
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ve İŞBİRLİĞİ KONFERANSI 

Ankara, 4-5 Haziran 2013 

Yer: JW Marriott Hotel, Söğütözü, Ankara 

Konferansın amacı; Türk firmalarının, işbirliği ağları ve kümelerin, bilgi yoğunluklu ve yüksek katma degerli ürünlerin 

ihracatı konusundaki kapasitelerinin artırılmasını teşvik etmektir.  

Rekabet sadece ekonomik koşullara bağlı olarak gelişmeyip, sosyal ve çevresel koşullar da bu gelişimde önemli rol 

oynar. Özellikle: 

 Yaratıcı ve dinamik insan kaynakları 

 Finansal kaynakların etkin kullanımı 

 İleri teknoloji çözümleri ve gelişime yatırım yapmak  

 Küresel erişim için küresel değer zinciri ve dağıtım ağlarına katılım önemlidir.  

Günümüzde, bilgi, KOBİ’lerin her tür faaliyetinde anahtar bir rol oynamaya başlamıştır. Uluslararası ticaret giderek bilgi 

yoğunluklu ve inovasyon ağırlıklı olarak gerçekleşmektedir. Bu koşullarda rekabet edebilmek için, Türkiye’nin inovasyonu 

ve bilgi yoğunluklu ürün ve servis üretimini  destekleyen politikalarını güçlendirmesi gereklidir.  

Bu politika konularına örnek olarak aşağıdakileri sıralayabiliriz: 

 Kümeler ve etkili küresel ağ ve değer zincirleri  

 Kümeler, bireysel firmalar, üniversiteler, araştırma kurumları ve kamu kurumları arasında işbirliği   

 Sanayi iş modelini veya katma değerli zinciri değiştirecek yeni ürün ve ticari hizmetlerin inovasyonu 

 Teknolojik gelişim ve yüksek teknoloji sanayiine hız kazandıracak yeni finansal modeller 

Bu tür politikaların kümeler için başarılı ihracat ve pazarlama kampanyalarına dönüştürülmesi ile ihracatta anlamlı ve 

sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilir.  

Bu bağlamda, konferanın değineceği diğer konular aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

 Rekabetçiliğin sürdürülebilmesi için inovasyonun gerekliliği 

 Güçlü, işbirlikçi bir ekosistemin oluşturulmasında sektör ve küme ihracat stratejilerinin önemi 

 Deger zincirleri ve ağlar hakkında derin bilgi sahibi olmanın önemi   

 Bazı bölgeler veya ülkeler başarılıyken, neden bazıları değil  

 KOBİ’ler için zorluklar ve fırsatlar 

 Kümelerin uluslararasılaşmasının faydaları 

 İşbirliği ağları ve kümelerde profesyonel insan kaynakları ve yönetim organizasyonlarının önemi 

 Başarılı küme yönetim organizasyonlarından örnekler 

 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’nin işbirliği ağları ve kümelere sağladığı faydalar. 



 

 

 

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın himayelerinde gerçekleşecek olan konferansa beklenen katılımcı profili 

aşağıdaki gibidir ; 

 

 T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve diğer ilgili 

Bakanlık üst düzey yetkilileri, uzmanlar, vb. 

 Kamu ve sivil toplum örgütleri yetkilileri (Bölgesel Kalkınma Ajansları, İhracatçı Birlikleri,  Ticaret ve Sanayi 

Odaları, ilgili Dernekler, vb.) 

 Küme ve küme girişimi yetkilileri (Küme Yönetim Kurulu üyeleri, Küme Koordinatörleri, URGE Proje 

Direktörleri, vb.) 

 Üniversiteler, akademisyenler 

 Basın mensupları 

 


