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Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Tebliği İşbirliği Kuruluşları 1. Değerlendirme Toplantısı  

 

Zafer ÇAĞLAYAN 

Ekonomi Bakanı 

 

Hepinizin bildiği gibi Türkiye için hedeflerimiz büyük. Ekonomi Bakanlığı olarak bu yeni dönemde 

hedeflerimize ulaşmak için çalışıyor olmanın, hedeflerimize emin adımlarla yürüyor olmanın heyecan ve 

mutluluğu içindeyiz. 

Biliyorsunuz, dünyada Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi ekonomik krizler yaşanırken Türkiye izlediği 

ekonomi ve dış ticaret politikaları ile bir başarı örneği olmuştur. 27 üyeli Avrupa Birliği geçen yıl yüzde 1.5, 

Türkiye ise yüzde 8.5 büyümüştür. Türkiye'nin ekonomide elde ettiği başarıdan ve bütçe açıkları konusunda 

Avrupa'nın 23 ülkesinden çok daha iyi olmasından tüm dünyada iftiharla bahsediliyor. Bu başarı tesadüf 

değildir. Bu başarı dış ticaret atılımlarımız dahil olmak üzere ekonomi politikalarimizin tümünün analitik ve 

stratejik temellerle yönetilmesinin bir sonucudur.   

Türkiye'nin ihracati 2011’de 135 milyar dolara ulaşmışken bu rakam 2012'nin ilk 9 ayında 111,5 milyar 

dolar olmuştur.  

Bizim en öncelikli konularımızdan biri cari açıktır. Bu sorunu kökten çözmek için kısa vadede para ve 

kredi kanalıyla cari açığı azaltıcı önlemler alındı ve bu önlemler etkilerini göstermeye başladı.  

Yine biliyorsunuz bir yıla yakın süredir çalışmaları süren Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran’da Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni teşvik sistemi ve bilhassa stratejik yatırımlar konseptinin cari 

açıkla mücadelede önemli bir araç olacağına inanıyoruz.  

İhracata Yönelik Devlet Destekleri 

Ekonomi Bakanlığı olarak ihracata yönelik devlet destekleri uygulamalarımızla da KOBİ’lerin yanındayız. 

Hepinizin bildiği üzere bugün burada bulunmamız sebebi projeye dayalı hedef pazar ve hedef sektör odaklı, 

terzi işi bir anlayışla oluşturulan ve KOBİ’lerin işbirliği ile yakalayacakları sinerji yoluyla gelişmelerini 

öngördüğümüz Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteğidir. 
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İhracata dayalı kalkınma modelini benimsemiş olan ülkemizin, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak, 

şirketlerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve 2023 İhracat Stratejisindeki hedefleri 

gerçekleştirmek amacıyla ihracatta devlet yardımları uygulamaları yeni bir anlayışla ele alınmaktadır. 

Bu anlayış çerçevesinde Bakanlık olarak uygulamakta olduğumuz destek mekanizmaları bütüncül bir 

anlayış çerçevesinde geliştirilmiştir ve bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlamaktadır. 

 “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği”, “Çevre Maliyetleri Desteği” ve “Yurtdışı Fuarlara Katılım 

Desteği”  ile ihracata hazırladığımız firmalarımızın “Rekabetçilik Desteği” ile rekabet gücü kazanmalarını 

sağlıyoruz. Bunları takiben  “Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi” desteği ile sizlerin 

yurtdışında açacakları birimlere ilişkin giderler ile yurtdışında kendinizi tanıtmak amacıyla yapacağınız 

harcamaları destekliyoruz. 

Tüm bu destek mekanizmalarına ek olarak  “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı 

İmajının Yerleştirilmesi Ve TURQUALITY®’NİN Desteklenmesi” Tebliğimiz ile hedeflenen, desteğimizin ilk 

aşaması olan Marka Desteği kapsamına alınacak düzeye ulaşan firmalarımızın, TURQUALITY Destek Programı 

kapsamına girerek bir dünya markası olma yoluna girmesidir. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada bir 

araç olan ihracata yönelik devlet destekleri daha önce de ifade ettiğim gibi bir zincirin halkaları gibi birbirini 

tamamlar niteliktedir.  

Kümelenme Anlayışı ile Yürüttüğümüz Rekabetçilik Tebliği 

İşte bu zincirin halkalarından biri olan ve sizlerin de işbirliği kuruluşu temsilcileri olarak birer parçası 

olduğunuz Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği ve bu destek kapsamında yürütülen projelerimiz 

hakkında sizlere daha detaylı bilgi vermek istiyorum. 

Hatırlayacağınız üzere, 2009 yılı sonunda tamamladığımız “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 

Projesi” nin çıktılarını paylaştığımız kapanış töreninde kümelenme anlayışını ekonomik kalkınmada bir araç 

olarak benimsediğimizi ve projeden öğrendiklerimizi politikalarımıza yansıtma vizyonumuzu ifade etmiştik. 

Nitekim, Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi ile kümelenme konusunda farkındalık 

oluşturulması, ortak dil geliştirilmesi konularında ciddi mesafeler almış ve pilot kümelenme yol haritaları 

hazırlamıştık. Sürdürülebilirlik ilkemiz gereği bu yol haritalarını yolda bırakmadık. Kümelenme ile ilgili 

birikimimizi ihracatta devlet yardımları politikalarına yansıttık. 

Kümelenme anlayışını temel alan, proje bazlı hedef pazar ve hedef sektör odaklı, terzi işi bir anlayışla 

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” isimli devlet yardımı 

mekanizmasını yürürlüğe koyarak firmaların rekabetini artırmak, verimliliğini yükseltmek ve bölgesel kalkınmayı 

sağlamak için İşbirliği Kuruluşlarımızla 2010 yılı sonunda yola çıktık. 



 

 

3 

Bu Tebliğ ile İşbirliği Kuruluşu tanımını getirdik. İşbirliği Kuruluşu kavramı ile üyeleri için işbirliği faaliyeti 

gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri 

Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya İmalatçıların Kurduğu Dernek-

Birlik Veya Kooperatifleri kastetmişken, sizlerin Tebliğimizi sahiplenmesi ile Ticaret Odalarımızı, TOBB, TİM ve 

DEİK’i işbirliği kuruluşu tanımımıza dahil ederek tanımımızı genişlettik. 

İşbirliği Kuruluşu’nun desteklenmesi anlayışı aynı zamanda devlet yardımları işleyiş mekanizmasının 

basitleştirilmesi amacını gütmekte olup, şirket bazlı bireysel başvurular yerine İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı 

başvuruları ile bürokratik işlemlerden kaynaklanan etkinlik kaybının giderilmesini amaçladık. Böylece nihai 

anlamda desteği alacak olan firmalarımız olmakla birlikte, bürokratik süreçleri işbirliği kuruluşlarımızın 

yürütmesini öngördük. 

Bugüne kadar sizlerden 116 proje başvurusu aldık. Bu projelerin 100 tanesi şu anda sizler tarafından aktif 

olarak yürütülüyor. Bu projelerde İşbirliği Kuruluşlarımızın firmaların ortak sorunları ve fırsatları çerçevesinde 

ortak vizyon oluşturup, üyeleri olan firmaların sorunlarına terzi işi çözümler üretip, yerel dinamikleri harekete 

geçirmişlerdir ki, tam olarak hedefimiz de bu idi. 

Projeler kapsamında 100 ihtiyaç analizi, 81 eğitim faaliyeti, 26 danışmanlık faaliyeti, dünyanın dört bir 

tarafına düzenlenen 36 yurtdışı pazarlama faaliyeti, 3 alım heyeti gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam 

ediliyor.  

“Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” nin bir diğer çıktısı ise kümelenme alanında 

bakanlığımız tarafından yürütülen diğer bir proje olan “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” dir. Bu projemizi de 

ulusal kümelenme politikasının geliştirilmesi projesinin devamı, çıktısı, uygulama aşaması olarak tasarladık. Bu 

projemizin çıktılarından olan Sektör Strateji Çalışmaları’nı ve sosyoekonomik politikalar alanında hızlı bir 

değişim süreci yaşayan Türkiye’de kümeler ve ilgili kurumlarımızın strateji geliştirmesine katkı sağlayacak 

önemli bir çalışma olan Ortak Rekabet Alanları Stratejisi Raporu’nu hem sizlerle paylaştık hem de bu çıktılardan 

Rekabetçilik Tebliğimizin uygulanmasında ve geliştirilmesinde faydalanıyoruz. Ayrıca projemizin uygulandığı 

Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun ve Trabzon illerimizdeki İşbirliği Kuruluşlarımızın rekabetçilik 

projeleri ile “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Proje”mizin çıktılarını yeni projelerde değerlendirerek bir önceki 

çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlamış olacağız.  

Bakanlık olarak kümelenme alanında yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsettikten sonra, bugün burada 

toplanmamıza vesile olan Rekabetçilik Tebliği’nde geldiğimiz noktada şu hususları da vurgulamak isterim:  

Projelerimizin de başlangıç noktası olan, ilk adımımız olan ihtiyaç analizlerinden başlarsak eğer… 

Tebliğ kapsamında 100 ihtiyaç analizi yapıldı diyoruz da peki ne amaçla yapılıyor bu ihtiyaç analizleri? 

 “Rotasını bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardımcı olamaz”  
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İşte bu felsefeden hareketle projelerimizin ilk adımı ihtiyaç analizidir.  İhtiyaç analizi ile firmalarımızın 

A’dan Z’ye tüm ihtiyaçları belirlensin, İşbirliği Kuruluşlarımıza yön gösterecek bir yol haritası olsun istedik.  

Rekabetçilik Tebliği kapsamında desteklenen projelerde ihtiyaç analizi aşaması, projenin ilk, zorunlu ve 

en önemli kısmı olup 3 yıla kadar devam edebilecek projenin hazırlık evresini oluşturmaktadır. İhtiyaç analizinin 

gerçekleştirilmesiyle birlikte ihtiyaç analizi sonucuna, çıktılarına göre projenin yol haritasi belirlenmektedir. 

İhtiyaç analizi ile projeler kapsamında yapılacak faaliyetlere yön gösterilmesi, projede yer alan firmaların ortak 

sorun-ortak fırsat anlayışı çerçevesinde ortak bir vizyona sahip olmaları, projede başarılı bir şekilde ilerlemeleri 

ve projeden maksimum faydayı elde etmeleri hedeflenmektedir.   

Yapılan analizler sadece projelere hizmet eden çalışmalar değil ayrıca yurtiçi ve yurtdışı potansiyellerin 

değerlendirildiği, dünya genelindeki eğilimleri dikkate alan, kendi olanaklarımızı ve kısıtlarımızı görmemizi 

sağlayacak birer sektörel yol haritası olacak olan çalışmalardır. Bu stratejik analizler sizlerin, kapsadığınız 

sektörlerin sektörel ihracat stratejilerini oluşturmanıza, üyelerinize sunacağınız hizmetleri belirlemenize, 

çeşitlendirmenize yardımcı olacak önemli çalışmalardır.  

Bu nedenle, ihtiyaç analizleri yapılırken siz İşbirliği Kuruluşlarımızın katılımcı bir anlayışla, hizmet 

sağlayıcı kuruluşlarla, üniversitelerle sahada birlikte çalışmanız büyük önem arz etmektedir.  Kendi bünyenizde 

çalışan proje birimlerinin danışmanlık kapasitesi ve sektörel ihtiyaç analizi yapma becerileri de bu süreçte 

gelişecektir. Unutmayalım ki, içeriğini bilmediğimiz bir işi yönetemeyiz. 

Projelerimizin bir diğer bileşeni de eğitim ve danışmanlık faaliyetleridir.  

Türkiye’de bugün işletmelerimizin %99’u KOBİ niteliğinde olup, KOBİ’lerimizin sadece %60’ı ihracat 

yapabilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki KOBİ’lerimizin ihracat yolunda yaşadıkları en büyük engel 

kaynak ve bilgiye ulaşmaktaki engellerdir. Bizler bilginin önemine inanıyor ve sürdürülebilir büyüme için bilgi 

üreten bir toplum olmak gerektiğini çok iyi biliyoruz.  

Bilgi ve teknolojinin ulusal ortak hedefleri gerçekleştirmek için ortak bir vizyonla üretilmesi ve 

paylaşılması, uzmanlaşmanın artırılması, hedef pazarlarda bölgesel fırsatların ulusal rekabet avantajına 

dönüştürülmesi dünya ölçeğinde stratejik rekabet gücü sağlayacaktır.  

Üretken ve dinamik Türkiye bu hedefine nitelikli işgücü, bilgi ve teknoloji üreten, altyapı tesis eden tüm 

bölgelerinin birlikte hareket etmesi ile daha kısa sürede ulaşarak, ihracatta dünya liderleri arasındaki yerini 

alacaktır. 

Daha önce bu Tebliğin terzi işi bir anlayışla oluşturulduğunu söylemiştim. İşte eğitim ve danışmanlık 

faaliyetleri de üyeleriniz için terzi işi anlayışla, sektör spesifik olarak belirleniyor. Örneğin hiç ihracat yapmamış 

bir KOBİ’nin temel dış ticaret bilgilerine ihtiyaci olduğu muhakkak ancak bu KOBİ’nin rekabet gücü kazanmak 

için tedarik zinciri yönetimi, enerji verimliliği, markalaşma gibi eğitimlere de ihtiyaci var. Klasik dış ticaret 

eğitimlerinin yaninda KOBİ’lere rekabet gücü kazandıracak eğitimler için yeniliklere ihtiyacınız var. Vizyonumuzu 

genişletmeye ihtiyacımız var.  Örneğin, KOBİ’lerin ihracatını yapacağı ürünün belirli bir sertifikasyon süreci varsa 
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bu sertifikayı almak için gerekli olan donanıma sahip olmasi için düzenlenecek eğitim faaliyetlerini, danışmanlık 

faaliyetlerini destekliyoruz. 

Diğer bir örnek olarak ise Antalya İhracatçılar Birliği’nin projesi kapsamında alınan danışmanlık 

hizmetini verebiliriz. Özellikle Rusya pazarına ihracat için alınan danışmanlık hizmeti kapsamında, 

  İhracatta kalıntı ve kalite problemleri 
 

 Sebze üretiminde pazara uygun çeşitlilik 
 

 İzlenebilirlik 
 

 Kontrollü üretim 
 

gibi konularda birebir saha uygulamalarını da içeren danışmanlık hizmeti alınmasını destekliyoruz. 

 Bir diğer örnek ise MOSDER’in (Mobilya Sanayicileri Derneği)  tasarım teması üzerine kurguladığı 

Rekabetçilik Projesi kapsamında “Dünya’da Mobilya Trendleri”, “Özgün Tasarım Oluşturma” ve “Mobilyada 

Trend Yaratma Yolları” gibi konularda hem Türkiye’den hem de dünyadan bu işin uzmanı olan tasarımcıların 

eğitmen olarak yer aldığı, firma yöneticilerinin, firma çalışanlarının tasarım kabiliyetlerinin geliştirilmesine 

yönelik tasarım çalıştaylarını destekliyoruz.  

Bu Tebliğ ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri konusunda üniversitelerden de hizmet almanın yolu 

açılarak ülkemizde eksikliğini büyük ölçüde hissettiğimiz üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasını da 

hedefliyoruz. 

Üyelerinizi en iyi sizler tanıyorsunuz, ihtiyaçlarını en iyi sizler biliyorsunuz. Proje süresince ihtiyaç 

analizinden, eğitim danışmanlık faaliyetlerine, danışmanlıktan yurtdışı pazarlama faaliyetlerine kadar tüm 

süreçlerde lider siz olacaksınız. Doğru hizmetin alınması, doğru hizmetin üyelerinizle buluşturulması sürecini 

sizler yöneteceksiniz. Sizlerin hizmet alım talepleriniz üniversitelerimizin de, eğitim danışmanlık şirketlerimizin 

de hizmet kalitesini ve hizmet çeşitliliğini artıracaktır. Bu yaklaşım da KOBİ’lerin doğru hizmetlere erişimini 

sağlayacaktır. 

İhracata yönelik devlet desteklerimiz bir zincirin halkalarına benzediği gibi rekabetçilik tebliğimizdeki 

destekler de bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlar niteliktedir.  

Biz dedik ki, önce ihtiyaç analizi yapılsın, firmalarımızın ihtiyaçları belirlensin, sonra eğitim danışmanlık 

alınsın ki bu ihtiyaçlarını gidersinler ve açılacakları pazarlarda donanımlı olsunlar.  

Bilgi donanımını artıran, becerilerini geliştiren, rekabetçiliği artan firmalarımızın pazar paylarını artıracak, 

yeni pazarlara açacak yurtdışı pazarlama faaliyetlerini organize etmek yine sizlere düşüyor.  Burada proaktif bir 

anlayışla, kapsamlı masabaşı araştırması yapılmış olarak, butik yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile nokta atışı 

yaparak doğru pazarlara açılmak, çok önemli. 
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Dünyanın dört bir yanında, 237 Ticaret Müşavirimizle sizlere  hizmet veriyoruz. Sizlerin, yurtdışı 

pazarlama faaliyetlerini düzenlerken Müşavirlerimizle temasa geçmeniz çok önemli. Görüyoruz ki Ticaret 

Müşavirlerimizle temas halinde hazırlanan heyetlerde verimlilik daha yüksek oluyor.  

Örneğin, Çelik ihracatçıları Birliği’nin Peru- Şili- Kolombiya’ya yönelik olarak gerçekleştirdikleri yurtdışı 

pazarlama faaliyetinin hazırlıkları bu hususlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Faaliyet sonrasında İhracat 

Genel Müdürlüğünden Tebliğ’i uygulayan arkadaşlarımızın heyeti değerlendirmek üzere yaptıkları etki 

analizinde aldığımız sonuçlar oldukça memnun edici. Heyeti takip eden 6 aylık dönem (Kasım 2011- Mayıs 2012) 

verileri ile bir önceki yılın aynı dönem verileri karşılaştırıldığında gördük ki proje katılımcısı firmaların 

Kolombiya’ya olan çelik ihracatları % 970 artmıştır. (4.8 milyon USD’den 51 milyon USD’ye yükselmiştir.) Bu 

dönemde çelik sektörünün Kolombiya’ya olan ihracatı %143 artmıştır. (1.2 milyon USD’den 2.96 milyon USD’ye 

yükselmiştir.) Görüyoruz ki proje katılımcısı firmalarımız sektör ortalamasının oldukça üstünde bir artış 

sağlamışlardır.  

Çıtamızı yükseltelim. Yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile ses getirelim. Gittiğimiz ülkelerde varlığımızı 

gösterelim.  

Bu süreçte bizlerden destek alabileceğiniz gibi bu işin profesyonelleri olan hizmet sağlayıcılardan da 

destek alabilirsiniz. Gideceğiniz pazarları bilen, sizi pazardaki potansiyel alıcılarla buluşturacak, sizlerin ve 

heyetinizin ilgili ülkede tanıtımını yapacak, hizmet sağlayıcılarla çalışmanızı da %75 oranında destekliyoruz. 

Özellikle yapacağınız tanıtım harcamaları için tanıtım organizasyon gideri desteğimiz var. Örneğin siz daha o 

ülkeye gitmeden sizlerin geleceğini duyuran reklam ve tanıtım filmleri, gazetelerde yayımlanacak reklamlar, 

firmalarımızın yer aldığı broşürler gibi sektörü ve firmalarımızı tanıtmak amaçlı basılan diğer materyallerin ve 

web sitesi hazırlanması gibi on-line çalışmaların giderlerini de destekliyoruz. 

Tebliğimizdeki diğer bir destek kalemi de istihdam desteğidir. Biz bu desteği proaktif bir anlayışla 

yönetilmesi noktasında çok önemli görüyoruz. 2 kişinin proje süresince istihdam edilmesini destekliyoruz. Bu 

kişilerin görevi sizlere projelerinizi yürütmekte destek olmanın yanında firmaları bir araya getirmek, onları 

işbirliğine yönlendirmede de birer köprü kurucu olmaktır. 

Bir küme yöneticisi vizyonuyla çalışacak olan bu arkadaşlarımızın görevi projelerde idari görev 

üstlenmek, projeler için hizmet sağlayıcılarla ilişkiler geliştirmek, sektör stratejisi geliştirilmesine öncülük etmek, 

kümeler arası bağlar kurmaktır. 

Bizlerin proje yürütücüsü veya küme yöneticisi olarak adlandırdığımız bu elemanlarınız, kurumunuz, üye 

firmalarınız, hizmet sağlayıcı kurumlar ve bakanlığımız arasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bir yandan sektör 

odaklı Rekabetçilik Projesi katılımcısı firmaları kendi aralarında daha fazla işbirliğine yönlendirirken, diğer 

yandan sizlerin yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal marka yüzü, sahada ise firmaları sürekli ziyaret ederken sizin 

gözünüz ve kulağınız olmak zorundalar.  
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Birçok KOBİ tek başına yakalayamayacağı hedeflere, hem kendi aralarında işbirliği yaparak hem sizlerle 

hem üniversitelerle hem de bizlerle işbirliği yaparak ulaşacak. Rekabetçilik Tebliği de bu işbirliği için bizlere çok 

güzel bir zemin hazırlıyor. Bu işbirliği sayesinde koyduğumuz hedeflere ulaşağIz.  

Tebliğe Yönelik Çalışmalarımız 

İşte bu vizyonla, Tebliği geliştirmek, Tebliği sizlerin ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçirmek amacıyla 

geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde sizlere hizmet sağlayan danışmanlık firmalarıyla ve üniversitelerle yaptığımız 

toplantıda ihtiyaç analizine verdiğimiz önemi anlattık, ihtiyaç analizi çalışmasının sağlıklı bir şekilde yapılmasını 

temin etmek ve ihtiyaç analizinin genel hatlarını belirlemek amacıyla onlarla biraraya geldik. Bakanlığımızın 

vizyon ve beklentilerini aktardık ve katılımcıların Tebliğe ilişkin görüşlerini aldık. 

Aynı gün öğleden sonra bu sefer projelerimizde eğitim ve danışmanlık hizmeti veren eğitim ve 

danışmanlık şirketleri ve üniversitelerle ile eğitim ve danışmanlık programlarına verdiğimiz önemi anlatmak, 

vizyonumuzu paylaşmak amacıyla bir araya geldik.  

Bu toplantinin devamı olarak da dün yine bu salonda “Rekabetçilik Tebliği Değerlendirme 

Toplantı”larından 1. si gerçekleştirildi. İhracat Genel Müdürlüğü’nden Tebliği yürüten arkadaşlarımız proje 

yöneticisi arkadaşlarımızla bir araya geldiler.    

Toplantıda 

 Bakanlığımızın konu ile ilgili vizyonunu ve beklentilerini paylaştık  

 Gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmeler yapıldı 

 Etkin ve verimli bir ihtiyaç analizi, eğitim / danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin 

nasıl gerçekleştirilebileceği hususunda küme yöneticisi arkadaşlarımıza hem sahadan arkadaşlar 

tarafından hem de bizim arkadaşlarımız tarafından sunumlar yapıldı, tartışmalar gerçekleştirildi 

 Küme yöneticisi arkadaşlarımızla iyi uygulama örneklerini paylaştık ki arkadaşlarımız feyz alsın 

Bugün ise sizler, değerli işbirliği kuruluşu temsilcilerimiz ile bu vizyonu paylaşmak, projeleri başarı ile 

yürüten kuruluşlarımızın temsilcileri aracılığıyla da tebliğimizi değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini 

paylaşmak için biraraya geldik. 

Bu Tebliği başarıya götürecek olan sizlersiniz. Sizlerin bu işi sahiplenmesidir. Bu Tebliğ 2023 

hedeflerimize ulaşmada hem sizler için hem bizler için bir fırsattir. Bu fırsatı değerlendirmek için biz her zaman 

işbirliği yapmaya haziriz.  

Bu 100 projenin tek tek sahipleri sizlersiniz ancak şunu da aklınızdan çıkarmayın hepsinin sahibi aynı 

zamanda biziz. Biz burada ortaya konulan her projeyi kendi projemiz olarak görüyor ve sahipleniyoruz. Yani sizin 
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başarınız bizim başarımız, sizin başarışızlığınız bizim başarısızlığımızdır. Bu nedenle, iyi giden projelerin sahibi 

İşbirliği Kuruluşlarımızı tebrik ediyor, diğer projelerimizin sahiplerine ise projelerini başarıya taşımaları yolunda 

her türlü desteğe hazır olduğumuzu, aksi durumda projeleri sonlandırmanın kaçınılmaz olacağını hatırlatmak 

isterim. 

Türkiye, kümelenme modelini sektör bazında, öncelikle de yüksek teknoloji alanında geliştirmelidir. Bu 

sayede, dünya ile teknoloji yoğun, yenilikçi ve markalı ürünlerle rekabet edecek, yüksek katma değer üretecek 

ve bu çerçevede doğrudan yabancı yatırımları çekecek ve yönlendirecek bir ekonomi yönetiminin 

benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli ortam da doğmuş olacaktır. 

Rekabetçilik gurusu, kümelenmenin isim babası Michael Porter’ın dediği gibi “Rekabet gücünün 

geliştirilmesi, bir 100 m koşusu gibi değil maraton koşusu gibidir”. 

Biz Ekonomi Bakanlığı olarak bu koşuda sizlerle birlikte yer almaya hazırız. Biliyoruz ki ancak bu 

takdirde başarı ülkemizin olacaktır. 

Henry Ford Diyor ki:  

“BİR ARAYA GELMEK BAŞLANGIÇTIR.  

BİR ARADA DURABİLMEK İLERLEMEDİR.  

BİRLİKTE ÇALIŞMAK BAŞARIDIR.“  

Hepinize katılımınız için teşekkür eder, bugünkü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 

Tebliği Paneli’nin sizler için verimli geçmesini dilerim. 


