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KOBĠ ĠġBĠRLĠĞĠ VE KÜMELENME PROJESĠ'NĠN RESMĠ 

AÇILIġI YAPILDI 

 
28 Temmuz 2011 - Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 
ve kalkınmada öncelikli bölgelerimiz baĢta olmak üzere 
ülkemizdeki KOBĠ’lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü 
kümelenme anlayıĢıyla geliĢtirmeyi hedefleyen “KOBĠ ĠĢbirliği ve 
Kümelenme Projesi”nin resmi açılıĢı 28 Temmuz 2011 tarihinde 
Ankara'da gerçekleĢtirilen bir lansman toplantısı ile Ekonomi 
Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından yapılmıĢtır. AçılıĢa, 
Avrupa Birliği Bakanı Sn. Egemen BAĞIġ, AB Komisyonu 
Türkiye Delegasyon BaĢkan Yrd. Sn. Tibor VARADĠ, Ekonomi 
Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ahmet YAKICI, Avrupa Birliği Bakanlığı 
MüsteĢarı Sn. M. Haluk ILICAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ersan ASLAN, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı MüsteĢarı Sn. Ziya ALTUNYALDIZ ve ECORYS 
Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Julia DJAROVA baĢta olmak üzere, 
250’nin üzerinde davetli katılmıĢtır. 5 Milyon Euro değerindeki 
Avrupa Birliği finansmanı ile iki buçuk yıl sürecek olan proje 
çalıĢmaları arasında, bölge ekonomilerinin dinamiklerinin 
belirlenmesi, mevcut sektörlerin yanı sıra gelecekte stratejik 
önem kazanacak potansiyel sektörlerin belirlenerek hedef odaklı 
bölgesel iĢbirliği stratejilerin oluĢturulması, firmaların iĢbirliği 
ağları ile iletiĢim ve bilgi paylaĢımının etkinleĢtirilmesi, kurumlar 
arasında koordinasyon sağlanması, firmaların proje faaliyetleri ile 
uluslararası değer zincirlerine entegre edilmeleri yer alıyor. 
Projenin ilk adımı olarak Bölgesel Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı dâhilinde yer alan beĢ pilot ilde (Samsun, 
Trabzon, Çorum, KahramanmaraĢ ve Gaziantep) ticaret ve 
sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinin çatısı altında Kümelenme 
Bilgi Merkezleri kurulacak. Kümelenme Bilgi Merkezleri'nin 
kurulmasıyla hazırlık çalıĢmalarına baĢlanan bölge içi, bölgeler 
arası ve uluslararası iĢbirliğine yönelik sektörel iĢbirliği 
stratejilerinin geliĢtirileceği projenin diğer çıktıları arasında; söz 
konusu stratejilerin uygulamaya geçirilebilmesi için 5 pilot 
giriĢimin baĢlatılması ve uygulamaya geçilmesi, iĢbirliği kurumları 
için kümelenme araç paketinin geliĢtirilmesi (küme belirleme, 
küme oluĢumu/aktivasyon rehberi, küme yönetiĢim rehberi, 
bölgeler arası iĢbirliği ve uluslararasılaĢma rehberi, küme iĢ planı 
geliĢtirme rehberi), KOBĠ'lerin ihtiyaç duyacakları bilgilere eriĢim 
sağlayabilecekleri bilgi yönetim sistemi ve kümelerin Türkiye 
çapında yer alacağı ulusal değerlendirme sisteminin 
oluĢturulması yer alıyor. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 
 
 
 

 
 
AVRUPA OTOMOTĠV PAZARI DARALDI 
 
Toplam Avrupa (AB27 EFTA) otomotiv satıĢları, 2011 yılı Ocak-
Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
0,2 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 
açıklamasına göre, 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam 
Avrupa (AB27 EFTA) otomotiv satıĢları, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 0,2 daralarak, 8 milyon 389 bin 461 adete 
geriledi. 2011 yılı Haziran ayında toplam otomotiv pazarı ise 1 
milyon 444 bin 917 adet olarak gerçekleĢti. 1 milyon 555 bin 86 
adet olan 2010 yılı Haziran ayına göre satıĢlar yüzde 7,1 
oranında daraldı. Türkiye, Avrupa otomotiv satıĢları 
sıralamasında 2011 yılı Haziran ayında ve Ocak-Haziran 
döneminde 6. sırada yer almaya devam etti. Avrupa (AB (27) ve 
EFTA) ülkeleri toplamına göre, otomobil pazarında da 2011 yılı 
Haziran ayında, 2010 yılı Haziran ayına göre yüzde 8,1 daralma 
yaĢandı ve 1 milyon 272 bin 904 adet satıĢ yapıldı.  
 
Kaynak: Euractiv 
 

TÜRKĠYE-KORE ĠKĠLĠ ĠġBĠRLĠĞĠ ORTAK ÇAĞRISI 
 
Türkiye ve Kore arasındaki iĢbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki 
firmaların ortak Ar-Ge çalıĢmalarının EUREKA ve Eurostars 
programları kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve Kore 
Ortak Proje Çağrısı açılmıĢtır. EUREKA programının amaçlarına 
paralel olarak ticarileĢme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik 
ürün ve süreçlerin geliĢtirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az 
birer firmanın katılmasıyla oluĢturulacak projeler, bu çağrı 
kapsamında TÜBĠTAK ve KIAT (Korea Institute for Advancement 
of Technology) tarafından EUREKA çerçevesinde 
desteklenecektir. Bu çağrıda ve aĢağıdaki teknoloji alanları 
öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluĢturulan EUREKA 
projeleri Türkiye – Kore ortak çağrısına sunulabilecektir. 
 
 Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri 
 Otomotiv 
  Makine ve Üretim Teknolojileri 
  Yeni ve Yenilenebilir Enerji 
  Biyomedikal Teknolojiler 
 
21 Temmuz 2011 tarihinde açılan ve iki aĢamalı olan çağrı, 30 
Eylül 2011 tarihinde saat 18:00’da kapanacaktır. Ġlk aĢama için 
EUREKA BaĢvuru Formu’nun doldurulup TÜBĠTAK’a iletilmesi 
gerekmektedir. 
 
Kaynak: TÜBĠTAK 

http://www.uib.org.tr/

