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UR-GE Tebliğinin Vizyonu 

“Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas 
alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine 

olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının 
önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak.” 

“Rekabet gücümüzü ve ihracat seviyemizi artırmak.” 



UR-GE Tebliğinin Yapıtaşları 

Sektörel projelerdir.  

Sektöre özgü rekabet alanlarını belirler ve 
gerekli adımların atılmasını  mümkün kılar. 
 
 

UR-GE Projeleri Yapıtaşları 

Coğrafi kapsamı bulunmaktadır. 

Sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir 
coğrafi kapsam içinde değerlendirir. Yerel 
rekabet avantajlarını küresel fırsata 
dönüştürmeyi hedefler.  
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İhracat odaklıdır. 

Sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu 
nedenle gerçek ihtiyaçları anlamak ve 
çözmek üzerine tasarlanmıştır. İhracat için 
yerel ve küresel ihtiyaçların tespiti ile başlar. 

3 İşbirliği esastır.  

Projelerde işbirliği esastır. Küresel ve ulusal 
değer zincirleri boyunca firmalar arasında, 
kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri 
esastır. 
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UR-GE 
DESTEĞİ İLE 
KÜMELENME 
YAKLAŞIMIMIZ 

Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :  
 

• Ortak ihtiyaç analizi, 
• Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) 
• Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret 

heyeti, eşleştirme) 
 
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin 
desteklenmesi 
 
 

UR-GE Tebliği Kümelenme Yaklaşımı 



UR-GE Projesi Aşamaları 

İşbirliği Kuruluşu Proje Başvurusu 

İhtiyaç Analizi İstihdam 

Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri 

Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti 

Bireysel Danışmanlık 



İhtiyaç Analizi ve Takip Eden Faaliyetler 

İhracat 

Yurtdışı Pazarlama 
ve Alım Heyeti 

Faaliyetleri 

Eğitim ve Danışmanlık 
Faaliyetleri 

İhtiyaç Analizi  

(Rekabet Stratejisi) 

Sektör, bölge, firma ve pazar 

analizlerine dayalı  hedef 

belirleme, strateji geliştirme 

Firmaların kabiliyetlerini 

geliştirme, işbirlikleri 

geliştirme. 

Hedef pazarlara yönelik 

eylemler 

Ortak Vizyon 

Ortak Eğitim 

Ortak Pazarlama 



Proje Uygulama Sürecinde Kritik Unsurlar 

Firma 
İstekliliği 

ve  

İşbirliği 

İşbirliği 
Kuruluşu 
Vizyonu 

Proaktif 

Proje 
Yöneticisi 

Proje 
Kültürü 



Amacımız; 

• Proje yönetiminde uzmanlaşma ve kaynakların etkin 
kullanımını sağlamak, 

• Hizmet alım sürecini etkinleştirmek, 

• Başarı örneklerini ve uygulamada yardımcı olacak 
araçları paylaşmak, 

• Projeler ve bölgeler arasında bilgi alışverişinin 
artmasını sağlamak, 

 

UR-GE Proje Yönetimi Eğitiminin Amacı 



KÜME 

KOLAYLAŞTIRICISI 

| Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 

“Değişim Temsilcisi” 
•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 

 

 

 

   

İSTİHDAM 

= 

UR-GE Proje Yöneticilerinin Misyonu 



1. Firma Odaklı Yaklaşım, 
2. Network Geliştirme Yaklaşımı, 
3. Stratejik Yaklaşım, 
4. Proaktif Yaklaşım, 
5. Bütüncül Yaklaşım, 

 
 
 

URGE Proje Yöneticileri için Kritik Başarı Unsurları  

UR-GE Projeleri Yönetiminde Proje Yöneticisi Yaklaşımı Nasıl Olmalı? 



1. Firma Odaklı Yaklaşım: 
 
Odak noktamız firmaların rekabetçiliği ve uluslararasılaşma 
süreçlerine katkı sağlamaktır; 
 
•Firmaların katılımcılığını sağlamak, 
•Firmaları dönüştürecek, hızlı ve kazanım odaklı yetenekler 
kazandıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemek, 
•Küçük başarı hikayeleri yaratarak ilerlemek, 
•İlgili sektörle ilişkin uluslararası süreli yayımların, ihalelerin, 
organizasyonların (konferans, eşleştirme, fuar vb) ticari bilgi 
kaynaklarının ve trendleri takip etmek, başarı hikayelerini 
incelemek ve firmalara anlayacakları şekilde aktarabilmek, 
 

URGE Proje Yöneticileri için Kritik Başarı Unsurları (1) 



2. Network Geliştirmek 
 
•UR-GE’nin ana mesajı olan “işbirliği kültürü 
geliştirmek” anlayışına paralel olarak, süreçteki 
aktörlerle (kamu kurumları, kalkınma ajansları, 
üniversiteler, sektördeki akil ve uzman kişiler, 
firmalar, eğitim ve danışmanlık firmaları, basın, PR 
firmaları) etkin bir network yönetimi kritik önem 
taşımaktadır. 
 
•Firmaları her faaliyet başlığında yapıya en uygun, 
en kaliteli hizmet sağlayıcılarla buluşturarak 
firmaların faaliyetlerden en üst düzeyde 
yararlanmalarını sağlamak gerekmektedir. 
 

URGE Proje Yönetimi Kritik Başarı Unsurları (2) 



3. Stratejik Yaklaşım 
 
•Projede yer alan firmaların kapasiteleri, 
ihtiyaçları, fırsatları, hedefleri ve proje 
finansman imkanları kapsamında  tüm bu 
etkenlerin hesaba katılarak doğru 
önceliklendirmeleri yapmak, 
 
•Diğer projelerle ve kümelerle ilişkileri 
proaktif bir anlayışla geliştirerek fırsatları 
öngörüp, firmalar için somut kazanımlara 
dönüştürecek eylemleri tasarlamak, 

URGE Proje Yönetimi Kritik Başarı Unsurları (3) 

Teşhis Hedef Strateji Eylem 



4.Proaktif Yaklaşım 
•Ortak pazarlama faaliyetlerinde proaktif bir yaklaşımla hareket etmek. 
Masa başı araştırma, ticaret müşavirleri ile iletişim, Ekonomi Bakanlığı 
hedef ülkeler çalışmasının etkin bir şekilde yapılmasını, sonuca ulaştıran 
eşleştirme hizmetlerinin alınmasını, ön pazar araştırması süreçlerinin en iyi 
şekilde yönetilmesini sağlamak, 
 
•UR-GE projesi faaliyetlerinin ve firmaların görünürlüğünü sağlamak için 
web sitesi hazırlanması, basılı ve görsel tanıtım materyalleri, sosyal 
medyanın etkin kullanımı gibi faaliyetleri tasarlamak ve koordine etmek. 
 
  

URGE Proje Yönetimi Kritik Başarı Unsurları (4) 



 
 5.Bütüncül Yaklaşım 
 
•Etkin proje yönetimi ile gerek UR-GE Proje faaliyetleri arasında gerekse 
işbirliği kuruluşunun diğer proje faaliyetlerini tamamlayıcı ve sektör için 
ivme yaratacak ilişkiyi kurabilmek  

URGE Proje Yönetimi Kritik Başarı Unsurları (5) 



Teşekkürler. 
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