
 

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

“2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ 
HAKKINDA TEBLİĞ” 

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI 1. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
(18 – 19 Ekim 2012) 

 

SONUÇ RAPORU 
 
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı 2010 yılı sonunda uygulanmaya başlanan 2010/8 sayılı Tebliğ ile 
İşbirliği Kuruluşları öncülüğünde, belirli sektörlerde, seçili firmaların 3 yıllık bir süre boyunca 
uluslararasılaşmasını; kümelenme odaklı, yerel dinamikleri geliştirerek, proje yönetimi 
yaklaşımı ve rekabetçiliğin geliştirilmesi yoluyla desteklemeyi amaçlamaktadır. 
 
Bu kapsamda, Tebliğin dört önemli tarafı bulunmaktadır:  
 

 Kamu 
 İşbirliği Kuruluşları 
 Firmalar 
 Yurt İçinden ve Yurt Dışından Hizmet Alınan Eğitim ve Danışmanlık Firmaları 

 
Tebliğ’de yer alan proje yaklaşımı temelde dört aşamayı kapsamaktadır: 
 

 İhtiyaç Analizi ve bu analize bağlı olarak yapılan ortak eğitim ve danışmanlık 
 İşbirliği Kuruluşları tarafından projeyi yürütmekle görevlendirilen kişileri işe almaya 

yönelik istihdam  
 Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti ve Alım Heyeti 
 Bu aşamaları başarıyla tamamlayan firmalara sağlanacak olan Bireysel 

Danışmanlık  
 
10.08.2012 tarihinde Eğitim ve Danışmanlık firmaları ile yapılan Değerlendirme Toplantısı’nın 
devamı olarak 18 – 19 Ekim 2012 tarihlerinde İşbirliği Kuruluşları 1. Değerlendirme Toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu çalışma, söz konusu toplantıya katılan çeşitli İşbirliği Kuruluşları temsilcilerinin geri 
bildirimleri ve Bakanlığımızın 2010/8 sayılı Tebliğin en başarılı sonuçları doğurması için bu 
kurumlardan beklentilerini içeren temel hususları içermektedir. UR-GE Projesi sahibi 
kurumlar tarafından bu hususlara dikkat edilmesi, 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefine 
ulaşmada etkin sonuçlar doğuracaktır.  
 
Bu projeler aynı zamanda T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın projeleridir. Projeleri yürürlüğe koyan 
birim olan İhracat Genel Müdürlüğü tecrübe ve bilgi birikimiyle her türlü destek ve işbirliğini 
sağlayacaktır. Örneğin, Bakanlığımız Uzmanlarının araştırmalarında ve ayrıca ihracatçı 
firmaların pazar/sektör/alıcı firma taleplerinin karşılanmasında kullanılan elektronik 
veritabanları, UR-GE projesi sahibi İşbirliği Kuruluşları’nın ihtiyaçlarını da karşılayacaktır.  
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HEDEFİMİZ 
 
İşbirliği Kuruluşu koordinasyonunda firmalarımızın ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve 
program yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi 
 
 

AMACIMIZ 
 
 İşbirliği kuruluşlarımızın projeleri sahiplenmesi 
 Proje yönetiminde uzmanlaşma ve kaynakların etkin kullanımı 
 Hizmet alım sürecini etkinleştirme 
 Başarı örneklerini ve uygulamada yardımcı olacak araçları paylaşmak 
 Projeler ve bölgeler arasında bilgi alışverişinin artması 
 
 

PROJE ANLAYIŞIMIZ 
 
Proje: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen 
çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünüdür. 
 
 
 
 
 

İhtiyaç Analizinden Beklenenler 

 
 Proje Hazırlık Evresi 
 Ortak Vizyon Oluşturma Evresi 
 Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri 
 Sektördeki Trendler 
 Firma Analizleri 
 Yurtdışı Pazar Fırsatları 
 Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama) 

  
Toplantıda ele alınan konular  

 

1. Tebliğ İşbirliği Kuruluşları tarafından özümsenerek, firmalara ve ilgili kuruluşlara 
onların doğru ve uzun dönemli katılımını sağlayacak şekilde aktarılmalıdır.  

2. Ekonomi Bakanlığı tarafından İşbirliği Kuruluşunun projeyi benimsemesi ve üst 
düzeyde sahiplenmesi beklenmektedir.  

3. İşbirliği Kuruluşlarının; Sanayi – Üniversite – Yerel Kurumlar – Kamu arasında en 
başta kurulacak işbirliği ile projelere katılımı, projelerin sağlıklı yürütülmesini ve 
kaynak sağlamada etkinliği artıracaktır.  

4. İşbirliği Kuruluşları UR-GE projelerini üyelerine verdikleri hizmetleri geliştirmek, 
yeni hizmetler sunmak ve sahada öğrenmek için bir fırsat olarak görmelidir. Bu 
kapsamda ülkemizdeki diğer kümelerle ve diğer ülkelerde yer alan kümelerle ilişki 
kurulması önemlidir. İhtiyaç Analizi’nin bir bölümünde hizmet alınan 
kurumlardan bu çalışmanın da yapılması istenebilir. 

1. BÖLÜM : PROJENİN BAŞLATILMASI VE İHTİYAÇ ANALİZİ 
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5. Eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ihtiyaç analizi 
sonuçları göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Buna yönelik adımlar proje 
başlamadan atılmalıdır. Bireysel firma ihtiyaçları ve grup olarak sektörel 
ihtiyaçları, İhtiyaç Analizi çıktılarına göre adım adım planlayarak eylem planlarına 
dönüştürmek çok önemlidir.  

6. İşbirliği Kuruluşu’nun ihracatı destekleme ve uluslarasılaşması deneyimi ve 
uluslararası iş ağlarında yer almaları, UR-GE projesini de deneyimlerinden 
faydalanarak başarıyla yürütmelerini sağlamaktadır. Özel sektöre verilen 
desteğin, firmaların kurumsallaşması, pazarlama, üretim ve finansman becerileri 
ve uluslarasılaşmaya yönelik iş aktivitelerini çözmeye yönelik danışmanlık hizmeti 
olarak görülmesi önemlidir. Sektörü ve firmaları iyi tanıyan İşbirliği Kuruluşlarının 
projelerinin daha başarılı olduğu gözlemlenmektedir. 

7. Katılımcı firmalar 3 yıl boyunca ortak aktivitelerde bulunacaktır. Firmaların 
aralarındaki “rekabet içinde işbirliği” yaklaşımını güçlendirmek için firma seçimi 
ve ilişkilerde azami özenin gösterilmesi yararlı olacaktır. Yapılacak olan; bölgedeki 
firmaların hedef pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak şekilde geliştirilmesidir.  

8. Her ay sektör sorunları ile ilgili toplantılar düzenleyerek rakip firmaları bir araya 
getirmek faydalı olacaktır.  

9. Katılımcı firmaların geçmişten gelen kümelenme, birlikte çalışma anlayışı varsa 
UR-GE’ye katılım kolaylaşmaktadır. Firma üst yönetiminin projeyi sahiplenmesi 
için çalışılmalıdır.  

10. Firmaları bir araya getirmek için ortak fuar katılımı, ortak test-analiz laboratuvarı 
kurulumu gibi kümeleşmeyi hızlandıracak ve ortak çıkar sağlayacak işbirlikleri 
geliştirilmelidir.  

 
Toplantıda bir İşbirliği Kuruluşu’nun sorduğu “Küme içerisinde rekabet eden 
firma sorunu nasıl çözülebilir?” sorusuna bir İşbirliği Kuruluşu yöneticisinin 
verdiği cevap: 

 
 Sektörün değer zincirinde yer alan tüm firmaları dahil etme 
 Ulaşılabilir hedefler belirleme 
 Bölgeye özgü bir marka üretme 
 Birlikte ihracat yapmayı öğrenme ve UR-GE’yi bir araç olarak kullanma 
 Firmalarla sık sık odak toplantıları yapılarak sorunlara çözüm yolu bulma 

11. İhracatta daha deneyimsiz İşbirliği Kuruluşları’nın proje başvurularında 
Derneklerin/Odaların/Organize Sanayi Bölgeleri’nin İhracatçı Birlikleri ile 
işbirliğine gitmesi yoluyla İhracatçı Birlikleri’nin ihracat deneyim ve know-
how’ının ortak kullanımı söz konusu olabilecektir. 

12. İhtiyaç Analizi ve Eğitim/Danışmanlık hizmetlerinin alımında yetkin firmalardan, 
uygulayacakları yöntemi anlatan detaylı tekliflerin alınması ve en kaliteli hizmetin 
en uygun fiyata alınmasına dikkat edilmelidir.  

13. İşbirliği Kuruluşu, İhtiyaç Analizi yapacak olan firma/üniversite ile birlikte çalışırsa; 
firmalarda güven oluşturulması, karşılıklı öğrenme, mevcut sektör deneyiminin 
taraflara aktarılması ve 3 yıllık süreçte proje yönetim becerisinin İşbirliği Kuruluşu 
bünyesinde oluşturulması mümkün olacaktır. Mevcut durumda bazı projelerde 
“İhtiyaç Analizi Danışma Komitesi” oluşturulmuştur. Firmaların bu aşamaya da 
aktif katılıma teşvik edilmelidir.  
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14. Proje başlangıcında veri setinin ve performans kriterlerinin iyi belirlenmesi 
gerekir. Firma anketleri kolay ve anlaşılır olmalıdır. Araştırma, veri toplama ve 
analiz yöntemleri konusunda İşbirliği Kuruluşu da hizmet içi eğitim alabilir.  

15. Hem İşbirliği Kuruluşu hem de danışmanlık firması masa başı araştırması için 
interneti ve basılı kaynakları etkin kullanmalıdır.  

16. Analiz esnasında doğru soruların sorulması gerekir: Örneğin, küresel ortamda ve 
Türkiye’de durum nedir? Bölgede uzmanlık alanları nelerdir? Sıçrama 
yapabileceğimiz alanlar nelerdir? Yeni ürünler için yapmamız gerekenler nelerdir?  

17. İhtiyaç Analizinin başlangıcında, arada ve sonunda ortak çalıştaylar yapılmalıdır. 
İkili grup görüşmeleri, firma ziyaretleri ve sektör stratejileri toplantıları 
gerçekleştirilmelidir. İhtiyaç Analizi ile oluşturulan uluslararasılaşma stratejisinin 
firmalarca özümsenmesi ve sürece sahip çıkmaları için bu çalışma önemlidir. 
Hedef pazar seçimi aşaması mümkünse İhtiyaç Analizi bünyesinde yapılmalı ve 
firmaların görüşleri alınmalıdır. Hedef pazar ve potansiyel pazarlar dikkatli 
seçilmelidir. 

18. İhtiyaç Analizi ve Eğitim/Danışmanlık aşamasında yerli danışmanlara ek olarak, 
yerel üniversitelerden ve uluslararası uzmanlardan da yararlanılması 
mümkündür.  

19. İhtiyaç Analizinde değer zinciri analizine de yer verilmelidir.  

20. İhtiyaç Analizine yönelik danışmanlık hizmet alımında Teknik Şartname ve İdari 
Şartname ile süreç daha iyi yönetilebilir.  

 
 

 
  

 
Bakanlığımıza gelen eğitim ve danışmanlık başvurularında öne çıkan konular şunlardır:  
 
 Dış Ticaret Yönetimi 
 Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret 
 Markalaşma 
 İnovasyon ve Kümelenme 
 Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
 Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi 
 Kalite ve Verimlilik 
 Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim 
 Moda ve Tasarım 
 Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular 

 
Ortak eğitim ve ortak danışmanlık hizmeti alımı, firmaların rekabetçilik gücünü artıracak 
ve küme olarak uluslararası alıcılar tarafından tercih edilmelerini kolaylaştıracak sistem 
kurumu, süreç iyileştirme, finansal yönetim, kurumsallaşma, tasarım ve endüstriyel 
tasarım, inovasyon yönetimi, çeşitli kalite belgeleri ve standartlar, üretimle ilgili spesifik 
sorunlar gibi konuları da içerebilir. Her kümenin ihtiyacı diğerinden farklı olacağı için 
etkin İhtiyaç Analizi yapılmış kümelerde, kendine özgü, farklı önerilerle Bakanlığımıza 
başvurulması mümkündür. Her proje, kendi özel koşulları içinde değerlendirilmektedir.  

2. BÖLÜM : EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 
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Toplantıda ele alınan konular 
 

1. Teorik ve uygulamalı eğitimler birlikte verilmelidir. 

2. Ortak Akıl Toplantıları sürekli yapılmalıdır.  

3. Hizmet alımında danışmanlık/eğitim firmalarını yakından takip etmek üzere bir 
grup oluşturularak, ara raporlamalar ve firma memnuniyet anketleri düzenli 
yapılmalıdır. 

4. Danışmanlık firması ile firmalar arası koordinasyonun sağlanması ve 
memnuniyetlerinin ölçülmesi gerekir.  

5. Danışmanlık ve eğitim firmaları ile haftalık veya uygun periyotlarda 
değerlendirme toplantıları yapılmalıdır. 

6. Gerek duyulduğu durumda sektöre katma değer sağlayacak yabancı eğitmenler, 
danışmanlar da kullanılabilir.  

 
 
 

 
 
 

İşbirliği Kuruluşları adına UR-GE projelerini yöneten kişilere uluslararası literatürde, 
Küme Yöneticisi, Küme Kolaylaştırıcısı gibi isimler de verilmektedir. Bu kişilerin aşağıdaki 
işleri yerine getirirken çeşitli bilgi-beceri-deneyim-tutuma sahip olmaları 
beklenmektedir:  

 
 Kümenin kurumsal yapı olarak ürün ve hizmetlerini hazırlamak,  
 Kümedeki firmaların ve diğer katılımcıların bekledikleri hizmetleri kendi öz 

kaynakları veya kamusal fonlarla çeşitli projele kapsamında hazırlamak,  
 UR-GE Tebliğinin gerekliliklerini, danışman vizyonu ile yerine getirmek. 
 Sanayi – Üniversite – Kamu Bağlantısını Kurmak 
 Kümenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek 
 Kümenin ve Firmaların Kapasitesini Geliştirmek 
 Kümedeki Firmalara Yönelik Proaktif Anlayışla Ortak Faaliyetleri Yönetmek 
 Projeler için Hizmet Sağlayıcılarla İlişkiler Geliştirmek 
 Kümeler, Sanayi Sektörü ve Projeler ile İlgili Toplantılara Katılmak 

 

 
Küme Yöneticisi = Değişim Temsilcisi 

 
 

Toplantıda ele alınan konular:  
 

1. Küme Yöneticisi sektörün/kurumun yüzüdür.  Yurt içinde ve yurt dışında temsili 
ile kümenin başka kümelerle, küme firmalarının başka kümelerle ve firmalarla 
ilişkisinin kurulmasında önemli rolleri vardır.  

2. İşbirliği Kuruluşu çalışanları ve proje yöneticileri UR-GE projelerinde hangi sektör 
ve hangi firmaların yer alacağına karar verme noktasında önemlidir.  

3. BÖLÜM : PROJE YÖNETİCİSİ İSTİHDAMI 
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3. Firmaların zamanı değerlidir. Toplantı, etkinlik organizasyonu ve ortak 
faaliyetlerde bu açıdan bakılırsa hem firmaların katılım düzeyi, hem küme 
yönetimin itibarı ve güvenilirliği artacaktır. “Hız, insanlar birbirlerine gerçekten 
güvendiklerinde meydana gelir” (Edward Marshall). Güven duyulan küme 
yöneticisi, maliyeleri düşürürken hızı da artıracaktır. Bilgi birikimi, iyi niyet ve 
fayda elde edileceğine dair güven başarılı projelerde önemlidir.  

4. Firmalarla ilişkilerde bütün firmalara eşit mesafede durmak Proje Yöneticisinin 
konumunu ve güvenilirliğini artıracaktır.  

5. Firmaları ve kümenin diğer paydaşlarını sık sık bir araya getirmek kümelenme 
ruhunun gelişmesini, küme içi arkadaşlık ve işbirliği istekliliğini artıracaktır. 
Firmaların işyerlerinde de toplantılar düzenlenebilir.  

6. Küme firmaları arasındaki rekabet sorunu minimize edilmeye çalışılmalıdır.  

7. Proje Yöneticileri, UR-GE projelerinde ve diğer küme çalışmalarında sadece 
kendilerine tanımlanan işlerle yetinmemeli, firmalar adına karlı olabilecek diğer 
ihracat sektörlerinin araştırılması vb. gibi işleri de üstlenmelidirler. Stratejik İş 
Geliştirme ve İş İstihbaratı bu açıdan en önemli iki araçtır. Örneğin, yeni bir 
pazara gidildiğinde beklenmeyen durumlarla ve yeni iş fırsatları ile karşılaşmak 
mümkün olabilir.  

8. Küme yöneticilerinin kümenin iş geliştirmesi alanında yer alan çeşitli konularda 
sürekli eğitim alması önemlidir. Bu yönde planlı biçimde kaynak aktarımı 
yapılmalıdır. “Bilgi ve becerileri her üç yılda bir yenileyip ‘kendimizi yeniden icat 
etmek’ zorundayız.” (Stephen Covey) 

9. Küme yöneticileri teknolojiden azami düzeyde faydalanmalıdır. Küme yönetim 
yazılımı, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), web tabanlı ikili eşleştirme programları 
ve proje yönetimi yazılımlarını kullanmaya çaba gösterilmelidir. 

10. Kıyaslama, kendi alanınızda dünyadaki en iyi örneği incelemek ve aradaki farkı 
kapatmak için ilave çalışmayı gerektirir. Bu açıdan yurt içi ve yurt dışı iş ağlarını 
araştırmaya ve onlardan yararlanmaya çalışılmalıdır. Uluslararası deneyim, 
önceden bilinmeyen, tahmin edilemeyen yeni işbirliği alanları oluşturacaktır.  

11. İhtiyaç Analizi ve eğitim-danışmanlığa İşbirliği Kuruluşu’ndan da bizzat katılım 
sağlanması önemlidir.  

12. UR-GE Ön Heyet desteğini kullanarak pazarı önceden tanımanın firmalara faydası 
olduğu gibi, küme aktivitelerine güven duyulmasında da önemli rolü vardır. 

13. Kümelerde işbirliği/ağ oluşturma uzmanı yanında teknoloji, ar-ge konularında 
olmak üzere iki kişinin görevlendirilmesi uzun dönemli başarı için önem 
taşımaktadır.  

 



 

 7 

 
 

 
 

Desteklenen Faaliyetler Destek Kapsamındaki Giderler 
 

• Ortak pazar araştırmaları 
• Pazar ziyaretleri 
• Ticaret heyetleri 
• Yurtdışı fuar ziyaretleri 
• Eşleştirme faaliyeti 
• Küme tanıtım faaliyetleri 

 

• Ulaşım giderleri 
• Konaklama giderleri 
• Tanıtım ve organizasyon giderleri 

- Tercümanlık gideri, 
- Toplantı ve ikili görüşmelerin 

yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, 
- Görsel ve yazılı tanıtım giderleri 
- Halkla ilişkiler hizmeti gideri 

 
 

İdeal Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Süreci 
 

 İhtiyaç Analizi’nde; Potansiyel ülke ve firmaların hedef ülkelerinden ortak 
kararla gidilecek ülkelerin seçilmesi, mümkünse birden çok ülkeyi kapsayacak 
bölgesel gruplandırmalara gidilmesi 

 Faaliyeti Bakanlığa zamanında sunma ve onaylatma 
 Hedef Ülke Ticaret Müşavirliğimiz ile temas 
 Hedef ülkede işbirliği yapılabilecek ilgili tüm kamusal kurumların, sektör 

derneklerinin, kümelerin, teknoloji ve araştırma merkezlerinin, halkla ilişkiler ve 
ikili eşleştirme için doğru firmaları tespit edecek firma ve kurumların 
araştırılması ve ilişkiye geçilmesi 

 Doğru potansiyel müşteri profili için yerel firmalardan hizmet alma 
 Ön heyet desteği ile hedef pazarı ziyaret ederek, heyet hazırlık görüşmelerinin 

yapılması 
 Katılımcı firmalar için ilgili dillerde ortak tanıtım broşürlerinin hazırlanması 
 Proje katılımcısı firmalar için ortak tanıtım web sitesi hazırlanması 
 Hedef ülkede görsel ve yazılı reklam ve tanıtım yöntemlerinin etkili kullanımı 
 Programın gerçekleştirilmesi 
 İzleme ve takip 

 
 

 
Toplantıda ele alınan konular  

 

1. UR-GE projelerinin tüm aşamalarında olduğu gibi bu aşamada da İşbirliği 
Kuruluşu’nun ve katılımcı firma sahiplerinin projeyi üst düzeyde sahiplenmesi çok 
önemlidir.  

2. Hedef pazarlara yönelik izlenecek yöntemin, yol haritasının iyi belirlenmesi gereklidir.  

3. UR-GE kapsamında hedef ülkeye özel pazara giriş çalışması yaptırılması, yabancı 
uzman davet edilmesi mümkündür. Katılımcı firmalar adına özel pazar araştırması ve 
pazara giriş raporu da Eğitim/Danışmanlık bölümünden faydalanarak hazırlatılabilir.  

 

4. BÖLÜM : YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ 
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4. Ziyaret edilecek ülkede heyet öncesi ön heyet düzenlenmesi ve ilgili kuruluşlarla 
görüşülmesi fayda sağlayacaktır. 

5. Fuar ziyaretine ek olarak, gidilen ülkede geçirilen zamanda azami fayda için ikili 
eşleştirmeler ve alıcı firmaların ziyareti gibi aktiviteler birleştirilebilir.  

6. İlgili kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi uzun dönemli ilişkiler ve yeni işbirlikleri 
için önem taşımaktadır.  

7. Doğru potansiyel alıcılar için araştırma yapılarak, onlarla sağlıklı görüşmeler yapılması 
için çaba gösterilmelidir. Yerinde ziyaret ve güvenilir kaynaklardan alınan ithalatçı 
adresleri zaman içinde güvenilir firma veritabanları kurulmasına katkı sağlayacaktır.  

8. Yerel ve/veya uluslararası halkla ilişkiler ve danışmanlık firmaları ile çalışılması olumlu 
geri dönüşler sağlamaktadır. Heyete gitmeden basılı, görsel ve on-line medyaya 
tanıtım reklamları verilmelidir.  

9. Küme web sitesi mutlaka projelerin en başında, ilgili dillerde kurulmalıdır. 

10. Ülkemizde çeşitli Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri’nin üyesi olduğu 
Avrupa İşletmeler Ağı ve diğer ağlardan yararlanmaya çalışılmalıdır.  

11. Heyet dönüşü firmalarla toplantı düzenlenerek görüş ve öneriler ve bir sonraki 
aşamada yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin kararlar alınması, projelerin kesintisiz 
ilerlemesi ve katılımcı firmaların motive edilmesinde büyük fayda sağlayacaktır.  

12. Heyet dönüşü genel değerlendirme raporları hazırlanmalıdır. Bu raporlardan uygun 
görülen ve örnek teşkil edecek olanlara www.kobikumelenme.gov.tr web sitemizde 
de yer verilecektir.  

13. Ziyaret edilen ülkelerden alım heyeti düzenlenmesi, ilk ziyarette ulaşılamayan 
alıcıların davet edilmesini ve kurulmuş olan mevcut ilişkilerin, örneğin fabrika ziyareti 
gibi güven uyandırıcı aktivitelerle geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

14. UR-GE katılımcısı İşbirliği Kuruluşları diğer tüm aşamalarda olduğu gibi bu aşamada da 
iyi uygulama örneği olarak yazılı hale getirdiği çalışma raporlarını Bakanlığımıza 
sunabilirler. Bu çalışmalar, www.kobikumelenme.gov.tr web sitesi aracılığıyla ilgili 
tüm çevrelerin kullanımına sunulacaktır.   

15. Önümüzdeki dönemde aynı ülkeye aynı zaman diliminde farklı İşbirliği Kurumları 
tarafından heyet düzenlenmesi durumunda web üzerinden yayınlanan ortak takvim 
ile bilgilendirme hizmeti verilmesi planlanmaktadır.  

16. Benzer sektörde proje sunulduğu zaman diğer İşbirliği Kuruluşlarına da bilgi verilmesi 
planlanmaktadır.  

17. Toplantıda gündeme gelen bir başka konu, katılımcı firmaların Türkiye’den mal satan 
ihracatçı anlayışını değiştirerek aktif uluslararası pazarlamaya geçiş yapmaları 
gerekliliği olmuştur.  

18. Bazı sektörlerde, pazara ilk defa girilen ülkelerde rakip ülkelerin pazarda yerleşmiş 
dominant, büyük markaları mevcut değilse, bu fırsatı değerlendirerek Türk malı 
imajını yerleştirmek, pazardaki tüketici eğilimlerini belirlemek ve pazar payını 
büyütmek imkanı vardır. Bu kapsamda gazlı içecek sektöründe Vietnam’da dünya devi 
bir firmanın pazara ilk giren olarak en büyük rakibinin pazara girmesini engellediği 
örneği verilmiştir. Afrika ülkelerinin Türk ihracatçı firmalarına bu imkanı sunduğu 
belirtilmiştir.  


