
  
 

Konu: 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ ile ilgili İşbirliği Önerisi   

Sayın İlgili, 

Bildiğiniz gibi 23.09.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve ekteki 

CD’de sunulan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 

2010/8 sayılı ile Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin ihraç edilebilir ürünlere 

yönelmeleri, ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması yolunda önemli 

bir adım atılmıştır. Bu Tebliğ ile uluslararası rekabet gücünün arttırılması şirketlerin bilgi 

düzeyinin arttırılmasına, yenilikçiliğe, işbirliği içinde hareket edilmesine ve ihtiyaca uygun 

destek verilmesine dayandırılmıştır. Tebliğ ve Uygulama Esasları Ek’te verilmiştir. 

Vakfımız, söz konusu Tebliğ’in İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen “proje 

bazlı”  giderlerinin desteklenmesi kısmıyla ilgili olarak,  İşbirliği Kuruluşları tarafından 

yapılacak proje başvurularında deneyimli bir “kolaylaştırıcı” ve “sürece odaklı uygulamacı” 

vasfıyla;  

o Projenin hazırlanması, 

o Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi’nin gerçekleştirilmesi,  

o Eğitim Programı’nın koordine edilmesi,  

o Danışmanlık hizmeti sağlayan ortak olarak yer almayı hedeflemektedir.  

Bu projeye kuruluş olarak katılmanızın hem kuruluşunuz hem de üyeleri açısından yararlı 

olacağını düşünmekteyiz. 

Tebliğ Uygulama Esaslarında da göreceğiniz gibi proje başvurularında eğitim ve danışmanlık 

programlarının ilk aşaması olarak projeye katılacak şirketler için “Eğitim ve Danışmanlık 

İhtiyaç Analizi” zorunlu faaliyet olarak belirtilmektedir. TTGV yürüttüğü bölgesel ve sektörel 

yenileşim kapasitesi geliştirme projeleri kapsamında hem bölgenin/sektörün hem de 

KOBİ’lerin yenileşim kapasitesini ölçmek için yaygın bir anket ve firma ölçeğinde çeşitli 

çalışmalar yapmıştır. Yenileşim ve teknolojik yetenekler firma düzeyinde fark yaratan ve bir 

süreç olarak etkin yönetilmesi durumunda firmaya rekabet gücü kazandıracak özelliklerdir. 

Yapılan bu çalışmalar ile bölge/sektörün düzeyi ve katılımcıların teknolojik ve yenileşim 

yetkinlikleri ile ihtiyaçları belirlenmiştir.   

Vakfımız elde ettiği teknoloji yetenek değerlendirmesi tecrübesi ile 2011 yılı başında özgün 

bir “Yenileşim Kapasitesi Ölçüm Modeli” (YENKAP Modeli) tasarlamış ve Polatlı Organize 

Sanayi Bölgesi’nin Tebliğ kapsamında desteklenen iki projesinin ihtiyaç analizi aşamalarında 

başarıyla uygulamıştır.   

Firmanın ihtiyaçlarının ve gelişme konularının belirlenmesi, bunlara ilişkin planlama yapılması 

ve izlenmesini de öngören YENKAP Modeli desteğiyle, firmaların süreç içinde yenileşime 



  
 

dayalı rekabet stratejilerini oluşturmak için gerekli bilgi ve yöntem donanımına sahip 

olacakları öngörülmektedir. 

YENKAP Modeli, Tebliğ kapsamında hazırlanacak proje başvurusunda firma eğitim ve 

danışmanlık ihtiyaç analizi faaliyeti için uygulanacak bir araç olarak önerilmektedir.  

Uygulamaya ilişkin detaylar kuruluşunuzla karşılıklı olarak yapılacak görüşmede 

paylaşılacaktır. 

İhtiyaç Analizi sonrasında belirlenecek eğitim programlarının koordine edilmesi ve 

uygulanması aşamasında da TTGV yine yürütmüş olduğu bölgesel ve sektörel yenileşim 

kapasitesi oluşturma projelerinden elde ettiği deneyimle kendi uzman kadrosu ve yetkin 

danışman havuzu ile yer almayı hedeflemektedir.   

Kurulduğu 1991 Haziran ayından bu yana ülkemizin bilim, teknoloji ve yenileşim sisteminin 

oluşmasında ve işlemesinde önemli görevler üstlenene Vakfımızın kurumsal deneyim ve 

yetkinlikleri ile ilgili bilgileri ekli dokümanda bulabilirsiniz.  

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 

kuruluşunuz ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı bildiririz.  

Saygılarımızla, 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

 

Ekler:  

1. Tebliğ ve Uygulama Esasları 
2. TTGV Deneyimleri 

 

İlgili Uzmanlar: 

Deniz Bayhan – (312) 2650272 (157) dbayhan@ttgv.org.tr  

İhsan Karataylı – (312) 2650272 (119) ikaratayli@ttgv.org.tr  
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