 

Derneğimizce UR-GE desteği kapsamında bir proje başvurusu 

yapılmasına karar verilmiştir.  

 

Proje Kazanımları: 

 

 İki katılımcı şirket daha önce hiç ihracat yapmamışken, 

projemiz sonrası ihracat yapar duruma gelmiştir. Birinci 

şirket 'ANUGA 2013 Fuarı Yurtdışı Pazarlama Programı' 

kapsamında Hollanda'da bir ithalatçı şirket ile bağlantı 

kurmuş, yıllar içinde ilişkilerini güçlendirmiş, şirketin 

kurumsal yapısını söz konusu pazara ihracat yapmaya 

yönelik olarak geliştirmiş, 2015 yılında 'İhracat Koçluğu 

Danışmanlık Programı' kapsamında aldığı danışmanlıktan 

sonra ihracat yapmaya başlamıştır. Şirketin yıllık ihracat 

tutarı yaklaşık 500.000 Euro olarak gerçekleşmektedir. 

İkinci şirket Kuzey Irak Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti 

kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde 

kurmuş olduğu bir bağlantı sonucu bu bölgeye ihracat 

yapar duruma gelmiştir. Şirketin ihracat tutarı yaklaşık 

200.000 ABD Doları olmuştur.  

 Üç katılımcı şirket daha önce ihracat yapmadıkları 

pazarlara ihracat yapmaya başlamışlardır. Birinci şirket 

projenin başlangıcında ABD ve Kanada'ya ihracat 

yaparken, projemiz kapsamında gerçekleştirilen ANUGA 

2013 Yurtdışı Pazarlama faaliyeti kapsamında ve Ekonomi 

Bakanlığı'nın 'Pazar Araştırma Desteği'nden faydalanarak 
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açmıştır.  

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler her 

şeyden önce firmalarımıza 

ihracat konusunda cesaret 

kazandırmış, bu husus çarpan 

etkisi yaratarak TÜKSİAD üyesi 

tüm firmaları etkilemeye 

başlamıştır. 

 

Muammer ÇAPUTÇU” 

gerçekleştirdiği ziyaretlerde kurduğu bağlantılar 

sonucunda Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan'a yaklaşık 

1.000.000 ABD Doları tutarında ihracat 

gerçekleştirmiştir. İkinci şirket, proje kapsamında 

gerçekleştirilen 'İhracat Koçluğu Danışmanlık Programı' 

neticesinde ABD'ye yaklaşık 200.000 ABD Doları ihracat 

yapmıştır. Üçüncü firma, ANUGA 2013 yurtdışı 

pazarlama faaliyeti kapsamında kurduğu bağlantılar ve 

bireysel katılım sağladığı fuarlar sonrasında Libya, 

Bulgaristan, İrlanda ve Gürcistan‟a yaklaşık 1.000.000 

ABD Doları tutarında ihracat yapmaya başlamıştır.  
 

Başarılı Uygulama Örneği: 
 

SEKTÖRE ÖZGÜ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 
 

 

Katılımcı şirketlerin tamamının dökme ya da paketli olarak 

ürettiği bir ürün olma özelliği gösteren ay çekirdeği ihracatında 

karşılaşılan en önemli ve ortak problemlerden biri “ısıl işlem 

gördüğünde acılaşma” ve “kısa raf ömrü” sorunlarıdır. 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen 'Ay Çekirdeğinin Kalitesinin 

Artırılması ve Raf Ömrünün Uzatılması Teknik Danışmanlık 

Programı' kapsamında bu sorunun giderilmesi, ürünün raf 

ömrünün uzatılması ve ABD gibi uzak destinasyonlarda market 

raflarına girilmesi amaçlanmıştır. 2014 yılı itibarıyla 125.000 ton tüketim miktarıyla iç pazarda en 

fazla tüketilen ürün olan ay çekirdeğinin 2014 yılı ihracatı ise 16.127 ton karşılığı yaklaşık 33 milyon 

ABD Doları ile istenen düzeyde gerçekleşmemiştir. Ayrıca, ay çekirdeği ihracatımız yıllar içinde 

gerilemekte olup, „Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi‟ çalışması kapsamında yapılan analizler; 

dünyada en fazla ay çekirdeği ithalatı yapan ülkelerin, Türkiye‟nin en fazla ay çekirdeği ihracatı 

yaptığı ülkelerle örtüşmediğini ortaya koymaktadır. Bunun iki nedeni bulunmaktadır: (1) Ülkemizin 

en fazla ay çekirdeği ihracatı gerçekleştirdiği Rusya Federasyonu ve Ortadoğu ülkelerindeki 

belirsizlikler ve (2) Ay çekirdeğindeki mevcut üretimin hedef pazarlardaki uzun raf ömrü ve kalite 

talebini tam olarak karşılayamamasıdır. Öte yandan, araştırmalar önemli bir sonucu daha ortaya 

koymuştur. Ülkemizdeki ay çekirdeği tohumu ısıl işlem gördüğünde acılaşma eğiliminde olup, söz 

konusu sorunun önüne geçilmesini 

teminen tohum ıslahı projesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek 

bütçeli ve uzun süreli bir proje 

olması öngörülen 'Çerezlik Ay 

Çiçeği Tohum Islahı Projesi'ne 

kaynak sağlanması amacıyla 

hâlihazırda TÜKSİAD tarafından 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

ve TÜBİTAK ile görüşmeler 

gerçekleştirilmektedir. TÜKSİAD bu 

programlar ile katılımcı şirketlerin 

ortak ürünlerinin kalite ve 

nefasetinin iyileştirilmesi yoluyla 

ihracatlarının artırılması için çaba 

göstermektedir.  
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Kurumsallaşma ve  
Küme Yöneticisi İstihdamı 
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

 

 Kurumsallaşma ve Etkin 

Yurtdışı Pazarlama 

 
  

“Türkiye'de KOBİ'lerin tek başlarına 

yabancı pazarlara girmeleri çok zordur. 

Bu nedenle Oda olarak şirketlerimizin 

uluslararası pazarlara küme yapısı ile 

açılım yapmaları için destek oluyoruz. 

Gıdanın yanı sıra yürüttüğümüz diğer bir 

UR-GE projesi olan ATSO Tarım Kümesi 

ile de tarım sektöründeki şirketlerimizin 

ihracat potansiyellerini arttırmak üzere 

çalışıyoruz.   

Türkiye, bugün gıda sektöründe çok iyi 

tanınan uluslararası bir marka haline 

gelmiştir. Türk şirketleri dünyanın değişik 

ülkelerine ürünlerini göndererek Türk Malı 

kalitesinin yurtdışındaki sofralara 

ulaşmasını sağlamışlardır. Bunun yanında, 

Türkiye’nin tarım başkenti olan Antalya, 

konumuyla gıda ve gıda hizmetleri 

sektörleri için birçok avantaj sunmaktadır. 

Verimli toprakları, tüm sene boyunca 

sahip olduğu ılıman iklimi ve lezzetli 

tarımsal ürünleri ile Antalya, en kaliteli 

gıda malzemeleri ve yemek tatlarını tüm 

dünyaya sunmaktadır.  

Gıda Kümemiz şu ana kadar yurtdışı 

heyet ziyaretlerini Rusya Federasyonu ve 

Almanya’da düzenlenen sektörün en 

önemli fuarlarına gerçekleştirdi. Bu 

ziyaretlerden alınan sonuçlar hepimizi 

umutlandırdı.  Ekonomi Bakanlığımız 

olmak üzere organizasyona katkı 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, kuruluşundan bu yana 

133 yıldır, bölgenin kalkınması, tanıtılması ve gelişmesi 

amacıyla strateji oluşturan, üyelerinin iç ve dış pazarlarda 

ekonomik açıdan gelişmesi için çaba sarf eden bir 

kurumdur.  

 

"ATSO Gıda Kümesi: Antalya Gıda Sektörünün 

Yurtdışında Rekabet Potansiyelinin Arttırılması 

Projesi”nin temel amacı kümelenme mantığından yola 

çıkarak katılımcı şirketlerin yurtdışı pazarlara açılmalarını 

sağlamak, yurtdışı pazarlarda rekabet gücünü arttırmak, 

katılımcı şirketlerin ihracat odaklı büyümeyi 

sürdürmelerini sağlamaktır.  

 

Proje Kazanımları: 

 

 ANUGA Pazarlama programı sonrasında 1 şirket 

Almanya‟ya iki farklı distribütör üzerinden nektar 

ve sporcu içeceği ihracatına başlamak üzeredir. 

Aylık ihracat beklentisi 68.000 Euro‟dur.  

 Aynı şirket, üretimini yaptığı meyve suyu 

makinaları için de ANUGA Fuarı‟nda tanıştığı bir 

İngiliz firma ile görüşmelerini sürdürmektedir ve 

yakın zamanda İngiliz firma ile gizlilik anlaşması 

imzalamıştır.  

 Antalya Yenigün Gıda San. ve Tic. A.Ş. İsrail ve 

Yunanistan pazarları için daha önce çalışmadığı 

farklı bir distribütör bulmuş, bu pazarlara yeni 

distribütör üzerinden ihracata başlamıştır. Bahar 

Tavukçuluk ANUGA fuarında tanışıp işbirliğine 

başladığı bir distribütöre 2 konteyner hindi eti 

UR-GE Projesi Adı : Antalya Gıda Sektörünün Yurtdışında Rekabet Potansiyelinin 

Arttırılması Projesi 

Başlangıç Tarihi : 22.05.2014 

Durumu : Devam Ediyor 

Proje Yöneticisi : Gözde Medford 
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sağlayan tüm kişi ve kurumlara 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Davut Çetin” 

satmıştır. Yörükoğlu Süt ANUGA ziyareti 

sırasında Irak‟tan yeni bir distribütör ile çalışmaya 

başlamıştır.    

 
 

Başarılı Uygulama Örneği: 
 

ETKİN YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ 
 

Kümenin 2. yurtdışı pazarlama faaliyeti kapsamında 9-14 Ekim 

2015 tarihleri arasında ANUGA Fuarı‟na düzenlenen ziyaret tüm 

katılımcılar açısından başarılı ve verimli geçmiştir. Söz konusu 

ziyaret motive edici bir organizasyon olmasının ötesinde hemen 

hemen tüm katılımcılara iş bağlantıları gerçekleştirme imkânı 

sunmuştur. 

 

Tüm bu süreçlerin katılımcı şirketler adına takibi, hizmetlerin 

doğru algılanması ve doğru şartnameler ile doğru tedarikçilerin 

tespiti ise, Ekonomi Bakanlığı‟nın Odamıza kullandırdığı istihdam desteği ile istihdam edilen nitelikli 

personel aracılığı ile yapılabilmiştir. 
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 
 

UR-GE Projesi Adı : Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makine Sektörünün Uluslararası 

Rekabet Gücünün Artırılması Projesi 

Başlangıç Tarihi : 21.10.2013 

Durumu : Devam Ediyor 

Proje Yöneticisi : Engin Özücan 

 Kurumsallaşma ve Sektöre Özgü 

Danışmanlık Faaliyeti 

 
  

“Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak  

UR-GE projesindeki öncelikli hedefimiz;  

Çorum Tarımsal 

 Gıda İşleme Makineleri sektörünün mevcut dış 

pazarlardaki payını artırmak ve potansiyel hedef ülkelere 

ihracat yapmaya yönelik gerekli altyapıyı oluşturarak 

uluslararası rekabet gücünü geliştirmektir. 

 

 Projemiz kapsamında yapılan faaliyetlerle bölgemizde 

bulunan şirketler ihracat potansiyellerini artırmış, kurumsal 

kimliklerini tamamlanmış ve uluslararası standartların 

üstünde üretim kabiliyetleri ile rekabet güçlerini en üst 

seviyeye çıkartmışlardır. 

 

Çetin Başaranhıncal” 

Tarih boyunca tahıl işleme sektörünün faal 

olduğu Çorum günümüzde tahıl işleme 

makinesi üreticilerinin ve özellikle de 

buğday değirmeni üreticilerinin ülkemizde 

en yoğun olarak faaliyet gösterdiği illerin 

başında gelmektedir.  

 

Proje Kazanımları: 

 

 Proje başladığında 55 Milyon ABD 

Doları olan değirmen makinesi 

ihracatı, projenin sonlarına 

yaklaşıldığında 110 Milyon ABD 

Dolarına ulaşmıştır. Bu artışın 

sağ lanmasındaki en önemli 

faktörlerden birisi de UR-GE 

projesi ile kazanılan ivmedir.  

 Özellikle bu alanda dünya lideri 

olarak addedilen Buhler şirketi, 

artık bazı komponent ve makineleri 

Çorum‟da anlaşma yaptığı 

şirketlerden tedarik etmeye 

başlamıştır.  
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

SEKTÖRE ÖZGÜ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 
 

Çorum‟da proje öncesi mevcut üretim kültürü daha 

ziyade modern üretim metot ve yaklaşımlarından bir 

nebze uzak ve daha alaylı bir yaklaşım içerisinde 

ilerlemekteydi. İhtiyaç analizi aşamasında belirlenmiş 

olan bu eksikliği gidermek üzere UR-GE projesi 

kapsamında alınan Yalın Uygulama danışmanlıkları ile 

katılımcılar artık uluslararası kalite standartlarında 

üretim ve hizmet verdikleri için yeni pazarlara 

kolaylıkla girebilmekte ve yeni müşteriler 

kazanmaktadırlar.  

 

Kalite kontrolden başlayarak değişen üretim süreçleri şirketlerin verimlilik ve karlılıklarını 

artırmalarına yardımcı olmuş, maliyetlerini düşürmüştür. Katılımcı şirketler, 5S, hücre üretimi ve 

Kaizen gibi yeni tanıştıkları kavramlar ile hep aynı kalitede üretim yapabilir hale gelmişlerdir. UR-GE 

projesinin yardımıyla üretim süreçleri düzene giren şirketlerin ihracatları da farklı pazarlarda hızlı 

biçimde artmaya başlamıştır. Tüm bu süreçlerin şirketler adına takibi, hizmetlerin doğru algılanması ve 

doğru şartnameler ile doğru tedarikçilerin tespiti ise, Ekonomi Bakanlığı‟nın Çorum Ticaret ve Sanayi 

Odası'na kullandırdığı istihdam desteği ile istihdam edilen nitelikli personel aracılığı ile yapılabilmiştir. 
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Denizli İhracatçılar Birliği 
 

 

 Etkin Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti 

ve İstihdam  

 
  

 “Bakanlığımızın destekleri ile  

2012 yılında başlayan UR-GE projemiz bugün ev tekstili ve gıda 

sektörlerinde devam etmektedir.  

 

Yeni pazarlara giriş için benzersiz fırsat sunan bu uygulama 

sayesinde katılımcılar  

hedef pazarlarda daha kısa sürede daha etkili tanıtım ve yeni iş 

fırsatlarını değerlendirmektedir. 

 

Süleyman Kocasert” 

Denizli ile özdeşleşmiş olan havluyu 

kümelenme mantığı ile geliştirmeyi, 

havlu üreticilerinin işbirliği yoluyla 

ihracatlarını artırmalarına yardımcı 

olmayı hedefleyen projemiz, etkin 

faaliyetler ile sonuçlar almış ve 

katılımcı şirketlerin projeden 

memnun kalmalarını sağlamıştır 

memnuniyetine yol açmıştır.   

 

Proje Kazanımları: 

 

 Polonya, Çin ve ABD 

pazarına yönelik küçük ve 

orta ölçekli ihracat 

başlamıştır. 

 Polonya'da depo ve 

perakende satış 

çalışmalarına başlayan 

şirketler mevcuttur. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UR-GE Projesi Adı : Denizli Tekstil Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi 

Başlangıç Tarihi : 01.06.2012 

Durumu : Tamamlandı 

Proje Yöneticisi : Özge Kaya 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

ETKİN YURTDIŞI PAZARLAMA, NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI 
 

"Turkish Towels" ortak markası ilk olarak ABD 

yurtdışı pazarlama programında lanse edilmiştir. 

Ortak çatı altında hareket etmenin şirketlere 

bireysel çabalardan daha fazla katkı sağladığı ve 

hem ürün çeşitliliği hem de pazar mevcudiyeti 

anlamında rekabetçi üstünlük sağladığı anlaşılmıştır. 

Katılımcılar bireysel olarak bu şekilde bir etki 

yaratılmasının neredeyse imkansız olduğunu ancak 

ortak logo ile birlikte hareket ederek alıcılar için 

değer oluşturduklarını ifade etmişlerdir. 

 

Birliğin etkin yurtdışı pazarlama çalışmaları ile faaliyetlere katılan şirketler gerek ABD gerekse Polonya 

pazarlarında çok sayıda alıcı ile görüşme fırsatı bulmuş, bu alıcılardan sipariş alma imkânına sahip 

olmuşlardır. Ayrıca, tüm süreçlerin şirketler adına takibi, hizmetlerin doğru algılanması ve doğru 

şartnameler ile doğru tedarikçilerin tespiti ise, Ekonomi Bakanlığı‟nın Birliğimize sağlamış olduğu 

istihdam desteği ile istihdam edilen nitelikli personel aracılığı ile yapılmış, böylece Birliğimizin idari 

kapasitesi de yükseltilmiştir.  
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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracatçıları 

Birliği 
 

 

 
İstihdam  

 
  

 “Daralan ihracat pazarlarımızda nasıl 

daha etkili olabileceğimizi ve yeni 

pazarlara nasıl ulaşabileceğimizi daha 

fazla araştırıyoruz”  

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 

Mamulleri sektörü olarak en büyük 

pazarımız Orta Doğu ülkeleri. Afrika 

ülkelerinin payı ise artış eğiliminde. Öte 

yanda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 

ihraç pazarlarımız arasında yer alıyor 

ancak istediğimiz düzeyde değil. 2015 

yılında 6 fuara milli katılım, 3 ikili iş 

görüşmesi organizasyonu, 20 pazar 

araştırması ve fuar ziyareti,  10 fuar 

katılımı, (AR-GE) tasarım yarışması ve 

birliğimiz bünyesinde 3 UR-GE Projesi 

gerçekleştirdik. Dubai ve  ABD'de Ofis 

Mağaza açma çalışmalarımız ise devam 

ediyor. İhracatçılarımız ve KOBİ’lerimiz ile 

büyük bir aile oluşturmaktayız. Bu ailenin 

gelişimi büyümesi ve dünyaya açılması 

için bugüne kadar birçok farklı çalışma 

gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye 

devam edeceğiz. 

 

Zekeriya Mete” 

Bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atmış olan 

Birliğimiz, katıldığı ilk fuarda sadece 12 şirketle temsil 

ediliyordu ve 150 metrekarelik standı vardı. İhracatımız ise 

150 Milyon ABD Dolarıydı. Bugün  Birliğimiz yüzlerce 

şirket ile fuarlara katılmaktadır ve  ihracatımız 2 milyar 

ABD Dolarına yaklaşmış durumdadır. 

 
Proje Kazanımları: 

 

 ANL Gıda, Asya Çikolata ve Ersa Sakız  Peru 

Ticaret Heyeti sonucunda Peru'ya ihracata 

başladılar ve yaklaşık 250 Bin ABD Doları ihracat 

gerçekleştirdi. 

 Oyal Çikolata ve Pakel Gıda firmaları Çin Ticaret 

Heyeti ile Çin pazarına giriş yapmışlardır. 

 Katılımcıların temel sorunlardan biri pazar seçimi 

ve pazar araştırması olduğu için bu konu üzerine 

eğitim programları düzenlenmiştir. Verilen eğitim 

programı çerçevesinde öncelikli olarak hedef 

pazar belirleme ve belirlenen bu hedef pazara 

ilişkin rakamsal verileri toplama üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. Eğitim programları sonucunda katılımcı 

şirketler, Trade Map, Compass, Euro Monitor ve 

benzeri sitelerden verilere rahatlıkla ulaşma 

imkânına sahip olmuşlardır. Yapılan bu ortak 

çalışma sayesinde şirketler hedef pazar belirlerken 

daha rahat şekilde verilere ulaşmış ve hedef pazar 

hakkında daha rahat yorum yapma imkânına sahip 

olmuşlardır. 

  
 
 
 

 

UR-GE Projesi Adı : İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Mamulleri Birliği 

Kümelenmesi 

Başlangıç Tarihi : 16.12.2011 

Durumu : Tamamlandı 

Proje Yöneticisi : Umut Ermiş 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI 
 

 2011 yılında başlayan projemiz kapsamında istihdam 

desteğinden yararlanılmadan önce, ihtiyaç analizi 

dışında katılımcılara yönelik sadece iki eğitim 

programı düzenlenmişti.  

 

Şirketlerin projeye yönelik beklentileri yüksek 

olmasına rağmen proje kapsamında hiçbir yurtdışı 

etkinliği düzenlenmemiş olması büyük bir 

dezavantajdı. İstihdam edilen proje uzmanı, ilk iş 

olarak katılımcı şirketlerle tanışma toplantısı 

düzenlenmiş ve tanışma toplantısı sonucunda ilk hedef 

ülke olan Tayland'a ticaret heyeti düzenlenmesine 

karar verilmiştir. Başvuru sürecinin 

tamamlanmasından sonra hızlı bir şekilde PR 

faaliyetlerine başlanmış ve otel, uçak rezervasyonları 

tamamlanmıştır. Stand tasarımı ve şirketlerin yerleşim planının belirlenmesinin ardından gelen 

talepler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Heyet hazırlıkları tamamlandıktan sonra 

şirketlerle heyet programı paylaşılmış ve Tayland'a yurtdışı pazarlama faaliyeti düzenlenmiştir. Fuar 

süresince şirketler çok sayıda ikili iş görüşmesinde bulunmuşlardır.  

 

Heyet sonucunda şirketlerin UR-GE projesine bakış açıları tamamen değişmiş ve net faydayı 

görmüşlerdir. Projenin son 9 ayında Tayland, Filipinler ve Rusya Federasyonu‟na yurtdışı pazarlama 

faaliyetleri 

düzenlenmiş, 

özellikle Filipinler 

pazarına şekerli 

mamuller 

ürünleriyle giriş 

yapılmıştır. UR-GE 

projesinin amacına 

ulaşmasından 

sonra şirketlerden 

gelen talepler 

doğrultusunda 

2015 yılında yeni 

bir UR-GE projesi 

başlatılmış olup, 

son 6 ay içerisinde 

bir eğitim 

programı 

düzenlenmiş, 

sonrasında ABD, Peru ve Çin Halk Cumhuriyeti ticaret heyetleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Peru 

pazarına şirketlerimiz ilk kez (Şirketlerimiz ilk kez Peru pazarına) ihracata başlamışlardır ve böylece 

projenin etkinliği bir kez daha kanıtlanmıştır. 
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Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği 
 

UR-GE Projesi Adı : Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi  

Başlangıç Tarihi : 09.02.2012 

Durumu : Tamamlandı 

Proje Yöneticisi : Ece Haykır 

 

 

 Etkin Yurtdışı Pazarlama ve Alım 

Heyeti  

 
  

 “UR-GE Projelerine ilk başladığımızda,  

9 proje şirketimiz ile Almanya'da havacılık fuarına 

katılmıştık. 

 Yabancı katılımcılar, Türkiye'den 9 şirketi görünce 

Türkiye'de bu kadar şirket olduğunu bilmiyorduk 

diye şaşkınlıklarını dile getirmişti.  

Şimdi ise yabancı katılımcılar, fuarlarda OSSA 

nerede diye arıyorlar.  

OSSA bir marka olmuştur. Pasaportu olmayan şirket 

yöneticileri UR-GE destekleri ile ihracat yapmaya 

başlamıştır.  

İstihdam ve yatırım artışları kaydettik. Bakanlıktan 

aldığımız ihracat destek oranlarının 30 katı kadar 

ihracat başarımız oldu.  

Teşekkür ediyoruz.” 

Kümelenme girişimlerine hep büyük hassasiyet ve 

özen gösteren OSTİM, tıpkı diğer inisiyatiflerinde 

olduğu gibi OSSA inisiyatifinde de kümelenme 

dinamiklerini harekete geçirerek, bölgede faaliyet 

gösteren şirketlerini dış pazarlara açılma 

konusunda motive etmekte ve onlara UR-GE 

destekleri ile kılavuzluk yapmaktadır.  

 

Proje Kazanımları: 

 

 “AS9100 Havacılık Standartlarına Ulaşma” 

danışmanlık faaliyeti ile şirketler 

sertifikasyon sürecine geçmiştir.  

 “ERP Sistemi” danışmanlık faaliyeti ile 

şirketlerde kurumsallaşmaya geçilmiştir.  

 “Ticari İstihbarat” danışmanlık faaliyeti ile 

katılımcı şirketlerin ihracat 

departmanlarının kurulması sağlanmıştır. 

 UR-GE projesi süresince şirketlerin satış 

rakamları toplamı 78.664.682 ABD Doları 

olmuştur. 
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Başarılı Uygulama Örneği: 
 

ETKİN YURTDIŞI PAZARLAMA ve ALIM HEYETLERİ 
 

Airbus, Military, Eads, Otomelara, Boeing, Sikorsky gibi savunma ve havacılık 

alanında önemli satın almacılar, "OSSA Alım Heyeti Programı" ile Ankara‟yı ve 

proje katılımcısı şirketleri ziyaret etmiş; proje şirketleri ile ikili görüşmelerde 

bulunmuşlardır.  

 

İlki 2013 Mart ayında yapılan OSSA Alım heyeti programının ikincisi, 14-16 

Ekim 2014 tarihleri arasında ATO Congresium'da gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımızın desteği, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın himayesi ve OSSA ev 

sahipliğinde düzenlenen etkinlik, yerli savunma sanayinin kabiliyetlerini dünya 

devlerine göstermeyi amaçlamıştır. ICDDA'de, 34 ülkeden 270 şirket yer 

almıştır. 4.800 kayıtlı ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Rolls Royce, Airbus, Latecoure, Oto Melara 

gibi satın almacılar, pazarlama faaliyetleri sonucunda; UR-GE şirketlerini, fabrikalarında ziyaret etmiş 

ve firmalarımızla iş bağlantıları kurmuşlardır. 
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Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği 
 

UR-GE Projesi Adı : Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesi Projesi 

Başlangıç Tarihi : 09.05.2014 

Durumu : Devam Ediyor 

Proje Yöneticisi : Gülşah Kakşi 

 

 Kurumsallaşma ve Sektöre Özgü 

Danışmanlık Faaliyeti 

 
  

“Aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin 

bir araya gelerek hareket etmesi 

konusunda çalışmalarına yıllar önce 

başlayan Derneğimiz birlikte üretim 

yapabilmek adına TİGEM’den bugün 

üzerinde faaliyet gösterdiği araziyi 

kiralamış ve ortak üretim projesini hayata 

geçirmiştir. UR-GE projesi ile birlikte 

üretilen ürünlerin dış pazarlara daha güçlü 

bir şekilde pazarlanması ve satış ağının 

güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda üyelerimiz, yapılan faaliyetlerin 

yardımı ile ihracatlarını artırmakta ve UR-

GE desteklerini aktif biçimde 

kullanmaktadır. Türk üreticilerin dış 

pazarlarda daha güçlü olmasını sağlayan 

UR-GE desteklerinin artarak devam etmesi, 

Türk üreticisinin güçlenmesine ve dünyada 

kendine sağlam bir yer bulmasına olanak 

sağlamaktadır. 

 

Abdullah Okul” 

Yalova ili ve civarında ciddi bir istihdam sağlayan ve 

1994 yılında üreticilerin girişimi ile kurulan SASBÜD, süs 

bitkileri sektörünün temsilciliğini ve birliğini 

sağlamaktadır. 

 

SASBÜD‟ün üye işletme yapısı, küçük aile işletmesinden 

kurumsallaşmaya başlamış ciddi tarım işletmelerine 

kadar çeşitlilik göstermektedir. 

 

Proje Kazanımları: 

 

 Rusya'da gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama 

faaliyeti sonucunda bir şirket ilk kez ihracat 

yapmıştır. Daha önce başka pazarlara ihracat 

yapmış olan başka şirketler de Rusya pazarına ilk 

kez girmeyi başarmışlardır.   

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  
  

 

38 
 

Başarılı Uygulama Örneği: 
 

SEKTÖRE ÖZGÜ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 
 

Özellikle Rusya ve Türki Cumhuriyetlere yönelik ürün 

nakliyesinde yaşanan sorunlara çözüm bulmak adına ortak 

nakliye işlemleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda şirketler ilgili 

ülkeye yaptıkları nakliyeleri ortak biçimde gerçekleştirmeye 

başlamışlardır.   

 

Ayrıca katılımcı şirketler, tek bir şirketin üretim hacminin 

üzerinde olan siparişlerde ortak üretim yöntemi ile hareket 

etmeye başlamışlar ve bu sayede ihracatta da artış sağlanmıştır. 

 

Tüm bu süreçlerin katılımcı şirketler adına takibi, hizmetlerin 

doğru algılanması ve doğru şartnameler ile doğru tedarikçilerin 

tespiti ise, Ekonomi Bakanlığı‟nın Derneğimize sağladığı istihdam desteği ile istihdam edilen nitelikli 

personel aracılığı ile gerçekleştirilebilmiştir. 

   
 

 
 

 

 

 

 

 


