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

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamındaki yararlanıcılar arasından seçilen başarılı uygulamaları 

diğer yararlanıcılar ile paylaşmak, başarı hikâyelerinin sayısını artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu 

raporun her hakkı saklı olup T.C. Ekonomi Bakanlığına aittir. Hiçbir bölüm ve paragrafı kısmen veya 

tamamen ya da özet halinde herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal iktibaslarda, kaynak 

gösterilmesi zorunludur.
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Önsöz

Küresel rekabetçiliğimizin artması ve bunun paralelinde ihracat 

kabiliyetlerimizin çeşitlenerek gelişmesi, ülkemizin gelişme ve 

kalkınma süreci açısından kritik önemini korumaktadır. İhracatın 

süreklilik arz eden bir biçimde büyümenin en güçlü dinamolarından 

birisi olması en temel hedefl erimiz arasındadır. 2017 yılında 

başlattığımız ihracat seferberliğinin yanında, mevcut politika ve 

destek mekanizmalarımızı yeni ve iddialı destek mekanizmaları ile 

takviye etmekteyiz. 

İhracat kültürü ve becerilerinin müteşebbislerimizce en 

üst seviyede benimsenmesi ve tatbik edilmesi; bu niteliklerin 

ekonomimizin temellerine işlemesi için Ekonomi Bakanlığımızca 

sağlanan pek çok destek aracımız mevcuttur. Bunlar içerisinde 

etki alanı itibarıyla en kapsamlı olanlarından bir tanesi özel sektör 

kuruluşları aracılığıyla sağladığımız “Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)” proje desteklerimizdir. 

Proje mantığı ve kümelenme yaklaşımını da içinde ihtiva edecek şekilde, 2010 yılından bu yana 

yürürlükte olan UR-GE desteğimizin,  iş dünyamız ve onları temsil eden kuruluşlarımız tarafından büyük 

bir ilgiye mazhar olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Bugüne kadar, 202 İşbirliği Kuruluşu tarafından 

yapılan başvurular neticesinde destek kapsamına alınan 341 proje arasında 154 proje tamamlanmış olup, 

187 proje aktif olarak yürütülmektedir. Sektörel çeşitlilik açısından da geniş bir yelpazeye yayılmış olan 

projelerimiz kapsamında 7479 fi rmamız tarafından 2163 proje faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında başlattığımız ihracat seferberliğin meyvelerini almaya başladığımız şu günlerde, bu başarıya 

gerçekleştirdikleri projelerle katkı sağlayan işbirliği kuruluşlarımızın ve fi rmalarımızın çalışmalarını sizlerle 

paylaşmak için “III. UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri Kitapçığı” hazırlandı.

Kitapçıkta yer alan projelerin, pek çok başarı hikayesini ortaya koymanın yanında gelecekte Sektör 

Kuruluşlarımızın sunacağı yeni projeleri özendirmesini umuyorum. 

Proje sahibi kuruluşlar ve proje katılımcıları başta olmak üzere, süreçte emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, ileriki dönemlerde UR-GE desteklerinden faydalanabilecek kuruluşlarımıza ve fi rmalarımıza 

şimdiden başarılar diliyorum.

Nihat ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
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Yerli sanayinin uluslararası nükleer pazarda pay sahibi ol-
ması hedefiyle, Odamız koordinatörlüğünde Nuc IndusTRy 
Projesi, 31 üye firmamızla başlatılmıştır. 

2015’de gerçekleştirilen ihtiyaç analizi faaliyetiyle firmaları-
mızın nükleer pazara girişteki ihtiyaçları ve sektöre yatkın-
lıkları incelenmiştir. “Nükleer Kalite Güvence Sistemleri ve 
Dokümantasyon”,  “Nükleer Kod ve Standartlar” eğitimleri 
düzenlenmiş ve firmaların üretim kalitelerini artırmada ihti-
yaç duydukları sertifikalar belirlenerek rekabetçilikleri güç-
lendirilmiştir. 

2016’da Fransa World Nuclear Exhibiton, Çek Cumhuriyeti 
VVER 2016 Konferansı ve Rusya Atomexpo etkinliklerinde 
gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ve heyet temasları, sek-
törde lider ülkelerde firmalarımızın tanınırlığını artırmıştır. 

Yurt dışı pazarlama faaliyetleri, ikili iş görüşmelerine ek ola-
rak, nükleer ekipman üretim tesisi, nükleer güç santrali gibi 
teknik ziyaretlerle desteklenmiş, bu durum firmaların mem-
nuniyetini yüksek seviyelere taşımıştır. İkili iş görüşmele-
rinin verimliliği, firmalarımızca Odamıza sunulan olumlu 
geri dönüşlerle izlenmiştir. 

Nükleer enerji sektörü Türkiye’de çok fazla tanınmasa da,  
firmalarımız hem eğitim hem de yurt dışı pazarlama faa-
liyetleriyle üretim ve ihracat kapasitelerini nükleer sektöre 
yönelik planlama yeteneği kazanmış, yatırım imkanlarını 
gözlemlemişlerdir.

Proje Kazanımları

■ Nükleer pazarda lider Fransa, Rusya ve Çek Cum-
huriyeti ile NucIndusTRy kümesi adına üç adet iyi 
niyet anlaşması imzalanmış olup, firmalarımız ya-
bancı paydaşlarca tanınır hale gelmiştir. Yurt dışı 

Odamız, başkenti sanayi ve teknolojide 
lider yapmak vizyonu doğrultusunda, 

Ankara sanayicisinin yüksek katma 
değer üretmesine, rekabet gücünün 

artırılmasına katkı sağlamak ve başta 
ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, 
teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde 

yol gösterici olmak misyonuyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ülkemizin 2023 hedefl erine ulaşmasında 
ve ulusal kalkınmanın güçlendirilmesinde 

itici güç olarak değerlendirilen nükleer 
sektöre ilişkin ülkemizde yürütülen 

çalışmalara Ankara Sanayi Odası olarak 
katkı ve katılım sağlamakta, sanayinin 

üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine 
getirme çabamızı sürdürmekteyiz.

Nükleer sektörde Türk sanayisinin 
yer alması için NucIndusTRy ile 

başlattığımız çalışmalar üç farklı proje 
ile devam etmektedir. Üyelerimizin 
bu sektördeki ihracat kapasitelerini 

artırmayı hedefl ediğimiz NucIndusTRy, 
diğer projelerimiz için de yol gösterici 

olmuştur.

Hedefimiz mevcut yerli sanayi 
altyapısını, nükleer sektör için verimli 

kılmak, mükerrer yatırımları önlemek; 
benzer faaliyet yürüten firmaların ortak 

çalışmalarıyla sinerji oluşturmaktır. 
Böylelikle Türk sanayisi nükleer sektörde 

rekabet gücü kazanacak ve yakın 

Ankara Sanayi Odası

Nuc IndusTRy Nükleer Endüstri’de Yerli Katkı Projesi (Nuc IndusTRy)
Ocak 2015
Devam Ediyor 
Ceyda Mine POLAT – Nükleer Enerji Mühendisi

UR-GE Projesi Adı :
Başlangıç Tarihi :
Durumu :
Proje Yöneticisi :
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pazarlama faaliyetleri sonucunda firmalar bazında 
ise iki adet iş birliği çerçeve anlaşması imzalanmıştır. 
Beraberinde, ikili iş görüşmeleriyle oluşturulan bağ-
lantılara istinaden, yabancı firmaların proje üyesi fir-
malarımızın fabrikalarını ziyaretleri ile uzun soluklu 
iş bağlantıları kurulmuştur. 

■ Aynı zamanda yurt dışı pazarlama faaliyetleri yerli 
ve yabancı basında yer almış, proje ihracatına nük-
leer sektördeki ürünleri de dahil etmek isteyen diğer 
Türk firmalarına örnek olmuştur.

■ Proje, sektörün ülkemizdeki gelişimine yönelik 
diğer ihtiyaçları da ortaya çıkarmıştır. Bu sayede 
Odamız koordinatörlüğünde NÜKSAK Nükleer 
Sanayi Kümelenmesi ve Nükleer ve İleri Teknolo-
ji Eğitim Merkezi olmak üzere iki yeni proje daha 
hayata geçirilmiştir. 

■ Bunlardan UR-GE Projesi model alınarak geliştirilen 
NÜKSAK Projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Küme Destek Programı kapsamında desteklen-
meye uygun bulunmuştur. Nükleer ve İleri Teknoloji 
Eğitim Merkezi Projesi’ne ilişkin çalışmalar devam 
etmektedir.

coğrafyada planlanan nükleer santral 
projelerinde avantaj kazanacaktır.

Nükleer sektörde sanayimizin 
edineceği tecrübenin 2023 hedefl erine 

ulaşılmasında katkı sağlayacağına 
içtenlikle inanıyorum.

Nurettin ÖZDEBİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Odamızın İnsan Kaynakları Politikası, Oda faaliyet ve hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini 
teminen görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip uzman insan gücünü Odaya kazandırmaktır. Bu 
kapsamda, projenin iyi uygulama örneği olarak seçilen istihdam faaliyeti kapsamında Proje Yöneticisi 
olarak Nükleer Enerji Mühendisi Ceyda Mine Polat görevlendirilmiştir. Aynı zamanda Bilim ve Tekno-
loji Politikası Yüksek Lisansı’na devam eden Proje Yöneticisi, proje süreçlerinin hem teknik ihtiyaçlarını 
belirlemede hem de tebliğe uygun olarak sürdürülmesinde başarılı olmuştur.

İyi Uygulama Örneği
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Projenin başlangıcından itibaren aynı kişi ile çalışılmış olması firmaların projeye olan aidiyetini 
güçlendirmiştir. Beraberinde Proje kapsamında planlanan tüm faaliyetlerde Nuc IndusTRy üyesi 
firmalarla birebir iletişim noktası oluşturulmuş, faaliyet hedefl erine yönelik ihtiyaçların belirlen-
mesinde tüm proje üyelerinin görüşleri ile planlama yapılmıştır.  

Bu sayede süreçlerin en az aksama ile tamamlanması sağlanmıştır.

İhtiyaç analizi ve eğitim faaliyetlerinde teknik şartnamelerin hazırlanmasında Proje Yöneticisinin sek-
töre olan aşinalığı proje verimini artırmıştır. Aynı zamanda yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde ziyaret 
edilecek nükleer ekipman üretim tesisleri ve nükleer güç santralinin belirlenmesinde hizmet sağlayıcı 
firmalar ile aktif çalışılmıştır. Yine yurt dışı pazarlama faaliyetlerinden sonra yabancı paydaşlar ile gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışında temaslar sürdürülmüştür. Böylece firmaların ihtiyaç duyacağı iletişim 
kanallarının aktif ve kolaylıkla erişilebilir olması sağlanmıştır.

Odamız İnsan Kaynakları Politikasının bir diğer unsuru da mevcut işgücünü sürekli geliştirerek ku-
rumsal kapasiteyi artırmaktır. Bu çerçevede proje yöneticimizin sektörle ilgili takip ettiği konferans, 
eğitim ve seminerlere katılımı desteklenmiş ve 2017 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Ro-
satom Akademi’nin ortak eğitimi olan Nükleer Yöneticilik Okulu’na seçilmesi Odamızca da olumlu 
değerlendirilerek eğitime katılımı desteklenmiştir.



UR-GE Projesi Adı :
Başlangıç Tarihi :
Durumu :
Proje Yöneticisi :
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UR-GE desteğinin sektörlerimize, firmalarımızın kurumsal-
laşmasına, insan kaynağının geliştirilmesine, uluslararası re-
kabet gücünün artmasına ve ihracatına çok ciddi katkısının 
olduğu net bir şekilde gözlemlenmiştir.  En önemli kazanım-
larından biri de yalnızca UR-GE firmaları arasındaki değil, 
sektördeki firmalar arasındaki işbirliğinin, sinerjinin ve ile-
tişimin önemli ölçüde artmış olmasıdır. UR-GE bu anlamda 
lokomotif rol oynamıştır.

Yönetim Kurulunun da desteği ve katılımıyla, düzenli olarak 
gerçekleştirilen proje istişare toplantıları ve oluşturulan Pro-
je Danışma Kurulu toplantıları ile sürekli firmalarla iletişim 
halinde istişareler yapılmış, tüm kararlar kümece alınmıştır.

BTSO’nun yürüttüğü UR-GE projeleri arasında faaliyetlere 
başlayan ilk proje olması ile de diğer yürütülen projelere ör-
nek teşkil etmiş, kurumda kısa sürede önemli bir proje yöne-
timi kültürü oluşmuştur.

Proje süresince bugüne kadar 9 eğitim, 3 danışmanlık, 6 yurt-
dışı pazarlama faaliyeti ve 4 alım heyeti faaliyeti gerçekleşti-
rilmiştir. Yurtdışı pazarlama faaliyetleri Almanya’ya, Güney 
Afrika’ya, 2 kez ABD’ye ve 2 kez Rusya’ya gerçekleştirilmiştir. 

Proje Kazanımları

■ Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde 200 
kişi katılmış, müşteri ilişkileri yönetiminden dış ti-
carete, üretim planlamadan kümelenmeye pek çok 
konuda önemli bilgiler edinmişlerdir. 

■ Ayrıca 4 kez gerçekleşen alım heyeti faaliyetlerin-
de dünyanın dört bir yanından toplam 735 yabancı 
alıcı Bursa’ya getirilmiş, proje üyesi firmalarla iki-
li iş görüşmeleri yapmaları sağlanmıştır. 

■ Yurtdışı pazarlama faaliyetleri sayesinde firmaların 

BTSO olarak Türkiye’nin ikinci büyük 
ihracatçı kenti olan Bursa’mızın 
ticaret potansiyelini artırmak ve 

üyelerimize ‘global oyuncu’ kimliği 
kazandırmak amacıyla önemli çalışmalar 

gerçekleştiriyoruz.

Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 
en önemli çalışmalarımızdan biri de 

Ekonomi Bakanlığı destekli Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projeleri 

oldu. Bu kapsamda 10 ayrı UR-GE 
projemiz destek kapsamına alındı. 

Firmalarımızın uluslararası 
rekabetçiliğini geliştiren ilk projemizi ise 
Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu sektöründe 

hayata geçirdik. 

Türkiye’deki üretimin yüzde 80’ini 
karşılayan sektör temsilcilerimiz, UR-GE 

projemiz sayesinde ihracat yolculuklarına 
başlarken, kentimizin dış ticaretinde de 
her geçen gün daha etkin rol oynamaya 

başladı.

Sektörde 2016 yılı ihracatımız yüzde 16 
artarken, UR-GE üyesi firmalarımız, 

yüzde 116’lık ihracat artış performansı 
sergiledi.  

Elde ettiğimiz bu performans ile 
firmalarımızdan gelen talepler 

doğrultusunda aynı sektörde ikinci 
projemizi de hayata geçirdik.  

Juniokids ortak markasıyla 
faaliyetlerini sürdüren kümemiz, 

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa’dan Dünyaya Açılımı
08.04.2015
Devam Ediyor
Mehtap KINDIRA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
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%98’i ilk kez yurtdışında bir fuara katılmış, %90’ı 
ABD’ye ilk kez, %100’ü ise Güney Afrika’ya ilk kez 
gitmiş ve sonuç olarak ABD ve Güney Afrika ile ça-
lışmaya, ticaret yapmaya başlayan firmalar olmuş, 
hatta Güney Afrika’da Johannesburg’un en gözde 
AVM’sinde kendi satış mağazasını açan firma da ol-
muştur.

■ UR-GE firmalarının projenin başlangıcındaki 
toplam ihracat rakamı ile projenin ilk senesi so-
nundaki toplam ihracat rakamı kıyaslandığında 
yaklaşık %116 oranında bir artış göze çarpmakta-
dır.  Aynı dönemde Türkiye’nin genel ihracatında 
düşüş yaşandığı ve sektördeki toplam ihracat artı-
şının ise %16 olarak gözlemlendiği göz önüne alı-
nırsa ihracattaki gerçekleşen reel artışın bu resmi 
göstergeden çok daha yüksek olduğu söylenebilir.

Avrupa Küme Analizleri 
Sekretaryası’ndan da ‘Küme 

Mükemmeliyeti Bronz Etiketi’ ödülü 
aldı. 

UR-GE projemizin Ekonomi 
Bakanlığı’mız tarafından ‘İyi Uygulama 

Örneği’ olarak gösterilmesi de bizleri 
ayrıca gururlandırdı. 

Ekonomi Bakanlığı ve Oda olarak 
sunduğumuz destekleri en etkin 

şekilde kullanan firmalarımızı gayretli 
çalışmalarından ötürü kutluyor, 

Bakanlığımıza da kalkınma hedefl erimize 
ve firmalarımıza desteklerinden ötürü 

şükranlarımı sunuyorum. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İsmail KUŞ

İyi Uygulama Örneği

Alım Heyeti faaliyeti proje kapsamında şimdiye 
kadar 4 kez gerçekleştirilmiştir. Son iki alım heyeti 
aynı sektöre yönelik olarak başlatılan ikinci UR-GE 
projesi ile ortak olarak gerçekleştirilmiştir. Son faa-
liyet Temmuz 2017’de Bursa’da gerçekleşen Junios-
how Bebek, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçla-
rı Fuarı kapsamında yapılmıştır.

Daha önce gerçekleştirilen 3 Alım heyeti faaliye-
tinden de edinilen tecrübe ile ilk olarak UR-GE 
üyelerinden oluşan 7 kişilik bir Alım Heyeti komisyonu kurulmuş,  hem ilk faaliyette elde edilen 
müşteri datasından, hem firmalardan toplanan yeni müşteri listelerinden, hem de yurtdışı pazar-
lama faaliyetlerinde edinilen yeni irtibatlardan yararlanılarak 500 kişilik bir potansiyel alıcı listesi 
oluşturulmuş, yapılan toplantılar istişareler, aylar süren yoğun bir çalışma sonucu elemeler yapılmış 
ve her iki UR-GE’ye 150’şer kişilik nihai bir davetli listesi ve yedek liste hazırlanmıştır. Daha sonra 
hizmet alımı yapılacak olan firma tarafından bir çağrı merkezi oluşturulmuş, çağrı merkezinde davet 
edilecek kişilerin ana dillerini konuşan kişiler istihdam edilmiş, nihai liste ve gerekli görüldüğü durum-
da yedek liste tek tek aranarak faaliyet hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve davet edilmiş, aynı zamanda 
davetiyeler, katılımcı UR-GE firmalarının profilleri kendilerine gönderilmiş, katılım teyitleri alınmıştır. 

İki UR-GE kapsamında ortak olarak yapılan alım heyetine; başta Rusya, Irak, Ukrayna, İran ve Ce-
zayir olmak üzere toplam 26 ülkeden 170 firmadan 260 kişinin katılımı sağlanmıştır.

Yabancı alıcılar yalnızca katılımcı Ur-Ge firmaları 
ile de değil, fuara katılan 200’e yakın üretici ile gö-
rüşmeler gerçekleştirmiş ve firmaların üretim mer-
kezlerini ziyaret ederek Bursa’nın sektördeki üretim 
potansiyelini yakından inceleme imkanı bulmuşlar-
dır. Faaliyet bitiminde dahi bazı alıcılar, bebek ve ço-
cuk konfeksiyonu üreticilerinin yer aldığı, dünyaca 
üne sahip olan Vişne Ticaret Merkezindeki firma-
ları daha fazla ziyaret etmek istediklerini iletmişler 
ve kendi imkanları ile daha uzun süre kalmışlardır. 
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UR-GE Projesi Adı :

Başlangıç Tarihi :
Durumu :
Proje Yöneticisi :

Firmalarımız T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri ile ger-
çekleşen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” 
kapsamında hem yurt dışı pazarlama hem de danışmanlık 
faaliyetleri desteklerinden aktif şekilde yararlanmaktadırlar.

Proje katılımcısı firmalarımız kümelenme olgusu ile bir ara-
ya gelerek, hem şehrimiz ve bölgemiz hem de kendileri için 
önemli faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Proje katılımcısı 
firmalarımız, danışmanlık faaliyetleri kapsamında gerçek-
leştirdikleri çalışmalarla, dünya genelinde hizmet veren ve 
dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren farklı firmalar 
ile çalışarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda faaliyet 
gösteren rakiplerine nazaran rekabet avantajı elde etmekte-
dirler. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın destek verdiği UR-GE projemiz 
firmalarımızın ihracat satışlarını arttırmada önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Proje Kazanımları

■ UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı 
pazarlama faaliyetleri, firmalarımızın çalıştıkları pa-
zarlardaki ihracat oranlarının arttırılmasına katkıda 
bulunulurken, diğer taraft an da yeni pazarlara ziya-
retlerle firmalarımızın müşteri portföylerinin daha 
da arttırılması desteklenmiştir. 

■ UR-GE Projesi danışmanlık faaliyetleri kapsamın-
da faaliyete katılım gösteren DOSAB Ev Tekstili 
Sektörü UR-GE Projesi firmalarımızın;

1- Tasarım kabiliyetlerinin gelişmesi

2- Hedef ihracat pazarlarına yönelik, sezon trendle-
rine uygun koleksiyonların geliştirilmesi ile yeni 
ihracat pazarlarının firma portföylerine eklenmesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatı 
arttırmaya yönelik hem ülkemiz ve 

şehrimiz hem de bölgemiz için verdiği 
URGE projeleri desteği oldukça önemlidir. 

Bölgemizde bulunan firmalarımız da 
söz konusu projelere kümelenme olgusu 

dahilinde katılım göstermektedir. Söz 
konusu proje desteğinin Demirtaş 

Organize Sanayi Bölgesi ev tekstili 
sektörü firmalarımıza uluslararası 

düzeyde rekabetçilik avantajı sağladığı 
görülmektedir. Firmalarımızdan alınan 

olumlu geri bildirimler söz konusu 
projenin bölgemiz için değerini bir kez 

daha gözler önüne sermektedir. Bölgemiz 
ülkemizin kalkınması açısından ihracatın 

çok önemli bir değer olduğunu bilmekte 
ve çalışmalarına bu doğrultuda devam 

etmektedir. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Ersan ÖZSOY

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ev Tekstili Sektörü Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi 
05.03.2015
Devam Ediyor
Esra ÜNLÜPINAR

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü



13

3- Sezon trendlerine uygun geliştirilen koleksiyonların birbirini takip eden dönemler boyunca 
süreklilik arz etmesi

 ve tüm bu çalışmaların özellikle belirli satış dönemleri belirlenerek önceden planlanması saye-
sinde koleksiyon hazırlık aşamasında firmalarımıza doğru zamanda destek verme, firmaları-
mızın kümelenme olgusu ile hareket ederek birbirleri ile iletişiminin artması ve gereken nokta-
larda birbirleri ile de işbirliği içerisinde çalışmaları firmalarımıza uluslararası alanda rekabet 
avantajı sağlamaktadır. 

İyi Uygulama Örneği

DOSAB Ev Tekstili Sektörü UR-GE Projesi katılımcı firmalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda hazırla-
nan ihtiyaç analizi raporunda, firmalarımızın tasarım ve koleksiyon hazırlama ve bölgeye özel tasarımlar 
geliştirilmesi konularında destek almak istedikleri belirlenmiştir. Sezona yönelik trendler konusunda, 

yapılacak faaliyetin türüne bağlı olarak, ortak bir sunum/bilgilendirme ve çalışma ortamı sağlanmak-
tadır. Firmalarımızın trendlere uygun olarak hazırladıkları tasarım çalışmaları her firmanın kendi 
özelinde gerçekleşmektedir. Faaliyetler sonrasında hem sezon trendlerine uygun hem de hedef pazarla-
ma faaliyetleri için özel olarak hazırlanan koleksiyonlar firmalarımızın ihracat satışlarını arttırmalarına 
önemli ölçüde destek olmaktadır. Gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri ile firmalarımızın hem 
mevcut pazarlarda daha da güçlenmeleri sağlanmış hem de yeni pazarlarda hedefe yönelik kolek-
siyonlar oluşturulması sağlanmıştır. Firmalardan alınan geri bildirimlerde yapılan çalışmaların fir-

maların ARGE ve ÜRGE ekiplerinin tasarım 
geliştirme kabiliyetlerini arttırdıkları da be-
lirtilmektedir. Çalışmalar, sezon trendleri-
ne uygun koleksiyon hazırlığı aşamasında, 
firmalarımıza farklı bakış açıları kazandır-
maktadır. Firmalarımızdan alınan geri bil-
dirimlerde hazırlanan koleksiyonların ve 
kumaş kreasyonlarının siparişlere dönüş-
tüğü belirtilmektedir. Ayrıca,  katılımcı fir-
malarımız DOSAB Ev Tekstili URGE Projesi 
öncesinde ve sonrasında koleksiyonlarında 
müşteri memnuniyeti açısından belirgin bir 
farklılık olduğunu vurgulamaktadırlar.



UR-GE Projesi Adı :
Başlangıç Tarihi :
Durumu :
Proje Yöneticisi :
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Bölgemizdeki Gıda İhracatının Arttırılması
15.01.2016
Devam Ediyor
Dr. Sinan ATA

Gıda sektöründe yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi 
başlığıyla yola çıkılan projemizde, ihracat potansiyeli olan 
fakat hiç ihracat tecrübesi olmayan üretici firmalar, proje 
öncesi ciddi bir saha çalışması yapılarak belirlenmiş ve fir-
ma bazlı mülakatlar yapılarak projenin amacı ve hedefl eri 
aktarılmıştır. Yapılan ihtiyaç analizi sonucunda ortaya çıkan 
eğitim ihtiyaçları karşılanmıştır, yapılan yurt dışı pazarlama 
faaliyetleri ile ihracat bağlantıları kurmaları sağlanmıştır. 

Yurtdışı pazarlama faaliyetleri sonrasında firmalarımızda 
kurumsallaşma konusunda ciddi adımlar atılmış, bir kıs-
mında dış ticaret departmanı oluşturulmuştur. 

Proje Kazanımları

■ Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, firmala-
rımızın dış ticaret, kurumsallaşma, uluslararası pa-
zarlama ve lojistik konularında eksiklerini tamam-
lamıştır. Firmalarımız web sitelerini ve hedef ülke 
bazlı tanıtım numunelerini güncellemiş ve uluslara-
rası standartlara uygun tanıtım yapmaya başlamış-
lardır. Yurtdışı pazarlama faaliyetleri kapsamında 
firmalarımızın edindiği tecrübeler heyet sonrası ya-
pılan toplantılarda paylaşılmış, bilgi ve tecrübe alış-
verişi yapılarak kümelenme yaklaşımı gözlenmiştir. 
Gerek iç piyasada gerekse dış piyasada birbirlerini 
tamamlayıcı hale gelmişlerdir. Gerçekleştirilen faali-
yetler sonrasında, firmalarımız sektördeki muhtemel 
rakiplerini tanımış ve uluslararası rekabet güçleri 
artmıştır. Proje kapsamında 3 adet yurtdışı pazar-
lama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. B.A.E., Suudi 
Arabistan ve Rusya yurt dışı pazarlama faaliyetleri 
sonrasında  5 firmamız ilk ihracatlarını yapmıştır.

“Bölgemizdeki Gıda İhracatının 
Artırılması” isimli, 15.URGE.049 kodlu 

projemiz kapsamında gerçekleştirilen 
yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile 
Bölgemizdeki firmaların yurtdışı 
pazarları tanıma ve iş yapabilme 

tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, halen 
ihracat yapanların ihracat miktarlarının 

artırılması, hiç ihracat yapmamış 
firmalarımızın da gerek yabancı 

alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, 
gerekse ürünlerinin dış pazardaki 

durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki 
rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi 

yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, 
ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari 
ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin 
geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı 

olmak gibi hususlar hedefl enmiştir. 
İhracat seferberliği başlatmak 

amacıyla yola çıkılan ve kümelenme 
odaklı hazırlanan UR-GE projemiz 
kapsamında firmalarımıza verilen 

hizmetler değerlendirildiğinde, 
belirlenen hedefl ere, diğer değişle 

firmalarımızın ihracata ulaşmada kat 
etmesi gereken bütün aşamalar tecrübe 

edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal ŞENGEL

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
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İyi Uygulama Örneği

36 aylık yol haritasına göre seçilen ülkeler, proje ekibi tarafından sektörel bazda analiz edilmiş, Ti-
caret Müşavirlerimiz ile istişare içerisinde sektördeki boşluklar rapor halinde firmalar ile paylaşıl-
mıştır. 

Yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilecek ülkedeki, firmalarımızın ölçeğine uygun fuarlar tespit edil-
miş, firmalarımız ticari heyet öncesi, hedef ülkeye yönelik lojistik, uluslararası pazarlama gibi konular-
da bilgilendirilerek etkin fuar katılımı konusunda bilinçlendirilmiştir. Firmalarımız fuar katılımı ön-
cesi bütün prosedürleri, proje ekibi kontrolünde kendisi yapmış ve proje bitiminde gerçekleştirecekleri 
münferit fuar katılımlarına hazır hale gelmişlerdir. Tebliğ’in genel amacı olan kümelenme yaklaşımı 
çerçevesinde ortak vizyon ortaya çıkarılmasına büyük önem verilmiştir.
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UR-GE Projesi Adı :

Başlangıç Tarihi :
Durumu :
Proje Yöneticisi :

Gaziantep Sanayi Odası olarak, 2011 yılından bu yana üye-
lerimiz için UR-GE projeleri yürütüyoruz. Tekstil, iplik, 
halı, ayakkabı, plastik, makine metal, unlu mamuller, şekerli 
ürünler sektörlerine yönelik bugüne kadar toplam 10 UR-
GE projesi gerçekleştirdik. 

UR-GE projeleri aracılığıyla 200’den fazla firmanın kü-
melenme anlayışı çerçevesinde aynı sektörde faaliyet gös-
teren diğer firmalarla birlikte hareket etmesini sağladık. 
Dış ticaret, finansal analizler, ürün konumlandırma, re-
kabetçilik konuları başta olmak üzere birçok konuda fir-
malarımıza eğitimler düzenledik. 

Bugüne kadar UR-GE projelerimiz kapsamında ABD’den 
Çin’e, İtalya’dan Etiyopya’ya kadar birçok değişik ülkeye 
sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri düzenledik. Ku-
rumsal kimlik çalışmaları kapsamında küme logolarımızı 
oluşturduk, tanıtım materyallerimizi ortaya çıkardık. Ulus-
lararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi anlayışına sahip çıka-
rak Gaziantep’te kümelenme anlayışının yaygınlaşmasına 
katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte de UR-GE projeleri 
aracılığıyla firmalarımıza destek vermeye devam edeceğiz. 

Proje Kazanımları

■ Proje kapsamında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetle-
ri aracılığıyla firmalarımızın yurtdışına açılımı ve ta-
nıtımı hususunda ciddi anlamda yol alınmıştır. 2017 
yılı Mayıs ayında Hannover şehrine düzenlenen 
yurt dışı pazarlama faaliyeti organizasyonunda 
firmalarımızın yapmış olduğu ikili iş görüşme-
lerinde küme tanıtım materyallerinin dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte ülkemizin 
yurtdışı temsilciliklerine, ilgili yabancı kuruluş ve 
derneklere tanıtım filmimizin, kataloğumuzun, 

Gaziantep’in var olan ihracat 
potansiyelini daha üst seviyelere 

çıkarabilmek ve hedef pazarlardaki 
rekabetçiliğini geliştirebilmek için 

yeni enstrümanlara ve destek 
mekanizmalarına ihtiyaç duymaktayız.

Odamız tarafından bugüne kadar 
yürütülen bütün UR-GE projelerinde 

hedef odaklı yürütülen çalışmalarımız 
aracılığıyla tekstil, makine metal, gıda, 
ve plastik sektöründe yer alan katılımcı 

firmalarımıza değer katacak proje 
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında belirlenen faaliyet 
programı ve yol haritası sayesinde 

firmalarımız ihtiyaç analizi çalışması 
aracılığıyla hem sektörünün hem de 

kendi firmasının temel sıkıntılarını tespit 
edebilmekte ve bu sıkıntılara yönelik 

yürütülebilecek çözüm reçetelerine 
ulaşabilmektedir.  

Destek kapsamında yürütülen 
projelerde yer alan firmalarımız, 
eğitim, danışmanlık konularında 

ihtiyaç duyduğu programlarda yer 
alabilmektedir. Bununla birlikte 

yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve 
alım heyetleri organizasyonlarından 

da ikili iş görüşmesi odaklı çalışmalar 
sayesinde faydalanabilmektedir. Bütün bu 

faaliyetlerin maliyeti yüzde 75 oranında 
Ekonomi Bakanlığımız tarafından 

Makine Metal Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması ve 
İhracatın Desteklenmesi
20.04.2015
Devam Ediyor
M. Sermest ÇAPAN

Gaziantep Sanayi Odası
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web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın 
bilgileri iletilmiştir. Birçok kurum ve kuruluştan 
olumlu dönüşler gerçekleşmiştir.

desteklenmektedir.

Birlikte hareket etme, ortak sorunlara 
ortak çözümler bulma ve uluslararası 

platformda bölgesel güç oluşturma 
yolunda yürütmüş olduğumuz UR-GE 

projeleri aracılığıyla GSO olarak bir 
kez daha iyi uygulama örneği olarak 

seçilmenin ve diğer kurumlarımıza 
bir başarı hikâyesi olarak sunulmanın 
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bundan sonra yürütülecek yeni 
faaliyetlerimizle çıtayı daha yukarıya 

taşıyabilmek ve firmalarımıza daha fazla 
katkı sağlayabilmek için var gücümüzle 

çalışmaya devam edeceğiz.

Adil Sani Konukoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

İyi Uygulama Örneği

Projemiz kapsamında, Gaziantep Makine Metal kü-
mesi adı altında kurumsal kimlik tanıtım faaliyeti 
gerçekleştirilmiştir. Projenin hazırlık aşamasında,  
katılımcı firmalar ve hizmet veren firma yetkilile-
rinin katılımıyla odamızda bir bilgilendirme top-
lantısı yapılmıştır. Tanıtım filmi çekilmeden önce 
firmalarımızın fabrikalarında keşif gezileri yapılmış 
ve birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  Yapılan 
görüşmeler ve ilk izlenimlerin ardından Gaziantep 
Makine Metal Kümesinin tanıtım filminin senaryo-
su oluşturulmuştur.  Projemiz kapsamında makine 
metal kümemize yönelik olarak  İngilizce ve Türkçe 
dillerinde bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. Bununla 

birlikte, firmalarda yapılan çekimlerden elde edilen görüntüler değerlendirilmiş ve her firmaya özel 3-4 
dakikalık küme üyesi tanıtım filmleri çekilmiştir. Ana tanıtım filmi ve küme üyelerine özel hazırlanan 
tanıtım filmleri DVD ortamında basılmış, küme web sitesinde yayınlanmıştır.

Buna paralel olarak, hizmet veren firmanın hazırladığı küme logosu örnekleri dikkatle incelenmiştir. 
Katılımcı firmaların ortak kararıyla küme logosu seçilmiştir ve bu logonun yer alacağı her türlü tanıtım 
ürününün tasarımı yaptırılmıştır. Yaptırılan tasarımlar ve logonun hikâyesi bir kılavuz haline getirilerek 
basılmıştır.  Elektronik ve basılı ortamda küme üyelerimizin her türlü firma bilgisinin yer aldığı bir ka-
talog yaptırılmıştır. Bu katalog için hizmet veren firma,  firmaları tek tek ziyaret ederek ürünlerinin ve 
çalışma ortamının fotoğrafl arını çekmiştir.

www.gaziantepmakine.com ve www.gaziantepmachine.com web 
siteleri yayına başlamıştır. İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın ya-
pan sitelerimiz aracılığıyla küme üyelerinin etkin bir tanıtımının 
yapılması amaçlanmaktadır.

Facebook ve Twitter sosyal medya ağlarına üye olunmuştur. Bu 
sitelerde açılan hesaplar aracılığıyla sürekli ve güncel olarak kü-
menin ve küme üyesi firmaların tanıtımının yapılması, güncel 
bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.



UR-GE Projesi Adı :
Başlangıç Tarihi :
Durumu :
Proje Yöneticisi :
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Teknoloji bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirler. Üretimde 
verimliliğin artması başta olmak üzere rekabet edebilme üs-
tünlüğünün sağlanması gibi çok kritik noktalarda teknoloji-
nin ekonomi üzerinde tartışılmaz bir önemi söz konusudur. 

Üniversiteler, Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, Ar-
Ge Merkezleri gibi aktörlerin teknolojik gelişmeler üzerine 
odaklanmış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin ülke 
ekonomisinde katkı sağlayabilecek seviyeye gelmesi, “Tek-
nolojik Ürün ve/veya Hizmet İhracatı” gerçekleştirebilen fir-
maların sisteme dâhil olabilmesi, bir ülkenin gelişmişlik dü-
zeyini doğrudan etkiler. Bu bağlamda yaş aralığı 2 ila 5 yıl 
arası olan, ar-ge çalışmalarını henüz ürüne dönüştürmüş 
ve/veya dönüştürmek üzere olan firmaların sahip oldukla-
rı şartlar ile gerçekleştirmelerinin neredeyse imkansız ol-
duğu uluslararasılaşma faaliyetlerinin UR-GE destekleri 
ile yürütülmesi, teknoloji ihracatının önünü açmaktadır. 
Bunun yanında proje kapsamında yürütülen faaliyetlerde 
ortaya çıkan ve kazanılan birlikte hareket edebilme kültürü, 
bugün firmalarımızın ortak proje geliştirmelerine ve kendi 
bilgi ve tecrübelerini paylaşarak yardımlaşmalarına ön ayak 
olmuştur. 

Genel anlamda, hem Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 
gerçekleştirilen ar-ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 
teknolojinin ulusal ekonomiye katkı sağlar hale gelmesi 
hem de ortak hedefl er doğrultusunda hareket etme kültü-
rünü genç firmalara kazandırması açısından UR-GE pro-
jelerinin uzun vadede ülkemize pozitif etkileri son derece 
önemlidir.    

Proje Kazanımları

■ Gazi Bilişim Kümesi projesinin kazanımları ulusla-
rarasılaşmaya yönelik bilinçlenme, rakamsal büyü-
me ve firmalar arası işbirlikleri olmak üzere üç yön-
lüdür.

Bizler Gazi Teknopark Yönetimi olarak 
hedef pazarda başarının firmalarımız 

ile tam koordine halinde onların 
ihtiyaç, kapasite ve kabiliyetlerini tam 

tanıyarak sağlanacağı bilinci ile bugüne 
kadar çalışmalarımızı sürdürdük. Bu 

bağlamda, örnek uygulama olarak seçilen 
pazarlama faaliyetimizi;

Gazi Teknopark olarak küme üyesi 
firmalar ile yürüttüğümüz etkin 

kümelenme projesi yönetimi sürecine 
uyum sağlayabilecek,

Küme kurulumu ve sonrasında yapılan 
firma görüşmelerinde tespit edilen 

firma ihtiyaç ve kabiliyetlerine cevap 
verebilecek, 

Hedef pazarda yerleşik,

Hedef pazarda etkili satış ve pazarlama 
kabiliyeti oluşturabilecek sosyal ağa sahip,

Faaliyet kararının alındığı günden 
faaliyet sonrasına kadar adeta 

firmalarımızın pazarlama birimi gibi 
çalışacak,

hizmet sağlayıcı ile yürütmenin 
meyvelerini kısa sürede toplamaya 

başladık ve ABD pazarına yönelik pozitif 
etkilerinin uzun vadede daha net ortaya 

çıkacağını düşünmekteyiz. 

Ayrıca, UR-GE çerçevesinde 
gerçekleştirilen faaliyetlerin tebliğe 

Gazi Bilişim Kümesi
20.05.2015
Devam Ediyor
Rıza YOLAÇAN

Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.
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■ Bilinçlenme; Nispeten genç ve ürünlerini yeni yeni 
piyasaya süren, yurtiçi satış - pazarlama tecrübele-
ri dahi sınırlı olan firmalarımızın, UR-GE projesi 
kapsamında gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık 
ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile uluslararasılaş-
ma bilinçlerinin artması ve bu alanda firma kültürü 
oluşması, firmalarımızın ve ekonomimizin ileriye 
dönük hedefl eri açısından pozitif etki yaratmıştır.

■ Rakamsal Büyüme; Projenin başladığı tarih iti-
bariyle küme üyesi firmalarımızdan mal ve hizmet 
ihracatı yapan firma sayısı 1 iken bu rakam 2017 iti-
bariyle 4’e çıkmıştır. Bunun yanında ABD, Umman, 
Avustralya firmalarımızın ihracat gerçekleştirdik-
leri ülkeler portföyüne dâhil olmuş, küme toplam 
ihracatı %140 oranında artış göstermiştir.   

■ Firmalar arası İşbirliği; Firmalarımız Gazi Tekno-
park çatısı altında faaliyet göstermekte olmalarına 
rağmen iş yoğunlukları, farklı çalışma alanları vb. 
nedenlerden dolayı bir araya gelme, ortak proje ge-
liştirme gibi çalışmalar yürütme imkânları bulama-
maktaydılar. Proje süresince yapılan faaliyetlerde 
sürekli bir arada olmaları, uzmanlık alanları bakı-
mından birbirlerini tanımaları ortak proje geliştirme 
ve yürütme kültürünü firmalarımıza kazandırmıştır. 

uygun olarak yürütücü kuruluşun 
inisiyatifinde ilerlemesinin, yürütücü 

kuruluşa kendi strateji ve yol 
haritasını hazırlama serbestliğini de 

vermesinden ötürü projelerin başarı ile 
yürütülmesinde en büyük etkenlerden 

biri olduğu kanaatindeyim.

S. Tuğrul İMER
Genel Müdür

İyi Uygulama Örneği

Gazi Bilişim Kümesi olarak Temmuz 2016 ve Mayıs 2017 de ABD pazarına yönelik yurtdışı pazarlama 
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Her bir pazarlama faaliyeti yaklaşık 6-8 aylık bir çalışma süresi sonucun-
da gerçekleştirilmiş ve faaliyetlerin planlanmasından faaliyet bitiminde firma izlemelerinin yapılmasını 
içeren bir süreç izlenmiştir. 
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ABD pazarlama faaliyetlerinin ilk adımları firmalarımızı en iyi şekilde temsil edebilecek, eşleştirmeleri 
yapabilecek, bu tip uygulamalarda başarılı referansları olan ve hedef pazarda yerleşik bir danışman firma 
arayışı ile başlamıştır. Bu bağlamda Virginia merkezli, kendi bağlantılarımız içerisinde yer alan, başarılı 
uygulamaları olmuş ve bahsi geçen bölgede geniş iş bağlantıları bulunan bir danışmanlık firması ile 
çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmaların ilk aşaması olarak danışman firmanın, firmalarımızı ve Gazi 
Teknopark’ ı yakından tanıması için Ekim 2015 tarihinde kendileri davet edilmiş ve iki gün boyunca fir-
malarımız ile bizlerin gözetiminde toplantılar gerçekleştirmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucu yapılan 
analizlerde firmalarımızın ilk etapta temel dış ticaret eğitimi almalarına, ikinci etapta da danışman firma 
tarafından Pitching (yatırımcıya sunum) eğitimi almalarına karar verilmiştir. Özellikle Pitching eğitimi 
ile firmalarımızın ürünlerini ve kendilerini etkin biçimde tanıtmaları amaçlanmıştır. Eğitimin ardından 
danışman firma ile küme firmalarımızın düzenli olarak görüşmelerinin devam etmesi sağlanmıştır. Pa-
zarlama faaliyetinin gerçekleşmesinden bir ay önce danışman firma, firmalarımızla yüz yüze görüşmeler 
yaparak programa son halini vermek için tekrar davet edilmiştir.

Temmuz 2016 da küme üyesi 11 firmanın katılımı ile Washington D.C., Virginia ve Maryland eyalet-
lerini kapsayan yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Faaliyet süresince firmalarımız 43 B2B 
görüşmesi yapmış, ticaret müşavirliğimizin ev sahipliğinde hukuki ve ticari danışmanlar ile görüşme 
gerçekleştirmiş, bölgesel kalkınma ajansları ile yatırım fırsatlarını tartışmış, kuluçka merkezi ziyaretle-
rinde ofis açma imkanlarını görüşmüş, Amerikan Patent Ofisi’nde ABD pazarında fikri mülkiyet hakla-
rını nasıl koruyacaklarını öğrenmiş ve Amerikan Ticaret Odası ile işbirliği fırsatlarını detaylıca masaya 
yatırma fırsatı bulmuşlardır. 

Genel olarak pazarlama faaliyetimiz;

1- Hedef pazarı tanıma
2- Hedef pazar iş kültürünü öğrenme
3- Yatırımcı ve B2B görüşmeleri gerçekleştirme faaliyeti olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür. 

Bu faaliyetimizin ardından kara taşıtı simülatörü üreten küme üyesi firmamız Washington 
Belediyesi’ne okul otobüsü şoförlerinin eğitimine yönelik olarak bir yıllık görüşmelerin ardından 
1,5 milyon USD lik teklifl erini 2017 yılında sunmuşlardır. Sağlık teknolojileri üzerine çalışan firma-
larımızdan biri John Hopkins hastanesi ile çözümlerini örnek grup üzerinde uygulamaları üzerine 
görüşmelere başlamışlardır. Aynı süreçleri takip ederek Mayıs 2017 de Washington D.C. ve Boston 
şehirlerini kapsayan ikinci pazarlama faaliyeti düzenlenmiş ve başarı ile sonuçlandırılmıştır. 
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UR-GE; kümeye özel kurgulanabilmesi ve sektörel işbirliği-
ne & firmalar arası know-how paylaşımına olanak tanıması 
dolayısıyla katkısı yüksek bir destek programı olup, İHKİB 
tarafından alt sektörler bazında 7 URGE yürütülmüş/yürü-
tülmektedir. 

Tamamı çorap imalatçısı olmak üzere 18 firmadan oluşan 
Çorap Kümesinin Pazar payının artırılması hedefl enmiş, bu 
hedefe ulaşması için UR-GE yol haritasında kurumsal kapa-
site ve tasarım kabiliyetlerini geliştiren teknik eğitim/danış-
manlık faaliyetlerine ve yeni pazarlara açılımlarını sağlayan 
etkinliklere yer verilmiştir. 

UR-GE projelerinde başarının yakalanmasında en önemli 
kriter şüphesiz küme firmalarının ortak hedefl eri benim-
semesi ve işbirliğine açık olmalarıdır. Çorap Kümesi Proje 
süresince %79 gibi yüksek bir oran ile faaliyetlere katılım 
göstermiştir. Bu oran Projenin en büyük kazanımlarından 
biri olarak değerlendirilmektedir. Küme firmaları arasında 
yakalanan sinerji faaliyetlerin başarısını artırmış, Proje baş-
langıç aşamasında işbirliği geçmişi zayıf olan grubun; proje 
sürecinde olgun bir küme yapısına kavuştuğu görülmüştür. 
Küme; işbirliğini URGE destekli faaliyetlerin dışına da taşı-
mış, tamamen kendi finansmanıyla teknik&idari ekiplerini 
çorap sektöründe en son teknolojileri incelemeleri ve dene-
yimlemeleri için İtalya’ya (Lonati ile Santoni fabrikalarına ve 
Invista Laboratuvarı) ortaklaşa göndermişlerdir. 

Proje Kazanımları

Küme firmaları projede yer verilen faaliyetler ile kurum-
sallaşma, verimlilik artışı, sosyal uygunluğun sağlanma-
sı, tasarım kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açı-
lım alanlarda şu kazanımları elde etmiştir; 

‘Firmalarımızın ihracatlarını niteliksel ve 
niceliksel olarak artırmalarında Ekonomi 

Bakanlığı’nın UR-GE Tebliğinin önemli 
bir destek olduğunu düşünmekteyiz.  

İhracatta katma değeri artıran, 
inovasyon kabiliyetlerini geliştiren, 

üretim süreçlerine dokunan faaliyetlerin 
destekleniyor olması ve bu faaliyetlerin 

firmaların ihtiyaçlarına özel olarak 
kurgulanabilmesi UR-GE desteğini bir 

adım öne çıkarıyor. 

Bu nedenle, biz de İHKİB olarak 
sektörümüzün optimum düzeyde 

kümelenme desteğinden yararlanmasını 
sağlamak üzere aktif olarak UR-GE 

projeleri yürütüyoruz. 2013 yılından 
günümüze 7 UR-GE kümelenme 

projesi yürüttük / yürütüyoruz.   Çorap 
Kümesinin yanı sıra çalışmaları devam 

eden URGE projelerimiz arasında İç 
Giyim Markalar, Denim Konfeksiyon, 

Örme Konfeksiyon ve Gömlek üreticileri 
kümeleri yer almaktadır.  

İhracatçılarımızın ihtiyaçlarına cevap 
vermesinin yanı sıra, sektörde ortak 

hareket etme bilincini geliştirmesi 
ve sektörde işbirliği kültürüne katkı 

sağlaması nedeniyle de kıymetli olduğunu 
tecrübe ettiğimiz UR-GE desteğini 
hazırgiyimde yeni alt sektörlere de 

taşımayı hedefl iyoruz. 

Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı
25.06.2015
Devam Ediyor
Özlem GÜNEŞ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
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■ İnsan Kaynakları departmanlarında raporlama sis-
temleri oluşturulmuştur, 

■ Operatör başına çorap örme makinesi ortalama 15 
adetten 21 adete çıkartılmıştır, 

■ Makine başına üretim adedi (düz) ortalama 16’dan 
22 adete çıkarılmıştır, 

■ %31’lik bir üretim artışı sağlanmıştır, 

■ Fire oranları %6,5 dan % 4,4’e çekilmiştir,

■ Toplam 268 işçi tasarrufuna geçilmiştir,

■ Atıl iplik miktarı 515 tondan sistematik planlama ile 
221 tona indirilmiştir, 

■ Her firmada 2 personel Sosyal Uygunluk Başde-
netçisi olarak sertifikalandırılmış, sosyal uygunlu-
ğunu denetleyebilir ve müşterisi ile aynı standart-
ları kullanabilir duruma gelmiştir, 

■ Kümenin Proje başlangıcında %60 olan sosyal uy-
gunluk seviyesi %72 seviyesine yükselmiştir.

■ İran ve Çin Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri kapsa-
mında toplam 247 satınalmacı görüşmesi gerçek-
leştirilmiştir. 

Desteklerinden ötürü Bakanlığımıza ve 
işbirliğine dahil olan küme firmalarımıza 

teşekkür ediyorum.’

Süleyman ÇAKIROĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı

İyi Uygulama Örneği

Çorap Kümesi Ekonomi Bakanlığı tarafından danışmanlık faaliyetlerinde gösterdiği başarı dolayısı ile iyi 
uygulama örneği olarak seçilmiştir.

Danışmanlık faaliyetlerin başarısında temel etmenin ihtiyacın doğru tespit edilmesi olduğu kanaatiyle 
ihtiyaç analizinin küme firması bazında yönetim, üretim, satış-pazarlama ve ihracat kabiliyetlerinin ye-
terince değerlendirilmiş olmasına özen gösterilmiştir. Bu analizden hareketle faaliyet-firma-hizmet 
sağlayıcı eşleştirmeleri yapılmakta ve danışmanlık faaliyetlerinin; 
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• Uzun dönemli olması, 
• Firma yerleşkelerinde yürütülmesi,   
• Sektörel tecrübesi olan hizmet sağlayıcı ile çalışılması 
• Tailor-made / özelleştirilmiş olması, 
• Personel kabiliyetinin geliştirilmesi gözetilmektedir.

Bir diğer önemli etmen, nitelikli danışmanlığın kümenin ortak tedarik avantajı ile sağlandığının bilinciy-
le küme firmalarının danışmanlık faaliyetini içselleştirmeleridir. 

Danışmanlık süreçleri yalnızca faaliyet sonunda değil, faaliyet süresince ara ilerleme raporları ve top-
lantıları ile izlenmektedir. Böylece küme firmalarının faaliyetten ve hizmet sağlayıcıdan beklenti ve 
memnuniyetleri anlık olarak izlenmektedir. 

Danışmanlık süreçlerinde ön hazırlıklara yer verildiği gibi, faaliyet tamamlandıktan sonra performans 
takip süreçleri de dahil edilmekte ve faaliyetin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. 

Çorap Kümesinde yürütülen danışmanlık programları; 

1. Kurumsal Kapasite 
Geliştirilmesi: küme 
firmalarının sürdü-
rülebilir rekabetçilik 
seviyesine ulaşabilme-
leri amacıyla kurum-
sal kapasite ve insan 
kaynakları yönetimi 
konusunda eksiklikle-
rinin tespit edilmesi, 
bu eksikliklerin çeşitli 
aktiviteler ile gideril-
mesi. Danışmanlık 
faaliyeti kapsamında 
Çalışan Davranışları 
Anlama ve Motivas-
yon ve Çalışan Kariyer 
Gelişimi ve Perfor-
mans Yönetimi Eğitimi verilmiştir. 

2. Üretimde Verimlilik ve Optimizasyonu: firmaların üretimini artırma ve maliyetlerini düşürme ba-
kış açısının eksik bıraktığı yönleri verimlilik anlayışı ile tamamlayarak kurumlara rekabet üstünlüğü 
sağlayacak alanları tanıtmak, verimlilik artırılması. Danışmanlık faaliyeti kapsamında Lif ve İplik 
Eğitimi ve Örme Eğitimi verilmiştir.

3. Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı: Program ile firmaların sosyal uygunluk denetim süreçlerini 
içselleştirmeleri ve firmaların uluslararasındaki sosyal sorumluluk standartlarında üretim gerçekleş-
tirmesi sağlanması.  Danışmanlık faaliyeti kapsamında katılımcılara dört gün boyunca Genel Denetçi 
Eğitimi verilmiştir.

4. Çorap Tasarım ve Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi: Küme firmalarının/ekiplerinin hedef Pazar 
odaklı desen tasarımları geliştirebilmesi, çorap üretiminde uygulayabilmesi ve teknik tasarım kapasi-
tesinin geliştirilmesi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmiştir.

5. Trendlerin Çorap Tasarımına Yorumlanması – Küme firmaların dünya trendlerini takip ederek, ta-
sarım gücü ile yeni pazarlara girmesinin desteklenmesi ve ihracat potansiyellerini artırmak amacıyla 
Özlem Süer sunumuyla Çorap Trend Eğitimi düzenlenmiştir. 
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2015 yılında başlayan Projede,  Küme firmalarımız ile ge-
liştirilen strateji ile beraber, hedef pazarlar belirlenmiş, yeni 
pazarlarla tanışma imkanı bulunmuş, yeni ülkelere ihracata 
başlanmış ve UR-GE tebliğinin amacına uygun olarak oluşan 
sinerji ile birlikte verimli organizasyonlara imza atılmıştır.

Proje kapsamında şu ana dek Ambalaj Tasarımı, Ticari İstih-
barat, Kamboçya Vietnam Pazarına Giriş, Japonya Pazarına 
Giriş eğitimleri alınmıştır. Gerçekleştirilen 6 YDP Faaliyeti 
ise, ECRM Miami USA, Kamboçya-Vietnam, ECRM Can-
nes Fransa, Şili-Kolombiya, Cosme Tokyo Japonya Fuarı, 
ECRM Hong Kong  şeklindedir. Gerçekleştirilen faaliyet-
lere  toplamda 93 firmamız katılımda bulunmuş ve 3689 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin yanında, sek-
törümüz için büyük önem arz eden ambalaj konusunda 9 fir-
mamızca Ambalaj Tasarım Danışmanlığı hizmeti alınmıştır. 

Faaliyet gerçekleştirilen Japonya, Kamboçya gibi ülkeler, 
çoğu katılımcı firmamız için, doğrudan bu ülkelere yönelik 
ilk faaliyetler olmuştur

Proje Kazanımları

■ Alınan ambalaj tasarım danışmanlığı hizmeti ile ka-
tılımcılar bazı ürün serilerinin ambalajlarını değiş-
tirme fırsatı yakalamışlar ve bu firmalar için önemli 
bir değişim ve farkındalık ortaya çıkmıştır. 

■ ECRM faaliyetlerimizle erişilmesi güç zincir mağa-
zalar ve eczane zincirlerine ulaşılmış, Kamboçya, 
Şili, Kolombiya, Vietnam gibi faaliyetlerle ise ula-
şılması zor pazarlara açılım sağlanmıştır. Faaliyetler 
öncesinde gerçekleştirilen retail tur organizasyon-
larıyla da firmalarımız pazar dinamikleri hakkında 
bilgi sahibi olmuşlardır. 

Bakanlığımızın farklı tebliğlerle 
desteklediği ve Birliğimizin 

gerçekleştirdiği fuar, ticaret heyetleri, 
alım heyetleri gibi organizasyonlarda da 

amaç ihracatımıza ve ihracatçımıza katkı 
sağlamak olsa da, URGE Tebliği ile bir 
adım öteye geçilmiştir. Bakanlığımızca 

oluşturulan mekanizma ve sağlanan %75 
destek çok olumlu sonuçlar vermektedir.

Kozmetik Sektöründe UR-GE 
projelerinin ilklerinden olan 1. Projemizi 
tamamlayıp 2015 yılında 2.sine başlamış 

bulunuyoruz. 41 firmanın yer aldığı ilk 
projemizden sonra 67 firma ile ikinci 

projemizi yürütmekteyiz. 

Küme katılımcılarımız ile birlikte 
geliştirdiğimiz strateji çerçevesinde 
belirlenen hedef pazarlara yönelik 

olarak gerçekleştirilen 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. Kozmetik UR-GE 
projemizde, sektör ve sektörde yer alan 

firmalarımızın ihtiyaçları da göz önünde 
bulundurularak planlanan yurt dışı 

pazarlama faaliyetlerimiz,  danışmanlık 
ve eğitim aktivitelerimiz aralıksız 

sürdürülmektedir.

Murat AKYÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Turkish Cosmetics Cluster
27.07.2015
Devam Ediyor
Mehmet KARAÇOBAN - Dilara YÜCESAN

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği
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■ Gerçekleştirilen yurt dışı faaliyetlerinin de katkısıyla proje süresince kümede yer alan 14 firma 
Ukrayna’ya; 12 firma İrlanda’ya; 10  ar firma Suudi Arabistan’a, Hong Kong’a, Ürdün’e, Fas’a;  9 ar  
firma ABD’ye, Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Birleşik Krallık’a, Hollanda’ya, Polonya’ya, Tayland’a, 
Vietnam’a, Pakistan’a; 8 er firma İspanya’ya, Çek Cumhuriyeti’ne, İsveç’e, Rusya Federasyonu’na, 
Gürcistan’a, Moğolistan’a, İsrail’e, Malezya’ya; 7 şer firma Almanya’ya, Fransa’ya, Yunanistan’a, 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne, Avustralya’ya, Singapur’a, Panama’ya, Bahreyn’e, Gana’ya, Mozambik’e, 
Somali’ye, Afganistan’a, Katar’a ilk kez ihracat yapar hale gelmişlerdir. Söz konusu firmaların, 
proje döneminde yeni ihracata başladıkları ülkelerde ihracat tutarları 40 milyon dolara ulaş-
mıştır. 

İyi Uygulama Örneği

Projeminizin gerçekleştirdiği faaliyetlerden bazıları, ECRM Firmasının profesyonel organizasyonları-
na iştirak şeklinde gerçekleşmiştir.  ABD kökenli ECRM firması, ABD başta olmak üzere Dünya’nın 
farklı noktalarda satın almacılarla, tedarikçilerin bir araya getirildiği B2B organizasyonları yapmaktadır. 
Projemizde şu ana kadar ECRM’in, ağırlıklı Avrupalı satın almacıların yer aldığı Cannes şehrin-
de gerçekleşen organizasyonuna, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden satın almacıların yer aldığı 
Miami’deki organizasyonuna ve Uzak Doğu ve diğer Asya ülkelerinden satın almacıların yer aldığı 
Hong Kong organizasyonuna katılımlar gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Zincir Mağazalar başta 
olmak üzere perakende 
ve eczane zincirleri ile 
kurduğu iyi ilişkiler ve 
organizasyonlarındaki 
profesyonel yaklaşımla 
verimli ve etkili B2B et-
kinlikleri gerçekleştiren 
firma, proje firmaları-
mız için de ulaşmak-
ta güçlük çekilen bazı 
satın almacılara ulaş-
ma anlamında uygun 
zeminler sunmaktadır. 
Organizasyonlar ın ı 
yaklaşık 1 yıl önceden 
ilan eden ve öncelikle 

satın almacı davetleri-
ni gerçekleştiren firma, 
organizasyon sayfasın-
da etkinlikte yer alacak 
satın almacı listelerini 
de yayınlamaktadır. 

Gelecek satın almacıla-
rın ve bölgenin belirli 
olduğu organizasyona 
firmalarımız, hedef 
pazarlarıyla uyumlu 
olması halinde iştirak 
etmekte ve 2 -3 gün sü-
ren kimi zaman 50-60 
görüşmenin yapıldığı, nezih ortamlarda ihracat bağlantıları kurma fırsatı yakalamaktadır. 
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Projemiz kapsamında yapılan ilk çalışma “Dış Ticaret” eğiti-
minin firmalara verilmesi olmuştur. Bu eğitim ile firmalara 
dış ticaret yönetimi temel bilgileri, uygulamaları, ve sonuçla-
rı hakkında önemli katkı sağlanmıştır.

Yurtdışı pazarlama faaliyeti kapsamında gerek bulgur gerek-
se makarna sektörü için stratejik öneme sahip pazarlar seçil-
miş olup toplamda 6 yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleş-
tirilmiştir.

Bu faaliyetler sonucunda;          

1- Yeni pazarlar hakkında yerinde bilgi alma ve bağlantı 
kurma 

2- Mezopotamya bulguru ve makarna ürünlerinin tanıtımı, 
rakiplerine göre gerek tat ve kalitesi açısından gerekse fi-
yat açısından daha iyi durumda olduğunu gösterme fırsa-
tı

3- Ülkemizin ticari ataşelikleri ile görüşme ve tecrübelerin-
den yararlanma

4- Yeni bireysel ve kurumsal müşteriler bulma imkanı bu-
lunmuştur.

Proje Kazanımları

■ Proje kapsamında firmaların ihracatında ortalama 
%10 artış sağlanmış, istihdam oranı ortalama % 15 
artmış, sahip oldukları pazar sayısı en az yeni bir pa-
zar eklenmiştir. 

■ Yapılan 6 yurtdışı pazarlama faaliyeti kapsamında 
her firma en az 90 aktif müşteri ile irtibat kurmuş 
olup iletişimleri devam etmektedir. 

■ Firma ortak ve çalışınları dış ticaret eğitimini alarak 
bu konuda temel yetkinlik kazanmıştır.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi Valilik 
ve Mardin Sanayici ve İşadamları 

Derneği ile 1976 yılında kurulmuştur. 
Türkiye de Belediye, Ticaret ve Sanayi 

Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
gibi başka Sivil Toplum Örgütlerinden 

destek almadan kurulan belki de ilk OSB’ 
dir.

Mardin gerek sanayisi ile gerek turizm 
potansiyeli ile geleceğin en parlak illeri 

arasındadır. Son yıllarda ihracatta 
büyük bir sıçrama yaşanmaktadır. 

İhracat son 10 yıl içerisinde büyük bir 
sıçrama göstermiş ve 1 milyar dolara 
ulaşmıştır. Hedefimiz 1 milyar doları 

aşmaktır.

Bu amacımıza ulaşmada Ekonomi 
Bakanlığımız tarafından desteklenen 

UR-GE projemizin de büyük katkıları 
olmuştur. Proje kapsamında yapılan 

faaliyetler Organize Sanayi Bölgemizde 
kurulu diğer işletmelere de örnek teşkil 

etmiştir. Bakanlığın bu ve benzeri 
desteklerinden müteşekkiriz ve bu 

desteklerin devam etmesini temenni 
ediyoruz.

Abdulnasır DUYAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mardin Bulgur ve Makarna Üreticileri Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması
03.12.2014
Tamamlandı
Nurullah KILIÇ

Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
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■ Yapılan yurtdışı pazarlama faaliyetleri kapsamında Miami, Paris, Cidde, Beyrut, Dubai ve 
Kazablanka’da görev yapan Konsoloslarımız ve Ticaret Ataşelerimizle görüşmeler yapılmış, ge-
rekli bilgi alışverişi ve irtibatlar sağlanmıştır.

■ Faaliyetlere katılan katılımcılar yurtdışı fuar ve iş gezisi gerekliliğinin farkına daha çok varmış, 
bu faaliyetler sayesinde yurtdışı rakipleri hakkında daha çok bilgi edinmiş, kendi ürünlerinin 
güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmiş, faaliyet gösterdikleri sektör ile ilgili fırsat ve tehditleri daha 
iyi analiz edebilmişlerdir.

İyi Uygulama Örneği

Proje kapsamında bulgur üreti-
cilerinin yurtdışında rakiplerine 
göre gerek üretim kalitesi ve kapa-
sitesinde gerekse maliyet ve fiyat 
açısından daha avantajlı ve güçlü 
olması amacıyla ortak bir marka 
altında faaliyetlere başlanmasına 
karar verilmiştir. Yapılan çalışma-
lar sonucunda “Mezopotamya Bul-
guru” adı altında ürün pazarlaması-
nın yapılmasına karar verilmiştir.

Daha sonraki süreçte dış ticaret yö-
netimi eğitimi alınmış ve projenin 
daha etkin ve başarılı olması için 
başta bulgur sektörü  olmak üzere  
makarna ve genelde  gıda sektörü ile 

ilgili hedef  pazarlar ile ilgili pazar araştırması yapılmıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda dört ana bölge hedef Pazar olarak seçilmiştir. Bunlar;

Ortadoğu
Kuzey Afrika
Avrupa
Amerika

Bu hedef pazar bölgeleri seçildikten sonra, bu bölge-
lerde yapılan en etkin ve uygun fuarlar ve iş gezileri 
ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda; Fas, Suudi Arabis-

tan, Beyrut ve Dubai, Fransa ve Amerika hedef pa-
zarlarına yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti orga-
nize edilmesi üzerinde fikir birliği sağlanmıştır.

Yapılan 6 yurtdışı pazarlama faaliyeti kapsamın-
da yüzlerce görüşme yapılmış, her firma en az 90 
aktif müşteri ile irtibat kurmuş, çeşitli iş sözleş-
meleri yapmıştır. 
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URGE desteği ile yürütülen “Deri Sektöründe İhracat Odaklı 
Rekabetin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında;

1 adet Dış Ticaret ve Pazarlama Eğitimi
2 adet B2B etkinlik(Portekiz)
2 adet Fuar katılımı (İspanya)
1 adet Danışmanlık

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. B2B ve Fuar katılımı etkinlik-
leri Avrupa’da en fazla ayakkabı üretimi ve İhracatı yapan 2 
ülkeye, Portekiz ve İspanya’ya yönelik olmuştur. Bu faaliyet-
ler öncesinde URGE projesi katılımcısı firmalara “Küresel 
Pazar Araştırmaları, Hedef Pazar Seçimi ve Müşteri Bulma” 
eğitimi verilmiştir. Bu faaliyetler devam ederken bir yandan 
da Leather Working Group Denetim Danışmanlığı faaliyeti-
nin alt yapısı hazırlanmıştır. Bu faaliyet ihraç pazarlarda sık-
lıkla sorgulanan ve Çevre ve İnsan sağlığına uygun üretimi 
belgeleyen sertifikasyon sürecini kapsamaktadır. 

Proje Kazanımları

■ Proje süresince gerçekleştirilen faaliyetler, ihracat 
potansiyeli mevcut durumdan daha fazla olan deri 
sektörünün yurtdışı pazarları tanıma, gereklilikleri 
anlama, pazarlama stratejileri ve müşteri bulma gibi 
alanlarda kazanımlar elde etmesini sağlamıştır.

■ İhtiyaç analiz çalışması ile başlayan süreçte kümenin 
ve küme katılımcılarını mevcut durumları ile ilgili 
kritik bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında eği-
tim, yurtdışı pazarlama ve danışanlık faaliyetlerinin 
planlaması daha sağlıklı gerçekleşmiştir.

■ Küme katılımcıları için düzenlenen “Küresel Pazar 
Araştırmaları, Hedef Pazar Seçimi ve Müşteri Bul-
ma” eğitimi, ihraç pazarlarının yapısı, işleyişi, hedef 
pazarlar, ürün ve dış ticaret yönetimi, müşterilere 

Ekonomi Bakanlığı üretici-ihracatçı 
sektörleri daha fazla dış ticaret 

yapabilmeleri amacıyla farklı 
destek mekanizmaları ile sürekli 

desteklemektedir. UR-GE destekleri 
de bu mekanizmalardan birisi olup 

sektörlerimiz için son derece yararlı bir 
destek aracıdır. 

Deri sektörü olarak 2015 yılında 
desteklenmeye hak kazanan UR-GE 

projemiz kapsamında eğitim, yurtdışı 
pazarlama ve danışmanlık gibi farklı 

faaliyetleri gerçekleştirme ve deneyimleme 
imkanı elde edildi.

Kümelenme stratejisi etrafında 
şekillenen destek mekanizması normal 

koşullarda firmaların münferit 
olarak başaramayacağı birçok şeyi 
işbirliği kuruluşu çatısı altında ve 

kendi öz faaliyeti dışında başka bir 
detayla derinlemesine ilgilenmek 

zorunda kalmadan başarabilmesini 
sağlamaktadır. 

UR-GE destekleri ile gerçekleştirdiğimiz 
her bir faaliyet tek tek incelendiğinde 

münferiden gerçekleştirilmesinin zaman, 
imkanlar ve mali açıdan firmalar için çok 

zor olduğu aşikardır.

UR-GE projelerinin bir diğer katma 
değer sağlayan tarafı ise firmaların 

münferit tecrübelerinin bir araya 
getirilebilmesi imkanıdır. Her firmanın 

Deri Sektöründe İhracat Odaklı Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi
11.03.2015 
Devam Ediyor
Onur GÖRGÜN

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
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erişim gibi konularda katkı sağlanmıştır. Hangi ka-
nallar kullanılarak müşterilere ulaşılabileceği örnek 
uygulamalarla anlatılmıştır.

■ Portekiz’de gerçekleşen 2 adet B2B etkinliği ve 
İspanya’da gerçekleşen 2 adet Fuar katılımı ile önem-
li bir üretim ve ihracat merkezi olan Portekiz’deki ve 
İspanya’daki müşterilerle bir araya gelme, onları ta-
nıma, ihtiyaçlarını ve iş yapma biçimlerini anlama, 
pazarın dinamikleri öğrenme gibi alanlarda deneyim 
elde edilmiştir. 

■ Türk deri sektörü organize sanayi bölgelerinde atıksu 
arıtma tesislerini etkin bir şekilde kullanarak çevreye 
ve insan sağlığına duyarlı üretim yapmaktadır. Bu-
nunla birlikte uluslararası bir çok STK Yönetiminde 
yer alma ve sıkı işbirliği içerisinde olmak yoluyla da 
gelişmeleri takip ederek endüstride uygulanmasını 
sağlamaktadır. UR-GE projesi kapsamında gerçek-
leştirilen faaliyetlerden birisi de bununla ilgili olan 
Leather Working Group Denetim Danışmanlığı fa-
aliyetidir. Bu faaliyet ile UR-GE katılımcısı firmalar 
uluslararası normlarda üretim süreçlerinde hangi 
eksikliklerin olduğu ve bunları nasıl tamamlayacak-
ları hakkında bilgi edindiler.

■ Leather Working Group sivil inisiyatifi tarafından 
denetlenmiş diğer firmalar arasına girmek özellikle 
Avrupa ülkelerine olan ve ayrıca Avrupa ülkeleri-
ne fason olarak ürün üreten diğer ülkelerde faaliyet 
gösteren üreticilere olan ihracatımızı artıracaktır. 
Bu mekanizma ihracat müşterileri nezdinde bir nevi 
otokontrol mekanizması niteliğinde olduğundan 
müşteriler münferit olarak tedarikçilerini incelemek 
ve takip etmek zorunda kalmamaktadır.

kendi deneyimleri ve bu çerçevede 
kendi bilgileri vardır. Ancak UR-

GE projeleri etrafında toplanan 
her firmanın kendi münferit bilgi 

ve tecrübesini paylaşması ortak bir 
akıl ve sinerjinin yaratılmasına da 

imkan sağlayarak kaynakların etkin 
kullanımını ve daha doğru sonuçlar 

alınmasını mümkün kılmaktadır. 

Erdal MATRAŞ
Başkan

İyi Uygulama Örneği

Leather Working Group bir sivil inisiyatif olarak kendi oluşturduğu denetim protokolü çerçevesinde 
deri üreticileri, deri ürünleri üreten veya ürünlerinde deri kullanan uluslararası markalar ve tedarikçileri 
denetleyen bir yapıdır. Mevcut durumda 50 marka, 46 tedarikçi ve 323 deri üreticisi firma bu sisteme 
dahil olmuştur.

Leather Working Group 
Denetim Danışmanlığı fa-
aliyeti uluslararası çevre 
yönetim standartları, kim-
yasalların kullanımı gibi 
konularda URGE katılımcı-
sı firmalarımızın eksiklikle-
rini tespit etmek ve bu ek-
siklikleri gidermeye yönelik 
aksiyonları almak üzere ta-
sarlanmıştır. Yaklaşık 2 yıl 
süren planlama ve hazırlık 
süreci sonrasında faaliyet 
gerçekleştirilmiştir. Faaliye-
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te katılan 11 firma için 12 işgünü süren bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk gün tüm firmaların katılımı 
ile ortak bir workshop gerçekleştirilmiş ve genel bilgilendirme yapılmıştır. Sonrasında ise her bir işgünü 
bir işletmede olacak şekilde yerinde inceleme yapılarak katılımcı firmalara ne durumda oldukları, eksik-
liklerin neler olduğu gibi konularda raporlama yapılmıştır. Firma ziyaretlerinde ayrıca LWG faaliyetini 
yürütecek ekibe teknik konularda bilgi de verilmiştir. 


