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İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep İyiler 

tarafından, “Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi” (KOBİ İşbirliği 

ve Kümelenme Projesi) kapsamında hazırlanmıştır. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 

edilmektedir. Bu yayının içeriğinin tüm sorumluluğu ECORYS NEDERLAND B.V liderliğindeki konsorsiyuma aittir – ve hiçbir 

şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı düşünülemez. Bu projenin son yararlanıcısı Ekonomi Bakanlığı’dır. Bu raporun 

tüm hakları Ekonomi Bakanlığı’na aittir.  
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Giriş 

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "KOBİ 
İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ" KOBİ'lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü 
kümelenme anlayışıyla geliştirmeyi hedeflemektedir. Kümelere yol göstermek ve gelişimlerine katkı 
sağlamak amacıyla Proje kapsamında hazırlanan Kümelenme rehberi on kılavuzdan oluşmaktadır.  
 

1. Yerel Paydaşlar İçin Kümelenme Kılavuzu  
2. Küme Kolaylaştırıcıları İçin Uygulamalı Küme Geliştirme Kılavuzu  
3. Kümeler İçin Güven Oluşturma, İşbirliği ve Ağ Yönetimi Kılavuzu 
4. Kümeler İçin Performans Değerlendirme ve İzleme Kılavuzu 
5. Kümeler İçin Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama Kılavuzu 
6. Kümeler İçin Değer Zinciri Yönetimi Kılavuzu 
7. Kümeler İçin Tedarik Zinciri Yönetimi Kılavuzu 
8. Kümeler İçin Faaliyet Belirleme ve Önceliklendirme Araçları Kılavuzu 
9. Kümelerde İnovasyon ve AR-GE Yönetimi Kılavuzu 
10. T. C. Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (URGE) Uygulama 

ve Kümelenme Araçları Kiti Referans Kılavuzu 
 

Yukarıda da belirtildiği üzere bu Kılavuz, Kümelenme Rehberi’nin bir parçası olarak hazırlanmıştır.   

Küme Nedir? 

Belirli bir faaliyet alanında uzmanlaşmış bir grup firmanın, değer zincirinde yer alan diğer firmalar ve 
kurumlarla (kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi) birlikte oluşturduğu coğrafi 
yoğunlaşma, “yığın” olarak tanımlanmaktadır. Bu yığınlar arasından, firmaların rekabet gücünü 
geliştirmek amacıyla bilinçli bir işbirliği yaratabilen gruplara ise küme denir. Literatürde pek çok farklı 
küme tanımı bulmak mümkündür, ancak bütün tanımların ortak paydası, “coğrafi yakınlık”, 
“uzmanlaşma”, “değer zincirindeki farklı aktörler” ve “işbirliği ve güven ortamı”dır.  

Kümelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Sınıflandırılması 

Kümeler, bir sektörün gelişmesi için gereken ve bölgede var olan ekonomik unsurlara (girdi, insan 
kaynağı, talep, vb.) bağlı olarak doğal bir yoğunlaşma sonucu oluşurlar1.  Kümelerin ortaya çıkışı 
doğal süreçte olsa da, gelişerek rekabetçi ve değer üreten olgun kümeler haline gelmeleri için 
genellikle dışarıdan müdahale ve desteğe ihtiyaç duyulur.  Kümeler (fikir aşamasındaki yığınlar da 
dahil edildiğinde) gelişmişlik düzeyine göre 4 gruba ayrılır. Aşağıda bu grupların genel tanımları 
yapılmıştır. 
  

                                                        
1 Bununla birlikte stratejik nedenlerle, dışarıdan güçlü bir müdahale (genellikle devletin girişimi) ile oluşturulan kümeler de vardır, 
ancak bu tür küme oluşumu olağan dışı bir durumdur.  	  
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Fikir Aşamasındaki 
Kümeler (Yığın) 

Başlangıç Düzeyindeki 
Kümeler 

Gelişmekte Olan 
Kümeler Olgun Kümeler 

� Aynı sektörde faaliyet 
gösteren bir yığın 
mevcuttur. 

� Yığın, bölgesel veya 
ulusal otoriteler 
tarafından 
kümelenme çalışması 
için seçilmiştir 

� Temel analizler 
(İhtiyaç Analizi, 
SWOT, 
Tedarik/Değer Zinciri 
Analizi, Pazar 
Araştırması, vb.) 
gerçekleştirilmiştir  

� Küme yönetimi 
oluşturulmuş ve görev 
tanımları yapılmıştır  

� Kümenin marka 
kimliği 
oluşturulmuştur  

� Küme stratejisi 
oluşturulmuştur  

� Firmalar kümeye 
entegre edilmiştir 

� Profesyonel tam 
zamanlı küme 
yöneticisi / 
koordinatörü 
çalışmaktadır 

� Kümenin tanıtımı 
yapılmıştır. 

� İleri düzey analizler 
gerçekleştirilmiştir 

� Küme geliştirme 
projeleri için alternatif 
finansman kaynakları 
kullanılmaktadır  

� İzleme ve 
değerlendirme 
faaliyetleri sürekli 
olarak 
gerçekleştirilmektedir  

� Küme Yönetimi 
Ulusal düzeyde 
sektör otoritesi haline 
gelmiştir  

� Uluslararası ağlar 
tesis edilmiştir  

� Küme kendi kendini 
finanse 
edebilmektedir 

� Sürdürülebilirliği 
kanıtlanmıştır 

� Uluslararası 
platformda sektör 
otoritesi haline 
gelmiştir 

� Lobi gücüne sahiptir 
� Küme içinde uzmanlık 

grupları/alt 
kümelenmeler 
oluşmuştur 

 
Tablo 1: Kümelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Sınıflandırılması 
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1. Kümeler İçin Uluslararasılaşma Neden 
Önemlidir? 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında geliştirilen Ortak Rekabet Alanları Strateji 
Raporu’nda ulusal ve uluslararası alanda kümeler ve kümelere yönelik programlar incelenmiş ve dört 
ortak rekabet alanı başlığı elde edilmiştir. Bunlar, 
 

� Küme Yönetimi 
� Rekabetçilik 
� İnovasyon 
� Uluslararasılaştırma ve bölgeler arası işbirliğini artırmadır. 

 
Bu dört temel ortak rekabet alanından biri olarak kümelerin uluslararasılaşması, küme ve küme üyeleri 
için değer yaratma amacı taşıyan, yurtdışı ile ilişkili her türlü iş aktivitesini kapsar. Uluslararasılaşma, 
küme üyeleri için oldukça önemli pazar bilgileri yanında küme için bilgiye, yeni teknolojiye ve işbirlikleri 
için potansiyel ortaklara (diğer kümeler, kurumlar ve fon kaynakları) erişim sağlar. Bununla birlikte, 
diğer stratejik alanlarda olduğu gibi uluslararasılaşma alanında da her kümenin ihtiyacını karşılayacak 
tek bir formül yoktur. Aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere uluslararasılaşma girişimleri farklı 
araçlar ve faaliyetler içerebilir:  
 

� Ürün ve hizmetlerin ihraç edilmesi 
� Üretim operasyonlarının diğer ülkelere taşınması (yeni kuruluş, satın alma veya şirket 

evlilikleri yoluyla) 
� Ortak uluslararası Ar-Ge çalışmaları ve işbirliği 
� Bilgi ve know-how transferi 
� Uluslararası iş ağının genişletilmesi 

 
Kümelerin uluslararasılaşma girişimleri; kendilerine özgü amaçları, beklentileri ve öngörülen faydalar 
araştırılarak planlanmalıdır. Ayrıca bu girişimler için kullanılacak kaynaklar (zaman, bütçe, insan 
kaynağı ve güvenilirlik anlamında) da değerlendirilmeli ve maddi açıdan olduğu kadar emek, zaman ve 
kredibilite açısından da “yatırımın geri dönüş oranı” dikkate alınarak karar verilmelidir. 

Kılavuz Kimler İçin Hazırlanmıştır? 

Bu Kılavuz, Kümelenme Bilgi Merkezi personeli, küme yöneticileri ve kümeler aracılığıyla KOBİ’lere 
destek vermeyi amaçlayan kuruluşların kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır. Kılavuzun 
hazırlanmasında, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerindeki KOBİ’ler için 
hazırlanmış uluslararasılaştırma kılavuzları ve çalışmalarından da faydalanılmıştır. Kılavuz içerik 
bakımından üç ana okuyucu / faydalanıcı grubunu hedeflemektedir: 
1. Küme Yönetimleri ve Küme Destek Organları (Kümelenme Bilgi Merkezleri, Odalar, Birlikler, vb.) 
2. Kümeler ve Küme Üyeleri 
3. Kamu Kurumları 
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Küme Yönetimleri ve Küme Destek Organları (Kümelenme Bilgi Merkezleri, Odalar, Birlikler, vb.): 
Ticari uluslararasılaşma girişimlerinin düzeyi ve yoğunluğu incelendiğinde, KOBİ’lerin, büyük ölçekli 
firmaların çok daha gerisinde olduğu, bu nedenle küresel pazarlarda rekabet güçlerinin daha düşük 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum ağırlıklı olarak aşağıdaki unsurlardan kaynaklanmaktadır2: 
 

� KOBİ’lerin finansal sınırları ve uluslararasılaşma girişimleri için ayrılan bütçenin yetersizliği; 
� Uluslararası deneyimi olan personel ve yönetici eksikliği; 
� Yurtdışı pazarlarla ilgili yetersiz bilgi; 
� Hedeflenen pazarlarda işbirliğini başlatacak/hızlandıracak bağlantıların yetersizliği; 
� İşletmenin stratejik iş planının olmaması/yetersiz olması; 
� Uluslararasılaşma stratejisinin olmaması/yetersiz olması. 
� Doğrudan satış haricindeki uluslararasılaşma faaliyetlerinin finansal geri dönüşünün zaman ve 

miktar olarak belirsizliği. 

	  
Kümeler ve Küme Üyeleri: Uluslararasılaşma, firmaların özellikle de KOBİ’lerin büyümelerini sağlıklı 
bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli bir unsur olduğundan kümeler ve küme benzeri iş ağları ana 
stratejileri içinde bu konuya yer verirler. Özel sektör dışındaki küme üyeleri (üniversiteler, araştırma 
merkezleri, mesleki örgütler, vb.) için de aynı durum geçerlidir, çünkü küresel dünyada bilgi ve 
yenilikler oldukça hızlı hareket etmektedir. Bu hareketin hızına ayak uydurmak için uluslararası bağlar 
oluşturarak bilgi ve deneyim transferi yapmak artık zorunlu hale gelmiştir.  
 
Bu Kılavuz, küme üyelerinin uluslararasılaşmadan elde edebilecekleri potansiyel faydaları anlama ve 
küme yönetimlerini bu doğrultuda yönlendirmelerini sağlama amacını taşımaktadır. 
 
Kamu Kurumları: Kümelerin uluslararasılaşma girişimleri gerek bölgesel ve ulusal kamu kurumları, 
gerekse uluslararası kurumlar tarafından yaygın şekilde desteklenmektedir. Ancak bir stratejik plan 
çerçevesinde gerçekleştirilmeyen çalışmaların, ne kadar desteklenirse desteklensin beklenen 
sonuçları vermediği sık sık gözlenmektedir.  

Bu Kılavuz, fon sağlayıcılar ve kamu kurumlarının, kümelerdeki uluslararasılaşma sürecini 
anlamalarını ve destekledikleri girişimlerin çıktılarını ölçebilmelerini sağlayacak bir çerçeve 
oluşturmayı amaçlamaktadır. 
 
Kılavuzda, yabancı ülkelerden örneklerin yanı sıra, Türkiye’den örneklere, özellikle T.C. Ekonomi 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Desteği 
kapsamında desteklenen iyi uygulama örneklerine de yer verilmiştir3.  
 

                                                        
2European Clusters Go International - Networks and Clusters as Instruments for the Initiation of International Business 
Cooperation; G. M. zuKöcker, L. Müller, Z. Zombori; 2011	  
3Bu Kılavuzda bahsi geçen kümeler, sadece yer aldıkları bölümle ilgili bir uygulama örneği niteliği taşımakta olup, Ekonomi 
Bakanlığı’nı herhangi bir nedenle sorumluluk ve taahhüt altında bırakmaz.	  

Bu Kılavuz, küme yönetimlerine,  
� kümenin ihtiyaçlarına uygun birer uluslararasılaşma stratejisi oluşturma,  
� uluslararası işbirlikleri için kümenin kendi tanıtımını planlama ve  
� ön hazırlık sürecinde yol gösterme amacını taşımaktadır. 
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2. Kümelerin Uluslararasılaşma Biçimleri4	  

Kümelerin uluslararasılaşma amacı ne olursa olsun, ilk bağlantılar ya kümeler tarafından ya da 
firmalar tarafından kurulur. Bu bağlantıların oluşmasında kümeyi temsil eden organ küme yönetimidir. 
Küme yönetimi kavramı, kümenin üyelerinden oluşan yönetim kurulunu ve yönetim kuruluna bağlı 
çalışan profesyonel insan kaynağını (küme yöneticisi ve diğer personel) içermektedir. Küme üyeleri 
kendi alanlarında ne kadar güçlü olursa olsun, uluslararasılaşma açısından bakıldığında 
kümenin gücünü gösteren küme yönetimi olacaktır. Bu nedenle küme yönetiminin 
organizasyonel ve kurumsal yapısı başarının ana unsurlarından biridir. Dolayısı ile ideal 
koşullarda küme yöneticilerinin de küme yönetimi açısından büyük resmi görebilecek ve küme 
üyelerinin ihtiyaçlarını anlayabilecek yönetim deneyimine sahip olması önerilir. 
 
İlk bağlantı (ön görüşme) için kullanılmak üzere kümeye özgü bilgileri içeren bir bilgi setinin her an 
güncel olarak hazır durumda tutulması gerekir. Aşağıda bu amaçla kullanılacak bir Küme Bilgi Formu 
örneği verilmiştir.  
 
İlk görüşmeden sonra, tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin kesiştiği noktalar (işbirliği olanakları) 
hakkında bilgi içeren bir doküman hazırlanması da gerekecektir. 
 
 

 
  

                                                        
4Internationalisation in a Cluster Environment, Clusterland Upper Austria Ltd. 

İlk bağlantı (ön görüşme) için kullanılmak üzere kümeye özgü bilgileri içeren bir bilgi setinin her an güncel 
olarak hazır durumda tutulması gerekir. 
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Küme Bilgi Formu 

Kümenin Adı  
 

Hukuki statüsü (Dernek, firma, birlik, oda, vb.)  
(Kümenin hukuki statüsü yoksa ev sahibi kurum)  

Kümenin web sitesi  
 

İrtibat Kurulacak Kişi 

Adı  
 

Görevi  
 

Adres  
 

E-Posta  
 

Telefon / Faks  
 

Kümenin Kapsadığı Coğrafi Alan  

Kümenin Mevcut Pazarı  
 Mevcut pazar payı  % 

Kümenin Kuruluş Tarihi  

Küme Üyeleri  

Firma Sayısı  
 

Eğitim Kurumu Sayısı  
 

Araştırma Kurumu Sayısı  
 

STK ve Mesleki Örgüt Sayısı  
 

Toplam  
 

Küme Üyesi Firmaların Toplam Personel Sayısı  
 

Küme Üyelerinin Toplam Yıllık Cirosu  
 

Kümenin Ana Faaliyet Alanları / Ürünleri  
 

Küme Hakkında Genel Bilgiler (Tamamlayıcı 
Sektörler, Güçlü Yanlar, Kümenin Sağladığı 
Fırsatlar) 

 
 
 

Sahip Olunan Belgeler / Sertifikalar / Standartlar  
 

İşbirliği Amacı / İşbirliği Yapılmak İstenen Alanlar  
 

Hedeflenen Pazarlar   
 

Potansiyel Ortaklarda Aranan Özellikler (Yeri, 
Ürünleri, Faaliyet Alanı, Büyüklüğü, 
Uluslararasılaşma Deneyimi, Beklentileri, vb.) 
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2.1. Kümeler Tarafından Başlatılan İşbirlikleri 

1. Adım: Kümeler Arası İşbirliği 

 
Şekil 1: Küme Yönetimleri Tarafından Başlatılan Kümeler Arası İşbirliği 

	  

Farklı ülkelerdeki kümeler arasında işbirliği, oldukça yaygın 
karşılaşılan uluslararası küme faaliyetleri arasında yer 
almaktadır. Bu tür işbirliğini başlatan ve devam ettiren unsur, 
tarafların ortak ilgi alanları ve ortak faydalarıdır. İşbirlikleri 
beklentilere ve karşılıklı faydaya dayandığı için, bir kümenin 
başka bir küme ile işbirliği arayışına geçmeden önce bu 
işbirliğinden ne beklediğini ve ne sunabileceğini net olarak 
tanımlaması gerekir. Ortak projeler daha sonra bu başlıklar 
etrafında tasarlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Kişisel ilişkiler, 
verimli işbirlikleri için en etkin yöntemlerden biridir, ancak 
mutlak zorunluluk değildir. Kümeleri belirli amaçlar ve beklentiler çerçevesinde bir araya getirmek ve 
kümeler arası işbirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen uluslararası toplantılar ve yine bu amaçla 
kurulmuş internet siteleri, portaller, eşleştirme / ağ oluşturma faaliyetleri bulunmaktadır.   
 

 
Kümelerarası işbirliği olanakları sağlayan birkaç örnek aşağıda verilmiştir: 
 
Uluslararası Konferans ve Etkinlikler: Başlangıç düzeyindeki kümeler için uluslararaşılaşmada ilk 
adımdır. Bununla birlikte, her düzeydeki küme için düzenli olarak gerçekleştirilmesi, ihmal edilmemesi 
gereken bir tanıtım, bilgilenme ve network kaynağıdır. Küme temsilcilerinin birbirleriyle tanışıp 
kümelerin ortak ilgi alanları konusunda görüş alışverişi yapabilecekleri, ayrıca belirli bir proje fikri için 
uygun potansiyel ortakların bulunabileceği ortamlardır. Konferans, fuar, kongre vb. etkinliklerde küme 
organizasyonu kimliği ile yer almak, firma kimliği ile yer almaktan farklıdır. Küme adına bu tür 
etkinliklere katılımın amacı, ziyaretçi müşterilere küme üyesi firmaların ürünlerini tanıtmak olmamalıdır. 

Kümeler arası işbirlikleri belirlenen küme stratejisi ile uyumlu olduğu takdirde, küme üyesi firmaların da  kendi 
aralarında işbirliği kurmaları kolaylaşacaktır. Örneğin, ülkemizdeki mobilya kümelerinin GZTF analizleri 
incelendiğinde hepsinde tasarım konusunun önemli bir zayıflık olarak belirlendiği görülmektedir. Bu durumda 
yurtdışından başka bir mobilya kümesi ile geliştirilecek iletişimin firmalar arası işbirliğine dönüşme oranı düşük 
olacaktır. Ancak mobilya kümesinin yurtdışından tasarım kümesi ile geliştireceği iletişimin firmalar arası işbirliğine 
dönüşme olasılığı daha fazladır.  

İşbirlikleri beklentilere ve karşılıklı 
faydaya dayandığı için, bir 
kümenin başka bir küme ile 

işbirliği arayışına geçmeden önce 
bu işbirliğinden ne beklediğini ve 

ne sunabileceğini net olarak 
tanımlaması gerekir. 
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Bunun yerine diğer kümelerin temsilcileriyle tanışmaya ve ortak ilgi alanlarını araştırmaya 
odaklanılması; hatta yeni yaklaşımlar, ortaklıklar, projeler konusunda bilgi edinme ve profesyonel 
bağlantılar kurmaya yönelik çalışmalar yapılması daha faydalı olacaktır.    
 
Küme Yöneticileri İçin Eğitimler ve Küme Akademileri: Küme yönetim ekibini kurmuş ve küme 
yöneticisi istihdam eden her düzeydeki (başlangıç düzeyinde, gelişen veya olgun) kümeler için geçerli 
bir işbirliği örneğidir. Deneyimli kümelerle işbirliği, küme yönetimi ile ilgili deneyim paylaşımı, çalışma 

gezileri ve küme/firma ziyaretleri sayesinde doğrudan bilgi 
aktarımı gibi olanaklar sunar. Bu tür ortamlar vasıtasıyla 
küme yöneticileri arasında kurulan kişisel bağlantılar, daha 
sonraki aşamalarda kümeler arası işbirliğinin 
oluşturulmasında etkin bir rol üstlenir. Bu tür kurumlara / 
enstitülere örnek olarak Clusterland, RegX, Spanish IESE 
Institute verilebilir.  
 

Kümenin Adı  KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ KÜMESİ  

Kümenin Odak Noktaları  İşbirliği ve Ağ İlişkileri  

İyi Uygulama Başlığı  İşletmeler arası güvenin sağlanması ve ağ kurulumu  

Ana Katılımcılar  Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi, Konya Sanayi Odası  

İyi Uygulamanın Açıklaması  

Kümelenme süreci boyunca yani 4 yıldır küme üyeleri düzenli olarak her 
ay bir araya gelmektedir. Söz konusu toplantılar kimi zaman firmaların 
iş yerlerinde yapılarak, iş yerlerindeki bilgiler de paylaşılmaktadır. 
Güven açısından önemli bir gösterge olan iş yeri ziyaretlerinin yanı sıra 
sektör ile ilgili her türlü deneyim ve bilgi paylaşılmaktadır. Bu bağlamda 
bilgi ağı aktif olarak işletilmektedir. Ayrıca ülkedeki kümeler içerisinde ilk 
(ve tek) sosyal sermaye ölçümü yapılarak, sürecin yönetiminde önemli 
bir veri sağlanmıştır. Nitekim küme firmaları ile ilgili teknik ve insan 
kaynaklarına ilişkin güncellenen önemli bir veri tabanı oluşturularak 
uluslararası ağ kurmada bu bilgiler bölge ile iş yapmak isteyen ana 
sanayi ile paylaşılmıştır. Özellikle Clusterland ile sağlanan işbirliğinde 
söz konusu veri tabanı önemli katkı sağlamıştır. Avusturya 
Clusterland’dan Kümelenme çalışmasının liderliğini yapacak firma 
temsilcileri ile birlikte Kümelenme konusunda tam günlük eğitim, 1200 
Euro bedelle alınmıştır. Eğitim süreci neticesinde Clusterland tarafından 
aylık çıkarılan magazinde (Ocak 2009) Konya otomotiv yan sanayi 
firmalarının ve sektörün tanıtımı yapılmıştır. Konya firma listesi 
Clusterland web sitesinde tanıtılmıştır.  

Kümenin Rolü  
Küme üyelerinin güven değerlerinin sağlanması ve uluslararası ağın 
oluşumu  

Küme Yöneticileri İçin Eğitimler 
düzenleyen kurum ve enstitülere 
örnek olarak Clusterland, RegX, 
Spanish IESE Institute verilebilir. 
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Sonuçları  

Kümeye dahil olan 189 firma Clusterland tarafından link verilerek, 
OEMlerle paylaşılmıştır. Ağ kurma ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası 
çabalar Dünya Odalar Birliği yarışmasında En İyi Network Kurma 
yarışmasında en iyi 4 proje arasında değerlendirilmiştir.  

 
Uluslararası Küme Ağlarına Üyelik: Bu işbirliği örneği daha çok gelişen ve olgun kümeler için 
uygundur, zira diğer kümelere sunulabilecek bir “küme deneyimi” ve “küme bilgi birikimi” gerektirir. 
Diğer kümelerle işbirliği, bilgi, proje ve deneyim paylaşımı, çalışma gezileri ve küme/firma ziyaretleri 
sayesinde doğrudan bilgi aktarımı gibi olanaklar sunar. Bu tür ağlar vasıtasıyla küme temsilcileri ve 
yöneticileri arasında kurulan kişisel bağlantılar, daha sonraki aşamalarda kümeler arası işbirliğinin 
oluşturulmasına yardımcı olur. Etkinliği kanıtlanmış küme ağlarına örnekler aşağıda verilmiştir:  
 

� European Clusters Managers´ Club (Avrupa Küme Yöneticileri Kulübü),  
� European Cluster Excellence (Avrupa Küme Mükemmellik Merkezi) 
� Cluster Observatory (Küme Gözlemevi) 
� European Cluster Collaboration Platform (Avrupa Küme İşbirliği Platformu) 

 
Ulusal, Uluslararası Projeler, AB Projeleri: Bu işbirliği örneği de yukarıdaki gibi daha çok gelişen ve 
olgun kümeler için uygundur, zira ortak olarak yer alınan projede belirli görevleri üstlenebilecek bir 
idari kapasite, deneyim ve küme eksenli bilgi birikimi gerektirir. Belirli bir tema, sektör veya pazarda 
çalışma ve işbirliğini teşvik etmeye yönelik projeler yanında genel olarak kümeler arası işbirliğini teşvik 
etmeye yönelik projeler de bulunmaktadır.  
 
Bu tür projeler, (a) benzer veya tamamlayıcı sektörlere odaklanan kümeleri bulmak, (b) farklı 
sektörlerdeki kümelerle ortak projeler ve çalışma alanları bulmak, (c) küme üyelerinin işbirliği 
yapabileceği kümelere ulaşmak, (d) bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırmak gibi amaçlara hizmet 
eder. Gelişme düzeyindeki kümeler genellikle var olan projelere ortak olarak deneyimlerini ve 
kapasitelerini artırmaya çalışmalıdır. Kümenin deneyimi ve olgunluk düzeyi arttıkça, proje 
lideri/koordinatör olarak bu tür projeleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturma ve yönlendirme 
olanağı da artacaktır.   
 

2. Adım: Kümeler Arası İşbirliğine Firmaların Dahil Edilmesi 

	  

	  
Şekil 2: Kümeler Arası İşbirliğine Firmaların Dahil Edilmesi 

	  



 

 

 

  

 
12 

 
1. adımda kümeler önce kendi aralarında bağlantı kurarlar, 2. adımda ise firmaları bu işbirliğine dahil 
ederler. Kümeler aracılığıyla ilişkiye geçen firmaların daha sonra kendi aralarında ikili, üçlü ve çoklu 
bağlar kurarak doğrudan ilişkiye geçmeleri beklenir. İlk bağlantıların oluşturulması sürecinde gerekli ön 
çalışmalar ve araştırmaları kümeler yapar.  

Heyet Gezileri 

Yolculuk, konaklama ve toplantı organizasyonunu içeren gezi programı ile organizasyona katılacak 
firmalar arasındaki ilk eşleştirme kümeler tarafından yapılır. Firmalar heyet gezilerine ve eşleştirme 
görüşmelerine hazırlıklı olmalı, kümeler bu hazırlık konusunda firmalara yardımcı olmalıdır. Heyet 
gezileri ve eşleştirme faaliyetleri firmaların nispeten güvenilir bir ortamda5 farklı iş ve proje ortaklarıyla 
tanışmalarını, diğer pazarlarla ilgili bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlar.  

  

                                                        
5Her iki taraftan da eşleştirme faaliyetine katılacak firmalar kendi kümeleri tarafından seçilmiş firmalar olacağından, bir anlamda 
(temel düzeyde) güvenilir firmalar oldukları varsayılabilir.	  

Başarılı yurt dışı heyet gezisi gerçekleştiren küme yöneticileri, aşağıdaki maddelerin önemini vurgulamaktadırlar:  
 
-Gezi öncesi mutlaka pazar araştırması yapılması,  
-Heyet gezisi öncesi ön heyet ziyareti düzenlenmesi, 
-Gidilen ülkelerde perakende satış noktalarının ziyaret edilmesi (firmaların pazardaki dağıtım kanallarını 
tanımaları,   ürünleri kalite ve fiyat açısından değerlendirmeleri amacıyla “retail tour” düzenlenmesi), 
-İkili iş görüşmelerinden hemen sonra (mümkünse bir sonraki gün) takip niteliğinde tamamlayıcı görüşmeler 
yapılması.  

Bakınız Ek-6: İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği UR-GE Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti 
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Kümenin Adı  Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları Kümesi 
(KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’nde 
Kahramanmaraş’taki birincil kümelenme sektörüdür) 

İyi Uygulama Örneği Konusu  1- Uluslararasılaştırma 
2- Güven Oluşturma, İşbirliği ve Ağ Yönetimi 

İyi Uygulama Örneğinin Başlığı  Ambiente Fuarına Katılım  
(15-19 Şubat 2013, Frankfurt, Almanya) 

Katılımcılar  
 

Küme üyesi 10 firma, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Temsilcileri 

İhtiyaç Tanımı  
 

Küme üyesi firmaların bir çoğu, henüz yurt dışına çıkmamış 
ve uluslararası fuar tecrübesi olmayan firmalardı. Firma 
temsilcilerinde yurt dışına açılmada kendilerine güvensizlikten 
dolayı bir korku vardı.  

Açıklama  
 

Küme üyelerinden katılmak isteyenleri, sektörün en önemli 
fuarı olan Almanya’daki Frankfurt Ambiente fuarına götürerek 
orada ortak stand alanında ürünlerini sergiletmeyi, aynı 
zamanda sektörde trendleri izleme ortamı yaratarak rakiplerin 
neler yaptıkları ve küme olarak hangi düzeyde olunduğunun 
belirlenmesi amaçlandı. 

Kaynaklar 
 

Kümelenme çalışması URGE projesi başvurusu ile 
sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Bu kapsamda Yurt Dışı 
Pazarlama Faaliyeti kapsamında Ekonomi Bakanlığı’ndan 
onay alınmış, fuarda milli katılımı düzenleyen İMMİB ile yakın 
işbirliği yapılmıştır. Fuardan önce potansiyel alıcılarla irtibata 
geçilip, standı ziyaret etmeleri istenmiştir. KTSO’nun  3 
temsilcisi ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri fuar boyunca 
katılımcı firmalar ve ziyaretçiler ile yakından ilgilendiler.  

Küme Yönetiminin Rolü 
 

Organizasyonun tüm gerekleri yerel bir seyahat acentası ile 
birlikte yapıldı. Otel, uçak, vize işlemleri, yurt dışındaki 
ulaşımlar ile tek tek ilgilenildi. Yurt dışındaki ilk tecrübelerinin 
olumlu neticelenmesi için her türlü gayret gösterildi. 

Çıktılar 
 

Dönüşte katılımcı firmaların hemen hepsinin söylediği 
“uluslararası bir fuara katılmak ya da yurt dışına açılmak hiç 
de gözümüzde büyüttüğümüz kadar zor bir hadise değilmiş” 
oldu. Kendilerine olan güvenleri tazelendi. Rakiplerinin 
yaptıkları ürünleri görüp, “biz de bunları yapabiliriz” demeye 
başladılar. Hatta ilk ziyaretlerinde bir konteynır sipariş bile 
aldılar. Birbirleri arasındaki etkileşim arttı, daha da 
yakınlaştılar. Çıkan ufak tefek sorunları bile karşılıklı oturup o 
anda halletmeyi başardılar.  

Detaylı Bilgi/İletişim 
 

KTSO - Kahramanmaraş Kümelenme Bilgi Merkezi 
+ 90-344 -235 32 20 
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Firma Ortaklı AB Projeleri 

Bu projeler, genellikle firmaların bütçe ayırmakta zorlandığı özel projeler için bir fon bulma yöntemidir. 
Bu tür projelerde firmalar ortak bulmak için çaba sarf etmez, bu aşama küme yönetimi tarafından 
yürütülür. Projeler tasarlanırken ortaklar (firmalar ve kümeler) ne kadar etkin rol üstlenirse kazanımları 
o kadar artar. 

AR-GE / Bilgi Kurumlarıyla (Üniversiteler, Meslek Okulları, Diğer Eğitim Kurumları) Sanayi 
Arasında Bilgi Transferi 

Ar-Ge kurumları ve bilgi sağlayıcılar (üniversiteler, meslek okulları, diğer eğitim kurumları) ile firmalar 
arasında sağlıklı ve sürdürülebilir bir köprü kurmak için kümeler ideal aracılardır.  

 
Sanayi ile yakın çalışan Ar-Ge ve bilgi sağlayıcı kurumlar, hem 
değer zincirindeki yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibidirler, hem 
de tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını bilirler. Bu nedenle taraflar 
arasında doğru eşleştirme yapabilmek için Ar-Ge/Bilgi 
kurumlarından destek alınmalıdır. Bu kurumlar ayrıca yeni fikirlerin 
geliştirilmesi ve proje hedefleri konusunda ortak anlayış zemini 
yaratma konusunda da destek verebilirler.  
 
Firmalar daha çok kendi rutin iş akışlarına odaklanırken, Ar-

Ge/Bilgi kurumları sektöre daha genel bir pencereden bakarlar. Bu nedenle sadece bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler hakkında değil, bölgesel kalkınma dinamiklerini ve kümenin bu kalkınma 
çerçevesindeki yerini daha iyi anlayabilirler.  
 
Kümenin mevcut durumu, kapasitesi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, üye firmalar ile Ar-Ge kurumları 
arasında nasıl bir köprü oluşturacağına dair çalışma yapılmalıdır. Aşağıda, Kahramanmaraş Metal 
Mutfak Eşyaları Kümesi, Değer ve Tedarik Zinciri Analizinde yer alan önerilerden bazıları örnek olarak 
sunulmuştur.  

Firmalar daha çok kendi 
rutin iş akışlarına 

odaklanırken, Ar-Ge/Bilgi 
kurumları sektöre daha 
genel bir pencereden 

bakarlar. 

İnovasyon Asistanı  

Üniversitelerdeki yüksek lisans öğrencilerinin, kümenin ihtiyaç duyduğu inovasyon alanlarında tez çalışmaları 
yürütmeleridir. Bu çalışmalarda her iki taraf da faydalanıcı konumundadır. Öğrenciler reel sektörde inovasyon 
çalışması yaparak deneyim kazanırken, bir yandan da potansiyel işverenlerle tanışma şansı yakalayacaklardır. 
Çalışmanın müşterisi konumundaki firma bu tür bir işbirliği ile yeni fikirler ve yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi 
olacaktır. Küme açısından bakıldığında, yapılan çalışmanın firmaya ticari katma değer getirebilecek, uygulanabilir 
bir sonuç üretmesi, çalışmanın akademik değerinden daha önemlidir. Bu nedenle örneğin Avusturya’da bu tür 
çalışmalar için tez öğrencisine akademik danışmanı yanında bir de sektör danışmanı da atanır. (İnovasyon 
projelerini destekleyen finansal araçlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kümeler için Ar-Ge ve İnovasyon Kılavuzu) 
 
Uluslararası Keşif Gezileri 
 
Uluslararası Keşif Gezileri, firmalarla yapılan bir tür heyet gezisidir. Keşif gezileri için seçilen ülkeler, sektörde 
güçlü olan ülkelerdir. Bu gezilerin alışılmış heyet gezilerinden farkı, geziye katılan firmaların potansiyel müşteri, 
tedarikçi veya dağıtım kanallarıyla değil sadece Ar-Ge kurumlarıyla görüşmeleridir. Bu görüşmelerin ana amacı 
sektördeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve eğilimlerini görmek, Ar-Ge kurumlarıyla işbirliği fırsatları 
araştırmaktır. Burada bahsedilen Ar-Ge kurumları üniversiteler, araştırma kurumları, hatta Ar-Ge hizmeti sağlayan 
özel sektör kuruluşları olabilir. 
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Kümenin Adı 
ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA (EHİS) 
SANAYİ KÜMESİ 

(http://www.essiad.org.tr) 

Kümenin Odak Noktaları AR-GE ve Yenilikçilik 

İyi Uygulama Başlığı Yenilikçilik yoluyla rekabetçilik artışı ve uluslararası işbirliklerinin zenginleştirilmesi 

Ana Katılımcılar Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege 
Üniversitesi  

İyi Uygulamanın Açıklaması 

EHİS Kümesi, mali büyüklüğü 2,9 Milyon ABD Doları olan 7 adet sektörel proje 
yürütmektedir. Küme, İzmir, Aydın ve Manisa üçgeninde Türkiye İklimlendirme 
sektöründe yer alan firmaların % 21,4’ünü, sektörel istihdamın %25,7’sini kapsayan 
firmaları, ilgili sanayiyi ve destek kuruluşlarını temsil etmektedir.  Küme üyelerinin 
yıllık cirosu 600 Milyon Türk Lirası olup, bu tutarın % 50’si ihracat gelirlerinden elde 
edilmektedir. EHİS Kümesi, kalifiye işgücü gerektiren yapısı, yüksek yenilikçilik ve 
ihracat potansiyeli ile Türkiye için büyük önem taşıyan sektörün;  
 

- Ürünleri oluşturan ekipman ve parçaların standartlara uygunluklarının 
doğrulanamaması,  

- Kalitesiz ürünlerin (özellikle Uzakdoğu menşeli ürünler) kontrolsüz şekilde 
piyasaya sürülmelerinden ötürü piyasa mekanizmasının sağlıklı tesis 
edilememesi,  

- Ürün kalitesinin ve performansının test edilememesi,  
- İhraç pazarlarının kalite, performans, test ve analiz beklentilerinin üreticiler 

tarafından ulusal olanaklarla karşılanamaması ve  
- Gerekli test ve kontrollerin yüksek maliyetler ile yurtdışındaki 

laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu 
tespit etmiştir. 
 

Küme, ulusal İklimlendirme sektörünün, ulusal akredite bir laboratuvar eksikliği 
sorununu gidermek için BSRIA (İngiliz Bina Hizmetleri ve Araştırmaları Derneği) ile 
işbirliğinde Avrupa’nın en modern ve donanımlı iklimlendirme laboratuvarının teknik 
ve mali fizibilite etüdünü gerçekleştirmiştir. Bu girişim özel sektör tarafından 
planlanan ve yönetilecek ilk ulusal akredite laboratuvar olması, Avrupa’daki en 
modern tesis olacak olması ve Avrupa’daki kümelerin ortaklıklarını içermesi 
bakımından Türkiye için birden fazla yeniliği içermektedir.   

Kümenin Rolü Küme, girişimin tasarlanması, planlaması, bütçelenmesi ve hayata geçirilmesinde 
başat rol üstlenmektedir. 

Sonuçları 

T.C. Başbakanlığı, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, söz konusu laboratuvarın 
kurulumu için kümeye 15 dönüm arazi tahsis etmiştir. Laboratuvar 8 Milyon TL Bütçe 
ile kurulacaktır. Proje tutarının 2 Milyon TL’lik kısmı küme üyeleri ve diğer özel sektör 
kuruluşları tarafından karşılanmaktadır. Avrupa’nın en büyük iklimlendirme kümesi 
EUROVENT projeye mali destek sağlayarak ortak olmuştur. Küme ayrıca, İtalyan 
Soğutma Kümesi ile teknik mevzuatın uyumlaştırılması, sektörel işbirliği anlaşması 
yürütmekte ve Alman Hükümetine bağlı Mesleki geliştirme kurumu SEQUA ile genç 
istihdamını geliştirmek üzere projeler geliştirmektedir.  
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Küme Tarafından Düzenlenen Etkinlikler 

Küme üyelerinin ve sektörün gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, küme yönetimi tarafından organize 
edilen ulusal/uluslararası katılımlı konferans, toplantı, fuar, panel, vb. etkinliklerdir. Bu tür etkinlikler 
bilgi paylaşımı, ikili görüşmeler, tanışma ve işbirliği fırsatlarının araştırılması yanında kümenin 
tanıtılmasına da katkıda bulunur. Etkinliğin çeşitli aşamalarında küme üyelerinden destek alınması, 
küme üyelerinin organizasyonu ve dolayısıyla kümeyi sahiplenmesini sağlayacaktır. Bu desteklerin 
maddi destekten çok yapılacak işlerin paylaşımı şeklinde olması daha etkili olacaktır. İlk etkinliklerde 
küme üyelerinin katkı/destek verme ve zaman ayırma konusunda pek gönüllü olmamaları sık 
rastlanan bir durumdur. Böyle bir durumda küme yönetimi, üyelerinin sembolik desteklerle dahi olsa 
(konukların havaalanından karşılanması gibi) organizasyonun bir parçası olmasını sağlamaya 
çalışması önerilir.    

 

2.2. Firmalar Tarafından Başlatılan İşbirlikleri  

Kendi olanaklarıyla araştırma yapan firma(lar), iletişime geçmek istediği firmayı, üniversiteyi veya 
kümeyi tespit ederek girişimi başlatır. Bu aşamada girişimi başlatmak için kendi kümesinden yardım 
talep edebileceği gibi (1. durum), doğrudan karşı taraftaki küme ile temasa geçmesi de mümkündür (2. 
durum).  

1. Durum: 

	  
Şekil 3: Firmalar Tarafından Başlatılan İşbirlikleri (1.Durum) 

	  

Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi tarafından 2010 ve 2012 yıllarında Uluslararası Otomotiv Sektörünün 
Geleceği temalı Kümelenme Konferansları gerçekleştirilmiş, konferansa uluslararası düzeyde sektör temsilcileri 
ve araştırmacılar ile ulusal ölçekte etkin STK ve şirket temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır. Bir buçuk gün süren 
konferansın ardından ana sanayi ve ana yan sanayi temsilcileri ile küme üyelerini kapsayan işbirliği toplantıları 
düzenlenmiştir. Böylece hem bölgedeki otomotiv sektörü uluslararası pazara tanıtılmış, hem bölgedeki KOBİ’ler 
ana sanayi/ana yan sanayi yetkilileri ile buluşmuş, hem de sektördeki gelişmeler doğrultusunda küme üyelerinin 
bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Çalışmanın son günü yapılan işbirliği toplantılarına Man, Mercedes, Tofaş, Renault, 
Ford Otosan, Bosch ve Temsa katılmış, elektrikli araçların küresel durumundan ar-ge merkezlerinin çalışmalarına 
değin bir çok çalışmanın bilgisi paylaşılmıştır. 
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Küme içindeki firmalar, ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren diğer firmalarla bağlantıya geçmek için 
kendi küme yönetimlerinden aracılık yapmasını talep ederler. Bu talebi alan küme yönetimi, diğer 
ülkelerdeki küme yönetimleriyle iletişim kurarak firmalar için köprü oluştururlar. Böyle bir durumda 
küme yönetimi, firmalar adına  
 

� pazar araştırması yapacak,  
� potansiyel iş ortakları bulacak,  
� işbirliği bağlantıları kuracak,  
� sektörel ve teknolojik gelişmeleri,  
� ilgili Ar-Ge ve yenilikçilik projelerini takip edecek bir aracı rolü üstlenmelidir.  

 
Kümenin kendi firmalarına tatminkâr bir hizmet 
sunabilmesi için; tam ve doğru bilgiye ulaşmak için 
kapsamlı araştırma yapması gerekir. Sunulacak 
bilgilerin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Ancak 
araştırma sonucu elde edilen bilgilerin süzülmeden, 
olduğu gibi küme üyelerine sunulması genellikle istenen 
etkiyi yaratmaz. Bu bilgilerin, firmaların 
faydalanabileceği hale getirilerek özetlenmesi gerekir.  
Aşırı kapsamlı ve firmalar için gereksiz detay içeren, ya da firmaların yorumlayamayacağı teknik bilgi 
ve analizler içeren bilgi yığınlarının, firmalara yol gösterme olasılığı oldukça düşüktür. Bunun için küme 
yönetiminin;  
 
(a) hizmet talep eden tarafın (küme üyesi firmaların) ihtiyaçlarını ve beklentilerini net olarak anlaması, 
(b) bu ihtiyaç ve beklentilerin karşı tarafın (bağlantı kurulan kümenin) sunabilecekleri ve beklentileriyle 
koordine etmesi gerekir.  

2. durum:  

 

Şekil 4: Firmalar Tarafından Başlatılan İşbirlikleri (2.Durum) 

Firmanın diğer küme ile doğrudan temasa geçtiği bu tür girişimler, kümenin tanınırlığı ve güvenilirliği 
ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kümenin uluslararası alanlarda kendisini tanıtma ve pazarlama 
faaliyetleri, bilinen ve güvenilen bir aracı olarak tanınmasında etkilidir. Kümenin rolü, ilk bağlantı 
kurulduktan sonra bitebileceği gibi, bazı durumlarda bağlantını devamını ve yaygınlaşmasını 
sağlayacak süreçlerde de devam edebilir.  

Küme yönetimi, yurtdışından gelebilecek böyle bir talebe yanıt verebilmek ve doğru yönlendirme 
yapabilmek için kendi firmalarını yakından tanımalıdır. Firmaların sadece faaliyet alanları ve ürünleri 
konusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir, aynı zamanda firmanın üretim, kalite ve yönetim 

Küme yönetiminin, işbirliği taleplerini 
doğru yönlendirebilmesi için firmaların 
üretim, kalite ve yönetim kapasitesi, 
işgücü ve bilgi birikimi hakkında da 

bilgili olması gerekir. 
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kapasitesi, işgücü ve bilgi birikimi hakkında da bilgili olması gerekir. Küme yöneticilerinin firmaları 
yakından tanımak için firma yöneticileriyle birebir ilişki içinde olması gerektiği unutulmamalıdır. Zira 
bilgisayar programları veya idari personel tarafından tutulan kayıtlar böyle bir talebin doğru 
yönlendirilmesi için yetersiz kalacaktır.  

Bu rehberde yer alan “Kümelerde Değer Zinciri / Tedarik Zinciri Yönetimi” Kitapçığı bu konuda küme 
yönetimlerine yardımcı olacaktır. 

2. Durum:  

 

Kümenin Adı KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ KÜMESİ 

Kümenin Odak 

Noktaları 
Pazarlama, İnovasyon-Arge, İhracat 

İyi Uygulama Başlığı Pazarlama  

Ana Katılımcılar Küme Üyeleri 

İyi Uygulamanın 

Açıklaması 

Küme üyesi firmalardan bir grup sanayici, Konya Sanayi Odası 

Temsilcileri ve Üniversite hocaları ile birlikte Konya Otomotiv Yan Sanayi 

Kümesi Gelişimi projesi kapsamında Almanya Güney Saksonya Eyaleti 

ziyaret edilmiş ve gezi esnasında Volkswagen firması üretim tesisleri 

ziyaret edilmiştir. Teknik geziden sonra Volkswagen Konya bayisi 

aracılığı ile Konya’da çalışabilecekleri firmaların listesi talep edilmiştir. 

KSO aracılığıyla Konya firmalarının bilgileri gönderilmiştir.  
Kümenin Rolü Küme üyesi firmalarının uluslararasılaşmasını sağlamak. 
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3. Uluslararasılaşma İçin Ön-Değerlendirme ve 
Uluslararası Pazarlara Açılma Kararı 

Uluslararasılaşma faaliyetlerinde, Türkiye’den ve dünyadan küme örnekleri incelendiğinde bazı ortak 
noktalar tespit edilmiştir. Bunlar özetle şu şekilde sıralanabilir: 

� Uluslararasılaşma girişiminin etkin ve sürdürülebilir olması için tam zamanlı, deneyimli bir küme 
yöneticisinin ve mümkünse destek personelinin istihdam edilmesi oldukça önemlidir. Küme 
yönetim ekibinin kurulmasında, tam zamanlı istihdam için küme bütçesi yetersiz ise bu konuda 
sağlanan finansal desteklerden faydalanılabilir (Örneğin Türkiye’de kümeleri hedefleyen 
desteklerden bir olan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında küme yönetiminde iki kişinin istihdamına 
destek sağlanmaktadır).  

� Uluslararası işbirliği çabalarının KOBİ’ler ve kümeler açısından beklenen faydaları doğurması için, 
bu çalışmaların kapsamlı bir analiz ve stratejik plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir.  
Gerçekçi bir analize ve stratejik plana dayanmadan başlatılan işbirliği faaliyetleri çoğunlukla 
kümelerin ve firmaların beklentilerini karşılayamamakta, harcanan zaman, emek ve kullanılan 
bağlantılar yeterli verim alınmadan 
harcanmaktadır.  

Farklı ülkelerdeki firmalar arasında işbirliği / ticari 
ilişki başlatılması ve beklentilere uygun olarak 
yürütülmesi için; (a) bu işbirliğinin amacı açık ve 
gerçekçi şekilde tanımlanmalı, (b) işbirliği talep ve 
pazar odaklı olmalı (ürün veya hizmetler, 
hedeflenen pazardaki müşterilerin talep ettiği 
özelliklere uygun olmalı) ve (c) firmalar aynı 
sektörde veya birbirinin tamamlayan sektörlerde 
(değer zincirinde) yer almalıdır. 

� Ülkelerarası işbirliğinin etkin ve sürdürülebilir olması için, işbirliği taraflarını temsil eden kişiler 
arasındaki güven oldukça önemlidir. Firma temsilcileri arasında bu güvenin oluşması doğal 
olarak zaman alır. Kümeler ve küme yöneticilerinin “güven verici” rolü bu noktada devreye 
girmelidir. Bu nedenle kümelerin uluslararası platformlarda tanınmaları ve küme yöneticilerinin 
bireysel ilişkileri, uluslararasılaşma açısından önemli bir yatırımdır. Küme temsilcilerini bir araya 
getiren kongre, konferans, fuar, vb. platformlarda yer almak, işbirliği ağını genişletmek ve 
derinleştirmek açısından gereklidir.  (Kümelerin yurt dışı pazarlama programı kapsamında, küme 
yöneticisinin gerçekleştireceği ön heyet ziyareti bu amaca da hizmet edecektir. Ön heyet 
amacıyla yurt dışında görevlendirilen iki küme çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri de UR-
GE desteği kapsamındadır6.)  

                                                        
6 Bkz. T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 
Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge - Madde 14/3.	  

Başarılı örneklerin ortak noktaları: 
 
� Deneyimli bir küme yöneticisi 
� Kapsamlı bir analiz ve stratejik plan 
� Açık ve gerçekçi hedefler  
� Talep ve pazar odaklı işbirliği 
� Kişiler arası güven 
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Kümeler açısından uluslararası işbirliğinin doğru yönetilmesi için bilgi, donanım ve uzmanlık gerekir. 
Gerek küme yöneticileri ve küme temsilcileri, gerekse firma temsilcileri bu bilgi ve donanıma sahip 
olmalı, gerektiğinde uzmanlardan destek alınmalı ve eksikler hazırlık aşamasında giderilmelidir.  
İşbirliği süreci devam ederken, gelişen koşullara uygun olarak eğitim, danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri alınabilir. 

Kümelerin uluslararasılaşma konusunda ilk adımı atmadan önce bir ön-değerlendirme yapmaları ve 
uluslararası açılıma ne kadar hazır olduklarını görmeleri gerekir. Ön-değerlendirmede, 
uluslararasılaşmanın neden kümenin gündemine alındığı, küme üyeleri arasında yeterli düzeyde ilgi, 
istek ve mutabakat olup olmadığı, ürün ve hizmetlerin kalite ve kapasite açısından uygunluğu, ne tür 
uluslararasılaşma faaliyetlerine öncelik verilmesi gerektiği (ihracat, ortaklık, ortak proje, vb.), gibi 
sorulara yanıt aranır. Kümeler ön değerlendirme için kendi araçlarını geliştirebilecekleri gibi bu amaçla 
hazırlanmış çeşitli araçlardan da faydalanabilirler.  

Ekte TACTICS (Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation Support) 7 
tarafından kümeler için (Ek 1) ve küme destek programı bulunan bakanlıklar için (Ek 2)  ön-
değerlendirme amacıyla kullanılabilecek bir anket formu yer almaktadır. Buna ek olarak, kümenin 
mevcut performansı ile potansiyel performansını kıyaslamak için Boşluk Analizi8 (Gap Analysis) 
yöntemi de kullanılabilir. Bu kıyaslama sonucunda kümenin kendini geliştirmesi gereken alanlar ortaya 
çıkarılacaktır. 

  

                                                        
7 TACTICS, kümelenme politikaları alanında yürütülen bir INNO-Net projesidir. Proje, Avrupa Kümeler Birliği’nin (European 
Cluster Alliance) desteklenmesi ve genişletilmesi yanında, daha iyi küme politikaları ve kümeler için uygulama araçları 
geliştirilmesini amaçlamaktadır.	  
8 Boşluk Analizi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Küme Kolaylaştırıcıları için Uygulamalı Küme Geliştirme Kılavuzu (BSTB, 
2010) s.55-56. 	  
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Kümenin Adı TÜRK KOZMETİK SEKTÖRÜ YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI 

Kümenin Odak Noktaları Yeni Pazarlara Yönelik İhracatın Arttırılması 

İyi Uygulama Başlığı Türk kozmetik sektörü için Latin Amerika pazarının incelenerek Paraguay ve 
Şili’ye yönelik ikili iş görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirilmesi 

Ana Katılımcılar Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Kimyevi Mamuller İhracatçı 
Birlikleri (İKMİB) üyesi 16 firma 

İyi Uygulamanın Açıklaması 

Türk Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin 2012 yılı toplam ihracatı 1.087 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İKMİB tarafından Ekonomi Bakanlığı 
2010/8 Tebliği kapsamında projelendirilen “Türk Kozmetik Sektörü Yurtdışı 
Pazarlama Takımı”na dahil olan 41 firmanın ihracatı ise 188 milyon dolar ile 
toplam içerisinde %17.3 lük bir paya sahiptir. 

Türk Kozmetik sektörünün ihracatı ağırlıklı olarak Irak, İran, Rusya Ukrayna 
gibi komşu ülkelere yoğunlaşmakta, toplam ihracatın % 53’lük kısmı ilk 10 
ülkeye gerçekleşmektedir. 2011 rakamlarına göre Türkiye’nin dünya 
kozmetik ithalatından aldığı pay % 0.9 olarak gerçekleşirken, özellikle ABD 
ve G.Amerika ülkelerinde pazar payının çok gerilerde kaldığı ve tüketimin 
yüksek olduğu bu pazarlardaki potansiyelin yeterince değerlendirilemediği 
görülmüştür. 

Türk kozmetik sektörü İKMİB’in Avrupa (İtalya), Ortadoğu (Dubai) ve 
Uzakdoğu’da (Hong Kong) düzenlemekte olduğu uluslararası fuar katılımları 
ile belirli pazarlara ulaşabilmiş, ancak Latin Amerika pazarı için pazarlama 
faaliyetleri küme oluşumu öncesinde sınırlı kalmıştır. 

Bu amaçla küme tarafından Latin Amerika pazarlarına yönelik Paraguay, Şili, 
Uruguay, Peru, Venezuela, Kolombiya, Brezilya, Bolivya ülkelerinde 
kozmetik pazarı incelenmiş, rakip ürünlere ilişkin numuneler edinilmiş ve elde 
edilen bulgular küme firmaları ile paylaşılmıştır. Küme firmaları ile 
gerçekleştirilen toplantılarda; Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış 
olduğumuz ve 670 milyon dolar değerinde kozmetik ürünleri ithalatı bulunan 
Şili’nin en önemli pazarlardan biri olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, 
206 milyon dolarlık ithalatı bulunan ancak sınır ticareti yolu ile yüksek 
gümrük vergileri bulunan Arjantin ve Brezilya pazarına geçiş sağlayan 
Paraguay’ın da Şili ile birlikte değerlendirilebileceği görüşüne varılmıştır. 

Bu pazarlara girişe yönelik olarak ilk aşamada halen düzenlenmekte olan 
uluslararası nitelikteki ihtisas fuarları incelenmiş, ancak yeterli etkinlikte bir 
fuarın olmaması nedeniyle ilk aşamada Şili ve Paraguay’ı kapsayacak ikili iş 
görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

24 Haziran- 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Paraguay 
ile Şili ülkelerini kapsayan programa küme üyesi 16 firma katılım sağlamıştır. 

İkili iş görüşmeleri organizasyonu öncesinde katılımcı firmalar ile pazar 
bilgileri paylaşılmış, sektör standartları ve etiketleme, ambalajlama gibi 
pazara yönelik hazırlıkların firmalarımızca yerine getirilmesine çalışılmıştır. 
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Latin Amerika pazarının genelinde hakim olan dil İspanyolca olduğundan tüm 
katılımcıların ürün ve firma bilgilerini içeren İspanyolca tanıtım broşürleri 
hazırlanmış, ayrıca ikili iş görüşmeleri öncesinde sosyal medyada da etkinlik 
tanıtımı sağlanmıştır. Özellikle Linkedin platformu gerek küme firmalarının 
kendi aralarındaki paylaşımları, gerekse Paraguay ve Şili’ye yönelik 
gerçekleştirilen etkinliğin hedef kitleye duyurulması açısından etkin bir 
şekilde kullanılmıştır. 

Yurt dışı pazarlama faaliyetinin başlangıcı öncesinde Paraguay ve Şili’deki 
potansiyel alıcı kitlesinin hemen hepsine telefon ve ziyaretler yolu ile 
ulaşılmış, herhangi bir basın ilanı olmaksızın randevular tahsis edilmiştir. Her 
iki ülkede de ilk günler pazarlardaki dağıtım kanallarını inceleyebilmek için 
“retail tour” ile değerlendirilmiş, katılımcı firmaların rakip ürünleri ve 
pazardaki fiyat dengelerini görmeleri amaçlanmıştır.  

Paraguay ve Şili’de katılımcı firmaların her biri en az 6 karşıt firma ile 
görüşmeler sağlamıştır. Organizasyona katılan her firma; 

-‐ Paraguay ve Şili pazarlarını yerinde inceleme fırsatı bulmuş, pazar 
araştırma raporlarına ilave olarak kendi izlenimleri ile pazarlardaki 
potansiyeli görebilmiş 

-‐ Paraguay’da 6 ve Şili’de 6 olmak üzere en az 12 firma ile görüşme 
gerçekleştirmiş, birçok firma görüşme sayısını 20’ye çıkartmayı 
başarmış 

-‐ Yapılan incelemeler ve gerçekleştirilen görüşmeler ışığında katılımcı 
firmalarımız pazara yönelik eksikliklerini belirleme fırsatı 
yakalayabilmiştir. 
 

Türk Kozmetik Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı ile gerçekleştirilen ilk yurt 
dışı pazarlama faaliyeti sonrasında bazı firmalarımız daha önce  ihracatları 
olmayan Paraguay ve Şili’ye ihracata başlamışlar, bir kısmı kozmetik 
regülasyonları nedeniyle test aşamasında olup halen görüşmelerini 
sürdürmektedir.  

Kümenin Rolü 
Küme, Latin Amerika pazarına girişe yönelik stratejilerin oluşturulması, 
planlanması ve hayata geçirilmesi aşamalarında küme firmalarına liderlik 
etmektedir. 

Sonuçları 

Paraguay ve Şili pazarlarında gerçekleştirilen ticari bağlantılardan öte, küme 
firmaları Latin Amerika pazarındaki potansiyeli görmüşler ve ikinci yurt dışı 
pazarlama faaliyetinin de Orta Amerika’ya yönelik gerçekleştirilmesi 
konusunda görüş bildirmişlerdir.  Ayrıca Paraguay ve Şili pazarlarına yönelik 
ikili iş görüşmeleri sonrasında küme firmalarının pazara girişine destek 
olmak amacıyla desteğin devam ettirilmesi, bu konuda danışmanlık alınması 
gündeme gelmiştir. 

Pazarlama faaliyetinin başarılı geçmesi küme firmalarının T.C. Ekonomi 
Bakanlığı tarafından desteklenen projeye inancını arttırmış, gerek işbirliği 
kuruluşu gerekse Bakanlık ile iletişimlerini geliştirmiştir. Ayrıca proje 
adımlarının belirlenmesi ve stratejilerin oluşturulmasında kendilerinin de söz 
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sahibi olmaları projenin firmalar tarafından daha kolaylıkla sahiplenilmesini 
sağlamıştır.  
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4. Kümeyi Uluslararası Faaliyetlere Hazırlama 

Kümelerin uluslararasılaşma girişimlerinin başarılı 
olması için, yurt dışındaki stratejik ortaklar ve işbirliği 
yapılacak kurum ve kuruluşlarla bağlantıya 
geçilmeden önce kümenin uluslararası faaliyetlere 
hazırlanması gerekir. Ön değerlendirme (3. Bölüm) 
sonucu tespit edilen eksiklikler hazırlık aşamasında 
giderilmelidir.  
 
Aşağıdaki öneriler, hazırlık aşamasında yapılması 
gerekenleri belirlemek ve bu aşamanın eylem planını 
oluşturmak için kümelere yol gösterecektir. 
 
1. Kümenin katılımcı süreçte, tüm kritik küme üyelerinin mutabakatıyla hazırlanmış kapsamlı 

bir stratejik planı / küme gelişim planı / iş planı olmalıdır. Uluslararasılaşma girişimleri, bu 
planın bir parçası olmalıdır. 

 
Eğer böyle bir plan mevcut ise, uluslararasılaşma girişimleri başlamadan önce yine tüm kritik küme 
üyelerinin katılımıyla güncellenmelidir. 
 
2. Uluslararasılaşma planı içinde öngörülen faaliyetler için gereken kaynaklar tespit 

edilmelidir.  
Küme yönetim ekibinin faaliyet bazında ayırması gereken tahmini zaman, insan kaynağı ve bütçe 
belirlenmelidir. Bütçelenecek faaliyetler genel olarak aşağıdaki şekilde gruplanabilir:   

� Küme iş planı ve uluslararasılaştırma planının hazırlanması 
� İhtiyaç analizi 
� Pazar araştırması 
� Küme tanıtım faaliyetleri  
� Organizasyon giderleri 
� Eğitimler 
� İdari giderler (insan kaynağı, tercüme, ağırlama, doküman çoğaltma, vb.) 

 
(Her bir grubun altında yer alacak gider kalemleri ayrıntılı 
olarak gösterilmelidir.)   
 
Bu çalışmanın gerçekçi, mümkün olduğunca ayrıntılı ve 
araştırmalara dayalı olarak yapılmasının özel bir önemi vardır. 
Zira Küme Yönetimi, ayırması gereken kaynakları (zaman, 
bilgi, para) önceden bilmeli ve devam edip etmeme kararını bu 
noktada son kez gözden geçirmelidir. Gerekirse 

uluslararasılaşma girişimleri ertelenebilir veya kümenin sahip olduğu kaynaklara göre 
önceliklendirilebilir. Ancak girişimlere bir kez başlandıktan sonra herhangi bir nedenle devam 

Kümeler açısından uluslararası işbirliğinin 
doğru yönetilmesi için bilgi, donanım ve 

uzmanlık gerekir. Gerek küme 
yöneticileri ve küme temsilcileri, gerekse 

firma temsilcileri bu bilgi ve donanıma 
sahip olmalı, gerektiğinde uzmanlardan 

destek alınmalı ve eksikler hazırlık 
aşamasında giderilmelidir. 

Küme yönetimi, firmaların 
beklentilerinin, eksikliklerinin ve 

fırsatların tanımlanmasında 
yönlendirici rol üstlenmelidir. 
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edilmemesi, uluslararası platformda kümenin kredibilitesini sarsacak ve daha sonraki girişimler için 
olumsuz bir referans olacaktır. Ayrıca bu durum küme üyesi firmaların da çekincelerinin oluşmasına 
neden olabilecektir. 
 
3. Küme üyesi firmaların beklentileri, ihtiyaçları ve fırsatlar açık ve net olarak tanımlanmalıdır.  
 
Gerek küme organizasyonunun, gerekse küme üyesi firmaların, planlanan uluslararası girişimlerden 
beklentileri tespit edilmelidir. Daha önce uluslararasılaşma deneyimi olmayan firmalar, kümenin bu 
yöndeki girişimlerini ihracat ve hızlı nakit girişi olarak algılayabilir. Yanlış beklentilerle yola çıkılması 
hem küme üyeleri, hem de yurtdışındaki bağlantılar için 
hayal kırıklığı yaratabilir ve kümeye duyulan güveni 
sarsabilir. Küme üyelerinin beklentilerinin yeterince 
araştırılmadığı veya işbirliğinden elde edilebilecek 
sonuçların küme üyelerine yeterince açıklıkla aktarılmadığı 
durumlarda küme koordinatörlerinin bu sorunu yaşadıkları 
gözlenmiştir. Bu aşamada  (eğer ön değerlendirme sırasında 
bu konuda bir eksiklik tespit edildiyse) “uluslararasılaşma 
kavramı” ve “kümenin uluslararasılaşma planı” üzerine, küme üyelerine yönelik bir eğitim/çalıştay 
düzenlenmesi yerinde olacaktır. Bu çalıştayda planlanan uluslararasılaşma girişimleri için beklentiler 
(küme üyelerinin ihtiyaçlarının ne düzeyde giderileceğine dair beklentiler) ve küme üyelerini bekleyen 
fırsatlar açıkça tartışılmalı ve ortak anlayış / algı oluşturulmalıdır. Böylece küme üyelerinin aktif katılımı 
ile süreç daha fazla sahiplenilecektir. 
 

Küme yönetimi, firmaların beklentilerinin, 
eksikliklerinin ve fırsatların tanımlanmasında 
yönlendirici rol üstlenmelidir. Firmalar 
uluslararasılaşma girişimlerine katılmaları için teşvik 
edilirken, bir yandan da bu girişimlerden 
faydalanmaları için tamamlamaları gereken eksikler 
konusunda bilgilendirilmelidir. Örneğin, 
uluslararasılaşma için gerekli kurumsal yapıya, insan 

kaynağına veya hedef pazarda zorunlu olan kaliteye/belgelere sahip olmayan bir firma, öncelikli 
ihtiyacını müşteri bulmak, satışı artırmak olarak tanımlayabilir. Böyle bir durumda küme yöneticisinin 
görevi, firmayı öncelikle eksikliklerin giderilmesine ikna etmek; bunları tamamlamadan kümenin 
uluslararasılaşma girişimleri için bir beklentiye girmemesini sağlamaktır.  

Hazırlık aşaması 
 
1. Küme iş planı 
2. Kaynak tespiti 
3. Üyelerin beklentileri 
4. Faaliyetler ve potansiyel ortaklar 
5. Küme organizasyon kapasitesi 

Türkiye’den bir küme tarafından düzenlenen sektörel ticaret heyeti sırasında bazı firmaların, ikili iş 
görüşmelerinde muhataplarına diğer küme üyeleri aleyhinde ifadelerde bulundukları tespit edilmiştir. Küme 
yönetimi, bunun üzerine konuyu öncelikli gündemine almış ve teorik anlatımların dışında, örneklerle bu şekildeki 
davranışların olumsuz etkilerini küme üyelerine anlatmıştır. Ticari rekabet kurallarına bağlı kalınarak, işbirliği ve 
sinerjinin gelişmesi ve yıkıcı rekabetin engellenmesi için gösterilen azami çaba sonucu daha sonraki heyet 
gezilerinde bu sorunun tamamen çözüldüğü gözlenmiştir. 

Yanlış beklentilerle yola çıkılması hem 
küme üyeleri, hem de yurtdışındaki 

bağlantılar için hayal kırıklığı yaratabilir ve 
kümeye duyulan güveni sarsabilir. 
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4. Faaliyetler ve potansiyel uluslararası ortaklar sistematik yaklaşımla belirlenmeli, birbirini 
tamamlamalıdır.  

Uluslararasılaşma girişimleri altında gerçekleştirilecek faaliyetlerin kümenin genel iş planı ve 
stratejileriyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Faaliyetler ve temas kurulacak potansiyel ortaklar her 
bir kümenin kendi ihtiyaçlarına özgü olmalıdır. 
 
Küme yöneticisi, potansiyel ortaklar hakkında bilgi toplayarak ve onlarla doğrudan temas kurarak 
onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlamalıdır. Temas kurulacak potansiyel ortakların nihai listesi 
belirlenmeden önce küme üyelerinin fikirlerini almak ihmal edilmemesi gereken bir adımdır. Bu 
aşamada küme yöneticisi edindiği bilgileri küme üyelerine doğru, tarafsız ve mümkün olduğunca 
ayrıntılı olarak aktarır.  
 
Yukarıda açıklanan öneriler, birbirini takip eden adımlar halinde değil, birbiriyle uyumlu ve birbirini 
tamamlayacak bir sistem olarak tasarlanmalıdır. Potansiyel olarak seçilen ortakların, küme üyelerinin 
beklentilerine uygun olması yeterli değildir. Küme üyeleri de benzer şekilde bu ortakların beklentilerini 
karşılayacak durumda olmalıdır. 
 
5. Küme organizasyonunun kapasitesi, uluslararası ortaklıkları desteklemeye yetecek 

düzeyde olmalıdır.  
Küme organizasyonunun yönetsel ve operasyonel kapasitesi, planlanan uluslararası girişimlerde 
üzerine düşen görevi yerine getirmeye yeterli olmalıdır.  

Bir küme organizasyonunun yönetsel ve operasyonel kapasitesi, insan kaynağı, tesis, ekipman, bilgi 
işlem altyapısı, yasal statüsü ve muhasebe altyapısı, kurumsal yapısı, vb. unsurlardan oluşur.  

Uluslararasılaşma planı için gerçekçi bir zaman/insan/kaynak etüdü yapılıp mevcut kapasite ile 
karşılaştırıldığında, kapasitenin yeterli olup olmadığını ortaya çıkacaktır.  
 

� Bilgi işlem altyapısı, donanım, yazılım, hız ve 
güvenilirlik açısından uluslararası ilişkileri 
destekleyebilecek güncellikte ve kapasitede 
olmalıdır.   

� Küme organizasyonunun yasal statüsü 
konusunda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
farklı uygulamalar söz konusudur. Bazı kümeler 
İhracatçı Birlikleri, Ticaret/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri gibi şemsiye kuruluşlar 
altında, bazıları da dernek çatısı altında faaliyet göstermektedirler. Uluslararasılaşma 
açısından, küme organizasyonunun, ortaklarından bağımsız bir yasal statüye sahip olması 
tavsiye edilmektedir. Bunun mümkün olmadığı koşullarda şemsiye kuruluş altında faaliyet 
gösteren kümelerin bağımsız bir ekipleri ve banka hesapları olmasına dikkat edilmelidir. Küme 
organizasyonunun yasal statüsü, ortaklık kurmaya, uluslararası oluşumlara üye olmaya, 
firmaları temsil etmeye, hizmet almaya, sözleşme yapmaya yasal olarak yetkili olmalı ve 
muhasebe altyapısı uluslararası banka işlemleri ve finansal hareketler için uygun olmalıdır. 

� Gerekli insan kaynağı 3 ana grup altında incelenmelidir:  
a. Küme organizasyonunun istihdam ettiği/edeceği personel (küme yöneticisi, uzmanlar, 

sekreterya, vb.), 
b. Küme yönetim kurulu ve küme üyelerinden sağlanacak insan kaynağı (firma sahipleri veya 

küme üyelerinin bu faaliyetler için görevlendireceği kişiler – bu kişilerden alınacak katkı ve 

Küme Organizasyonu İnsan Kaynağı 
 
a. Küme yönetimi – kadrolu personel 
b. Küme üyelerinden sağlanacak insan 

kaynağı 
c. Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılar 
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hizmetlerin ayrıntısı ve bütçesi belirlenmelidir. Eğer bir ücret talep edilmeyecekse, bu 
durum yazılı olarak taahhüt edilmelidir).  

c. Dış kaynaklı hizmet alımı (bilgi, uzmanlık, teknik altyapı gerektiren işler için küme dışından 
temin edilecek insan kaynağı – avukat, danışman, mühendis, uzman, vb.) 
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5. Kümelerin Uluslararasılaştırma Hedeflerinde 
Kullanabileceği Küme Hizmet ve Aktiviteleri 

Küme yönetimleri lider firmalarla birlikte, üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ve güven 
oluşturmak için iç ağ oluşturma etkinliklerini düzenli olarak yapmalıdır.  

Avrupa Birliği’ndeki kümeler üzerine yapılan çalışmalarda tanımlanan hizmet aktiviteleri aşağıda 
verilmektedir. Bu hizmet grupları yerel, bölgesel ve uluslararasılaşma hedefleri için kullanılmalıdır.  

� ULUSLARARASI PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER 

o Kümenin Pazarlanması:  
o Pazarlama Materyalleri (Web Sitesi, çeşitli dillerde Küme Tanıtım Broşürü, Kurumsal 

Kimlik, Logo, Antetli Kağıt, CD’ler) 
o Firma Veritabanı Hazırlama/Profiller 
o Markalama ve Konumlandırma 
o Websitesi (Site üzerinden elektronik firma rehberleri) 
o Sosyal Medya 

 

� İHRACATI DESTEKLEME  

o Pazar Trendleri, Bilgileri ve Ticari İstihbarat 
o İhracatı Destekleme Stratejisi 
o Fuar Programı Eylem Planı 
o Yurt Dışı Heyet Düzenleme 
o Alım Heyeti Getirme 
o Uluslararası İşbirlikleri (Diğer kuruluşlar ve kümelerle işbirliği) 
o E-posta ile Tanıtım 
o Küme Üyelerinin İşbirliği Teklifleri (b2b Eşleştirme) 
o Çalışma Grupları Oluşturmak 

 

� EĞİTİM VE NİTELİK KAZANDIRMA 

o Eğitim Hizmetleri 
o İnsan Kaynakları Hizmetleri 
o Üniversitelerle İşbirlikleri, Stajyer Alma veya Eğitimlerin Üniversitelerde Olması 
o Danışmanlık Hizmetleri Aldırma 
o Girişimciliği Destekleme 

 

� UYGULAMALI AR-GE  

o Teknoloji Trendlerini İzleme ve Üyelere Duyurma 
o Ortak AR-GE 
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o Teknoloji Transferi 
o Üniversite ve Araştırma Kurumlarıyla Anlaşmalı Çalışma 

 

� KALİTE YÖNETİMİ VE SERTİFİKALANDIRMA 

o Bilgilendirme Toplantıları 
o Sertifika Programları 
o İhale Eğitimleri 
o Konsorsiyum Kurma, Ortak Proje Yönetimi 

 

� İHALELER: Ulusal, AB, Dünya Bankası vd. İhalelerin Sürekli Olarak Takibi ve Duyurulması 
	  

� İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 

o Proje Tanımlama 
o Proje Başlatma 
o Proje Yönetimi 

 

� POLİTİKA OLUŞTURMA VE LOBİ FAALİYETLERİ 

o Bilgi ve İşbirliği Platformları 
o Sektör ve Sanayi Stratejilerinin Oluşturulmasına Katılım 
o Küme Üyeleri İçin Lobi Yapma 

 
� FON BULMA  

 

o Yatırımcılarla İşbirliği 
o KOBİ Kredileri 
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Kümenin Adı ODTÜ - TEKNOKENT SAVUNMA SANAYİİ KÜMELENMESİ 
(http://www.metutech.metu.edu.tr) 

Kümenin Odak 
Noktaları Yüksek Teknoloji, İnovasyon-Arge, İhracat, Küme İçi İşbirliği 

İyi Uygulama Başlığı İhracata Yönelik Dış Ticaret Bilgi Birikiminin Arttırılması – Eğitim ve 
Danışmanlık 

Ana Katılımcılar Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 

İyi Uygulamanın 
Açıklaması 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği 
uyarınca desteklenen küme firmaları, savunma sanayiinde ihracata 
yönelik bilgilendirmek amacıyla bir eğitim kurumundan Dış Ticaret Eğitimi 
almak suretiyle süreçler, yöntemler ve mevzuat hakkında uzman 
eğitmenler ve emekli dış ticaret bürokratlarınca 5 gün boyunca 
bilgilendirildiler.  

Kümenin Rolü Küme üyelerinin ihracat yönelik mevzuat ve süreçler hakkında 
bilgilendirilmeleri 

Küme Üyeleri İçin 
Sonuçları 

Katılımcıların büyük katkı sağladıklarını belirttikleri bu eğitimi müteakip, 
UR-GE projesi katılımcı firmalardan bir tanesi, edindiği bilgiyi kullanarak, 
bir işlem ile yaklaşık 70,000 TL değerinde bir tutarı kazanç olarak 
kaydetti. Kısa vadede, önemli bir getiri sağlamış olması bakımından 
bahse konu eğitimin doğru seçilmiş, konumlandırılmış ve değerlendirilmiş 
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 
 

Kümenin Adı TEKNOKENT SAVUNMA SANAYİİ KÜMELENMESİ 
(http://www.metutech.metu.edu.tr) 

Kümenin Odak 
Noktaları Yüksek Teknoloji, İnovasyon-Arge, İhracat, Küme İçi/Dışı İşbirliği 

İyi Uygulama Başlığı Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Oluşturma 
Ana Katılımcılar Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 

İyi Uygulamanın 
Açıklaması 

Ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek amacıyla UR-GE projesi 
kapsamında ziyaret edilen IDEX 2013 fuarı süresince katılımcı küme 
firmaları yalnızca Ortadoğu’ya yönelik faaliyetlerde bulunan belli başlı 
yabancı firmalarla değil aynı zamanda Türkiye’de yerleşik daha büyük 
yüklenici firmalar ile işbirliklerine işaret eden gelecek vaat eden ilk 
adımları atmayı başardılar. 

Kümenin Rolü Küme üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği geliştirmesine 
yönelik faaliyetlerde bulunmak organizasyonlar geçekleştirmek. 

Küme Üyeleri İçin 
Sonuçları 

IDEX 2013 fuarı süresince küme üyesi olarak fuara katılan firmalardan 
birçoğu daha sonra işbirliği içinde olmak üzere ilk temelleri attılar. Bunlar 
arasında küme üyesi BTT firmasının Suudi Arabistan firması ile; Labris 
firmasının BAE menşeili bir devlet kuruluşu ile; UMG firmasının yerli STM 
firması ile işbirliğine yönelik attıkları ilk adımlar, küme üyeleri için iyi 
uygulama örneği sonuçları olarak değerlendirilebilir. 
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Kümenin Adı KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ KÜMESİ 
Kümenin Odak Noktaları Pazarlama, İnovasyon-Arge, İhracat 
İyi Uygulama Başlığı Orta ve Uzun Vadeli Kredilendirme   

Ana Katılımcılar Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Garanti 
Bankası A.Ş., Konya Sanayi Odası, Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi 

İyi Uygulamanın 
Açıklaması 

SUFİ (SUSTAINABLE FINANCIAL INSTRUMENTS FOR CLUSTERS) 
projesi sayesinde Konya Otomotiv Yan Sanayi iş kümesi üyelerine fon 
imkanı sağlanmıştır. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ile TKB 
arasındaki görüşmelere bağlı olarak bölgedeki kümelere yönelik orta ve 
uzun vadeli fon sağlamak için varılan mutabakat ile ilgili olarak Konya 
Otomotiv Yan Sanayi Kümesi TKB tarafından bilgilendirildi. Konya 
Otomotiv Yan Sanayi Kümesi ile TKB 15 Milyon EURO tutarındaki fonun 
aktarımı için toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonucunda Garanti Bankası 
A.Ş. aracılığı ile fonun nasıl aktarılacağı TKB ve Garanti Bankası A.Ş. 
yetkililerince küme üyelerine açıklandı. Buna göre üst limiti 1 Milyon 
EURO, 1 yıl ödemesiz en çok 8 yıl vadeli geri ödeme planına sahip 
kredilendirmenin tüm koşulları bu toplantıda ele alındı. Fonun sadece 
küme üyelerine yönelik olduğu vurgulandı. Eylül 2011 tarihinde süreç 
başlatıldı. 

Kümenin Rolü Küme üyeleri için fonun tedariki ve kullanımı için koordinasyon sağlamak 
Küme Üyeleri İçin 
Sonuçları 

Küme firmalarının yararlandığı toplam kredi tutarı 4.110 Milyon EURO 
olup, yararlanıcı firma sayısı 11’dir.  

 

  



 

 

 

  

 
32 

6. Hedef Pazar Seçiminde Kullanılabilecek 
Araştırma ve Analiz Yöntemleri 

Hedef pazar seçimi; pazar potansiyelinin belirlenmesi, pazarın değerlendirilmesi, tüketici tutum 
araştırmaları yapma, satış tahminleri yapma, ürün geliştirme çalışmaları, fiyatlandırma ve teklif sunma, 
müzakere ve pazarlık yapma gibi, kümeyi oluşturan firmaların ihracat stratejilerinin belirlenmesi ve 
operasyonel işlemlerin sorunsuz yürümesi açısından çok önemlidir.  

Pazarı doğru tanımlamak;  

-‐ Pazar payını ölçmek 
-‐ Büyümeyi ölçmek 
-‐ Hedef müşterilerin belirlenmesi 
-‐ İlgili rakiplerin belirlenmesi 
-‐ Pazarlama hedeflerinin ve stratejilerinin formülasyonu için önemlidir.  

Pazar en geniş haliyle, müşterilerin aynı ihtiyacı giderdiğini düşündüğü tüm hizmet ve ürünlerin 
toplamıdır. Bu tanım ise aşağıdaki en temel pazar tanımlama kategorilerine karar vermeyle başlar:  

-‐ Hangi ürün 
-‐ Hangi coğrafya (ülke, bölge, şehir, yöresel özelliklerle hane halkı özelliklerinin bileşimi) 
-‐ Hangi demografik özelliklere sahip son kullanıcılar (Yaş,  cinsiyet,  aile yaşam döngüsü, 

çocuk sayısı, ev tipi, gelir, sosyal sınıflar, meslek, sahip olunan nitelikler, eğlence 
alışkanlıkları, din vd.) 

-‐ Hangi sanayi dalları (vana üreten bir firmanın tekstil, orman ürünleri, kimya, su arıtma, 
doğalgaz sektörlerine hizmet vermesi durumunda bunlardan birisini seçerek ihracat 
pazarlarını araştırması) 

İhracat ve uluslararasılaşma söz konusu olduğunda, büyük oranda bir aracı/ithalatçı/distribütör veya 
doğrudan kendi üretiminde kullanacak başka işletmelere satış söz konusu olduğundan, bu pazarlar 
işletmeden işletmeye (business to business/b2b) pazarlar olarak tanımlanırlar. B2b pazarların genel 
özellikleri şunlardır:  

-‐ Az sayıda, daha büyük alıcılar  
-‐ Çok yakın tedarikçi-müşteri ilişkileri  
-‐ Profesyonel/kurumsal satın alma  
-‐ Satın almayı etkileyen çok sayıda unsur  
-‐ Çoklu satış yöntemleri uygulanır.  
-‐ Talep kendiliğinden vardır.  
-‐ Talep elastik değildir. 
-‐ Talepte dalgalanmalar olur. 
-‐ Alıcılar coğrafi olarak belirli bölgelere yoğunlaşmıştır. 
-‐ Direkt satın alma vardır.  
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Aşağıda, mobilya sektöründe yapılan bir değer zinciri/dağıtım kanalı şeması sunulmaktadır. Mobilya 
üreten bir firma veya mobilya kümesi 6 değişik kanaldan (kanallar kendisine ait değilse müşteriden) 
oluşan yöntemle veya doğrudan son kullanıcıya ulaşabilir.  
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İhracatta yeni pazarlar bulmada izlenecek basit yöntemler şunlardır:  

Birinci Adım: Ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nu (Harmonised Code- HS Code) 
Bulmak 

Bu bilgiye ulaşmak için internette arama motoruna ürünün Türkçe veya İngilizce ismini yazarak arama 
yapılabileceği gibi, en doğru sonuca ulaşmada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde bulunan 
“İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Tarife Cetveli” temel alınmalıdır.  

Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) kullanılan 12 rakamlı koda;  Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonu (GTİP) denilir. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan 
Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği 
ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu 
rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci 
rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır. 

  

Başka bir yöntem, Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu (www.ibp.gov.tr) üzerinde bulunan 

“Başvuru Kaynakları - Türk Gümrük Tarife istatistik Pozisyon Cetveli” bölümünden arama yapmaktır.  

İkinci Adım: Dünya İthalat ve İhracat Rakamlarına Ulaşmak 

Bu istatistikler; 

� Ürün nereye ihraç ediliyor? 
� Nereden ihraç ediliyor? 
� Pazarın boyutları nelerdir? 
� Ürünün ticari trendi nedir? sorularına yanıt vermemizi kolaylaştırır.  

Bu aşamada kullanılabilecek çeşitli web adresleri vardır: 

� BM Uluslararası Ticaret Merkezi-Trademap (www.trademap.org): Ücretsiz üyelikle dünyanın 
tüm ülkelerinin toplam ve kendi aralarındaki ihracat ve ithalat verilerine, değer ve birim olarak 
erişmek mümkündür. Ayrıca bir ürünü ithal eden ülkenin hangi ülkelerden ne kadar alım yaptığı, 
bu pazara satış yapan ülkelerin ihracat performanslarını da kıyaslama imkanı vermektedir. 
ITC’nin web sitesinin nasıl kullanılacağına ilişkin Rehberin Türkçe çevirisi İstanbul Sanayi 
Odası-Avrupa İşletmeler Ağı web sitesinde, yayınlar bölümünde de bulunabilir. (www.aia-
istanbul.org/tr) 

� UN Comtrade (comtrade.un.org): BM istatistik veritabanı. 
� Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr): Türkiye’nin dış ticaret rakamları 
� Türkiye İhracatçılar Meclisi: www.tim.org.tr  
� Mevzuat.net: Dış ticaret ilişkin mevzuatın, yayımlayan kuruluş ve konu itibariyle tasnif 

edilebildiği, mevzuata ilişkin değişikliklerin güncel bir şekilde takip edilebildiği ve değişiklik 

Örnek:           540761               90                      90                                  11 

                  AS Nom.kodu      Cn Kodu          Milli alt açılım kodu             İstatistik Kodu 
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yapılan mevzuatın önceki ve sonraki halinin karşılaştırmalı olarak gösterilebildiği, birbiriyle ilişkili 
mevzuat hükümleri arasındaki bağlantıların kurulabildiği mevzuat bilgi bankasıdır. Ücretlidir.  

� World Trade Atlas: /www.gtis.com/gta: Ücretli bir veritabanıdır. Sınırlı sayıda ülke için Ekonomi 
Bakanlığı tarafından ücretli üyelik yapılmıştır.  

� Avrupa Birliği İstatistik Web Sitesi (Eurostat): ec.europa.eu/eurostat 
� Avrupa Birliği Pazara Giriş web sitesi: www.madb.europa.eu. AB üyesi 27 ülkenin, dünyaya 

ihracat ve ithalat yapması durumunda gerekli belgeler ve istatistikleri sağlar.  
� Avrupa Birliği İhracat Yardım Sayfası: www.exporthelp.europa.eu. AB’ye ihracat yapmak isteyen 

ülkelere gümrük vergileri, KDV ve diğer ödemeler hakkında ve ticaret istatistikleri hakkında bilgi 
sağlar. , 

� Ülkeler temelinde dış ticaret istatistiği alınabilecek sitelere bazı örnekler: 
o Kanada: www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/home 
o ABD Tarım Bakanlığı: www.fas.usda.gov 

Üçüncü Adım: Türkiye’deki Sektörlerin Durumu 

Ülkemizde hemen her sektörde ilgili Üretici Dernekleri ve Sanayi ve Ticaret Odaları, TOBB ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından çeşitli araştırma raporları yayınlanmaktadır.  

� TOBB Sanayi Veritabanı: http://sanayi.tobb.org.tr. Türkiye'de kapasite raporu yaptırmış yaklaşık 
70.000 üretici firmanın bulunduğu bu veritabanından firma adı, adresi, telefon, faks, rapor 
tarihindeki personel sayısı, üretilen ürün bilgisi ve il ya da Türkiye genelinde ürün bazında 
toplam kapasite miktarı bilgilerine ulaşılabilmektedir. Ücretsiz sorgulama, abone başına 100 
sorgulama ile sınırlandırılmıştır. 

� IX. Kalkınma Planı Özel İhtisas Kurulu Raporları: 
http://www.kalkınma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6
FF03C7B4FCD72D946E04312EA3 

� Türkiye Kalkınma Bankası-Kalkınma Araştırma Raporları: 
http://www.kalkinma.com.tr/yayinlar.aspx 

Dördüncü Adım: Gümrük Oranları 

� BM-ITC Macmap: http://www.macmap.org: Trademap.org’a yapılan kayıt ile, aynı şifre ile, 
ücretsiz olarak kullanılarak ülkelerin birbirlerine uyguladıkları vergi oranlarına erişmek 
mümkündür.  

� Avrupa Birliği Pazara Giriş web sitesi: www.madb.europa.eu. AB üyesi 27 ülkesinden dünyanın 
herhangi bir ülkesine ihracat yapıldığında o ülkenin uyguladığı gümrük vergisi bilgilerine “Tariffs” 
başlığından ilerleyerek erişmek mümkündür. Vergi oranı “EU” ise sadece AB ülkelerine, MFN 
ise diğer ülkelere uygulanan gümrük vergisi oranını gösterir.  

� Asya-Pasifik Ülkeleri: http://www.apectariff.org 
� World Customs Organization - http://www.wcoomd.org: Bir çok ülkenin gümrük işlemleriyle ilgili 

sitelerine yönlendirme yapmaktadır.  
� International Customs Tariffs Bureau-http://www.bitd.org: Ücretlidir.  
� MendelOnline: http://www.mendel-online.com: Ücretlidir.  

 

Beşinci Adım: Ülkelerin İç Pazar Yapıları Hakkında Bilgi Kaynakları 

Ülkeleri değerlendirirken; Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji, Yasalar ve Çevre konuları açısından 
bakılabilir. Buna PESTLE analizi denilmektedir.  

� Ekonomi Bakanlığı Müşavirlikler web sitesi: http://www.müşavirlikler.gov.tr 



 

 

 

  

 
36 

� Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Ülke Masaları, Sektör Raporları: www.ibp.gov.tr 
� FITA.org: www.fita.org 
� Hollanda CBI: www.cbi.eu 
� Avrupa Birliği İstatistik Web Sitesi (Eurostat): ec.europa.eu/eurostat: İç pazardaki üretim 

büyüklüğü bilgisi bulunabilir.  
� İspanya Dış Ticareti Geliştirme Kuruluşu ICEX: www.icex.es üzerinde sunulan bilgiler 

İspanyolca olmakla birlikte, çeviri hizmeti veren bir site yardımıyla “Pazar Araştırmaları” 
bölümünde, İspanyol firmaları için hazırlanmış, hedef pazarlardaki pazar yapısı hakkında bilgiye 
ulaşılabilir.  

 
Ücretli Bazı Veritabanları 

1. ACNielsen Trends and Insights: http://www.acnielsen.com  
2. Agricultural Market Access Database: http://www.amad.org 
3. Arab Net: http://www.arab.net  
4. http://www.asiaintel.com  
5. http://www.countrywatch.com/  
6. Datamonitor:http://www.datamonitor.com  
7. www.productscan.com  
8.  http://www.marketlineinfo.com  
9. http://www.globalbusinessinsights.com/login.asp  
10. Dun & Bradstreet: http://www.dnb.com 
11. Dialog Database: http://www.dialog.com 
12. Economist Intelligence Unit: http://db.eiu.com  
13. Euromonitor GMID-http://www.euromonitor.com  
14. Frost & Sullivan: http://www.frost.com  
15. Fuld Company: fuld.com 
16. World Markets Online (Automotive): http://www.globalinsight.com    
17. GfK, Growth from knowledge: http://www.gfk.com  
18. http://www.cmaiglobal.com (petro-kimya) 
19. http://www.freedonai.com 
20. http://www.icislor.com (petro-kimya) 
21. http://www.icongrouponline.com  
22. http://www.imriresearch.com 
23. http://www.indmin.com (Industrial Minerals) 
24. http://www.internationalbusinessstrategies.com 
25. http://www.irn-research.com/index.php?/main/sector_specific_services/reports  
26. http://www.symphonyiri.com/ 
27. http://www.isa-world.com  
28. http://www.keynote.co.uk/GlobalFrame.htm  
29. http://www.kellysearch.com  
30. http://www.marketresearch.com  
31. http://www.marketsearch-dir.com  
32. http://www.metalbulletin.com 
33. Htp://www.npd.com 
34. http://www.researchandmarkets.com  
35. http://www.businessmonitor.com 
36. http://www.snapdata.com 
37. Mintel (http://www.mintel.com): Avrupa, ABD, İngiltere tüketim ürünleri pazarı  
38. Nielsen Netratings: http://www.nielsen-netratings.com 
39. Synovate : http://www.synovate.com  
40. Textiles Intelligence: http://www.textilesintelligence.com (Tekstil)  
41. Taylor Nelson EU tracking http://www.tns-sofres.com (Fransızca)  
42. WorldGlobalStyleNetwork: http://www.wgsn.com (Moda)  
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43. http://www.zawya.com (Ortadoğu) 
44. http://www.luxuryboard.com  
45. http://www.bizminer.com  
46. http://www.onesource.com  
47. http://www.warc.com 

Altıncı Adım: Potansiyel Alıcıları/İthalatçıları Belirlemek 

Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müşavirlikleri web sitesinde hedef pazardaki müşavirliğin web sitesi ve 
iletişim bilgileri kullanılarak bilgi talep edilebilir. Ayrıca ibp.gov.tr üzerindeki iletişim formu ile potansiyel 
alıcı bilgisi istenebilir.  

� BM-ITC İthalatçı Birlikleri Rehberi: http://www.intracen.org/exporters/importers-associations/ 
� Kanada İthalat Veritabanı: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home 
� İngiltere İthalatçı Veritabanı: http://www.uktradeinfo.com 
� Uluslararası fuarların web siteleri 
� Ücretli ve ücretsiz iş rehberleri  
� Global Research Solutions (GRS): https://solutions.dnb.com/grs. Ekonomi Bakanlığı tarafından 

da kullanılmaktadır.  Ücretlidir.  

Rakip Firmalar veya Alıcılar Hakkında Yükleme, Konişmento, Finansal Bilgi Veren Siteler 

� http://www.importgenius.com: ABD’ye deniz yoluyla giren her konteynıra ilişkin, hangi 
firmalardan hangi alıcıya ne miktarda ürün gidiyor bilgisini ücretli olarak vermektedir. ABD’li 
firmalara güvenilir tedarikçilerin bilgisini sağlamaktadır.  

� http://www.panjiva.com: ABD odaklı olmasına rağmen dünya üzerindeki 10 milyon firmanın 
detaylı yükleme, üretim ve finansman performansını vermektedir. 

� http://www.iealing.com/en/index.html: ABD odaklı, gümrüğe sunulan konşimento (bill of lading) 
aracılığıyla rakiplerin müşterileri, rakiplerin tedarikçileri hakkında ücretli bilgi temin etmektedir.  

� Experian.com 
� Dnb.com 
� Coface.com 

Elektronik Pazaryerleri 

� Emarketservices: http://www.emarketplaces.com. Kanada, Norveç ve İspanya Dış Ticareti 
Geliştirme Kuruluşları’nın kurduğu, önemli b2b e-pazaryerlerini listeleyen site. Worldwide 
Directory bölümünden genel, sektörel ve bölgesel web sitelerine ulaşılabilir.  

� Fita.org: Bu site üzerinde önemli b2b e-pazaryerlerinin adresleri bulunmaktadır.  
� Ekonomi Bakanlığı web sitesinde 2011/1 sayılı Tebliği bölümünde, firmaların E-ticaret sitelerine 

üyeliklerine verilen destek kapsamında, ön onay almış yerli ve yabancı e-ticaret sitelerinin 
isimleri bulunmaktadır.  

Fuarlar 

Ülkemizde yurt dışında düzenlenen fuarlar milli ve bireysel katılım şeklinde Ekonomi Bakanlığı 
tarafından desteklenmektedir. www.ekonomi.gov.tr web sitesi üzerinde “Fuarlar, Heyetler, Destek 
Programları” bölümünden gerekli bilgiye erişmek mümkündür. Ayrıca aşağıdaki sitelerden de önemli 
uluslar arası fuarlar öğrenilebilir.  
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� http://www.auma-messen.de 
� http://www.expodatabase.com 
� http://www.expocentral.com  

Diğer Ülkelerdeki Ticaret Odaları 

� http://www.worldchambers.com 
� http://www.chamberofcommerce.com 
� http://www.chamberfind.com 
� http://www.webchamber.com 
� http://www.chamberdirectory.worldchambers.com    

Hedef Ülke Seçimi 

ITC’den alınacak dünya ithalat verilerine bakıldığında, son beş yıl içindeki ithalatın büyüme oranı, son 
bir yıldaki büyüme oranı değer ve miktar olarak değerlendirilir. Ayrıca seçilen GTİP kodundaki dış 
ticaret açığı ne kadar büyükse, o ülke dış alıma o kadar bağımlı demektir. Bu da o pazarı ihracat 
açısından cazip hale getirir. İhracata yeni başlayan bir firma öncelikle aşağıdaki ölçütler açısından 
önündeki listede öne çıkan ülkelere satış yapıp yapmayacağını değerlendirmelidir:  

� Yakınlık  
� Sosyo - politik  koşullar  
� Ekonomik koşullar  
� Kültür  
� Teknolojik koşullar  
� Jeo fiziksel, iklimsel koşullar 

Bu listeye göre ön eleme yapılan 10 ülke aşağıdaki ölçütlere belirli ağırlıklar vererek yeniden 
değerlendirmeye tabi tutabilir: 

1. İthalatın büyüklüğüne göre sırası 
2. Türkiye’nin o ülkeye ihracatı  
3. İthalatın son bir yıl içindeki artış oranı  
4. İthalatın son beş yıldaki artış oranı 
5. O ülkenin dış ticaret farkı 
6. O ülkeye Türkiye’nin ihracatının artış oranı 
7. İç pazarın büyüme oranı 
8. Kişi Başına Harcanabilir Gelir (tüketim ürünleri için) 
9. Nüfus (tüketim ürünleri için) 
10. Türkiye’ye olan mesafe (nakliye ve lojistik, satış sonrası serviste kolaylık) 
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o Ürününüzü kullanacak en karlı sektörleri belirleyin 
o Ürünün GTİP numarasını bulun 
o Trademap.org’dan dünya ithalat-ihracat rakamlarına bakın 
o Sektörünüzün dünyadaki, Türkiye’deki ve hedef ülkelerdeki üretim/büyüklük/tüketim oranını 

belirleyin 
o Hedef ülke seçin 
o Seçtiğiniz ülkelerdeki pazar koşullarını araştırın 
o Potansiyel müşteri adreslerini belirleyin  
o Buralara yönelik pazara giriş eylem planı oluşturun 
o 2011/1 sayılı Tebliğ ve 2010/8 sayılı Tebliğ destekleriyle hedef ülkelerdeki müşterilere 

bireysel veya küme olarak ziyarete gidin, alım heyeti getirin.  
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7. Potansiyel Pazarların Tanımlanması ve Hedef 
Pazarların Belirlenmesi 

Potansiyel pazarlar, uluslararası ticari istatistikler temelinde, küme üyesi firmaların, mevcut durumdaki 
rekabet gücü ile pazara girme ve pazarda büyüme ihtimalleri olan yerlerdir. Hedef pazarlar ise 
gerçekleştirilen analizler sonucunda ortak akıl/kabul ile küme üyesi firmaların işbirliği içerisinde 
girmek/büyümek istediği pazarlardır.  

 
Temel düzeyde pazar analizini yapabilen kümeler, potansiyel 
pazarların belirlenmesinde bir sorunla karşılaşmazlar. 
Genellikle sıkıntılı olan potansiyel pazarların analiz edilerek 
hedef pazarların belirlenmesidir. Firmalar, ihracat konusunda 
kendilerinden daha önde olan kümeleri veya firmaları izlemek 
isterler. Ancak bu alanda en sık rastlanan sıkıntılardan biri, 
diğer firmaların izlenmek konusunda pek istekli olmamalarıdır. 
Kümelenme öncesi kendilerinin genellikle bireysel çabalarla ve 
büyük zorluklarla girdiği pazarlara, diğerlerinin kümenin 
sağlayacağı avantajlarla girecek olmasından tedirgin olurlar. 
Bir başka sorun da, firmaların ihracat stratejilerinin, iş 

planlarının ve bu iş için ayırdıkları bütçelerin farklı olmasıdır. Örneğin; Almanya çok önemli bir pazar 
olmasına rağmen, küme üyesi firmalardan birkaçı Almanya pazarına yönelik faaliyetlerini zaten 
tamamlamış ve başka pazarlar arayışında olabilir. Birkaç firma da ürününün rekabet gücünün 
düşüklüğü nedeni ile Almanya yerine daha rekabetçi olacağını düşündüğü Cezayir pazarına girme 
isteğinde olabilir. Bu gibi sorunlar nedeni ile kümenin belirleyeceği hedef pazarlar her zaman sektör 
için potansiyeli en yüksek pazarlar olmayabilir. Bazı küme yöneticileri, firmaların bireysel ihracat 
stratejilerini dikkate almazlar ve sektör için potansiyeli en yüksek pazarları hedef pazarlar olarak 
belirlemelerine rağmen küme üyelerinin hedef pazarlardaki aktivitelere katılmamasını şaşkınlıkla 
karşılarlar.  
 
Aşağıda KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında; Samsun Sağlık Ekipmanları, Trabzon 
Gemi İnşa, Çorum Gıda Makineleri, Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları ve Gaziantep Ayakkabı 
Sektör Stratejilerinin geliştirilmesi sürecinde hedef ülkelerin belirlenmesi için kullanılan yöntem genel 
hatları ile özetlenmektedir. 

Küme için hedef pazar 
belirlenirken üye firmaların 
bireysel ihracat stratejileri 
dikkate alınmalıdır, çünkü 

kümenin belirleyeceği hedef 
pazarlar her zaman sektör için 
potansiyeli en yüksek pazarlar 

olmayabilir. 
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İhracat odaklı her kümenin yapması gereken ilk iş, küme üyesi firmaların mevcut durumdaki ihracat 
performansları ile ilgili temel veri setinin oluşturulmasıdır. Temel veri seti aşağıdaki verilerden 
oluşmalıdır.  
 

� Ciro (içinde bulunulan yıl için hedef ciro ve önceki iki yıl için ciro) 
� İhracat cirosu (içinde bulunulan yıl için hedef ihracat cirosu ve önceki iki yıl için ihracat cirosu) 
� Mevcut durumda ihracat yapılan ülkeler ve bu ülkelerin firmanın ihracat cirosundaki payları 

 
Temel veri seti, potansiyel pazarların belirlenme sürecine katkı 
sağlamakla beraber sonraki dönemlerde kümenin gelişiminin 
izlenmesi için sıfır noktasını oluşturur. Temel veri setinin, firma 
ziyareti yolu ile yapılarak, firmaların mevcut durumda ihracat 
yaptıkları ülkelerdeki gelişme istekleri ve ihracat stratejilerinin 
de sorgulanması şiddetle önerilmektedir. Aksi takdirde 
belirlenen hedef pazarların firmaların ihracat stratejilerine 
uymaması nedeni ile kümenin ilgili faaliyetlerinin 
sahiplenilmemesi ve buna paralel olarak düşük katılım 
sağlanması riski oluşacaktır.  

Her sektör için uluslararası raporlar ve veriler internet aracılığı ile kolaylıkla bulunabilmektedir. Küme 
Yöneticileri genellikle sektörleri ile ilgili güncel raporları ve verileri yakından takip ederler. Bu nedenle 
uluslararası sektörel veriler kolaylıkla temin edilebilir.  

Kümenin ihracat odaklı temel veri setinin ve uluslararası verilerin birlikte analiz edilmesiyle küme için 
potansiyel pazarların listesi oluşturulur. Oluşturulan listenin ülke bazında olması, detaylı analizlerin 
daha kolay yapılmasını sağlar.   

Potansiyel pazarlar üzerinde yapılacak detaylı analiz için genellikle uzman desteğine ihtiyaç duyulur. 
Uzmanın sektörel eğilimleri çok iyi bilmesi ve uluslararası piyasa konusunda tecrübeli olması 
gerekmektedir.  

Detaylı analizde Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi”nin 
dikkate alınması büyük kolaylık sağlayacaktır. Söz konusu listenin hazırlanmasında, ülkelerin; GSYİH, 
GSYİH büyümesi, dünya GSYİH’sından alınan pay, mal ve hizmetler ithalat-ihracat değişimi, dünya 

Kümenin	  
İhracat	  Veri	  Seti 

Uluslararası	  
Sektörel	  Veriler	   

Hedef	  
Pazarlar	   

Ekonomi	  Bakanlığı	  2012	  –	  
2013	  Dönemi	  Hedef	  ve	  
Öncelikli	  Ülkeler	  Listesi 

Potansiyel	  
Pazarlar 

Ön	  
Analiz 

Firmaların	  Bireysel	  
İhracat	  Stratejileri 

Detaylı	  
Analiz 

Potansiyel pazar analizini 
gerçekleştirecek uzmanların 

sektörel eğilimleri çok iyi bilmesi 
ve uluslararası piyasa 

konusunda tecrübeli olması 
gerekmektedir. 
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ithalatından alınan pay, enerji ihracatı/ithalatı, nüfus, cari açık (fazla)/GSYİH ve net kamu 
borcu/GSYİH verisi, Türkiye’nin pazar payı, vb. verileri kullanılarak aşağıdaki analizler yapılmıştır.	  	  

� Büyüme-Pay (BCG) Matrisi Analizi,  
� Makroekonomik göstergeler Analizi,  
� Sosyoekonomik ve demografik göstergeler (nüfus ve nüfusun yaşlara göre dağılımı, tüketim 

alışkanlıkları) ve diğer unsurlar (hizmet sektörü potansiyeli, dahil olunan ekonomik 
entegrasyonlar, ülkemizle sahip olduğu tercihli ticaret anlaşmaları, cari açık/GSYİH, net kamu 
borcu/GSYİH, enerji ithalatı/ihracatı ve diğerleri) göz önünde bulundurularak yapılan analizler. 
 

Analizler sonucunda sektör bağımsız olarak ihracat yapan/yapmak isteyen Türk firmalarına yardımcı 
olmak amacı ile en büyük potansiyeli taşıdığı düşünülen 15 ülke “Hedef Ülke” olarak, 27 ülke ise 
“Öncelikli Ülke” olarak tespit edilmiştir9. 

2012-2013 Dönemi Hedef Ülkeler 2012-2013 Dönemi Öncelikli Ülkeler 

Çin Halk Cum. 
Rusya  

Hindistan  
ABD  

Polonya  
Brezilya 
İran  

Nijerya  
Mısır  

Libya  
Endonezya  
S. Arabistan 

Irak  
Kazakistan  

Ukrayna 
Japonya  

G. Afrika Cum. 

Türkmenistan 
Azerbaycan 

Meksika  
Peru 
Şili  

G. Kore  
Malezya  
Vietnam  

Kenya 

Gana  
Tanzanya  

BAE  
Almanya  
Romanya  
Slovakya  
İsveç 

Norveç  
Angola 

Etiyopya  
Singapur  
Kuveyt  
Arjantin  

Kolombiya 
Cezayir  
Kanada  
Ürdün  
Katar 

Tablo 2: Ekonomi Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi 

Detaylı analizde göz önüne alınması gereken bir diğer unsur da firmaların bireysel ihracat 
stratejileridir. Belirlenecek hedef pazarların firmaların bireysel ihracat stratejileri ile uyumlu olması 
gerekmektedir. Bu nedenle detaylı analiz tamamen dış uzmanların inisiyatifine bırakılmamalı; firmaları 
yakından tanıyan, stratejilerini ve önceliklerini bilen küme yöneticileri de süreçte aktif olarak yer 
almalıdır.  

Hedef pazarlar ve hedef pazarların belirlenme sürecinde yapılan detaylı analizler mutlaka firmalara 
anlatılmalı ve çalışma sonuçlanmadan önce görüşleri alınmalıdır. Belirlenen hedef pazarın sayısının 
fazla olması durumunda kümenin ve firmanın olanaklarına göre önceliklendirme yapılmalıdır. 

	  

                                                        
9 http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=66B0D072-ED63-234C-6A8F37A106CDBFF6	  

Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü için potansiyel pazarların belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, küme 
üyesi firmalar ziyaret edilmiş ve bu firmaların mevcut durumda ihracat yaptıkları ülkelerdeki gelişme istekleri ve 
ihracat stratejileri sorgulanmıştır. Uluslararası sektörel veriler ve küme üyelerinden elde edilen veriler bir arada 
değerlendirilerek 28 potansiyel pazar belirlenmiştir. Potansiyel pazarlar, firmaların mevcut durumda bu 
pazarlardaki ticari faaliyetleri, firmalar tarafından potansiyel pazar olarak görülüp görülmedikleri ve Ekonomi 
Bakanlığı “2012 - 2013 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkelerin Belirlenmesi” Çalışmasının sonuçları kullanılarak 
belirlenmiştir. 
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8. Kümeye Özgü Uluslararasılaşma Stratejisi 
Oluşturma 

2010 yılında gerçekleştirilen ve Avrupa’daki 110 kümeyi kapsayan bir ankete 10  göre, kümelerin 
%76’sının bir uluslararasılaşma stratejisi bulunmakta ve 
hâlihazırda uygulanmaktadır.  

Kümelerin uluslararasılaşma stratejileri, ulusal ve bölgesel 
uluslararasılaşma politikalarıyla da (Bakanlıklar ve Bölgesel 
Kalkınma Ajansları tarafından oluşturulan kalkınma 
politikalarında yer alan uluslararasılaşma stratejileri) uyumlu 
olmalıdır. 

Temel amaçlar, faaliyet alanları ve hedefler açısından ulusal ve bölgesel uluslararasılaşma 
stratejilerinin ortak özellikleri aşağıda listelenmiştir. 

Temel amaçlar: 

� Bölgesel / ulusal ekonomi içinde yer alan ve 
uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek nitelik 
taşıyan sektörleri geliştirmek, 

� Bilim, yenilikçilik, Ar-Ge ve eğitim alanlarında 
bölgenin/ülkenin uluslararası potansiyelini 
yükseltmek, 

� Bölge / ülke açısından stratejik önem taşıyan ülkelerle ticari işbirlikleri kurmak / geliştirmek. 
 
Temel hedefler: 

� Yatırım çekme 
� Uluslararası ticaret - Uluslararası değer zincirlerinde yer alma  
� Bilgi, teknoloji, know-how transferi; Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi/yaygınlaştırılması için 

Üniversite-sanayi işbirlikleri. 
 
Temel faaliyet alanları: 

� Uluslararası rekabetçi nitelik taşıyan sektörleri geliştirmek, 
� Bilim, yenilikçilik, Ar-Ge ve eğitim alanlarında uluslararası potansiyeli yükseltmek, 
� Stratejik önem taşıyan ülkelerle ticari işbirlikleri kurmak / geliştirmek, 
� Bölgenin / ülkenin ticari değerlerini uluslararası platformlarda tanıtmak, 
� Bölgenin / ülkenin uluslararası bağlantılarını geliştirmek, 
� Ulusal ve uluslararası (AB ve diğer uluslararası oluşumların) politikalarına etki etmek.	  

                                                        
10European Clusters Go International - Networks and clusters as instruments for the initiation of international business 

cooperation, Gerd Meier zuKöcker, Lysann Müller, ZitaZombori, Institute for Innovation and Technology, 2010. 

Uluslararasılaşma faaliyetlerinin 
başarısı için gereken öncelikli 
koşul ortak kabul görmüş bir 
uluslararasılaşma stratejisi 

oluşturmaktır.  

Kümelerin uluslararasılaşma 
stratejileri, ulusal ve bölgesel 

uluslararasılaşma politikalarıyla 
da uyumlu olmalıdır. 
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Institute for Innovation and Technology tarafından 2010 yılında Avrupa genelinde 100’den fazla küme 
ile yapılan ankette11, uluslararasılaşma faaliyetlerinin başarısı için gereken öncelikli koşulun ortak 
kabul görmüş bir uluslararasılaşma stratejisi olduğu belirtilmiştir. 

Ankete göre kümelerin uluslararasılaşma stratejileri genel olarak şu konuların altını çizmektedir:  

 

 

Uluslararasılaşma konusunda her küme kendi ihtiyaçlarına, beklentilerine ve kapasitesine uygun 
strateji(ler)i belirlemelidir. Stratejiler, küme üyelerinin önceki adımlarda belirlenen pazar fırsatlarından 

                                                        
11 European Clusters Go International - Networks and clusters as instruments for the initiation of international business 
cooperation, Gerd Meier zuKöcker, Lysann Müller, ZitaZombori, Institute for Innovation and Technology, 2010.	  

Gaziantep Ayakkabı İmalat Sektöründen Örnek  

Vizyon:  

“Ayakkabıda özgün tasarımlarıyla modaya yön veren, yerel işbirliği anlayışıyla küresel pazarlarda markalaşmış, 
inovatif ve kaliteli ürünleriyle rekabet gücü yüksek bir sektör olmak.”  

Bu vizyona ulaşmak için, sektörün; Kümelenme, Rekabetçilik, AR-GE/İnovasyon ve Uluslararasılaştırma/ 
Bölgelerarasılaştırma eksenlerinde gelişim kaydetmesi gerekmektedir. Bu gelişim için dört stratejik hedef 
belirlenmiştir.  

Stratejik Hedef 1: Kamu-Sivil toplum ve Özel sektör işbirliği ile oluşturulan tüzel bir kişilikle profesyonel ekip 
tarafından katılımcı, adil, şeffaf bir anlayışıyla yönetilen, sektörün koordinasyonunu üstlenerek aktif bir iletişim 
platformu yaratan, kendine ait bütçesi olan hareket kabiliyeti yüksek ulusal ve uluslararası platformlarda sektörü 
etkin olarak temsil eden bir küme olmak.  

Stratejik Hedef 2: Verimlilik ve sürekli gelişim anlayışını benimsemiş, bilgiye ulaşmada küme olmanın avantajını 
rekabet gücünü artırmak için kullanan öğrenen organizasyonlar olmak.  

Stratejik Hedef 3: Küresel pazarın gerektirdiği nitelik ve nicelikte inovasyon yapan ve bunu sektörün el 
işçiliğindeki ustalığıyla birleştirecek tasarımlar geliştiren kapasitede firmalar olmak ve tüketicilerin, tasarımcıların, 
tedarikçilerin ve üniversitenin imalatçının AR-GE süreçlerinde aktif olarak yer alması için üniversite-sanayi 
işbirliğini etkin kullanmak.  

Stratejik Hedef 4: Gaziantep’i Ayakkabı konusunda ulusal ve uluslararası pazarda markalaştırmak, yeni ve niş 
pazarlar belirlemek ve bu pazarlarda süreklilik için ortak hareket etmek. 

� Hedef pazarın tanımlanması 
� Uluslararasılaşma etkinlikleri için belirlenmiş özel hedefler (ekonomik hedefler dahil) 
� Hedeflere ulaşmak için atılacak ana adımlar 
� Zaman ve eylem planı 
� Finansal ihtiyaç (bütçe) ve insan kaynağı ihtiyacı 
� Potansiyel ortakların listesi 
� Potansiyel destekler (finansal destekler yanı sıra diğer gereksinimlerle ilgili kaynaklar: pilot 

tesis için üniversite, bilgi ve uzmanlık için iştirakçi danışmanlık firmaları, vb.) 
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nasıl faydalanacağına dair temel yöntemleri tanımlar.  4. bölümde açıklandığı üzere uluslararasılaşma 
stratejisi ve eylem planı, kümenin genel iş planının ve genel stratejilerinin tamamlayıcı bir parçasıdır.   

Aşağıda genel olarak bir kümenin Uluslararasılaşma Stratejisi’nde bulunması gereken başlıklar 
verilmiştir. Kümeler bu içeriği kullanabilecekleri gibi, bu örneğin ihtiyaçları karşılamadığı durumlarda 
ekleme ve değişiklikler yaparak kendilerine en uygun içeriği geliştirebilirler. Daha sonra bu stratejilerin 
adım adım nasıl hayata geçirileceğini gösteren Uluslararasılaşma Eylem Planı oluşturulur.  

Küme Uluslararasılaşma Stratejisi ve Eylem Planı (Örnek içerik): 

1. Yönetici Özeti 

2. Giriş ve kümenin tanıtımı (kümenin ve küme üyelerinin güçlü yanlarına özellikle vurgu yapılmalı, 
ancak gerçekçi olunmalı. Ayrıca uluslararası işbirliği ile giderilmesi/geliştirilmesi beklenen 
eksiklerden de bahsedilmeli) 

3. Amaç ve hedefler (uluslararasılaşma girişiminin temel amacı, ulaşılması beklenen ana hedefler)  

4. Uluslararasılaşma Aktiviteleri (yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşmak için hangi aktiviteler 
gerçekleştirilecek? Ana aktivite grupları belirtilerek her biri kısaca açıklanmalı. Aşağıdaki maddeler 
ana aktivite gruplarına örnek olarak verilmiştir.) 

a. Bilgiye erişim 

b. Hedef pazara erişim 

c. Mevcut altyapının geliştirilmesi 

d. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi 

e. Ortaklık (yatırım ortaklığı, ticari ortaklık, proje ortaklığı) 

f. Bölgeye / kümeye yatırım çekme 

g. Uzmanlık alanlarının ve insan kaynaklarının geliştirilmesi 

5. Uygulama Yöntemleri (Planın uygulama aşamasında nasıl bir yöntem takip edilecek? Faaliyetler 
nasıl seçilecek ve önceliklendirilecek? İhtiyaç analizi nasıl yapılacak? Ön değerlendirme nasıl 
yapılacak? Tespit edilen eksikler nasıl giderilecek? Eğitimler, yeni personel istihdamı, eksik altyapı 
için dış kaynaklardan faydalanma, fonlama yöntemi, varsayımlar, olası aksamalara karşı alınacak 
tedbirler neler olacak? Bu süreçte URGE12 ve diğer desteklerden nasıl faydalanılacak?) 

6. Dış kaynaklardan alınacak uzmanlık desteği (Kümede tespit edilen bilgi / uzmanlık eksikleri 
nasıl giderilecek? Bu konuda küme dışındaki kurumlardan, danışmanlardan, firmalardan, diğer 
kümelerden nasıl faydalanılacak?) 

7. Tanıtım faaliyetleri (Bütünlüğü bozmamak amacıyla tanıtım faaliyetleri aşağıda genel hatları ile 
anlatılmakla birlikte daha ayrıntılı bilgi için 11. bölüme bakınız.)  

 

                                                        
12  Küme İhtiyaç Analizi ve bu aşamadaki bazı faaliyetler T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından URGE desteği kapsamında 
desteklenmektedir. 	  
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Küme, hedeflediği potansiyel ortaklara nasıl ulaşacak? Planlanan işbirliği için uygun bir ortak olduğunu 
potansiyel ortaklara nasıl anlatacak? Kümenin güçlü yanları nasıl tanıtılacak? Aşağıdaki tanıtım 
faaliyetleri örnek olarak verilmiştir.) 

a. Uluslararası etkinlikler 
b. Kümenin kendi bölgesinde gerçekleştirilecek etkinlikler 
c. Makale ve yazılar 
d. Reklam 
e. Potansiyel ortaklarla / müşterilerle doğrudan bağlantı 
f. Küme temsilcilerinin (firmalar, üniversite, küme yöneticisi) doğrudan tanıtım ziyaretleri 
g. Uluslararası konferanslarda stant açma / konuşmacı olma 

8. Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler (Küme uluslararasılaşma stratejisini hayata geçirmek ve 
planlanan aktiviteleri gerçekleştirmek için hangi kurum ve kuruluşlarla bağlantıda olacak? 
Kurulacak bağlantıların niteliği ve içeriği ne olacak?) 

a. Uluslararası (Yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar) 
b. Ulusal (Ülkenin diğer bölgelerindeki kurum ve kuruluşlar) 
c. Bölgesel (Kümenin yakın çevresindeki kurum ve kuruluşlar) 

9. Lobi faaliyetleri (Küme ne tür lobi faaliyetleri yapmayı planlıyor? Lobi faaliyetlerinin hedefi olan 
kurumlar – yerel yönetimler, bakanlıklar ve diğer devlet organları, uluslararası kurumlar, vb. lobi 
faaliyetlerinin içeriği – politikalar, fon ve destekler, altyapı, faktör koşulları, vb.)  

10. Beklenen sonuçlar ve çıktılar (Faaliyetlerin planlandığı şekilde uygulanması durumunda 
ulaşılması beklenen sonuçlar ve elde edilecek çıktılar neler olacak? Burada belirtilen sonuç ve 
çıktıların aynı zamanda başarı ölçütleri olacağı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle mümkün 
olduğunca ölçülebilir, somut kavramlarla ifade edilmelidir.)  

11. Bütçe (Faaliyet bazında, piyasa araştırmasına dayalı, gerçekçi bir bütçe oluşturulmalıdır. Bu 
bütçe, planlanan faaliyetler için yapılacak harcamaları (giderler) ve bu harcamaların hangi 
kaynaklardan finanse edileceğini (gelirler) içermeli, ayrıca gelir ve giderlerin aylık dağılımını 
göstermelidir.) 

Uluslararasılaşma stratejisi oluşturulurken yapılan çalışmalar, stratejiye ve faaliyetlere dayanak 
oluşturacak dokümanlar ekte verilmelidir. Örneğin; 

� Küme ihtiyaç analizi 
� Hedef pazar araştırma sonuçları ve hedef pazarların belirlenmesi amacıyla yapılmış matrisler 
� Katılım planlanan uluslararası etkinliklerle ilgili bilgiler 
� Planlanan heyet gezileri 
� Eylem planı kapsamında veya planı desteklemek üzere gerçekleştirilecek alt projelerle ilgili 

bilgiler 
� Bütçe için yapılan piyasa araştırmasında toplanan teklifler 
� Elde edilen sonuçların ve firmaların gelişiminin nasıl izleneceğine dair öngörülen yöntemler  
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9. Uluslararasılaşma  Faaliyetlerinin 
Önceliklendirilmesi - Nereden Başlamalıyız? 

Kümenin uluslararasılaşma stratejisi oluşturulduktan sonra kümeyi hedefine taşıyacak faaliyetler 
tasarlanır. Bunlar kısa ve uzun vadede gerçekleştirilecek faaliyetler olup, küme ihtiyaçları ve kapasitesi 
göz önünde tutularak önceliklendirilmesi gerekir.  
 
Buradaki ana amaç, ihtiyaçlar ve beklentilerle eldeki kaynakları mümkün olan en verimli şekilde 
birleştirerek ilerlemektir. Firmalar dahil oldukları faaliyetlerin somut sonuçlarını kısa zamanda görmek 
isterler. Küme faaliyetlerine katılmaya devam edip etmeme kararını elde edilen somut sonuçlara göre 
verirler. Bu nedenle başlangıç aşamasında (ve daha deneyimsiz olan kümeler için) önerilen başlama 
noktası, küçük miktarlardaki kaynaklarla, daha kısa zamanda sonuç alınabilecek “kolay ulaşılabilir 
hedeflerdir”. Bunlar küme yönetimini ve küme üyelerini motive edecek, daha fazla kaynak gerektirecek 
ve daha uzun vadede sonuçlanacak diğer eylemler için sahiplenme, ilgi ve referans oluşturacaktır.  
 
Diğer taraftan, daha büyük miktarda kaynak (zaman, işgücü ve 
finans) gerektiren ve uzun vadeli getirileri olan stratejik 
girişimler, sürdürülebilir büyüme açısından önemlidir ancak 
sonuçları uzun vadede firmalara yansır. Bu tür faaliyetlerin bir 
miktar ilerleme sağlandıktan sonra ele alınmalıdır. 
 
Hızlı sonuç verecek taktiksel faaliyetlerle uzun vadede sonuç 
verebilecek stratejik faaliyetler arasında dengeli bir karışım 
oluşturmak için, faaliyetlerin önceliklendirilmesinde Küme 
Yönetimi şu sorulara yanıt aramalıdır:  
 

� Faaliyet, küme stratejisinde tanımlanan güçlü yanlara uygun mu? Bu faaliyet, kümenin güçlü 
yanlarını ön plana çıkarabilir mi? (veya küme güçlü yanları sayesinde bu faaliyeti kolaylıkla 
gerçekleştirebilir mi?) 

� Faaliyetin küme üyelerine etkisi/faydası ne olacak? 
� Küme üyesi firmalardan kaç tanesi bu faaliyetten fayda görecek? 
� Beklenen faydalar ne kadar zamanda ortaya çıkacak?  
� Faaliyetler bölgesel, ulusal ve uluslararası önceliklerle (özellikle potansiyel fon sağlayıcıların 

öncelikleri ile) uyumlu mu? 
� Faaliyet yakın zamanda başka bir kurum tarafından gerçekleştirilebilir mi? (Eğer böyle bir plan 

varsa, küme kendi kaynaklarını başka faaliyetlere yönlendirmeyi tercih edebilir.) 
 

Başlangıç aşamasındaki 
kümeler için önerilen başlama 
noktası, küçük miktarlardaki 

kaynaklarla, daha kısa 
zamanda sonuç alınabilecek 
“kolay ulaşılabilir hedeflerdir”. 
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10. Uluslararası Küme Ağlarına Katılım  

Bir küme için uluslararasılaşmanın en önemli aşamalarından biri uluslararası küme ağlarına 
katılmaktır.  Küme organizasyonları, diğer kümelerle bağlantılar kurarak ve çeşitli ağlara katılarak 
kendilerini güçlendirmek zorundadır, zira küresel rekabet ortamında, küme ağlarının güçlü işbirliklerine 
karşı, tek bir kümenin kendi başına kaydedeceği gelişim ve üyeleri için üreteceği fayda oldukça 
sınırlıdır.  
 
Bu aşama dört ana adım içerir. Kümenin gelişme düzeyinden bağımsız olarak, bu adımlar her küme 
için geçerlidir. Ancak içeriği kümenin gelişmişlik düzeyine, kapasitesine ve ilgi alanına göre 
şekillendirilmelidir.  

10.1. Potansiyel Ortakların / Ağların Belirlenmesi 

Potansiyel ortaklarda aranacak özelliklerin başında, 
kümeyi tamamlayıcı özellikler gelmelidir. Bir başka 
deyişle, küme ortak ararken kendisine benzer özellik 
taşıyanları değil, kendisinde olmayan özelliklere 
sahip olan ve kendi eksiklerini tamamlayabilecek 
ortakları tercih etmelidir.  

Küme organizasyonları uluslararası ortaklıklarda 
daima tüm ortakların eşit düzeyde fayda görmesini 
hedefleyen kazan/kazan prensibini ön plana 
almalıdırlar. 

Başlangıç düzeyindeki kümeler, uluslararası 
işbirliğindeki öncelikli hedeflerinin deneyim 
kazanmak ve kendini kıyaslamak olduğunu 
hatırlamalı ve potansiyel ortaklarını bu doğrultuda 
belirlemelidir.  

Ortaklık ağları birkaç farklı şekilde gruplanabilir:  

� Genel amaçlı ağlar, örneğin, Avrupa Küme Yöneticileri Kulübü, EN, ERRIN, Eurada, Taftie, 
vb. 

� Sektörel ağlar, örneğin Avrupa Uzay ve Havacılık Kümeleri Ağı (Kitapçığın hazırlandığı tarih 
itibarıyla OSSA bu ağa üyelik için başvurmuştur). 

� Coğrafi ağlar, örneğin Clusterland Upper Austria 
� Uluslararası ağlar, örneğin TCI, Euro-Med İnovasyon Ağı, Avrupa Organik Kümeleri Ağı (Inter-

Cluster Organics) (bu ağ İzmir Organik Gıda Kümesi öncülüğünde kurulmuştur). 

Avrupa Genelinde Oluşturulmuş Çeşitli 
Küme Ağları 

Baltic Sea Region 
European Automotive Strategy Network (EASN) 
EEN 
ERRIN 
EU-Japan 
Eurada 
Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED) 
Euro-Med Innovation network 
Europa Intercluster 
European Aerospace Cluster Partnership 
(EACP) 
European Cluster Alliance 
European Cluster Managers Club 
Heidelberg Innovation Forum 
INNO Learning Platform 
Taftie 
The Competitiveness Institute (TCI) 
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10.2. Ağ Oluşturmaya Hazırlık 

Belirlenen potansiyel ortaklar / ağlar ile bağlantıya geçmeden önce küme, kendi durumunu ve 
beklentilerini gözden geçirmeli, aynı zamanda karşı tarafın beklentilerini öğrenmelidir. Hazırlanacak 
tanıtım materyali, bu beklentilerin nasıl karşılanacağına dair bilgiler de içermelidir.  
 
Küme, diğer kümelerle bağlantıya geçmeden önce, kendi güçlü ve zayıf yanlarını, avantaj ve 
dezavantajlarını derinlemesine analiz etmelidir. Kurulacak bağlantıların, kümeyi nasıl güçlendireceği, 
hangi alanlardaki eksiklerini gidereceği düşünülmelidir. Kazan/kazan ilkesi doğrultusunda aynı analiz, 
diğer kümeler veya işbirliği yapılacak kuruluşların bakış açısı ile de yapılmalı, bu ortaklığın karşı tarafa 
nasıl fayda sağlayacağı, hangi zayıf yanlarını güçlendireceği konusunda hazırlıklı olunmalıdır. 

10.3. Ağ Oluşturmak / Ağa Katılmak 

Kümeler ortaklık ağları oluştururken veya mevcut ağlara katılırken sağlıklı ve doğru bir değerlendirme 
yapabilmek için, daha önceki adımlarda belirlediği ölçütleri dikkate almalıdır. Yukarıda da altı çizildiği 
üzere, temel ölçüt tamamlayıcılık olmalıdır. 

Uzak ülkelerden ve farklı kıtalardan ortaklıklar kurmak, uluslararası 
pazarın farklı boyutlarını tanıma fırsatı sağlar. Ayrıca bu tür 
ortalıklar aracılığıyla uzak pazarlardaki fırsatları görmek ve erken 
harekete geçmek mümkün olacaktır.  Diğer taraftan yakın ve 
komşu ülkelerle ve özellikle AB ülkeleriyle ortaklıkların kurulması, 
fonlanması ve yürütülmesi çoğu zaman daha kolaydır. Gerek T.C. 
Ekonomi Bakanlığı, gerekse AB; küme ağlarının oluşturulması için 
bilgi ve haberleşme platformu, ortak arama motorları, finansal 
destekler, karşılıklı ziyaretler gibi birçok farklı alanda kolaylaştırıcı 
ve destekleyici rol üstlenmektedir. 

Kümenin ana pazarı yurt dışı olmasa dahi uluslararası bağlantıları geliştirmek önemlidir, zira 
uluslararasılaşma kavramı ihracatı içermeyebilir. Sadece bilgi, teknoloji, know-how alışverişi, yenilikçi 
sistemlerin yerel pazarlara uyarlanması, maliyet düşürücü önlemler gibi kritik alanlarda da uluslararası 
bağlantılardan faydalanılabilir. 

Uluslararası bağlantılar kurulurken yurtdışındaki Türk girişimcilerin kurduğu ağlar da bir alternatif 
olarak değerlendirmelidir.  Dünya Türk İşadamları Vakfı (DTİV); Türk-Amerikan İşadamları Derneği 
(TABA); Türk İşadamları Derneği – Romanya (TİAD); Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği 
(TUİD); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) bu 
ağlara birer örnek teşkil eder.  

  

Kümelerin ortaklık ağları 
oluştururken veya mevcut 
ağlara katılırken alması 

gereken temel ölçüt 
tamamlayıcılık olmalıdır. 
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10.4. Ağların Sürdürülebilir Olması 

Ağlar çoğu zaman bir proje kapsamında kurulmakta ve 
finansmanı proje tarafından sağlanmaktadır. Proje 
tamamlandığı zaman ağın varlığını sürdürebilmesi için, her 
şeyden önce ağ üyelerinin bu birlikteliği devam ettirmeye istekli 
olması gerekir. Ağlar ve küme grupları, ancak faaliyetleri 
aracılığıyla fayda üretebiliyorlarsa ayakta kalırlar.  

Bu nedenle ağlar, üyeleri için açık ve net faydalar üretmeli ve 
zaman içinde ihtiyaç duyduğu finansmanı bu faydalar aracılığı 
ile sağlayacak duruma gelmelidir. 

Küme yönetimi için geçerli olan temel prensipler, küme ağlarının yönetimi için de geçerlidir. Şeffaf ve 
etkin bir yönetişim yapısının gerekliliği burada da ortaya çıkmaktadır. Kritik kararların katılımcı süreçte, 
profesyonel, yasal ve şeffaf biçimde alınması ağın devamlılığı ve güvenilirliği açısından yaşamsal 
önem taşır. Yönetim kurulu küme ağını “amirlik yaparak” yönetmekten ziyade “yön verme, liderlik 
etme” rolü üstlenmeli, bu konuda gerekirse öncelikle kendini yetiştirmelidir. 

Ağı oluşturan ortakların sadece proje süresince değil, proje sonrasında da hedef birliği içinde olması 
gerekir.  

Hâlihazırda var olan ağlara alternatif yeni ağlar kurmak yerine mevcut ağların güçlendirilmesine 
öncelik verilmelidir. Kümelerin ve küme ağlarının varlığını devam ettirebilmesi için kendini sürekli 
yenilemesi, hatta diğer ağlarla birleşip genişleyerek gücünü artırması gerekecektir.  

2010 yılında Avrupa kümeleri arasında yapılan bir ankette13, kümelerin uluslararası ortak bulma 
konusunda tercih ettiği yöntemler sıralanmıştır. Anket sonuçlarına göre Avrupalı kümeler, ortaklarını 
en çok diğer kümeler, ağlar ve işbirliği projeleri aracılığıyla bulmaktadırlar.   

                                                        
13European Clusters Go International - Networks and clusters as instruments for the initiation of international business 
cooperation, Gerd Meier zuKöcker, Lysann Müller, ZitaZombori, Institute for Innovation and Technology, 2010.	  

Küme ağlarında kritik kararların 
katılımcı süreçte, profesyonel, 

yasal ve şeffaf biçimde 
alınması ağın devamlılığı ve 

güvenilirliği açısından 
yaşamsal önem taşır. 
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Şekil 5: Uluslararası Ortak Bulma Konusunda Avrupa Kümelerinin Tercih Ettiği Yöntemler (Ankete Katılan 

Küme Sayısı: 105) 
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11. İşbirliği Projelerinin Geliştirilmesi ve 
Uygulanması 

Bir kümelenme girişiminin içinde yer alan firmalar her ne kadar 
işbirliğinin önemine inanmış olsalar da, hepsinin iş planları ve 
öncelikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle küme yönetimleri 
işbirliği projesi geliştirmek ve uygulamak konusunda 
kümelenme sürecinin başlarında oldukça zorlanırlar. Bu sorunu 
çözmek için firmaların zaten bireysel olarak yaptıkları 
faaliyetleri işbirliği halinde yaptırmak gibi bir strateji izlerler. 
Oysa küme, firmaların bireysel olarak yapamadıklarını veya 
yeterince verimli şekilde yapamadıklarını, işbirliği sayesinde 
yapılabilir hale getirmelidir. 
 
Küme yönetimlerinin geliştireceği ve uygulayacağı işbirliği projelerinin, küme üyesi firmaların gözünde 
bir “mutlak değeri” olması gereklidir. Mutlak değer, firmaların herhangi bir işi kendi başlarına yapmaları 
ile küme üyesi diğer firmalarla beraber yapmaları arasındaki avantajlar ve dezavantajların farkıdır. 
Küme tarafından geliştirilecek olan her işbirliği projesinin küme üyesi firmalar tarafından sahiplenilmesi 
için hissedilir bir mutlak değer oluşturması gerekir.  
 
Küme yönetimi tarafından geliştirilen ve uygulanan her başarılı proje, firmalar için kümenin değerini 
artırır ve kümenin sürdürülebilirliğini garanti altına alır. Tam tersine küme yönetimi tarafından 
gerçekleştirilen ve uygulanan her başarısız proje de firmalar için kümenin değerini azaltarak kümeden 
uzaklaşmalarına ve küme faaliyetlerine iştirak etme isteklerini kaybetmelerine neden olur. Bu nedenle 
her işbirliği projesi aşağıdaki formül kullanılarak test edilmelidir. 
 

	  

 
Yukarıdaki formülün anlaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacı ile KOBİ İşbirliği ve 
Kümelenme Projesi kapsamında teknik destek sağlanan kümelerden birisi olan Samsun Sağlık 
Ekipmanları Sektörü için somut bir işbirliği projesinin mutlak değeri örnek olarak ele alınacaktır. 
 
Samsun Sağlık Ekipmanları Kümesi bünyesindeki firmaların,  uluslararası pazarlarda ortak tanıtım 
yapmak üzere sektörün en önemli fuarı olan Medica 2012 Fuarına ortak stant ile katılımları, küme 
yönetimi tarafından geliştirilen bir işbirliği projesidir. Söz konusu fuara firmaların ortak katılımının 
bireysel katılıma göre sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
  

İşbirliği Projesinin 
Mutlak Değeri 

İşbirliği Yapmanın 
Avantajları 

İşbirliği Yapmanın 
Dezavantajları 

= _ 

Küme, firmaların bireysel 
olarak yapamadıklarını veya 

yeterince verimli şekilde 
yapamadıklarını, işbirliği 
sayesinde yapılabilir hale 

getirmelidir. 
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Avantajlar 1. Düşük maliyet: Bireysel katılımın maliyeti yaklaşık 26.000 Euro iken, ortak katılımın 
firma başına maliyeti 4.833 Euro’dur 

2. Kendi başına daha önceki yıllarda sadece 2 firma katılabilirken, ortak stant ile 10 
firma katılacaktır 

3. Medica Fuarı küresel ölçekteki en önemli fuar olduğundan yer bulmak için yıllarca 
sıra beklemek gerekmektedir. Ortak katılım için Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
girişimleri ile iyi konumda 40 m2 yer bulunmuştur 

4. Küme yönetimi tarafından firmaların Almanya pazarını daha yakından tanımaları ve 
network oluşturmaları amacı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar ve ziyaretler 
ayarlanmıştır (Dezavantaj 1’e karşılık sunulan avantaj) 

5. Fuar katılımı, ulaşım, konaklama, organizasyon, lojistik, vb. işler küme yönetimi 
tarafından halledileceğinden firmaların bu işler için zaman ayırmasına gerek 
kalmamıştır 

6. Ziyaretçiler aynı stant içinde farklı çözümler sunan birçok firma ile görüşme yapma 
imkânına kavuşmuştur 

7. Firmalar, Samsun TSO’nun ve kümenin kurumsal kimliğini kullanabileceklerdir 
8. Küme yönetimi tarafından ziyaretçilere yönlendirme yapılacağından, kendi konuları 

ile ilgilenen ziyaretçilerle daha sonuç odaklı görüşmeler yapabilecektir (Dezavantaj 
1’e karşılık sunulan avantaj) 

9. Üç boyutlu interaktif ekran aracılığı ile görüşmelerde ürünlerinin ve firmalarının 
tanıtımını daha profesyonel yapabilecektir (Dezavantaj 2’ye karşılık sunulan avantaj) 

Dezavantajlar 1. Bireysel katılımda yaklaşık 200 ziyaretçi ile görüşme imkânı varken, ortak katılımda 
yaklaşık 100 ziyaretçi ile görüşme imkânı olacaktır 

2. Firmalar bireysel katılımda daha çok ürün sergilerken, ortak katılım standında daha 
az ürün sergileyebileceklerdir 

 
Tablo 3: Samsun Sağlık Ekipmanları Kümesi – Ortak Fuar Katılımı İçin Avantajlar ve Dezavantajların 

Karşılaştırılması 
 
Yukarıdaki tablodan açıkça görüleceği üzere küme yönetimi tarafından geliştirilen işbirliği projesi 
sağladığı avantajlar ile küme üyesi firmalar için mutlak değer ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
geliştirilen işbirliği projesine firmalar tarafından sıcak 
bakılmış ve firmalar tarafından sahiplenilmiştir. 
 
Her işbirliği projesinin mutlaka dezavantajları olacaktır. 
Önemli olan işbirliği projesini küme üyesi firmalarla birlikte 
geliştirerek dezavantajları açık biçimde tespit etmek ve söz 
konusu dezavantajları azaltacak veya yok edecek avantajlar 
sunabilmektir. Böylece işbirliği projelerinin firmalar için 
mutlak değeri artacak ve sahiplenilecektir. 
 
İşbirliği projeleri konusunda dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da, uygulamaya geçilmeden önce 
dezavantajların ve avantajların firmalar tarafından net olarak anlaşılmasıdır. Küme yönetimleri 
genellikle işbirliği projelerine firmaların katılımını sağlamak için avantajları ön plana çıkartarak 
dezavantajları saklamak gibi bir strateji izleme eğilimindedir. Bu strateji hiçbir zaman başarılı olamaz. 
İşbirliği projesi beklenilen sonuçları sağlayarak başarılı olsa bile, dezavantajlar açıkça söylenmediği 
için yaşanan olumsuzluklar işbirliği projesinin firmalar gözündeki değerini düşürür ve başarısız olarak 
algılanmasına yol açar. 
 

Küme, işbirliği projesini küme 
üyesi firmalarla birlikte geliştirerek 
dezavantajları açık biçimde tespit 

etmeli ve söz konusu 
dezavantajları azaltacak veya yok 
edecek avantajlar sunabilmelidir. 
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Şekil 6’da Avrupa’dan 102 küme ile yapılan 2007 ve 2010 yılında yapılan ankette14, uluslararası 
işbirliği projelerinde en sık karşılaşılan engeller sorulmuştur. Birbiriyle ilişkili iki unsur olan “ortaklar 
arası güven eksikliği” ve “çıkar çatışması / ortakların aynı zamanda rakip olması” 2007 yılında oldukça 
baskın görünmekle birlikte 2010 yılında bu ağırlıklarını kaybettikleri görülmektedir. 2010 yılında baskın 
olarak görülen engeller finans, zaman ve kapasite yetersizliğidir. Aynı nedenlerin 2007 yılında da var 
olma olasılığı yüksek görülmektedir. Ancak o yıl yapılan ankette ön plana çıkmamasının nedeni büyük 
olasılıkla o dönemdeki işbirliği projelerinin kapsamının daha küçük olmasıdır. 
 

 

Şekil 6: Avrupa Kümelerinin Uluslararasılaşma Projelerinde En Sık Karşılaşılan Engeller (Ankete Katılan 
Küme Sayısı: 102)	  

  

                                                        
14European Clusters Go International - Networks and Clusters as Instruments for the Initiation of International Business 
Cooperation, Gerd Meier zuKöcker, Lysann Müller, ZitaZombori, Institute for Innovation and Technology, 2010.	  
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12. Kümenin Tanıtılması - Halkla İlişkiler ve 
İletişim Faaliyetleri 

Her geçen gün artan bir hızla küreselleşen iş dünyasında müşteriler artık yakın çevrede, hatta aynı 
ülkede bile olmayabilir. Aynı durum rakipler için de geçerlidir. Artık yakın çevresindekilerle rekabet 

eden firmaların, küresel ticarette geri planda kalmaya 
mahkûm olduğu bilinen bir gerçektir. Ayakta kalan ve 
büyüyen firmalar, yakın çevredeki rakipleriyle işbirliği 
yaparak bölgesel güç haline gelmeyi başaran firmalardır. 
Kümelenme kavramına temel teşkil eden bu yaklaşım, 
firmaların bireysel tanıtım çabalarını birleştirerek küme 
çatısı altında güç birliği yapmayı gerektirmektedir.  

Bölgenin ve kümenin tanıtılmasının temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir; 

� Firmaların ve araştırma merkezlerinin (üniversiteler dahil) uluslararası işbirliği yapmalarına, 
yeni pazarlara ve bilgiye ulaşmalarına yardımcı olmak, 

� Bölgeyi, yatırım için cazibe merkezi olarak tanıtmak, böylece kümenin gücünü artıracak 
yatırımların bölgeye çekilmesini sağlamak, 

� Firmaların yurt dışı ticari faaliyetlerine yardımcı olmak. 

Başarılı, hedefe odaklı bir tanıtım yapabilmek için küme, öncelikle şu sorulara yanıt verebilmelidir: 

� Küme firmaları için en cazip pazarlar (veya cazip pazar potansiyeli taşıyan bölgeler/ülkeler) 
neresidir? 

� Kümenin ve küme firmalarının güçlü yanları (pazarda rekabet üstünlüğü yaratacak özellikleri) 
nedir? 

� İşbirliği veya yatırım açısından hedef firmaları ve pazarları belirlerken kullanılacak kriterler 
nelerdir? 

� Firmaların zayıf yanları arasından ortak olanlara çözüm üretmek için küme nasıl bir rol 
üstlenebilir?  
 

Başarılı kümeler, reklam, tanıtım ve basınla ilişkileri iyi 
yürüten kümelerdir. Kümenin görünürlüğü arttıkça hem üye 
firmaların sahiplenmesi hem de yerel/bölgesel/ulusal 
paydaşların ve kamunun katılımı ve desteği 
artacaktır. Tanıtım; reklam, basılı materyal (broşür, katalog, 
vb.) dağıtımı, web sitesi, sponsorluk, kişisel ziyaretler gibi 
çeşitli faaliyetleri içerir. Bunların yanı sıra uluslararası 
etkinliklerde stant açmak veya konuşmacı sağlamak, projelere iştirak etmek, küme faaliyetlerinin 
medyada haber olarak yer almasını sağlamak, çalışma gezileri (hem ziyaretçi olarak hem de ziyaretçi 
heyetleri kabul eden küme olarak) gibi girişimler de kümenin tanıtımına etkili bir destek verir.  

Ayakta kalan ve büyüyen firmalar, 
yakın çevredeki rakipleriyle işbirliği 

yaparak bölgesel güç haline 
gelmeyi başaran firmalardır. 

Her küme, kendine özgü bir 
tanıtım / halkla ilişkiler konsepti 
oluşturmalı ve faaliyetlerini bu 

çerçevede planlamalıdır. 
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Tanıtımın etkinliği kullanılacak ortama, ayrılacak bütçeye ve tanıtımın niteliğine göre değişecektir. 
Ancak her durumda kümenin kendine özgü bir tanıtım / halkla ilişkiler konsepti oluşturması ve 
faaliyetlerini bu çerçevede planlaması önerilir. Belirli bir konsept çerçevesinde yürütülen tanıtım / 
halkla ilişkiler faaliyetleri, birbirinden kopuk olarak gerçekleştirilen reklam, fuar katılımı, broşür dağıtımı 
gibi faaliyetlere göre daha ekonomik, özgün, akılda kalıcı ve daha inandırıcıdır. Bu tür organize 
faaliyetler kümenin sadece adının değil, faaliyetlerinin ve farklılığının da hatırlanmasını sağlar.  Sürekli 
kullanılan temalar, sloganlar ve logo, kümenin kurumsal kimliğini oluşturmada büyük katkı 
sağlayacaktır.	  	  

Kümenin tanıtım ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetleri T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE Tebliği 
kapsamında desteklenmektedir.   

Kümenin Tanıtım / Halkla İlişkiler Konseptini Oluşturmak 

Bir küme için tanıtım / halkla ilişkiler konsepti oluşturmak aynı zamanda kümenin tanıtım / halkla 
ilişkiler planını yapmak anlamına gelir. Tanıtım / halkla ilişkiler planının 8 adımı Şekil 1’de sıralanmış 
ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.    

 
Şekil 7: Küme Tanıtım / Halkla İlişkiler Planının Adımları 

	  

1. Adım: Başlangıç Noktasını Tespit Etmek – Mevcut 
Durum:	  

� Küme yönetiminin kapasitesi (Tam zamanlı bir küme 
yöneticisi ve personeli var mı? Varsa bu personelin 
yeterlilik düzeyi.) 

� Kümenin ve küme üyelerinin hedef pazarlardaki 
mevcut durumu (pazardaki konumu, imajı ve tanınırlığı) 

� Hedef ülkelerdeki tanıtım ortamı ve olanakları (ilgili ülkedeki dernek, ağlar ve Ticaret 
Müşavirliklerinden destek alınabilir mi?) 

Mevcut durum analizi net olmalı, 
yoruma ve açıklamalara kapalı 
olmalı, sadece gerçek durumu 

ortaya koyan anlık fotoğraf karesi 
gibi olmalıdır. 
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� Küme ürünleri hedef pazarlardaki standartları ve yasal zorunlulukları karşılıyor mu?  
� Kümenin yapısı (küme organizasyonu, üyeler, bölge) 
� Küme üyelerinin uluslararasılaşma girişimleri ile ilgili farkındalık düzeyi 
� Kümenin mevcut durumunun, diğer kümelerle kıyaslanması 
� Kümenin tanıtımı için yapılan faaliyetler.	  

 
Mevcut durum analizinin amacı kümenin eksiklerini doğru tespit edebilmesidir. Bu eksikleri gidermeye 
yönelik tedbirler ve stratejileri doğru oluşturmak için analizin gerçekçi ve tarafsız bir bakış açısıyla 
yapılması gerekir. Başlanmış ancak henüz tamamlanmamış veya ulaşılması nispeten kolay görünen 
unsurların, bu analizde “var/tamamlandı” şeklinde işaretlenmesi sıklıkla yapılan bir hatadır. Mevcut 
durum analizi net olmalı, yoruma ve açıklamalara kapalı olmalı, sadece gerçek durumu ortaya koyan 
anlık fotoğraf karesi gibi olmalıdır.  

2. Adım: Tanıtım Hedefleri 

Tanıtım hedefleri, kümenin kendini nasıl ifade edeceği; üyeleri, paydaşları, potansiyel ortakları ve 
diğer kurumlarla nasıl iletişim kurmayı, tanıtımını hangi temeller üzerine inşa etmek istediğini ifade 
eder. İletişim hedefleri belirlenirken dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır: 
 

� Kümenin konumlandırması: Rekabet avantajı oluşturan özellikleri belirlenmeli ve iletişim 
hedefleri bu özellikleri ön plana çıkaracak şekilde oluşturulmalıdır.  

(Örneğin Avusturya Otomotiv Kümesi kendini şu şekilde konumlandırmaktadır: “AOK pazarı, 
firmaları ve özellikle bölgeyi iyi tanır, teknolojik eğilimler, tedarikçiler ve OEM dünyasındaki her 
türlü gelişmeyi yakından takip eder”. Kümenin kendi belirlediği konumlandırmayı çevreye ve 
özellikle hedef kitlesine kabul ettirebilmesi için her türlü tanıtımını ve faaliyetini bu 
konumlandırma çerçevesinde şekillendirmesi gerekir.) 

� Küme ve kümenin hizmetleri hakkında farkındalığı artırmak, 
� Kümenin güvenilir, bilgi ve fayda üreten bir kurum olarak imajını geliştirmek,  
� Güçlü olduğu alanlarda, benzer kümeler ve diğer iş ağlarına karşı yönlendirici rol 

üstlenebileceği fırsatlar oluşturmak.  

3. Adım:  Network Haritası Oluşturmak 

Temel tanıtım hedefleri belirlendikten sonra küme, iletişim içinde olacağı grupları ve ağları 
belirlemelidir.  
 

� Küme içindeki firmalar 
� Küme dışında olup bölgede yer alan, benzer veya tamamlayıcı sektörlerdeki firmalar 
� Sektör uzmanları 
� Küme üyelerinin potansiyel müşterileri ve tedarikçileri 
� Ar-Ge ve eğitim kurumları 
� Küme paydaşı resmi kurumlar 
� Bölgede yaşayan halk 
� Benzer sektörlerde öne çıkan diğer bölgeler, ülkeler ve kümeler 
� Basın 
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Şekil 8: Örnek Küme Network Haritası	  

 

4. Adım: Ana Başlıklar ve Verilecek Mesajlar 

Tanıtım sürecinde odaklanılacak ana başlıklar ve karşı tarafa aktarılacak mesajlar küme içi ve küme 
dışı gruplar için ayrı ayrı belirlenmelidir. Bununla birlikte, verilecek mesajlar kümenin network 
haritasında yer alan gruplara göre farklılıklar gösterebilir. Bu durumda, gerekli görülürse her bir grup 
için ayrı ayrı belirlenmesi daha faydalı olacaktır. 
 
Küme içi tanıtımda kullanılacak ana başlıklar ve verilecek mesajlara örnekler: 
 

� Küme; sektör konusunda özgün uzmanlığa sahiptir.  
� Küme; bölgenin ve hedeflenen pazarın özelliklerine 

hakimdir, firmaları iyi tanır, teknolojik eğilimler, 
tedarikçiler ve OEM dünyasındaki her türlü gelişmeyi 
yakından takip eder. 

� Küme; aktif üyeleri için fayda üretir. 
� Küme; sektör ve pazar konusunda başvurulacak 

güvenilir bir bilgi ve network kaynağıdır. 
� Küme; üyelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikte eğitim sağlamak ve insan kaynağını geliştirmek için 

aktif olarak çalışmaktadır. 
� Uluslararası işbirlikleri ve uluslararası pazarlara açılma konusunda küme, kolaylaştırıcı rol 

üstlenir.  
� Küme, bölgenin ve üyelerinin tanıtımını yapar. 
� Kümenin başarısı, küme üyelerinin aktif katılımı ve desteğine bağlıdır.	  

Tanıtım sürecinde odaklanılacak 
ana başlıklar ve karşı tarafa 

aktarılacak mesajlar küme içi ve 
küme dışı gruplar için ayrı ayrı 

belirlenmelidir. 



 

 

 

 

 
59 

Küme dışı tanıtımda kullanılacak ana başlıklar ve verilecek mesajlara örnekler: 

� Bölge, bu sektörde ihtiyaçların yüksek kalitede karşılanacağı, organize çalışan bir bölgedir. 
� Sektörün müşterileri bu kümede güvenilir ve ihtiyaçlarına yanıt verebilen tedarikçilere 

ulaşabilir. 
� Küme; sektörde faaliyet gösteren firmalar ve tedarikçileri için gelişime ve büyümeye uygun, 

ideal yatırım ortamıdır. 
� Sektörde faaliyet gösteren firmalar, üretimle ilgili tüm ihtiyaçlarını küme içinde karşılayabilir. 
� Bölge, kalifiye insan kaynağı ile yatırımcılara cazip fırsatlar sunar. 
� Küme; sektör konusunda özgün uzmanlığa sahiptir.  

5. Adım: İletişim Tarzı 

Etkin bir tanıtım için, tanıtım mesajlarının iletilme tarzı, 
mesajların içeriği kadar önemlidir. Küme 
organizasyonlarının dikkat etmesi gereken noktalar 
aşağıda sunulmuştur: 
 

� Tanıtımın merkezinde kümenin rekabetçi avantajı olmalıdır. Tanıtım, neden bu kümenin tercih 
edilmesi gerektiğini açıkça ifade edebilmelidir. 

� Tanıtım, küme organizasyonunu değil, kümeyi oluşturan firmaları ön plana çıkarmalıdır. 
� Tanıtım için kullanılan kısa mesajlar; web sitesi, haber bülteni, dergi, araştırma ve raporlar gibi 

daha ayrıntılı bilgi içeren platformlarla desteklenmelidir. 
� İletişim tarzı gerçeklere dayalı, güvenilir ve bilgi-odaklı olmalıdır. Dikkat çekmek önemlidir 

ancak sadece anlık dikkat çekmeye dayalı, içeriği zayıf, özgün olmayan (jenerik) mesajlardan 
kaçınılmalıdır. 

� İletişim tarzı da kümenin tüm faaliyetleri gibi ihtiyaç-odaklı olmalıdır, tanıtım yapılan grubun 
ihtiyaç duyduğu bilgileri yansıtmalıdır  (ihtiyaçlar eğilimlere ve pazara göre tanımlanmış 
olmalıdır). 

� Mesajlar kısa ve basit ifadelerle aktarılmalıdır. Karmaşık ve uzun bilgiler içeren tanıtım ilgi 
çekmez ve dikkat dağıtıcıdır. Tanıtım materyalinin, konuyla ilgili aktarılabilecek tüm bilgileri 
içeren bir referans dokümanı olmadığı unutulmamalıdır.   

� Başarılı örnekler ve görseller etkin tanıtımın olmazsa olmazlarıdır. 
� Hiç bir tanıtım, yüz yüze iletişim kadar etkili olmaz. Kişisel bağlantılar geliştirilmeli ve yüz yüze 

tanıtım için fırsatlar yaratılmalıdır. Yazılı basılı ve görsel tanıtım materyali, yüz yüze tanıtımın 
destekleyicisi olarak kullanılmalıdır. 

� Tanıtım materyali güncel olmalıdır. Son gelişmeler ve son durum hakkında bilgi içermelidir. 
Basılı malzeme kalıcıdır ancak güncellenmesi zor, masraflı ve zaman alıcıdır. Bu nedenle 
basılı malzeme yanında mutlaka elektronik ortam da kullanılmalıdır.    

6. Adım: Tanıtım Araçları ve Faaliyetler	  

Bilindiği üzere internet, bilgiye erişim için kullanılan en yaygın yöntemdir. Küme hakkında bilgi 
edinmek isteyen kişi ve kurumların öncelikle internet araştırması yapacağı unutulmamalıdır. Bu 
nedenle kümenin reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin merkezinde mutlaka profesyonelce 
hazırlanmış, etkili bir web sitesi olması gerekir. Ancak web sitesi, diğer tanıtım ve halkla ilişkiler 
araçlarıyla da desteklenmelidir. Tanıtım ve Halkla İlişkiler için kullanılacak araçlar ve faaliyetlerin en 
uygun bileşimi, kümenin tanıtım hedefleri, tanıtım yapacağı gruplar, aktarmak istediği mesajlar ve 
iletişim tarzına göre tasarlanmalıdır. Aşağıda örnek araç ve faaliyetler, kısa açıklamalarla verilmiştir:  
 

Tanıtım mesajlarının iletilme tarzı, 
mesajların içeriği kadar önemlidir. 
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� Temel Tanıtım Materyali: Küme sunumu, film, kısa ve çarpıcı bilgiler ve görseller içeren 
genel tanıtım broşürleri, heyet gezileri ve firma ziyaretlerinde kullanılmak üzere, daha ayrıntılı 
bilgi içeren dokümanlar, tamamlanmış projelerin kısa tanıtımı, bu dokümanların sunum şekli 
(küme için özel basılmış bir dosya), logo, standart kartvizit ve bayrağı da içeren kurumsal 
kimlik, posterler, promosyon malzemeleri (post-it, not defteri, kalem gibi), küme etkinliklerini ve 
bilgilerini içeren duvar/masa takvimi. 

� Web sitesi: Ana sayfası kolay açılan (yavaş yüklenen 
görsel uygulamalara dikkat!), hızlı, kullanıcı dostu 
(kullanımı kolay, aranan bilgilere kolay ulaşılabilen); 
açık ve kolay anlaşılır şekilde düzenlenmiş küme 
bilgileri (kümenin ana sektörü, misyonu, vizyonu, 
stratejisi, hizmetleri ve rekabetçi üstünlükleri); güncel, 
sık sık yenilenen.  

� Sosyal Medya ve Küme Ağları: XING, LinkedIn, 
facebook, twitter, Avrupa Küme İşbirliği Platformu 
(www.clustercollaboration.eu), Avrupa Küme 
Yöneticileri Kulübü (www.cluster-
excellence.eu/club.html), TCI (The Competitiveness Institute) network (www.tci-network.org). 

� Bülten: Elektronik ortamda hazırlanıp, kişilere doğrudan e-posta ile ulaştırılmalı, aylık veya 3 
aylık periyodlarla yenilenmelidir. Bültende sadece küme tanıtımına yönelik içerik ilgi 
çekmeyeceği gibi itici olarak nitelendirilme riski de taşır. Bu yüzden kümeyi ilgilendiren 
gelişmeler, yaklaşan etkinlikler, devam eden projeler, ortaklar, sektördeki yenilikler hakkında 
kısa haberler ve ilgi çekebilecek bilgilere de yer verilmesi önerilir. Haberler özet metinler 
halinde, kısaca verilmelidir; daha ayrıntılı bilgi için referanslar veya bağlantılara (linklere) 
yönlendirme yapılabilir. Sayfa tasarımının çekici ve kolay okunabilen bir tarzda yapılmasına 
dikkat edilmeli, çok fazla yazı, renk, şekil kullanımından kaçınılmalıdır. Bülten, network 
haritasındaki tüm gruplara iletilmelidir. 

� Dergi: Küme, küme üyeleri ve sektör hakkında bilgi içermeli, ayrıca her sayıda bir ana tema 
olmalı, röportaj ve araştırma sonuçları içerebilir, network haritasındaki gruplara dağıtılmalı, 
ayrıca fuar, sponsorluk, proje toplantısı, vb. etkinliklerde katılımcılara dağıtılmalı, 4-24 sayfa 
arasında değişebilir, 3 veya 4 aylık periyodlarla basılabilir, ücretsiz dağıtılmalı. Dağıtım 
yerlerine göre hangi dil(ler)de hazırlanacağı belirlenmeli, kullanılan lisanın gramer, yazım, imla 
ve tarz açısından doğru ve profesyonel olduğundan emin olunmalı. Küme üyelerinin tanıtımına 
destek olacak içeriğe de yer verilmeli. 

� Kişisel Bağlantılar: Tanıtımın en etkili araçlarından biridir. Görüşme öncesi titiz bir hazırlık 
gerektirir (verilecek mesajlar, kümenin sunabilecekleri ve talepleri,  önceden çalışılmalı, 
verilecek basılı malzeme dikkatle hazırlanmalıdır). Kişisel bağlantılar tanıtım amacıyla 
kullanılırken kazan/kazan prensibiyle hareket edilmeli ve karşı tarafın muhtemel bir 
işbirliğinden nasıl faydalanacağı açık ve gerçekçi şekilde anlatılmalıdır. URGE Destekleri 
kapsamında yer alan ön heyet desteği, kişisel ilişkilerin geliştirilmesine de katkı 
sağlamaktadır15. 

� Konferans, Panel, Kongre, Fuar vb. Ortamlar: Tanıtımın hedef kitlesini bir araya getiren, 
sektör, proje, küme temalı bu tür etkinlikler kümenin tanınırlığı için ideal ortamlardır. Oldukça 
kısa bir zaman diliminde, nispeten düşük maliyetlerle, çok geniş bir kitleye ulaşma, kişisel 
ilişkiler kurma ve network’ü genişletme olanağı sunar. Bu tür etkinliklere sponsorluk, kümenin 

                                                        
15  T.C.Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği, 3. Bölüm - Madde 14/3: 
“Onaylanan yurt dışı pazarlama programlarında program faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca ön 
heyet düzenlenebilir.  
Ön heyet ve yurtdışı pazarlama programı kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı veya proje ortağı iş 
birliği kuruluşu çalışanı) 2 (iki) kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamındadır”.	  

Tanıtım ve Halkla İlişkiler için 
kullanılacak araçlar ve 

faaliyetlerin en uygun bileşimi, 
kümenin tanıtım hedefleri, 
tanıtım yapacağı gruplar, 

aktarmak istediği mesajlar ve 
iletişim tarzına göre 

tasarlanmalıdır. 
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etkinlik boyunca “spot altında” olmasını sağlayacaktır. Sponsorluk paketleri maliyet açısından 
kademe kademe hazırlanır ve bazen paketin içeriği pazarlığa tabi olabilir. Ayrıca bu tür 
etkinliklere küme yönetiminden veya küme üyelerinden bir konuşmacı ile katılmak etkin bir 
tanıtım, tanınırlık ve imaj geliştirme yöntemi olarak kullanılır. Fuar’a küme olarak katılımlarda 
stant dizaynı, promosyon malzemeleri, kullanılacak tanıtım materyali dikkatle ve profesyonelce 

hazırlanmalıdır. Stant görevlilerinin temel bilgilere sahip 
olduğundan, kümenin web sitesinin fuar sırasında ulaşılabilir 
ve güncel durumda olduğundan emin olunmalıdır.    

� Stratejik İşbirlikleri ve (Uluslararası) Projeler: 
Kümenin neler yaptığı, ortaklık kapasitesi ve işbirliği 
durumunda sunabileceği faydaları gerçekçi bir şekilde 
yansıttığı için inandırıcı ve etkileyici bir tanıtım aracıdır. 

� Üye/Ürün Kataloğu: Kümenin / küme üyelerinin 
sağladığı ürün ve hizmetler hakkında bilgiler içermeli, Küme üyeleri (aramayı kolaylaştırmak 
amacıyla) alfabetik olarak sıralanmalıdır. Ürün veya alt sektörlere göre gruplandırma 
yapılabilir. Hem basılı hem CD olarak hazırlanmalı, ayrıca web sitesi altında online ve mobil 
olarak ulaşılabilir olmalı.  

� Basın: Kümenin basında yer alması için faaliyetlerin haber değeri taşıması gerektiği bilinen bir 
gerçektir, ancak tek başına yeterli değildir. Diğer haberlerin arasından sıyrılıp öne geçmek için 
küme yöneticisinin; basınla ilişkiler, kişisel bağlantılar, zamanlama ve doğru anlatımın yanında 
mutlaka dikkat etmesi gereken başka unsurlar da vardır;  
 
o Yerel ve ulusal basından gazetecilerin irtibat bilgilerini edinin.  
o Haberleri, fotoğrafları, yazıları, basın bültenlerini saklayacağınız bir basın dosyası 

oluşturun. 
o Küme etkinlikleri için basın mensuplarına kişiye özel davetiye gönderin.  
o Küme dergisinde basın mensuplarını da makale yazmaya davet edin.  
o Basın mensuplarını etkinliklerde moderatör olarak kullanarak ilgilerini kümeye çekin.  
o Küme etkinlikleri, küme stratejilerinin veya küme yol haritasının ilanı, eğitimler, 

ödül/sertifika törenleri, işbirliği projelerinin açılışı/kapanışı, uluslararası heyet ağırlama 
gibi olaylar için basın bültenleri hazırlayın veya basın toplantıları düzenleyin. 

o Sektörel dergilerde veya gazetelerin sektör eklerinde reklam verin, makale veya röportaj 
ile katkıda bulunun.  

7. Adım: Zaman Planı, Sorumlular ve Bütçe 

İdeal olan uygulamada, yukarıda açıklanan adımların birbirini takip etmesi beklenirken, koşullara göre 
bazen sıralama değiştirilebilir veya adımlar eş-zamanlı gerçekleştirilebilir. Zamanlama, tanıtımın 
etkinliği açısından oldukça büyük önem taşır ancak faaliyetlerin gerçekleşmesi kümenin finansal 
durumu ile de yakından ilişkilidir.  
 
Bu nedenle tanıtım / halkla ilişkiler planı oluşturulduktan sonra her adımı içeren genel zaman planı ve 
tahmini bütçe oluşturulmalıdır. Ayrıca her bir adım veya faaliyet için, o adımın gerçekleştirilmesinden / 
takibinden sorumlu kişi de belirlenmelidir. Ek 3’de örnek bir zaman planı/bütçe verilmiştir.    
  

Kümenin tanıtım / halkla ilişkiler 
planı oluşturulduktan sonra her 
adımı içeren genel zaman planı, 
sorumlu kişi(ler) ve tahmini bütçe 

oluşturulmalıdır. 
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8. Adım: Değerlendirme 

Kümenin tanıtım / halkla ilişkiler planı için ölçülebilir hedefler ve bunlara bağlı değerlendirme kriterleri 
oluşturulmalıdır.  Örnek değerlendirme kriterleri: 

� Yurtdışından küme ile temasa geçen potansiyel ortak sayısı 
� Basında yer alma sayısı ve sıklığı 
� Web sitesinin güncellenme sıklığı 
� Web sitesinin günlük ortalama ziyaretçi sayısı (yurt içinden ve yurt dışından). 
� Network haritasında yer alan gruplar ile temas kurma sıklığı 
� Plana göre katılım gösterilen uluslararası etkinlikler 
� E-bültenin ve derginin yayınlanma sıklığı ve düzenli olup olmadığı (örneğin her ay mı, yoksa 

bazen iki haftada bir, bazen iki ayda bir mi yayınlanıyor?) 
� E-bültenin ve derginin gönderildiği kişi sayısı 
� Kümenin referans gösterildiği ve atıfta bulunulan yayın sayısı, vb. 

 
Belirli aralıklarla tanıtım planının etkinliği ölçülmeli ve gerek görüldüğü zamanlarda planda değişiklikler 
yapılmalıdır. 
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13. Kümeler Firmaların Uluslararası 
Faaliyetlerini Nasıl Destekler? 

Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan kümelerde, küme yönetimlerinin uluslararasılaştırma 
konusunda gerçekleştireceği faaliyetler, firmaların ihracat yapması ve yeni uluslararası pazarlara 
girmesi için büyük önem taşımaktadır. Bunun temel 
sebeplerinden bir tanesi KOBİ’lerin özellikle uluslararası 
pazarlar ile ilgili bilgiye ulaşmak, bunları analiz etmek, hedef 
pazarları belirlemek, strateji geliştirmek, hedef pazarlardaki 
potansiyel müşterilere ulaşmak en önemlisi bu işler için 
zaman ve maddi kaynak ayırma konusundaki geleneksel 
sıkıntıdır. Firmalar kendi başlarına yeterince yapamadıkları 
faaliyetlerin küme yönetimleri tarafından gerçekleştirilmesini 
bekler. Dolayısıyla bu tür uygulamalar, bütün küme geliştirme 
faaliyetleri arasında, firmalar açısından en fazla göze 
çarpanlarıdır.  
 
Her kümenin ihtiyaçları ve odak konuları birbirinden farklı 
olmakla beraber, genellikle küme yönetimlerinin firmaların 
uluslararası faaliyetlerini desteklemek için gerçekleştirdikleri 
faaliyetler altı ana başlık altında toplanabilir. Bunlar aşağıda 
sıralanmaktadır:  
 

� Potansiyel pazarları ve hedef pazarları tespit etmek, bunlarla ilgili ön bilgileri toplamak ve 
firmaları bilgilendirmek, 

� Ortak tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu veya organizasyonu,  
� Firmaların teknolojik ve ticari işbirliği yapabileceği kümelerle işbirliği ağı (network) oluşturmak 

ve söz konusu networkleri firma düzeyine indirgemek, 
� Sektördeki güncel eğilimleri takip etmek ve firmaları bilgilendirmek, 
� Nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin temini, 
� Finansman temini. 

 
Potansiyel pazarları ve hedef pazarları tespit etmek, 
bunlarla ilgili ön bilgileri toplamak ve firmaları 
bilgilendirmek, mevcut durum itibarı ile Türkiye’deki birçok 
kümenin ilk uygulamalarından biri haline gelmiştir. Burada 
özellikle T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Tebliği kapsamında sağlanan desteğin büyük etkisi olmuştur. 
Firmaların hepsi ihracat konusunda oldukça istekli olmasına 

rağmen çoğu zaman sadece ne yapacaklarını bilemediklerinden bu isteklerini sonraki dönemlere 
ertelemekte veya çekingen davranmaktadırlar. Küme yönetimleri tarafından gerçekleştirilen 
profesyonel çalışmalar neticesinde potansiyel pazarların ve hedef pazarların belirlenerek sonuçların 

Firmalar kendi başlarına 
yeterince yapamadıkları 

faaliyetlerin küme yönetimleri 
tarafından gerçekleştirilmesini 

bekler. 

� Potansiyel pazarları ve hedef 
pazarları tespit etmek, bunlarla 
ilgili ön bilgileri toplamak ve 
firmaları bilgilendirmek,  

� Ortak tanıtım faaliyetlerinin 
koordinasyonu veya 
organizasyonu, 

� Sektördeki güncel eğilimleri 
takip etmek ve firmaları 
bilgilendirmek, 

� Firmaların işbirliği yapabileceği 
kümelerle network oluşturmak 
ve söz konusu networkleri firma 
düzeyine indirgemek. 
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paylaşılması, firmaların iş planlarında uluslararası faaliyetlerin ön plana çıkması için gerekli 
motivasyonu sağlamaktadır. 
 
Küme yönetimi tarafından uluslararası pazarlardaki ortak tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu 
veya organizasyonu firmaların zaman ve finans sorunlarını ortadan kaldırır. Ortak fuar katılımları, 
küme yönetimlerinin çok çaba sarf ettiği ancak firmaların çok ilgisini çeken faaliyetlerdir. Sektörün 
önde gelen fuarlarına bireysel katılım çok maliyetli olduğundan, firmalar genellikle sadece ziyaretçi 
olarak katılmaktadırlar. Ancak küme yönetimi tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar sonucunda 
Türkiye’deki birçok kümede, fuara katılım sağlayan firmaların sayısının birkaç kat arttığı gözlenmiştir.  
 
Yabancı dilde ortak tanıtım broşürleri, ortak tanıtım filmleri, ortak ürün katalogları, ortak tanıtım 
faaliyetlerinin diğer örnekleridir. Firmaların bireysel broşür veya katalog yaptırma konusunda ciddi bir 
sorun yaşadıkları söylenemez. Ancak iyi hazırlanmış ortak tanıtım materyalleri, müşterilerin gözünde 
daha büyük etki yaratmakta ve sonuç odaklı geri dönüşlerin sayısı artırmaktadır. Bir sektördeki ürün 
ve hizmetleri tedarik edebilecekleri birçok alternatifin yer aldığı tanıtım materyallerinin bireysel tanıtım 
materyallerine göre potansiyel müşterilerin kitaplıklarında daha kalıcı olduğu bir gerçektir. Ayrıca 
potansiyel müşteriler, sadece bir firma ile işbirliği yapmak için bölgeye gelmeyi zaman kaybı olarak 
değerlendirirken, aynı sektördeki bir çok firmayı çatısı altında toplayan bir işbirliği kuruluşu ile muhatap 
olmayı daha verimli bulmaktadır. Küme yönetimlerinin dikkate alması gereken şeylerden biri de, küme 
tanıtımı ile küme firmalarının tanıtımı için hazırlanacak materyali birbirinden ayırmaktır. Kümeyi diğer 
kümelere, kurumlara ve ağlara tanıtmak için hazırlanacak materyalde kümenin kendi icraatları ön 
planda yer alırken, küme firmaları için hazırlanacak ortak tanıtım materyalinde firmalar ve firmaların 
ürünleri yer almalıdır. Zira potansiyel müşterinin gözünde, küme yönetiminin icraatlarından çok 
firmalar, firmaların özellikleri ve ürünlerinin ne olduğu önemlidir.    
 
Sektördeki güncel eğilimleri takip eden ve firmaları bilgilendiren kümeler, firmaların stratejik 
yönetim yeteneklerini ve rekabet güçlerini artırırlar. Hatta dünya çapında bilinen başarılı kümelerin 
gelecek trendlerini öngörerek firmalarını hazırlamak için oldukça büyük çabalar sarf ettiği bilinmektedir. 
Bazı kümelerin ise özellikle teknolojik trendleri takip etmek için firmalarda kapasite oluşturmaya 
odaklandıkları görülmektedir. Bunun en somut örneği patent veritabanlarının kullanılması konusunda 
firmalara eğitim ve danışmanlık sağlanmasıdır. 

Firmaların teknolojik ve ticari işbirliği yapabileceği kümelerle network oluşturmak ve söz 
konusu networkleri firma düzeyine indirgemek, küme yönetimleri için çok vakit alan ve 
“networklerin firma düzeyine indirgendiği” zamana kadar genellikle farkında olmadıkları faaliyetlerdir. 
Uluslararası networklerin oluşturulması çok zaman alır. Ancak son yıllarda özellikle küme yöneticilerini 
(koordinatör, müdür, vb.) bir araya getiren etkinliklerin ve internet ortamındaki ağların sayısı kayda 
değer şekilde artmıştır.  
 

Küme yönetiminin sektörel trendleri takip etmesi, sektörün geleceği konusunda fikir yürütülebilmesi ve firmaları bu 
gelişmelere hazırlanması ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Yakın zamanda Çelik İhracatçıları Birliğinde 
yaşanan bir olay, bu konuda iyi bir örnek teşkil etmektedir. Küme yetkililerinin katıldığı bir konferansta sektörün 
çok önemli bir girdisi olan hurda konusunda halen net ithalatçı olan Çin’in yakın gelecekte ihracatçı olacağı 
vurgulanmıştır. Sektörün tedarik trendleri açısından büyük önem taşıyan bu öngörü, küme üyeleriyle paylaşılarak 
ön hazırlık yapmaları önerilmiştir. 
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Network oluşturmak, tanışmak veya bilgi edinmek anlamına gelmez. Küme yöneticilerini bir araya 
getiren etkinliklere katılmak veya internet ortamındaki ağlara kayıt olmak sadece başlangıçtır. 
İşbirlikleri geliştirmek için bir portföy oluşturmayı sağlar. “Gitmediğin yer senin değildir” prensibinden 
yola çıkarak kümenin işbirliği yapmak istediği konularda potansiyeli olduğu öngörülen yerlere küme 
firmalarının da katıldığı küçük ön heyetler düzenlenmelidir. 
 
Çoğunlukla küme yönetimleri uluslararası networklerini ticari işbirliği konusuna odaklandırmaktadır. 
Teknolojik veya kümenin değer zincirini güçlendirmeye yönelik işbirlikleri de en az ticari işbirlikleri 
kadar önemlidir ve küme yönetimleri tarafından dikkate alınmalıdır. Ancak küme yönetimlerinin 
sektördeki ürünlerin teknolojisi ve üretim yöntemleri ile ilgili 
teknik bilgi seviyesinin oldukça yüksek olması gereklidir. 
Örneğin mobilya, seramik, tekstil, mutfak eşyası, ayakkabı vb. 
tasarım konusunun ön planda olduğu sektörlerdeki kümeler için 
yurt dışındaki bir tasarım kümesi ile işbirliği geliştirmek, ticari 
işbirliğine göre oldukça fazla katma değer sağlayabilir. Ya da 
sağlık ekipmanları kümesi için yurt dışındaki bir sağlık 
teknolojileri araştırma enstitüsü veya otomotiv yan sanayi 
kümesi için yurt dışındaki bir metal şekillendirme ve ısıl işlem 
araştırma merkezi ile işbirliği geliştirilmesi düşünülebilir.    
 
Küme üyesi firmaların uluslararası faaliyetler gerçekleştirebilmesi için asgari seviyede bir altyapıya 
sahip olmaları gerekmektedir. İhracat, uluslararası ticaret, uluslararası pazarların gerektirdiği 
sertifikasyon, lisans anlaşmaları, sınai mülkiyet hakları vb. birçok konuda, küme üyesi firmaların 
ihtiyaçlarına göre küme yönetimi tarafından temin edilecek nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
firmalardaki asgari altyapının tesis edilmesine yardımcı olacaktır. Büyük iller dışındaki illerde faaliyet 
gösteren sektörlerin rekabet analizlerinde, bölgede nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 
olmaması önemli bir rekabet dezavantajı olarak ortaya çıkmaktadır. Küme yönetimlerinin koordinasyon 
ve organizasyonunda gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri, küme üyesi firmaların ihtiyaç 
duydukları nitelikli hizmeti daha uygun fiyata temin etmesini sağlayacaktır. Küme yönetimleri, 
firmaların uygun fiyatlıdan çok nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetine değer verdiklerini 
unutmamalıdır.   
 
Küçük ve orta ölçekli firmaların ağırlıklı olduğu kümelerin yönetimlerinin, firmaların uluslararası 
faaliyetleri için finansman temini, kümenin uluslararasılaştırılmasını hızlandıracak en önemli 
faktördür. Bu konuda özellikle Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği, 
küme yönetimleri tarafından sıkça kullanılmaktadır. Tebliğ’de tanımlanan işbirliği kuruluşunun 
koordinasyonu altında hazırlanacak projeler ile uluslararasılaştırma konusundaki birçok faaliyet yüksek 
hibe oranları ile desteklenmektedir. Küme yönetimleri, kümelere uygun destek programlarını yakından 
takip etmeli ve küme ihtiyaçlarına göre hazırlayacakları başvurular ile firmaları yararlandırmalıdır. 
 

Network oluşturmak, tanışmak 
veya bilgi edinmek anlamına 

gelmez. Küme yöneticilerini bir 
araya getiren etkinliklere 

katılmak veya internet 
ortamındaki ağlara kayıt olmak 

sadece başlangıçtır. 
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14. Uluslararasılaşmada Başarı Düzeyinin 
Ölçülmesi 

Uluslararasılaşma planı çerçevesinde gerçekleştirilen her bir 
faaliyet ve projenin çıktıları izlenmeli ve başarısı ölçülmelidir. 
İzleme zaman alıcı ve tekrarlanması gereken bir faaliyet olduğu 
için izleme kriterleri somut ve kolay toplanabilir verilerden 
oluşmalıdır. Hiç şüphesiz uluslararasılaşma faaliyetlerinin en 
somut başarı kriterleri, küme aracılığıyla girilen yeni pazar 
sayısı ve firmaların ihracat cirosundaki artıştır. Bunun yanında, 
tasarlanan uluslararasılaşma faaliyetlerinin özelliğine göre 
farklı kriterler üzerinden değerlendirme yapılabilir.  
 
Başarının ölçümünde kullanılacak referans noktası belirlenmiş hedeflere ulaşma düzeyi, yani 
“beklentileri karşılama” düzeyidir. Bu nedenle başarıyı ölçmek için küme organizasyonunun ve 
üyelerinin beklentileri netleştirilmeli, uluslararasılaşma stratejisi ve eylem planında yer alan her bir 
faaliyetin hedefi belirlenmeli ve yazılı olarak ifade edilmelidir. Beklentiler “satışların artması, yeni 
bağlantılar kurulması, inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi” gibi soyut kavramlardan ziyade mümkün 
olduğunca somut, ölçülebilir, rakamsal kavramlarla ve zaman sınırı ile birlikte ifade edilmelidir. Ancak 
rakamsal (kantitatif) olarak ifade edilmesi mümkün olmayan beklentiler için kalitatif başarı göstergeleri 
de kullanılması gerekebilir. Müşteri memnuniyet düzeyi, kurulan bağlantıların küme üyelerine faydası, 
düzenlenen eğitimlerin firmaya katkısı gibi göstergeler, ilgili faaliyetin hedef kitlesi ile yapılacak 
anketlerle ölçülebilir. 
 
Aşağıda farklı gelişim düzeylerindeki kümeler için bazı başarı ölçütleri sunulmuştur. Bu tabloda 
sunulan ölçütler örnek olarak verilmiş olup, kümelerin ve uluslararasılaşma faaliyetlerinin özelliğine 
göre tasarlanmış farklı ölçütler üzerinden değerlendirme yapmak mümkündür.  
  

Hiç şüphesiz uluslararasılaşma 
faaliyetlerinin en somut başarı 

kriterleri, küme aracılığıyla 
girilen yeni pazar sayısı ve 

firmaların ihracat cirosundaki 
artıştır. 
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Başlangıç düzeyi Gelişmekte olan Olgun 

Küme koordinatörü istihdam 
edilmesi 

Hedef pazarların belirlenmesi ve 
Pazar araştırmasının 
tamamlanması 

Uluslararası ticari fuara küme 
organizasyonu olarak katılım 
sağlanması /ortak stant açılması 

Küme yönetim organizasyonunun 
kurulması 

Küme için ihtiyaç analizi yapılması Hedef ülkeleri içeren heyet gezisi, 
eşleştirme faaliyeti, heyet ağırlama 

Küme iş planı ve uluslararasılaşma 
stratejisinin oluşturulması 

Çok ortaklı uluslararasılaşma 
projesine katılım 

Yurtdışı yayınlarda veya basında 
yer alma sayısı 

Küme web sitesi oluşturulması Uluslararası küme etkinliklerine 
katılım sağlanması 

Proje bazlı ortaklık yapılan yurtdışı 
küme sayısı 

Küme için ihtiyaç analizi yapılması Ortak tanıtım faaliyetleri sayısı Dahil olunan uluslararası küme ağı 
sayısı 

Küme için basılı tanıtım materyali 
oluşturulması 

Bir yıl içinde ihracata başlayan 
küme üyesi firma sayısı 

Küme genelinde firmaların ihracat 
satış gelirlerinin toplam artış oranı 

Küme üyeleri için ortak tanıtım 
materyali oluşturulması 

Küme üyeleri için düzenlenen 
eğitim sayısı 

Düzenlenen uluslararası küme 
etkinlikleri 

Küme üyelerinin küme hakkında 
farkındalık düzeyi 

Küme üyelerinin küme 
faaliyetlerinden memnuniyet düzeyi 

Küme üyelerinin küme 
faaliyetlerinden memnuniyet düzeyi 

Tablo 4: Farklı Gelişim Düzeylerindeki Kümeler İçin Örnek Başarı Ölçütleri 
 
Küme faaliyetlerinde genel başarı düzeyinin ölçülmesi konusunda ayrıntılı bilgi, bu rehber içinde yer 
alan Performans Değerlendirme ve İzleme Kitapçığında yer almaktadır.  
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15. Sonuç ve Değerlendirme 

Kümeler için dört temel ortak rekabet alanından biri olan uluslararasılaşma, küme ve küme üyeleri için 
değer yaratma amacı taşıyan, yurtdışı ile ilişkili her türlü iş aktivitesini kapsamaktadır.  
 
Günümüzde işbirliği ağlarının rekabet edebilirlik açısından önemi hızla artmaktadır. Öyle ki artık belirli 
bir coğrafya içindeki firma ve kurumların bir araya gelerek kümelenmesi de yetersiz kalmakta, 
kümelerin dahi uluslararası alanda ağlarının genişletmeleri gerekmektedir. Kümelerin ürün ve 
hizmetleri ne kadar güçlü ve rekabetçi olursa olsun, birlikte hareket etmeyen, uluslararası platformda 
yeterince tanınmayan ve bilgi alışveriş yapmayan kümeler, bunları bir stratejik plan çerçevesinde 
yerine getiren kümelerin gerisinde kalmaktadır.  
 
Bu Kılavuzda açıklanan yöntemler, kümelerin uluslararasılaşma stratejisinin hazırlanması ve küme 
tanıtımı konusunda genel bir çerçeve sunmakta olup aşamalar ve yöntemler her bir kümenin kendi 
kapasitesi ve öncelikleri doğrultusunda tasarlanmalıdır.  
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16. Ekler 
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EK 1. Kümeler için Ön Değerlendirme 
KÜMENİZ ULUSLARARASILAŞMA FAALİYETLERİ İÇİN HAZIR MI?  

Küme Hakkında Temel Bilgiler:  
 

� Kümenin adı:  
� Adresi:  
� İletişim kurulacak kişi (Adı / Görevi):  
� İletişim bilgileri:  
� Küme organizasyonunun kuruluş tarihi:  
� Organizasyonun türü (dernek, şirket, vb.):  
� Küme organizasyonunda çalışan kişi sayısı:  
� Küme içinde yer alan sektör(ler):  
� Kümenin coğrafi sınırları:  
� Ana faaliyetleri:  
� Kümenin ve küme firmalarının güçlü ve rekabetçi olduğu yanları:   
� Bağlantıda olduğu ulusal ve uluslararası ağlar, kurum ve kuruluşlar:  
� Yıllık geliri ve gelir kaynakları (üyelik aidatları, projeler, destekler, vb.): 
� Geçmiş 3 yıl içinde alınan devlet destekleri (hibe ve krediler):  
� Toplam yönetim giderleri:  

 
Ortaklık / İşbirliği Beklentileriyle İlgili Bilgiler:   
 

� Kurulmak istenen bağlantının türü (ortaklık, satış, tedarik, işbirliği, proje ortaklığı, vb.)?  
� Hedeflenen coğrafi alan: 
� Hangi lisanlarda iletişim kurulabilir (lütfen lisan düzeyini de belirtiniz)?  
� Hangi lisanlarda yazılı bilgi mevcut (web sitesi dahil)?  
� Planlanan/beklenen zaman aralığı: 

 
Ön Değerlendirme Soruları  
 
Aşağıdaki soruları, mevcut duruma göre yanıtlayınız ve her bir soruya 1-5 arası puan veriniz.  
 
1. Başlangıç düzeyinde. Sadece en temel koşullar karşılanmış durumda / koşulların hiçbiri 

karşılanmamış.  
2. Temel düzeyde. Bazı koşullar karşılanmış durumda, ama düzeltilmesi gereken çok nokta var.  
3. Uygun.  Güçlü yanlar, zayıf yanlardan biraz daha fazla.   
4. İyi. Güçlü yanlar, zayıf yanlara fazlasıyla ağır basıyor.  
5. Çok iyi. Bu konuda çok az eksiğimiz var ve düzeltilmesi gereken bir şey yok.  
 
G/S - Geçersiz soru (soru bu küme için uygun değil) 
 
Her bir soruyu puanladıktan sonra bu puanın gerekçesini gösteren örnekleri sorunun altındaki boşluğa 
yazınız.  

1. Kümenin Uluslararasılaşma Girişimlerini de İçeren Kapsamlı bir Stratejinin Olması ve Küme 
Yönetiminin Gerekli Kaynakları (Zaman, Bilgi, Para vb.) Ayırmaya Kararlı Olması 
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Soru 1.A – Küme yönetimi uluslararasılaşma için gereken temelleri oluşturdu mu?  

Örneğin:  

� Güncel küme haritası  
� Küme üyeleri ve paydaşları tarafından kabul görmüş bir küme stratejisi ve eylem planı var. 
� Küme yönetişim yapısı oluşturulmuş ve işlemekte 
� Ana mali kaynaklar tanımlı  
� Aktif çalışan bir küme yöneticisi var  
� Küme yöneticisine bağlı çekirdek ekip var.  

Soru 1.B – Küme uluslararasılaşma için gereken kritik kütleye ulaştı mı? 

� Küme faaliyetlerine aktif katılım gösteren firma sayısı  
� Kümedeki yükseköğrenim kurumları sayısı,  
� Destekleyici sektörlerdeki firma sayısı  
� Eğitim ve danışmanlık (kümenin ihtiyaç duyduğu spesifik alanlarda uzman) hizmet 

tedarikçilerinin sayısı  

(Kritik kütle için gereken rakamlar kümenin çekirdek sektörüne ve gelişmişlik düzeyine göre 
değişebileceği gibi kümenin uzmanlık düzeyine göre de farklılık gösterebilir.)  

Soru 1.C – Kümenin uluslararasılaşma planı, daha kapsamlı bir küme gelişim planının (stratejik plan / 
iş planı) bir parçası mı?  

Küme gelişim planı / stratejik plan / iş planı aşağıdaki başlıkları içermelidir:  

� Vizyon – iyi tanımlanmış ve akılda kalıcı  
� Stratejiler – Vizyona nasıl ulaşılacağını tanımlayan ana sıçrama taşları  
� Hedefler – Kümenin bu stratejiler doğrultusunda ulaşmak istediği hedefler zaman sınırı olan, 

özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler mi? 
� Eylem Planı – Stratejilerin nasıl uygulamaya konulacağı dair eylem planı var mı?   
� Uluslararasılaşma – ana stratejilerde, ana hedeflerde ve eylem planı içinde yer verilmiş mi?  
� Güncelleme – Plan yakın zamanda gözden geçirilmiş ve güncellenmiş mi?  

Soru 1.D – Küme yöneticisi 12 ay içinde uluslararasılaşma planını uygulamak için gereken zamanı 
ayırabilecek mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:  

� Planını uygulamak için ne kadar zaman ayırılması gerektiği konusunda çalışma yapıldı mı? 
� Yenilikçilik ve kümeyi destekleyici diğer yeni faaliyetlerin kaydı tutuluyor mu? (Küme için yeni 

bir faaliyetin uygulamaya alınması ve yürütülmesi konusunda deneyim var mı?) 
� Kümenin genel iş planı için gereken zamanın ne kadarı uluslararasılaşma planına ayırılacak? 

Diğer önemli ve gerekli küme faaliyetleri için de zaman planlaması yapılmış mı?  
� Yönetim ekibi bu zaman planının farkında mı? Planın aksamadan uygulanmasını sağlamak 

için gerektiğinde roller ve görevler değiştirilebilecek mi?  
 

Soru 1.E – Küme, uluslararasılaşma planını doğru yönetmek için gereken bilgiye sahip mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız: 

� Liderlik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir faaliyet geçmişte yapılmış mı veya 
öngörülmekte mi?  
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� Uluslararasılaşma faaliyetlerinin kaydı tutulmakta mı?  
� Sahip olunan iş deneyimi  
� Sahip olunan uluslararasılaşma deneyimi 

Soru 1.F – Kümenin uluslararasılaşma girişimi için detaylı eylem planı var mı?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Yazılı uluslararasılaşma stratejisi ve eylem planı (zaman sınırı, sorumlular ve bütçe detayında)  
� Bu işe atanmış (planın uygulanmasından sorumlu olacak) deneyimli bir yönetici    
� Sistematik araştırma ve analizler  
� Benzer kümelerin analizi  
� Uluslararasılaşma, kümenin gelişimi için anahtar role sahip  

Soru 1.G – Kümenin finansal durumu 12 aylık uluslararasılaşma planını uygulayacak kadar güçlü mü?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Güncel gelir-gider ve nakit akış tabloları  
� 12 aylık projeksiyonlarda gelirler giderleri karşılayacak yeterlilikte  
� Nakit akışı sorunsuz – gelirlerin tahsilat zamanları ile giderlerin ödeme zamanları dengede  
� Borçların geri ödemelerinde zaman ve miktar açısından sorun görünmüyor  

Soru 1.H – Küme yeterince dinamik mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Küme içinde ve küme dışındaki bağlantıları da içeren etkin ağlar  
� Küme üyeleri arasındaki işbirliğinin düzeyi ve derinliği  
� Küme dinamikleri üzerine yapılmış çalışmalar  

2. Küme Üyesi Firmaların Beklentilerinin, İhtiyaçlarının ve Fırsatlarının Açık ve Net Olarak 
Tanımlanması 

Soru 2.A – Küme üyesi firmaların ve diğer kurumların ihtiyaçları spesifik olarak tanımlanmış mı?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Kümedeki bilgi eksiklikleri analiz edildi mi? Olası bir işbirliğinde, karşı taraftan hangi konularda 
bilgi, deneyim veya know-how transferi hedefleniyor?  

� Olası bir işbirliği, söz konusu küme (veya küme üyeleri) için hedeflenen pazarlarda hangi 
fırsatları doğurur?  

� Kümedeki altyapı eksiklikleri analiz edildi mi? (Planlanan uluslararasılaşma girişiminin başarılı 
olması için gereken ancak kümede henüz mevcut olmayan altyapı – örneğin pilot işletme, 
laboratuvar, kuluçka merkezi, üretim altyapısı, vb.) 

	  

Soru 2.B – Küme üyesi firmaların hedeflenen uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini 
sağlayacak üstünlükleri belirlenmiş mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Markalaşma, yaratıcılık ve yenilikçilik kapsamında rekabet üstünlüğü sağlayan unsurlar  
� Pazar konumlanması, segmentasyon ve markalaşma açısından yaratılan (yaratılması olası) 

farklılık  
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� Maliyet bazlı rekabet üstünlüğü  
� Yasal koruma altına alınmış, tescillenmiş tasarım, marka, patent, vb.  
� Kısa zamanda kopyalanması zor, bilgiye dayalı bir değer üretiliyor mu?  

Soru 2.C – Küme üyelerinin ürün ve hizmetleri, hedeflenen uluslararası pazarlardaki standartları 
karşılıyor mu? – veya karşılayacak hale getirilebilir mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Firmanın ürün/hizmet stratejisi var, standart ürün/hizmetlerin ihtiyaca uygun olarak 
değiştirilmesi mümkün.  

� Hedef pazarlardaki standartlar, belgelendirme ve akreditasyon gereksinimleri hakkında bilgi ve 
farkındalık var.  

� Gerek kültürel farklılıklar hakkında, gerekse kültürel engellerin nasıl aşılacağına dair bilgi ve 
farkındalık var.  

� Hedeflenen ülkenin dilinde etiket ve dokümantasyon hazır  
� Mevcut ürün sorumluluğu sigortası, ürün garantisi ve zarar tazmin koşulları uluslararası 

pazarları kapsamakta.  
� Ürün/hizmete veya bunların pazarlanmasına, satışına, kullanımına ilişkin genel hükümler ve 

koşullar uluslararası pazarları kapsamakta.  

Soru 2.D – Ürün ve hizmet için uluslararası pazarlarda yerel teknik destek sağlanabilecek mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Hedef pazarlardaki standartlar, belgelendirme ve akreditasyon gereksinimleri hakkında bilgi ve 
farkındalık var.  

� Gerek kültürel farklılıklar hakkında, gerekse kültürel engellerin nasıl aşılacağına dair bilgi ve 
farkındalık var.  

� Yerel dilde (hedef pazarın) teknik dokümantasyon hazırlanmış,  
� Yerel dilde teknik hizmet / destek verilebilir.   
� Hedef pazarla aradaki saat farkının işlemleri etkilememesi için gerekli tedbirler alınmış.  
� Uzaktan iletişimin etkinliğini artırmak için teknolojik olanaklardan faydalanılıyor (internet, 

elektronik imza, internet üzerinden konuşma, tarayıcı, vb.)  

Soru 2.E – Ürün ve hizmetlerin fikri mülkiyet hakları koruma altında mı?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Telif hakkı İngilizce’ye ve yerel dile çevrilmiş.  
� Telif hakları ve diğer fikri haklarla ilgili kurallar, işbirliği yapılacak kurumla gözden geçirilmiş, 

mutabakat sağlanmış ve bu anlaşma yazılı hale getirilmiş.  
� Kullanılacak marka, tasarımlar ve tasarım hakları hedef pazarda tescillenmiş/koruma altına 

alınmış  
� Gizlilik içeren bilgiler (veri tabanı, müşteri, fiyat, know-how, vb.) için gizlilik anlaşması 

hazırlanmış ve yerel dile çevrilmiş mi?  
� Internet alan adları alınmış mı?  

Soru 2.F – Kümeyle bağlantılı altyapı ve tesis olanaklarından hangileri uluslararası işbirliği 
faaliyetlerinde kullanılabilir?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   
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� Küme içinde geliştirilen yeni ürün ve teknolojilerin deneme üretimi için Pilot İşletme  
� Küme içinde yeni kurulan işletmeler için Kuluçka Merkezi  
� Teknopark  
� Ortak laboratuvar 
� Toplantı, ağırlama, vb. amaçlar için ortak kullanım alanları / tesisleri   

(Altyapı, burada verilen örneklerle sınırlı olmayıp, bazı kümelerde uzmanlaşmış özellikte 
altyapı olanakları olabilir.)  

3. Sistematik Yaklaşım 

Soru 3.A – Planlanan faaliyetler ve hedeflenen ortaklar işbirliği stratejisi ve amacı doğrultusunda mı 
seçildi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Faaliyetler ve ortaklar seçilirken hangi objektif kriterler kullanıldı?  
� Potansiyel işbirliği unsurlarının araştırması ve analizi yapıldı mı?  
� İhtiyaç ve taleple ilgili tarafsız ve kapsamlı bir değerlendirme yapıldı mı?  
� İşbirliği hedeflenen yerel pazarla ilgili bilgi toplandı mı?  
� Kültürel farklılıklar ve engeller dikkate alındı mı?  

Soru 3.B – Potansiyel ortaklar belirlendi mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Potansiyel ortaklar için uzun ve kısa listeler oluşturuldu mu?  
� İşbirliği hedeflenen yerel pazarla ilgili bilgi toplandı mı?  
� Kısa listedeki potansiyel ortaklar / ülkeler ziyaret edildi mi? Ön görüşme yapıldı mı?  
� Ortak adayları belirlenirken küme üyelerinin fikri alındı mı?  
� Uluslararası ortak arama konusunda destek veren veri tabanları, web siteleri, kurumlardan 

faydalanıldı mı? Elde edilen bilgiler analiz edildi mi? 

Soru 3.C – Hedeflenen uluslararası ortakların kültürüne uygun ve yerel dilde bir tanıtım programı 
yapıldı mı / planlanıyor mu?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi  
� Hedef ülkede tanınırlık, güçlü bir marka ve imaj  
� Küme üyelerinin referansları ve önceki çalışmalar  
� Hedeflenen ülkenin/bölgenin kültürüne dair bilgi / farkındalık  
� Hedeflenen ülkenin dili veya kullanılacak ortak iletişim diline hakimiyet düzeyi 
� Fuar, konferans, iş gezisi, çalışma ziyareti gibi konularda deneyim  
� Hedef ülkelerdeki ortakların anlayabileceği dilleri de içeren çok dilli güncel web sitesi 	  

4. Küme Organizasyonunun Kapasitesinin Uluslararası İşbirliğini Desteklemeye Yetecek Düzeyde 
Olması 

Soru 4.A – İnsan kaynağı, ekip, tesis, ekipman açısından operasyonel kapasite, planlanan 
uluslararası faaliyetleri yürütmeye yeterli mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   
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� Planlanan uluslararası faaliyetler için gerçekçi bir zaman/insan/kaynak etüdü yapılıp mevcut 
kapasite ile karşılaştırıldı mı? 

� Ekipmanlar ve teknolojik olanaklar modern ve güncel ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte mi?   
� Kapasiteyi artırmak gerekiyorsa buna yönelik plan yapılmış mı? (insan kaynağı dahil) 
� Kapasiteyi artırmak için gerekli finansal kaynak var mı? (bu soruya verilecek “evet” yanıtının 

gerçek rakamlarla desteklenmesi ve gerekçelendirilmesi gerekir) 
� Uluslararası faaliyetlerin geri dönüşü beklenenin üzerinde olursa ve kapasitenin hızla 

artırılması gerekirse, bunu yapabilecek yönetsel beceri, deneyim ve altyapı mevcut mu?  

Soru 4.B – Küme yöneticisi / çalışanları uluslararası ortaklarla ilişki kurabilecek ve taleplere yanıt 
verebilecek yeterlilikte mi?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Yabancı dil yeterliliği  
� Bilgisayar teknolojilerini kullanma ve iletişim bilgisi  
� Hedeflenen ülkelerde / bölgelerde bağlantıları var mı?  
� Uluslararası işbirlikleri konusunda gelebilecek taleplere / sorulara yanıt verebilme deneyimi  
� Liderlik becerileri  

Soru 4.C – Yabancı ortakların finansal prosedürleri, işbirliğinin beklenen şekilde yürütülmesine uygun 
mu?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Yabancı ortakların finansal prosedürleri incelendi mi? 
� (AB’nin dahil olduğu durumlar için) AB ve Avrupa Komisyonunun finansal sistemi ve fonları 

hakkında bilgi ve deneyim mevcut mu?  
� Kullanılan / kullanılması planlanan fon ve mali destekler hakkında bilgi / deneyim mevcut mu?  
� Küme içinde banka ve finans uzmanları var mı? (yoksa kümenin bu alanlarda uzmanlara 

ulaşma olanağı var mı?)  

Soru 4.D – Bilgisayar teknolojileri ve iletişim sistemleri uluslararası işbirliğine uygun mu?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Bilgisayar teknolojileri ve iletişim sistemlerinin kullanım düzeyi  
� Kümenin doküman yönetim sistemi  
� Çeviri hizmetlerine ulaşım  
� Online bankacılığın kullanım düzeyi  
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EK 2. Kamu Kurumları için Ön Değerlendirme 
KAMU KURUMLARI, KÜMELERİN ULUSLARARASILAŞMA GİRİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEYE 
HAZIR MI?  

Aşağıdaki soruları, mevcut duruma göre yanıtlayınız ve her bir soruya 1-5 arası puan veriniz.  
 
1. Başlangıç düzeyinde. Sadece en temel koşullar karşılanmış durumda / koşulların hiçbiri 

karşılanmamış.  
2. Temel düzeyde. Bazı koşullar karşılanmış durumda, ama düzeltilmesi gereken çok nokta var. 
3. Uygun.  Güçlü yanlar, zayıf yanlardan biraz daha fazla.   
4. İyi. Güçlü yanlar, zayıf yanlara fazlasıyla ağır basıyor.  
5. Çok iyi. Bu konuda çok az eksiğimiz var ve düzeltilmesi gereken bir şey yok.  
 
G/S - Geçersiz soru (soru bu küme için uygun değil) 
 
Her bir soruyu puanladıktan sonra bu puanın gerekçesini gösteren örnekleri sorunun altındaki boşluğa 
metin olarak yazınız. 

1. Kümelerin Uluslararasılaşma Girişimlerine Yönelik Kapsamlı bir Politik Çerçeve 

Soru 1.A – Küme(ler)i kapsayan bölgelerde devletin/resmi kurumların Uluslararasılaşma Stratejisi var 
mı? 

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Uluslararasılaşma stratejisinin, bölgesel ve ulusal ekonomik stratejilerle bağlantısı,  
� Ayrıntılı tanımlanmış, zorlu ancak ulaşılabilir bir eylem planı ve destekleyici dokümanlar,  
� Uluslararasılaşma stratejisinin gerçekleştirilmesinde küme organizasyonlarının rolüne ilişkin 

açıklama,  
� Küme üyelerine veya küme organizasyonlarına özgü, yurtdışı satışı destekleyici uygulamalar  

Soru 1.B – Küme(ler)i kapsayan bölgelerde ekonomik kalkınma ve inovasyon stratejileri var mı?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Bölgesel ekonomik kalkınma ve inovasyon stratejilerinin ulusal ekonomik stratejilerle 
bağlantısı 

� Ayrıntılı tanımlanmış, zorlu ancak ulaşılabilir bir eylem planı ve destekleyici dokümanlar,  
� Bölgesel ekonomik kalkınma ve inovasyon stratejilerinin gerçekleştirilmesinde kümelerin ve 

küme organizasyonlarının rolüne ilişkin açıklama,  
� Küme üyelerine veya küme organizasyonlarına özgü, satış artırıcı uygulamalar (doğrudan 

satın alma gibi)  

2. Kümelerin İhtiyaçlarına Özgü Destek Hizmetleri 

Soru 2.A – Küme(ler)i kapsayan bölgelerde küme ihtiyaçlarına yanıt verebilen, uygun eğitim hizmetleri 
sunulmakta mı?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Yabancı dil eğitimleri  
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� Kültürel farkındalık eğitimleri  
� Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik eğitimler  
� Rehberlik/danışmanlık hizmetleri  

Soru 2.B – Küme(ler)i kapsayan bölgelerde küme ihtiyaçlarına yanıt verebilen fonlar ve mali destekler 
sunuluyor mu?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Kümelerin AB destekli proje çağrılarına ve işbirliği platformlarına katılım olanağı,  
� Kümenin ve küme firmalarının, inovasyon ve Ar-Ge harcamalarıyla ilgili desteklere katılım 

olanağı,  
� Küme ve küme firmalarının eğitim faaliyetleri için mali destekler,  
� Küme ve küme firmaları için rehberlik/danışmanlık hizmetleri ile ilgili mali destekler.  

Soru 2.C – Kümelere uluslararasılaşma hakkında yeterli bilgi sunuluyor mu?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Pazar analizleri  
� Pazar koşulları, müşteri beklentileri, ürün, teknoloji, vb. konularda öngörü raporları  

Soru 2.D – Bölge / ülke uluslararası platformlarda etkin bir şekilde tanıtılıyor mu?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Hedef pazarların yerel dillerinde ve İngilizce hazırlanmış, bölgeyi tanıtıcı yayınlar,  
� Diğer ülkelerde irtibat / temsilcilik ofisleri  
� Diğer ülkelerde düzenlenen ülke tanıtım kampanyalarına / girişimlerine katılım  
� Vaka çalışmaları  

3. Faktör Koşullarının Uygunluğu 

Soru 3.A – İhtiyaca uygun nakliye / lojistik bağlantılar mevcut mu?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Hedef ülkelere direkt uçuşlar olan uluslararası havaalanı  
� Hedef ülkelere bağlantısı olan uluslararası demiryolu ve karayolu,  
� İhtiyaca yanıt verebilen gümrükleme hizmetleri 

Soru 3.B – İhtiyaca uygun iş destek hizmetleri mevcut mu? 

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   

� Çeviri hizmetleri  
� Uluslararası bankacılık hizmetleri  
� Hedef pazarların konsolosluklarına ve temsilciliklerine ulaşım  
� Geniş bant internetin yaygınlığı ve kullanılabilirliği  
� Tanıtım materyali, web sitesi ve e-ticaret için hizmet sağlayıcılar (web tasarımcıları, grafikerler, 

reklam ajansları, vb.)	  

Soru 3.C – İhtiyaca uygun küme altyapısı ve bununla ilgili fonlar mevcut mu?  

Bu soruya gerçekçi bir yanıt vermek için aşağıdakileri dikkate alınız:   
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� Küme içinde geliştirilen yeni ürün ve teknolojilerin deneme üretimi için Pilot İşletme  
� Küme içinde yeni kurulan işletmeler için Kuluçka Merkezi  
� Teknopark  
� Ortak laboratuvar 
� Toplantı, ağırlama, vb. amaçlar için ortak kullanım alanları / tesisleri   

(Altyapı, burada verilen örneklerle sınırlı olmayıp, kümeler için uzmanlaşmış özellikte diğer 
altyapı olanakları olabilir.) 
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EK 5  - TÜRK KANATLI HAYVANLAR TANITIM 

GRUBU (TURKISH POULTRY) 
Türk kanatlı ürünler sektörü dünya yumurta ve kanatlı ürünleri üretiminde ilk 10 ülke arasındadır. Sektörün 
GSMH’ya katkısı 6 milyar Dolar’nin üzerindedir. Sektörde 600.000 kişi istihdam edilmektedir. Sektör 
toplam üretiminin %22’sini ihraç etmektedir. Sektörün ihracat istihdamı 130.000 kişinin üzerindedir.  Türk 
Tavukçuluk sektörü gerekli olan üretim için ülke genelinde 7.3 milyon dönüm arazi ekilmesini sağlayarak, 
bu tarım arazilerinden elde edilen tarım ürünlerini yem hammaddesi olarak kullanmaktadır. İhraç edilen 
ürünler için ekilen tarım arazileri ise 1,8 milyon dönüme yakındır. Tarıma elverişli fakat kullanılmayan 
tarım arazilerindeki potansiyel hesaplandığında sektörün 18 milyar Dolarlık bir üretim potansiyeli 
bulunmaktadır.  

Kanatlı ürünleri sektörü sahip olduğu;  

 
• Bilgi Birikimi,  
• Üretim Teknolojisi,   
• Hedef Pazarlara Yakınlığı,  
• AB Normlarında Üretim,  
• İşleme Kapasitesi,  
• İhracat Potansiyeli ,  
• Katma Değer ile birlikte sektörün sağladığı yoğun istihdam ülkemiz ekonomisi açısından büyük 

bir öneme sahiptir.  
 
Tanıtım Grubu’nun Hedefleri: 
 

1. En ucuz ve en kolay temin edilebilen protein maddesi olan beyaz et ve yumurta talebinin  yurt 
dışında artırılması ve Turkish Poultry markasının Dünya’da yerleştirilmesi amacıyla çeşitli tanıtım 
etkinlikleri yürütülmesi 

2. Bu faaliyetler çerçevesinde yurt dışı pazarlarda Türk Ürünü algısının güçlendirilmesi 
3. Türk Menşeli kanatlı ürünlerin bilinirliliğinin artırılarak sektörün ihracat rakamlarının miktarının 

artırılması  hedeflenmektedir. 
 
Günümüz insanının sağlıklı beslenmeye verdiği önem ve tüketici kriterlerinde sağlıklı beslenmenin 
giderek artan önem kazanması neticesinde kanatlı eti ve yumurta tüketiminin her geçen gün artmakta 
olduğu noktası esas alınarak; yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazarlardaki payımızın artırılması 
amacı  ile faaliyetler yürütülmekte olup, bu kapsamda, kanatlı ürünleri sektörümüzün hedef pazarını teşkil 
eden  ülkelerde Türk menşeli kanatlı ürünlerinin yer alınması gayreti ile  fuarlara ve Ticaret Heyeti gibi 
organizasyonlara iştirak edilmesi sağlanarak, Türk kanatlı ürünleri tanıtılmaya ve Türk kanatlı ürünleri 
imajının güçlendirilmesi ve uzak pazarlara erişilmesine  çalışılmaktadır. 

Kurumsal Kimlik ve Tanıtım Materyalleri  

Tanıtım Grubu’nun web sitesi www.turkishpoultry.com olarak hizmete açılmıştır.  

Kurumsal İletişim Ekipmanları: Antetli kağıt, Kartvizit, Mektup, CD, Sektör içi mail grubu, Basın Bültenleri, 
Aylık Bültenler, Üç adet logosu vardır. 

Tanıtım Materyalleri 

� İngilizce Tanıtım Afişleri 
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� İngilizce Tanıtım Broşürü 
� Rusça Tanıtım Afişi 
� Rusça Tanıtım Broşürü 
� Arapça Tanıtım Afişleri 
� Arapça Tanıtım Broşürü 
� Üretici ve İhracatçı Firmalar Rehberi 

Önemli etkinliklere ve uluslararası fuarlara info-stand ile katılım sağlanmaktadır. 

İnternet sitesi, logolar, kurumsal kimlik tanımlaması tek bir hizmet paketi olarak alınmıştır. Sosyal medya 
tasarım için aylık olarak bir ajansa ödeme yapılmaktadır. Facebook, twitter, youtube, pinterest  hesabı 
vardır. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça tanıtım videoları video paylaşım sitelerine yerleştirilmeye 
başlanmıştır. Facebook’ta hem sektörün tanıtımı, hem son kullanıcıları bilgilendirmek ve eğlendirmek için 
çalışmalar hem de Tanıtım Grubu üyesi firmaların logoları ve isimleri bulunmaktadır. Turkishpoultry 
markasını yerleştirmek ve bilinirliği artırmak için basın bültenleri kullanılmaktadır.  

Uluslararası Pazarlama Aktiviteleri 

Düzenli olarak yerinde pazar araştırmaları ile potansiyel pazarlar hakkında firmaların yararlanabileceği 
bilgiler sektöre sunulmaktadır. Ayrıca, web sitesi üzerinden sunulan Ülkelerin Alışkanlık Analizleri de 
pazara girişte ürün konumlandırma ve diğer pazarlama çalışmaları için sektöre önemli bilgiler 
sunmaktadır.  

İhracatı Destekleme Aktiviteleri 

Alım heyetleri, VIP Alım Heyetleri, Sektörel Ticaret Heyetleri, Yurt Dışı Heyetler ve uluslararası fuarlara 
katılım yoluyla Türk firmalarına yönelik alım isteği yaratılmaya çalışılmaktadır.  

Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Sektör Politikalarını Oluşturmaya Katılım 

Kanatlı Ürünleri Ortak Çalışma Grubu   

Kanatlı Sektörü’nün hedef pazarlara olan ihracatının önünün açılması , mevcut sorunlar ve engellerin 
aşılması için, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ile sektörümüzün önündeki engellerin 
aşılması kaldırılması amacı ile Kanatlı Ürünleri Ortak Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 

Ortak Çalışma Grubu   

� T.C.	  	  GIDA	  TARIM	  VE	  HAYVANCILIK	  BAKANLIĞI	  	  	  
� T.C	  	  EKONOMİ	  BAKANLIĞI	  	  
� AVRUPA	  BİRLİĞİ	  BAKANLIĞI	  	  
� KANATLI	  ÜRÜNLERİ	  TANITIM	  GRUBU	  	  
� BESD-‐BİR	  	  
� YUM-‐BİR	  	  

 
Kanatlı Ürünleri Ortak Çalışma Grubu; ihracatta hedef pazarlarımızdan ve Dünya’nın en büyük 
ithalatçıları olan AB, Suudi Arabistan, Japonya, Singapur, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Çin ile başlatılan  
ihracat öncesi gerekli izin ve prosedürlerin tamamlanması amacı ile kurumlar arasında iletişim, 
koordinasyon, bilgi paylaşımı, etkin müdahale, etkin iş paylaşımı  gibi konularda ortak hareket edilerek  
sektöre ivme kazandırması planlanmaktadır. 

Kurumlar Arası İletişim 
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DEİK,USKON, MÜSİAD, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ  nezdinde sektörü ve potansiyelini tanıtıcı 
bilgilendirmeler yapılmış, istişare  toplantıları gerçekleştirilerek organizasyonlar düzenlenmesi 
planlanmıştır. 

Türkiye’de bulunan İran Ticaret Müşavirliği, Mısır Ticaret Müşavirliği, Libya Ticaret Müşavirliği  ve 
Japonya Ticaret Müşavirliği ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. 

Yurt dışında bulunan Türkiye Ticaret Müşavirlikleri ile resmi yazı ile iletişim kurularak sektör hakkında 
bilgilendirme yapılmış, ülkelerindeki Kanatlı Ürünleri Alışkanlık Analizleri hakkında çalışma yapılması 
istenerek, hedef  pazarlardaki Ticaret Müşavirlikleri ile yakın iletişim içine girilmiştir. 

Heyet ve Misyon Programları 
 
AB Heyeti İle Toplantı   

14.12.2012 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının daveti ve Kanatlı Tanıtım Grubu 
Organizyonu ile  Türkiye – Avrupa Birliği 1 Nolu Tarım ve Balıkçılık alt Komitesi kapsamında Hayvan 
Sağlığı Çalışma Grubu toplantısı sonuçları doğrultusunda ‘’Diğer Konular’’ başlıklı gündem maddesine 
göre AB’ye üye ülkelerinden ülkemize ithal edilen canlı sığır ve et ithalatında uygulanan ithalat koşulları 
ve ısıl işlem görmüş kanatlı etinin ülkemizden AB’ye ihracatının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirilerek 
ülkemizden AB’ye  Kanatlı Ürünleri İhracatı için son müzakerelerin başlanması yolu açılmıştır.. 

Japonya Heyeti 

Japonya’ya ihracatın başlayabilmesi amacıyla Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Japonya Ticaret 
Müşavirliği ile çalışmalar yürütülmektedir. Gelinen noktada Japonya Ticaret Müşavirliğimizin 
gerçekleştirdiği  Japonya Sağlık Bakanlığı toplantısında gündeme gelmesi muhtemel konular, Japon 
makamlarının ülkemiz tesislerine yapacağı ziyaret tarihlerinin  belirlenmesi ve bu ziyaret esnasında 
oluşacak giderler konusunda Japon makamlara Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu adına olur verilerek 
heyetin geliş programı organize edilme aşamasındadır.  

Çin Heyeti 

Ülkemizde üretilen yıllık 40.000 ton tavuk ayağı başta olmak üzere Çin’e doğrudan  Kanatlı Eti ihracatı 
yapılabilmesi için gerekli çalışmalar Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,  Gıda  Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı  himayelerinde Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu ve BESD-BİR tarafından takip edilmektedir. 
13.06.2012 tarihinde Çin heyeti ülkemizde ağırlanarak gerekli görüşmeler yapılmıştır.  

Fiyat Araştırmaları 

Rakip ülkeler ve pazarlarımızda ürün fiyatlarının  haftalık olarak güncellenmesi ve takip edilmesi amacıyla 
çalışmalar yapılarak fiyatlar haftalık olarak paylaşılmıştır. 

Eğitim Faaliyetleri 
Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Birleşmiş Milletler Satın Alım Heyeti Seminerini Düzenledi 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin himayelerinde, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 
koordinasyonunda 25.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen, Birleşmiş Milletler Satın Alım Heyeti 
Seminerinde Birleşmiş Milletler Newyork/ABD ofisinden sunuma katılan yetkililer tarafından  “Birleşmiş 
Milletler ile İş Yapma” ve “Satıcı Kayıtları” konuları paylaşılmıştır 

Nasıl marka olunur, yurtiçi ve yurtdışında marka nasıl korunur?  
Türk Kanatlı Sektörü her geçen gün ihracatını rakiplerini kıskandıracak şekilde arttırmakta ve Türk 
Ürünleri ihracat pazarlarında güven unsuru haline gelmektedir. Türk Kanatlı Sektörü özellikle  Kuzey Irak 
Bölgesi’ne markaları ile ürünlerini başarılı bir şekilde ihraç etmektedir. Türk Markalarının özellikle Irak’ta 
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rakip ülkeler, kötü niyetli unsurlar tarafından taklit edildiği ve ihraç pazarlarımızda Kalite ve Hizmet 
gücümüzün bu kişiler tarafından istismar edildiği bilgileri edinilmektedir. Türk markalarının Irak’ta ve diğer 
ihraç pazarlarımızdaki haklarının korunabilmesini teminen sektörümüz değerli markalarının ve ihracatçı 
firmalarımızın konuya hassasiyet göstermeleri beklenmektedir. Bu konuda İstanbul İhracatçı  Birlikleri 
Genel Sekreterliği organizasyonunda Nasıl Marka Olunur? Yurtiçi ve Yurtdışında Marka Nasıl 
Korunur? başlıklı eğitim programı Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı Sn. Uğur G. YALÇINER’in 
katılımı ile 20 Kasım 201’de gerçekleştirilmiştir. 

2012 yılı İhracat Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

2011 yılı ihracatı 680.110.757 dolar olarak gerçekleşen  Kanatlı Ürünleri Sektörü’nün 2012 yılı ihracatı 
%31,7 artarak 893.815.306 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 9 yeni ülke pazarı açan Kanatlı 
Ürünleri sektörü aynı zamanda 2011 yılı Ortalama Birim Satış Fiyatını 1,47 dolar/ton’dan 1,58 dolara 
yükselterek % 7 oranında katma değer artışı da sağlamıştır.  

0207 Kodlu Kanatlı Etleri’nde 2011 yılında 385 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat 2012 yılında % 37 
artarak 529 milyon dolara ulaşmıştır. 0207 Kodlu Kanatlı Etleri katma değer artışı % 5,7 olarak 
gerçekleşmiştir.  

0407 Kodlu Yumurta Ürünleri 2011 yılında 285 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat 2012 yılında % 23 
artarak 351 milyon dolar olarak gerçekleşen Yumurta Ürünleri ihracatındaki katma değer artışı %8 olarak 
yılı kapatmıştır. 
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EK-6 - İNEGÖL MOBİLYA SANAYİCİLERİ 

DERNEĞİ UR-GE PROJESİ: HEDEF ÜLKE: 

RUSYA FEDERASYONU (20 - 21 Kasım 2012) 
 

A. HEYET ÖNCESİ YAPILAN HAZIRLIKLAR 

• Çalışma Komisyonu Kurulması (07/2012): 5 
kişiden (Proje katılımcıları Santra, Need, Tetri 
Bellus, Curizon firma sahipleri, Nill’s firması Genel 
Müdürü ve İMOS’tan Bilal Peker) oluşan komisyon 
ilk olarak 13 Ağustos 2012 tarihinde Rusya’ya 
giderek PR şirketleri ile birebir görüşmeler 
gerçekleştirdi.  

• Yurt Dışı Heyetin Tarih ve Yerine Karar Vermek: 20-21 Kasım 2012 Mebel Fuarı’na denk 
getirildi. Moskova’ya ülkenin her yanından gelen ziyaretçileri çekme fırsatı doğdu.  

• Ticaret Müşavirliğimizden PR şirketi önermesi noktasında ve organizasyonun duyurulması 
noktasında destek alındı. Ayrıca Müşavirlik ekibi organizasyona katılıp destek verdiler. 

• Moskova’da birebir yapılan görüşmelerden alınan bilgiler ve daha önce bu şekilde bir 
organizasyon yapıp yapmaması firmanın seçiminde en önemli kriter oldu. Çalışılan firma daha 
önce Sırp Mobilya kümesine de benzer bir danışmanlık yapmıştı. Sırp kümesi ile irtibata geçip 
refere olduklarını öğrendikten sonra seçmek kolay oldu. 

• Geçici İrtibat Ofisi Kurulması: Rusya’da yürütülecek bir çalışmanın yerel bir merkezden kontrol 
edilmesi ve sürekli irtibata geçilebilecek bir nokta oluşturulmasına karar verildi. Bu ofiste tam 
zamanlı 3 Rus vatandaşı organizasyon boyunca çalıştı.  

- Bu ofis sayesinde Rusya’da oluşan durumlara anında müdahale edildi.  

- Adres: 115093 Russia, Moscow, 1st Schipkovskiy per, 4, off. 6  

- Maliyeti: 41.667 USD  

• Mobilya AVM’lerini Ziyaret: Rusya’da en yaygın mobilya satın alma yöntemi olan AVM’lere de 
özel bir organizasyon yapıldı. St. Petersburg, Moskova, Krasnador ve N.SibiRsk’te mevcut 
AVM’lere birebir ziyaret gerçekleştirildi, Moskova’daki organizasyonun tanıtımı yapıldı. Bu AVM 
ziyaretlerinin Moskova ayağına komisyon üyelerinden iki kişi katıldı ve birebir bu süreci takip 
ettiler. 

• Ziyaretlerde mümkün oldukça firma sahipleri ile görüşüldü. Türkiye mobilya sektörü ve İnegöl 
Mobilyası hakkında bilgi verildi. Yapılacak organizasyon detayları aktarıldı. Katalog ve davetiye 
bırakıldı. Eğer fuardan gelecekse servis bilgisi verildi. 

• Katılımcı Firmalarla Ara Değerlendirme Toplantıları: Rusya’da yapılan ön heyet gezilerinden 
sonra alınan tüm izlenimler gerçekleştirilen 4 toplantı ile paydaşlarla paylaşıldı ve fikir 
alışverişinde bulunuldu.  
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• Reklam ve Tanıtım: Yapılan tüm çalışmalarda yerel halkın alışkanlıkları göz önünde 
bulunduruldu. Reklam tanıtım faaliyetlerinde izlenen yöntem de yine bu alış kanlıklara göre oldu.  

• Rus halkının kendine has bir çok özelliği var. Bu özellikler göz önünde bulundurulmadan 
yapılan herhangi bir hareket boşuna yapılmış bir hareket oluyor. Gerek görsel malzeme 
alışkanlıkları gerek davet edilme gerek ürün pazarlama olsun hepsi kendine özgü. 
İnternet arama motoru olarak yandex, tasarım olarak sade ve kolay anlaşılır tercihleri göz 
önünde bulunduruldu. 

• Katalog Hazırlama: Tanıtımda ilk olarak bir katalog (Rusça olarak Moskova’da basıldı) 
oluşturuldu. Bu katalogda Rusya’dan bir danışman ve bir stilist ile katılımcı firmaların tüm 
ürünleri incelendikten sonra Rus pazarına uygun görülen ürünler sergilendi. Bu çalışma 
çok fayda sağladı. Yanlış bir ürünle hazırlanan katalog katılımcıların dikkatini çekme 
noktasında zayıf kalacak, aynı şekilde yanlış ürünle gelen firmanın da organizasyondan 
alması gerektiği verimi alamamasına sebep olacaktı. Bu seçme işlemi ile bu iki nokta 
lehe çevrildi.  Seçilen ürünlerden oluşturulan katalog 4000 adet basıldı. 

• Doğrudan Postalama: Katalogların 2500 adedi adreslere kargo ile gönderildi (Adresler 
danışmanlık hizmeti alınan firmadan temin edildi. 12.500 adres arasından seçildi. Seçim 
işleminde alınan istihbarat bilgileri yol gösterdi. Firmaların ithalat becerisi en önemli 
seçme kriter oldu). 1000 adedi Mobilya AVM’lerinde yürütülen çalışmada elden dağıtıldı. 
500 adedi ise Mebel Fuarı’nda dağıtıldı. 

• Etkinliğe Davet Davetiyeleri: 7000 adet davetiye 
basıldı ve kurye ile adreslere teslim edildi. 
Organizasyondan bir gün önce tekrar 1000 adet 
basıldı ve Mebel Fuarı’nda dağıtıldı. 

• Daha özel ithalatçı firmalar için ise isme 
hazırlanmış davetiyeler hazırlandı. Bu davetiyeden 1000 adet basıldı ve yine kurye ile 
isimlere teslim edildi. 

• Fabrika Mebel dergisinde bir sayfa ayraç reklam verildi.  

• PR: PR organizasyonun zayıf yönlerinden biri oldu. Gitmeden önce ve geldikten sonra Fabrika 
Mebel dergisinde birer haber çıktı. Ayrıca yerel basında ve ulusal iki gazetede konu ile alakalı 
haberler çıktı. 

• On-Line Yöntemler: www.inegol-mebel.ru ve www.turkishfurniture.ru alan adları alındı ve site 
yapıldı. Bu sitenin reklamı Yandex ve Google Adwords’leri ile yapıldı. 

    Keywordler (Rusça ve İngilizce) 

(Türkiye mobilya günleri, lotte mobilya günleri, Türk mobilyası Rusya’da , Moskova’da mobilya fuarı, deri 
mobilya, Türk Mobilya, Türkiye’den mobilya, Çin'den mobilya, Cin mobilyası, İtalya’dan mobilya, İtalyan 
mobilya, Romanya’dan mobilya, Romen mobilya, Almanya’dan mobilya, alman mobilya, Polonya’dan 
mobilya, polak mobilya, Finlandiya’dan mobilya, Fin mobilya, ispanyadan mobilya, İspanyol mobilya, 
Furniture, Turkish furniture, Furniture from Turkey, Buy furniture from Turkey, Bedroom furniture, 
Furniture for living room, Dining room furniture)  
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• Sergi ve İkili Görüşmelerin Yeri: Organizasyon için Lotte Plaza Otel’i seçilirken konaklama için 
Aerostar Hotel seçildi. Bunun sebebi Lotte Otel’in konaklama için ekonomik olmaması, Aerostar 
Otel’in de böyle bir organizasyon için uygun olmaması oldu. 

– İlk defa girilen bu pazarda oluşturulacak tüketici algısı düşünülerek, Lotte Hotel 
seçilmiştir. Lotte Otel, Moskova’nın en lüks oteli olduğu için insanlarda kaliteli ürün algısı 
oluşturulması ve bir merak uyandırılması için çok etkili olmuştur. 

– Moskova’nın en büyük problemlerinden olan trafik ve park yeri sıkıntısını aşmak için de 
bazı çalışmalar yapıldı. Mebel Fuarı’nda yapılan çalışmaların daha etkili olabilmesi ve 
gelmek isteyenlerin hemen organizasyona ulaştırılması için Expo Center – Lotte arasına 
VIP servisler konuldu.  

• Tercüman Desteği: Organizasyonun katılımcılar adına daha faydalı geçmesi için her bir firmaya 
bir Rusça tercüman sağlandı. Ayrıca yerel gümrük brookerları getirildi. Oluşan ticari gelişmelerde 
gümrük mevzuatı ve bedelleri ile ilgili birinci ağızdan, hiç gecikmeden bilgi alınması sağlandı. 

B. SONUÇLAR 

• Katılan Firma ve Temsilci Sayısı: 14 Firma / 25 Kişi 

• Toplam Bütçe: 265.000 USD 

• 20 - 21 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonu Rusya’nın değişik yerlerinden 128 
firma ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde başlayan görüşmeler halen devam etmektedir.  

• Mebel Fuarı’na Ayrıca Katılım: Olmadı.  

• Firma Başına Görüşme Sayısı: Ortalama 30 

– En önemli görüşmelerden biri Rusya’nın büyük mobilya ithalatçılarından olan Elburg 
firması ile oldu. Elburg firması İMOS’u kendisine muhatap alıp küme ile bir ticaret yapma 
isteğinde olduğunu İMOS yönetimine bildirdi.  

– İnegöl Mobilyası markası ile Rusya’da ilk olarak depo ardından mağaza organizasyonu 
yapmak için İMOS’a yerel bir tedarikçinin ilgi göstermesi bu organizasyonun en önemli 
çıktılarından birisidir. 

– Katılımcıların ürünlerine olan güvenini arttırmıştır.  

• Organizasyona dönük bazı uygulamalarda, ilk defa yapıyor olmanın tecrübesizliğiyle bazı eksik 
yanlar olduğu belirlendi. Katılımcılardan alınan geri dönüşler çerçevesinde dikkat edilmesi 
gereken hususlar belirlendi. Öncelikle mobilya gibi hacimli bir ürünün nakliyesinin ve 
kurulumunun çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Ürün götürmeden yapılan görüşmeler 
hedefine ulaşan görüşmeler olmadığından ürün sergileyerek bu organizasyonları yapmaya 
devam edilecek.  

• UR-GE kapsamında, hedef ülke Rusya’da birkaç etkinlik daha yaparak İnegöl Mobilyası 
markasının tanınırlığını artırmak ve büyük olduğu düşünülen pazardan pay alınması 
hedeflenmektedir.  
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İMOS’TAN TAVSİYELER 

• Muhakkak yerel bir danışmanlık firması bulunmalı. 
• Proje ekibi kurulmalı, her konu paydaşlara anlatılmalı ve gelişmelerden haberdar edilmeli. 
• Organizasyonun sağlıklı gitmesi için yürütülen çalışmalar yerinde takip edilmeli. 
• Hızlı cevap verebilmek için organizasyon yapılacak yerde bir irtibat ofisi oluşturulmalı. 
• Yerel dinamikler iyi incelenmeli, kültürel özellikler dikkate alınmalı. 

 

“3 yıllık projemiz sonunda hedef 2,5 milyar dolarlık Rus mobilya pazarından %1, 2023 yılı 
için hedefimiz %6 pay almak” 





www.kobikumelenme.gov.tr
www.smenetworking.gov.tr

Bu yayının içeriğinden sadece ECORYS liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup,
yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.




