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ÇALIŞTAY PROGRAMI 

 

Öğleden Önce Programı 

 

Trabzon Gemi İnşaa Sektörü için İhtiyaçlar ve Hedef Pazarların Belirlenmesi Çalıştayı 

09:00-09:15 

Çalıştay Açılış Konuşması 

Sn. Emrah Sazak, Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Daire Başkanı 

09:15-09:30 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Hakkında Genel Bilgi 

Sn. Michael Dan KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Takım Lideri 

09:30-10:15 

Trabzon Gemi İnşa Sektörü Rekabet Analizi Çalışması Sonuçlarının Paylaşılması 

Sn. Yeliz Çuvalcı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman 

Sn. Hakan Zobu, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman 

10:15-11:00 

Firma İhtiyaçlarının Önceliklendirilerek, Sektör Vizyonunun ve Hedef Pazarların 

Belirlenmesi 

Sn. Yeliz Çuvalcı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman 

Sn. Hakan Zobu, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman 

Sn. Emrah Ayvaz, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Kümelenme Merkezi 

Koordinatörü 

11:00-10:15 Kahve Arası 

11:15-12:00 

Sektörün İhtiyacı Olan Eğitim, Danışmanlık ve Pilot Proje Başlıklarının Belirlenmesi ve 

Eylem Planının Oluşturulması 

Sn. Yeliz Çuvalcı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman 

Sn. Hakan Zobu, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman 

Sn. Emrah Ayvaz, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Kümelenme Merkezi 

Koordinatörü 

12:00-12:30 Sonuç ve Öneriler 

 ÖĞLE YEMEĞİ 

 



 

Seminer: Gemi İnşaa Sektöründe Stratejik Adımlar 

14:00-14:30 Kayıt 

14:30-14:45 

Türkiye Gemi Dış Ticareti ve Kümelenme 

Sn. Hasan Parıltı, Gemi İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yrd.  

Sn. Başaran Bayrak, Gemi İhracatçılar Birliği Başkanı 

14:45-15:00 

Ekonomi Bakanlığı KOBİ Politikalarında Kümelenme Yaklaşımı 

Sn. Emrah Sazak 

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, KOBİ ve Kümelenme Dairesi, Daire 

Başkanı  

15:00-15:15 

Trabzon’da Gemi İnşaa Sektörünün Gelişmesinde Üniversite Özel Sektör İşbirliğinin 

Önemi 

Dr. Murat ÖZKÖK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Öğretim Görevlisi 

15:15-15:30 Kahve Arası 

 Kümelenme Bilgi Merkezi Açılış Konuşmaları ve Açılış Töreni 

15:30-15:45 
Proje ve Kümelenme Bilgi Merkezleri Hakkında Bilgi 

Sn. Michael Dan, KOBİ İşbirliği Projesi, Takım Lideri 

15:45-16:00 
Sn. M. Suat Hacısalihoğlu 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkanı 

16:00-16:15 

Sn. Emrah Sazak 

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Kobi ve Kümelenme Dairesi, Daire 

Başkanı  

16:15-16:30 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu (Konfirmasyon Bekleniyor) 

Trabzon Belediye Başkanı 

16:30-16:45 
Dr. Recep Kızılcık  

Trabzon Valisi 

 Kümelenme Bilgi Merkezi Açılış Töreni 

 KOKTEYL 



 

1. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi 

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’nin ihracatının 

hedeflenen seviyelere ulaşabilmesi, 

ihracatımızdaki katma değerli ürünlerin oranının 

artması, yeni pazarlarda büyüme 

sağlanabilmesi amacıyla küresel değer zincirleri 

içerisinde hem işbirliği yapan hem de rekabet 

eden Türk firmalarının gelişmesine büyük önem 

vermektedir. 

Nitekim T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

(yeni yapısı itibariyle: Ekonomi Bakanlığı);  

2007-2009 yılları arasında gerçekleşen “Türkiye’de Kümelenme Politikasının Oluşturulması” projesini 

yürütmüştür. Başarı ile yürütülmüş olan proje; Türkiye çapında kümelenme alanında farkındalık ve 

kapasite oluşmasını sağlamış ve alanda yapılacak yeni ve kapsamlı çalışmalara zemin hazırlamıştır.  

Bu projeyi takiben, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Türkiye’deki “Kümelenme” olgusunun 

kuvvetlenmesi ve Kümelenme Çalışmalarının devamlılığının sağlanması amacı ile “KOBİ İşbirliği ve 

Kümelenme Projesi’ni hayata geçirmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı’nın faydalanıcı kuruluş olduğu AB ve T.C. fonları ile ortak finanse edilen  

5 Milyon Avro tutarında, “KOBI İşbirliği ve Kümelenme Projesi”, 22 Şubat 2011 tarihinde faaliyetlerine 

başlamıştır. 30 ay sürecek projenin bitiş tarihi 2013 yılının Ağustos ayı olarak öngörülmektedir. 

Proje, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında yer alan Samsun, Çorum, 

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Trabzon’dan oluşan 5 pilot ilde faaliyet göstermektedir. Proje ile bu pilot 

illerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin işbirliği yapısı içerisinde verimliliklerinde, rekabet edebilirliklerinde ve 

ürettikleri ürünlerdeki katma değerinde artışlarının sağlanması bununla birlikte teknolojiye erişimlerinin 

kolaylaştırılması, teknolojideki gelişmelerden haberdar edilmeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 

ve uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik 

kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

5 Pilot ildeki Yerel Proje Paydaşları ise şu şekildedir; 

 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 

 Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri  

 Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, 

 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 

 Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 

 

Projenin Somut Adımları; 

 İhracatta öne çıkan ve ihracat potansiyeli olan sektörler için Kümelenmeye dayalı işbirliği 

stratejisi geliştirmek 

 KOBİ’lere eğitim, bilgi erişimi, verimlilik ve rekabet güçlerini arttırma konusunda stratejik destek 

sağlayacak Kümelenme Bilgi Merkezileri kurmak, 

 KOBİ’lere ortak girişim aracılığıyla ihracat yolunu açmak için iş kümeleri oluşumuna destek 

sağlamak, 

 İş Kümelerine yönelik stratejik yol haritaları hazırlamak, 



 

 KOBİ’lerin ve Destek Kurumları’nın internet üzerinden ulaşabilecekleri; değişik sektör ve alanlarda 

bilgi edinme ve paylaşımını kolaylaştıracak; bu şekilde özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazarlara 

açılımına destek sağlayacak Bilgi Yönetim Sistemi kurmak, 

 Kümelerin gelişimlerini ve değişimlerini değerlendirmelerini sağlayacak Ulusal Karşılaştırmalı 

Değerlendirme Sistemi 

 İş Kümelerine; T.C. Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların Hibe Programlarından 

faydalanmaları için teknik destek sağlamak, 

 

2. Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi 

Proje’nin yereldeki irtibat noktalarından biri olan Trabzon 

Kümelenme Bilgi Merkezi, yerel paydaş olan Trabzon 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın sağlamış olduğu ofiste 

çalışmalarına devam etmektedir.  

Proje kapsamında istihdam edilen kümelenme bilgi merkezi 

koordinatörü ile birlikte Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

görevlendirdiği ve kümelenme bilgi merkezi yetkilisi olarak görev alacak personel ile birlikte toplamda 2 

personel ile faaliyet göstermektedir. Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Emrah Ayvaz ve 

Küme Bilgi Merkezi Yetkilisi Elif Duman Ekim 2011’den bu yana görev yapmaktadır. 

Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi, bölgede kümelenme tanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir 

kümelenme yaklaşımının yaygınlaştırılması ile bölge ekonomisine katma değer sağlayacak yeni 

kümelerin oluşturulabilmesine zemin hazırlama misyonu ile hareket etmektedir. 

Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi’nin Değerleri; 

 Kurum, kuruluş ve KOBİ’lerden edinilen bilgilerin gizliliğine önem veren, 

 Sunulan hizmetlerde şeffaf ve tarafsızlığı ilke edinen, 

 Hizmet kalitesinde sürekli gelişme sağlayan,  

 Yenilikçi ve sonuç odaklı bir bakış açısına sahip olan bir yapıya sahip  

Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi 

Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi’nin Hedefleri; 

 Küme aktörleri arasında kümelenme ve özellikle işbirliği çatısı altında rekabetçilik kültürünün 

duyurulması ve farkındalık yaratılması, 

 Seçilen kümelerde yer alan firmaların rekabetçiliklerinin geliştirilmesi başarılı, örnek kümelerin 

oluşturulması, firmalar ve küme aktörleri için bilgi merkezi haline gelmek, 

 Kümelenme Bilgi Merkezi’nin yüksek kalitede orta ve uzun vadede hizmetler sunmasını 

sağlamak, 

 Kümeler ve firmalar için bilgiye dayalı ulusal ve uluslararası işbirlikleri oluşturmak,  

 

 

 

 



 

3. Sektörel Stratejilerin Oluşturulması  

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesinin en önemli çıktılarından biri, pilot bölgelerimizde sektörel analiz 

çalışmalarının tamamlanarak Sektörel Strateji Raporlarının hazırlanmasıdır. Strateji çalışması ile, 

belirlenen sektörlerde değer zinciri analizine dayalı, orta ve uzun dönemde katma değer yaratacak 

adımların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, böylece firmalarımızda verimlilik ve ihracat artışı  

hedeflenmektedir. 

Gerek strateji çalışmamızda, gerekse projemizde yer alan çalışmaların odağında, rekabetin artırılması 

bu amaçla kümelenme yaklaşımının etkin bir araç olarak hayata geçirilmesi yer almaktadır. Bu 

kapsamda Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi’nin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarda 

izlemiş olduğu ve izleyeceği metodoloji aşağıdaki gibidir. 

 

Sektörel Strateji Çalışmasının en önemli unsurlarından biri değer zinciri analizi ile belirlenen alanlarda 

gerçekleştirilecek çalışmaların ilgili diğer blgeler, kümeler ve firmalar arasında işbirlikleri oluşturması, bu 

işbirlikleri ile ortak bir vizyona doğru adım atılmasıdır. Sektörel Strateji Çalışması ile; 

– Sektörün mevcut durumu ortaya konacak, 

– Uzmanlaşılan segmentler belirlenecek, 

– Bu segmentler uluslararası benzerleri ile kıyaslanacak, 

– Uzmanlaşma ve kabiliyetlere eklenecek yenilikçi çalışmalarla katma değer yaratılarak  

verimlilik ve ihracat artışını sağlayacak adımlar belirlenecek, 

– Bölge içinde ve bölgeler arasında işbirliği yapılacak alanların belirlenmesi ile işbirliğine 

dayalı rekabet yol haritası çizilecek...  

4.Kümelenme Kavramı  

Kümelenme kavramını ve/veya küme girişimlerini tanımlamak kolay değildir. Bölgesel yerel ekonomileri 

ve rekabeti geliştirmek amacı ile özellikle sanayiye dayalı sektörlerde dünyanın birçok yerinde 

kümelenme çalışmaları uygulanmakta, farklı ülkelerde hatta farklı bölgelerde kümelenmenin farklı 

tanımlarına rastlanabilmektedir. Benzer şekilde kümelenme kapsamında belirlenmiş vizyon ya da 

hedeflerin, stratejik eylemlerin ya da  faaliyetlerin uygulanması da kolay olmamaktadır. Bu zorluk bazen 

belirlenen vizyonun bölge gerçeklerine uymaması, bazen küme geliştirme çalışmalarının bir yöntem 

olmaktan çıkıp amaç olarak algılanması, bazen de belirlenen hedeflerin kısa vadede atılacak adımları 

belirleyemeyecek kadar uzun vadeli olmasndan kaynaklanır. Bazı çalışmalar kümelenme 

Ekonomik Analiz Öncelikli 3 Sektör Öncelikli Sektör 
Değer ve Tedarik 

Zinciri Analizi 

Sektör Stratejisi Analizi 

İhtiyaç Analizi URGE 

Faaliyetler 



 

çalışmalarında işbirliğine odaklanırken, işbirliklerini doğuracak dinamiklerin yapısını ve bilginin nasıl etkin 

bir araç olarak kullanılabileceğine yeterince odaklanamazlar. Yerel ekonomik kalkınmanın aracı olan 

kümelenme yaklaşımı hiç şüphesiz bölgesel dinamiklerden bağımsız olarak tanımlanamaz.   

Nasıl tanımlanırsa tanımlansın unutulmaması gereken unsur kümelerin ekonomik geçmişi olan, ilişkilerle 

güçlenen bir “sistem”, küme girişimlerinin ise “sistemli” ya da organize çabalar/eylemler bütünü 

oluşudur.  

Her sistem gibi küme ya da küme girişimlerinin başarısı, birbirine bağlı ilişkilerin, daha da önemlisi katma 

değer yaratan hizmetlerin ve yeni iş modellerinin, doğal ya da planlı iş bölümünün hayata geçirilmesine 

bağlı oluşudur. Kümelenme tartışmalarında çokça yer alan uzmanlaşmanın varlığı, talebe cevap 

verecek yeterli sayıda üretici firma ve tedarikçilerinin olması, rekabet düzeyini artıracak iş ortamının ve 

altyapının ver olması, ihracat potansiyeli, istihdam etkisi, networkler ve işbirliği, üretim ve hizmetin yapısını 

değiştirecek derecde gelişmiş talep yapısı gibi belirleyici birçok unsur yer almaktadır. 

Kümeler çoğunlukla ihtiyaçtan doğan, bölgesel koşullar ve kaynaklarla gelişen ve geçirdiği süreç 

içerisinde dönüşüm sağlamış, geçmişten getirdiği uzmanlıkla sadece öncelikle iç pazarlarda rekabet 

üstünlüğü sağlayarak yurt dışı pazarlarda fark yaratan değer zincirlerini oluşturan ve besleyen 

ekosistemler olarak da tanımlanabilir.  

Günümüzde yürütülmekte olan birçok çalışmada aşağıdaki tanımlamalar yer almaktadır; 

• Küme: Spesifik bir alanda (uzmanlaşma) birbirlerine bağlı ve birbirleriyle ilişkili üretici firmaların, 

tedarikçilerin ve kurumların coğrafi yoğunlaşmasıdır. (Kümeler bir organizasyon olmaksınızın 

gelişirler.)  

• Küme Girişimi: Bir kümenin rekabetini artırmak için gösterilen organize çabadır. (Genellikle küme 

firmalarının, kamu kurumlarının, işbirliği kuruluşlarının ve akademisyenlerin dahil olduğu 

organizasyonlardır.) 

 

5.Trabzon’da Gemi İnşaa Sektörü 

Milattan önceki yıllarda Ceneviz, Venedik ve Malta korsan gemicileri Doğu Karadeniz’e kadar gelmiş , 

yöreye gelen korsanlar yeni gemi yapmak ya da bozulan gemileri onarmak için en uygun yer ve geniş 

kumsala sahip olan Sargona denilen bu yöreyi (Yeniay – Çamburnu ) seçmişlerdir.  Bu gemilerde 

çalıştırılan işçiler zamanla tahta kesmesini ve çakmasını öğrenmişler, önceleri küçük sandallar sonraları 

ise mavnalar yapmaya başlamışlardır. Daha sonra Türklerin bölgeye yerleşmesiyle gemi yapımı Türklerin 

eline geçmiştir. 1905-1906 Trabzon Vilayet Salnamelerinde Sürmene’de 239 adet büyük, 23 adet küçük 

olmak üzere 262 adet geminin varlığının kaydedilmiş olması, gemi yapımcılığının önemli ölçüde gelişmiş 

olduğunu göstermektedir. Yöre, Osmanlı İmparatorluğu döneminde etkin tersane alanı olarak 

kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ruslar, Doğu Karadeniz Bölgesini işgal ettiklerinde, 

bugünkü Karadeniz Teknik Üniversitesi – Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nin bulunduğu alanda Rus 

Donanmasının onarımı için çekek yerleri yapılmıştır. 

Sürmene – Yeniay ve Çamburnu yöresinde ilk gemi yapımcılığı ahşap gemi yapımı ile başlamıştır. 

Yörede kurulan ahşap gemi yapım tezgahlarında özellikle beyaz kestane ağacı kullanılarak yılda 1-2 

adet gemi yapılabiliyordu. Nitekim 1973-1977 yılları arasında yapılan ahşap gemi sayısı 7 adettir. Ancak 

gerek beyaz kestane ağacını bulmadaki güçlükler, gerek maliyetlerin yüksekliği ve gerekse yapım 



 

süresinin uzunluğu nedeniyle anılan iki işletme 1977 yılında ahşap gemi yapımcılığına son vermişlerdir. 

Sürmene – Yeniay ve Çamburnu yöresinde sac gemi yapımına1974 yılında başlanmıştır.  

Sürmene – Yeniay ve Çamburnu yöresinde sac gemi olarak genellikle balık avlama gemisi veya balık 

nakliye gemisi, bunun anında kuru yük gemisi, feribot, yolcu motoru, araştırma gemisi, römorkör ve özel 

maçlı gemiler yapılmaktadır.  

Trabzon’da Faaliyet Gösteren Firmalar ve Ürünler 

Yörede günümüz itibarıyla 12 adet gemi yapım işletmesi faaliyette bulunmaktadır. Bu gemi yapım 

işletmeleri, 1992 yılında, SS Sac Gemi Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi çatısı 

altında toplanmışlardır. Ayrıca Trabzon ili sınırları içerisinde kooperatif üyesi olmayan ancak yakın 

zamanda olması beklenen, 1 adet fiberglas tekne imalatçısı, 1 adet polietilen malzeme tekne imalatçısı 

ve yaklaşık 10 adet ahşap malzemeden küçük boyutlu amatör balıkçı veya gezinti teknesi imalatçısı 

bulunmaktadır. Kooperatif üyesi tekne imalatçıları 1991 yılından günümüze kadar, boyları 20m ile 55 m 

arasında değişen toplam 130 çelik gemi inşa edilmiştir. Trabzon ili sınırları içerisinde bulunan gemi yapım 

işletmeleri ve ürünler ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

 

 Balıkçı Gemisi Yolcu 
Motoru 

Araş.ve 
Destek 
Gemisi 

Römorkör Mega Yat Kuru Yük 
Gemisi 

Ahşap Balıkçı- 
Gez.Teknesi 

Fiber 
Tekne 

HDPE 
Hizmet 
Botu 

Ayırt 
Edici 

Özellik 

Boy/Genişlik Oranı 
Küçük 

(Genişliği Büyük) 

Standart Karadeniz 
Tipi Balıkçı 

Gemisi 
Formunda 

Standart Standart Standart Standart Standart Kültür 
Balıkçılığı 

Hizmet 
Botu 

 

İşletme Adı Kuruluş Tarihi Üretim 

Malzemesi 

Üretilen 

Max. Boy 

(m) 

Başaran Gemi Sanayi 1989 Çelik 54 

Ferhat Usta Gemi 

Sanayi 

1990 Çelik 49 

Şengün Gemi Sanayi 1990 Çelik 28 

Çamburnu Gemi 

Sanayi 

2004 Çelik 30 

Ergün Gemi Sanayi 1999 Çelik 49.85 

Aksoy Gemi Sanayi 1990 Çelik 52 

Memiş Usta Gemi 

Sanayi 

1989 Çelik 40 

Erhan Gemi Sanayi 1979 Ahşap 30 

Aktaş Fiberglas 1998 Fiberglas 6 

Pulat Boru - - - 

 

 



 

Trabzon’da Üretilen Ürünler 

 

6. Proje Paydaşları   

 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO); 1884 yılında kurulmuş meslek kuruluşudur. Bünyesindeki 

13 birim 39 personel ile üyelerine hizmet vermektedir. Bununla birlikte hazırlanan ve yürütülen 

projeler ile gerek firmalar gerekse de kümelenme çalışmaları desteklenmektedir. Mevcut 

durumda yürütülmekte olan 11 proje bulunmaktadır. Bu projelerin bir kısmında yerel aktörler 

özellikle de KTÜ ile ortaklığı bulunmaktadır.  

Bununla birlikte KTÜ ve Sürmene Gemi İnşa Kooperatifi ile birlikte ortak hazırlanan IPA projesi ile 

birlikte Gemi İnşa Kümelenmesi için ilk adımın atılması sağlanmıştır. Dolayısı ile Gemi İnşa 

Kümelenmesi çalışmalarında faal olarak görev almaktadır.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ); 1955 yılında kurulmuş devlet üniversitesidir. Bünyesinde 17 

fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 5 enstitü, 3 yüksekokul,  11 meslek yüksekokulu, sürekli eğitim 

merkezi, uzaktan eğitim merkezi ve KTÜ Teknokent bulunmaktadır. Özellikle Sürmene Deniz 

Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Gemi İnşa Mühendisliği Bölümü 3 öğretim üyesi, 3 öğretim 

görevlisi, 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı ile birlikte Trabzon Gemi 

İnşa Kümelenmesi çalışmalarına önemli katkı sağlamaktadırlar.  

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA); 2009 yılında kurulmuş olan Ajans bölge olarak 

Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Ordu olmak üzere 6 ili kapsamaktadır. Bölgenin 

ekonomik ve sosyal gelişmesini hedef alan DOKA’nın destek mekanizmaları arasında 

kümelenme de yer almaktadır. Bununla birlikte DOKA 2010-2013 Doğu Karadeniz Bölge 

Planı’nda kümelenme yapılabilecek sektörler arasında Gemi İnşa sektörünün yer alması 

Trabzon Gemi İnşa Kümelenmesi çalışmalarının Ajans tarafından da desteklendiğinin 

göstergesidir.  

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Liman Başkanlığı; Gemi inşa sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin üretim, bakım onarım ve tadilat süreçlerinde yasal olarak izin 

almaları ve yapacakları işlemi bildirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamada bölgedeki sektörün 

teknik olarak izlendiği ve nabzının tutulduğu bu kurum sektördeki firmalar için önemlidir. 

Başkanlık proje süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilginin paylaşılması ile kümelenme çalışmasına 

destek vermektedir. 



 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB); Birlik, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde faaliyet 

göstermektedir. Bu illerdeki ihracatçı firmaların kayıt olduğu birlik bölgede, ihracatın artırılması, 

sorunlara çözüm bulunmayı, firmalara yol göstermeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda ihracat 

yapan ve/veya yapacak olan firmaların Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili teşvik mekanizmalarından 

da faydalanabilmeleri için destek vermektedir. İhracat seviyesi düşük olan Trabzon Gemi İnşa 

Kümesini desteklemek üzere ilgili toplantılara katılım sağlayarak destek  vermektedir.  

KOSGEB Trabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü; KOSGEB, İmalat sanayinde yer alan bütün 

sektörler gibi Gemi İnşa sektöründe de destek vermektedir. Bu destekler arasında Genel Destek 

Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı, 

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı yer almaktadır. KOSGEB Trabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 

desteklerden faydalanma oranı düşük olan küme üyelerinin bu desteklerden faydalanır hale 

getirme yolunda çalışarak ve Gemi İnşa Kümesi çalıştaylarına katılım sağlayarak destek 

vermektedir.  

Trabzon Ticaret Borsası (TTB); Bir meslek kuruluşu olan ve 1926 yılında kurulan TTB’nin üyeleri 

fındık, çay ve diğer ürünler adları altında genel olarak gıda alanındaki firmalardır. Üyelerine 

kümelenme kültürünün aşılanması ve Gemi İnşa Kümesinin görünürlüğünün daha geniş alanlara 

ulaştırılmasını sağlayarak destek vermektedir. 

Trabzon ABİGEM; TTSO bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olan birim mevcut durumda anonim 

şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Proje süresince ve proje bitiminden sonra TTSO ile 

kümelenme çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar arasında süt ve süt ürünleri, mobilya ve 

balıkçılık kümelenmeleri yer almaktadır. Gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylara katılım 

sağlayarak gemi inşa kümelenmesine destek verilmektedir. 

Trabzon Valiliği ve Trabzon Belediyesi; Trabzon’un yerel idareleri olan bu iki kurum Küme 

çalıştay ve toplantılarına katılım sağlayarak hem kümeye destek vermekle birlikte daha sonraki 

aşamalarda politika oluşturulması aşamalarında da destek vereceklerdir. 

İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü; özellikle verimlilik üzerine verilen eğitim ve seminerler ile 

ve çalıştaylara katılım sağlayarak Gemi İnşa Kümesine destek vermektedirler. 

Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği; Özellikle üyeleri arasında gemi inşa kümelenmesinin 

tanıtılması, farkındalık yaratılması ve çalıştay, toplantı katılımları ile Gemi İnşa Kümelenmesine 

destek vermektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Saha Çalışmalarımız ve SWOT Analizi  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Güçlü Yönlerimiz 

Bilgi - Deneyim Kaynakları 

 Firmaların mesleki bilgi ve tecrübeleri yüksek,  

 Firmaların deneyim, öngörü ve fırsatlardan yararlanma becerisinin yüksek olması, 

 Sektör temsilcilerinin, çıraklıktan başlayarak sektörün içinde olmaları, tüm süreçlere hâkim 

olmaları,  

 Şirket ortaklarının ürün bilgisinin yüksek oluşu 

 Şirket yönetiminin faaliyet alanında bilgi ve deneyimi  

Fiziksel Altyapı 

 Kuruluş yeri avantajı  

 Pazarlara coğrafi yakınlık ve hızlı “üretim”, teslimat  

İnsan Kaynakları 

 Kendi öz kaynaklarını kullanmaları, ailede fertlerinin şirket içinde görev alması, iş bölümü 

yapılabilmesi  

Teknik Yetkinlikler  

 Siparişlere hızla cevap verebilme  

 Üretimde esnek olmaları  

Yönetsel Yetkinlikler  

 Türkiye pazarında balıkçı teknesi alanında iyi bilinen üretim üssü olmaları  

 Müşteri odaklı ve güvene dayalı ilişki kurabilme becerisi  

 Ürün çeşitliliğinin mevcut müşteri portföyüne uygun olması 

 

Zayıf Yönlerimiz 

Bilgi - Deneyim Kaynakları:  

 Firma sahiplerinin pazar bilgisinin arzu seviyede olmayışı  

İnsan Kaynakları:  

 Vasıflı ve kalifiye teknik eleman eksikliği  

 Yabancı dil bilen eleman olmayışı 

Mali Kaynaklar:  

 Büyümek için yeterli sermaye ve finansman kaynağının olmaması  

Teknik Yetkinlikler:  

 Üretim planlama yetersizliği  

 Kalite Yönetim Sistemlerinin yeterince etkin kullanılmaması  

 Üretim süreçlerinde teknik bilgi ve birikimin yeterli düzeyde olmaması  

 Dış ticaret Pazar ve uygulama bilgisinin yetersizliği  

 İstikrarlı bir yurt içi müşteri veri tabanının olmaması  

 Ürün geliştirme ve üretim süreçlerinin etkin bir stratejiye dayanmaması  

 Proje yönetimi konusunda yetkinleşme ihtiyacı  

Yönetsel Yetkinlikler “stratejik yönetim”: 

 Ar-ge fon ve desteklerinden faydalanma konusundaki yetkinliğin arzu edilen seviyede olmayışı 

 Dış pazar araştırması ve geliştirmesine yönelik stratejik pazarlama planlaması ve yönetimi 

süreçlerinin tanımlı olmaması  

 Dış ticaret pazar ve uygulama bilgisinin yetersizliği  

 Düşük sipariş ve üretim hacmi  

 Hedef ülke pazar araştırmasının profesyonel bir şekilde –ya da hiç- yapılmaması  

 İnovasyon eksikliği  

 Pazarlama hedeflerlerininolmayışı, bu kapsamda gereken altyapının eksik olması  

 Pazarlama ve satı stratejilerinin olmaması  

 Rekabette ağırlıklı olarak fiyat avantajının kullanılıyor olması, 

 Tasarım eksikliği  

 Yeni pazarlara girme ve sürekli, istikrarlı müşteri oluşturma konusunda yetersizlik  



 

 Yönetsel yetkinliklerin yeterli düzeyde olmaması 

 Modern proje yönetim tekniklerinin yeterince uygulanamaması  

 Maliyet + kar eklinde fiyatlandırma stratejisi  

 Alıcı baskın Pazar yapısı  

Yönetsel Yetkinlikler “kurumsal yönetim”:  

 İletişim eksikliği  

 Pazarlama ve satış süreçlerinin şirket ortaklarına bağlı olması  

 Profesyonel yönetici bulunmaması ve profesyonel yönetim kavramlarının bilinmemesi  

 Kurumsallaşma/Departmanlaşma düzeyinin düşük olması  

 Kalite güvence sistemlerinin etkin olarak işletme operasyonlarında yer alamaması  

 Marka tescillerinin olmayışı 

Yönetsel Yetkinlikler “kaynak planlama ve yönetimi”:  
 Maliyet analizlerini tam olarak yapamamaları  

 Üretimde kullanılan donanımda (motor, jeneratör, seyrüsefer aksamı vb.) dışa bağımlı olma  

 Üretim planlama yetersizliği  

Yönetsel Yetkinlikler “teknoloji ve sistem yönetimi”:  

 Teknolojinin etkin kullanılmaması  

 Proje yönetimi konusunda yetkinle me ihtiyacı  

Yönetsel Yetkinlikler “mali kaynak yönetimi”:  

 Pazarlama bütçesinin kısıtlı olması  

 

Fırsatlar:  

 

 Karadeniz havzasında yer alan ülkelerde (Romanya, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Ukrayna) 

balıkçı filolarının bulunması ve bu filoların dönemsel olarak yenilenme ihtiyacı  

 Geleneksel olarak Karadeniz tipi balıkçı teknesi üretme yeteneğine sahip olunması,  

 Karadeniz tipi balıkçı teknesini için bir klas kuralı yayınlama ve teknik literatüre ekleme 

imkânının bulunması  

 Karadeniz havzası için göreceli düşük üretim maliyeti ve pazarlara hızlı erişim imkânı  

 Bölgenin balıkçı teknesi üretiminde mü teriler nezdinde ol ml bir algıya sahip olması  

 Firmaların üretim alanlarını geliştirme olanaklarının bulunması  

 KTÜ’de bir gemi insa mühendisliği bölümünün bulunması  

 Bölgesel ve Merkezi kurum ve kuruluşların, bölgedeki kümeyi desteklemesi 

Tehditler:  

 Proje yönetim yetkinliğinin düşük olması  

 Gemi donanımında kullanılan malzemelerin büyük oranda   

 Mühendislik bilgisinin tersanelerde yeterince k llanılmaması,  

 Pazarlama yapılmamasından ötürü, bölgenin alıcılar tarafından son ve en c z alternatif olarak 

değerlendirilmesi  

 Satı larda kontrat yönetimi ve finansman tekniklerine önem verilmemesi  

 Sipari sayı ve sıklığının dü ük ol ndan ötürü, büyüme ve sürdürülebilirlik sor nları  

 

 

 

 



 

8. Dünya ve Türkiye’de Gemi İnşaa Sektörü 

1950’li yılların başına kadar gemi inşa sektöründe lider olan Birleşik Krallık ve Almanya sektördeki 

gelişmeleri yakından takip etmedikleri için kendilerini geliştirmediklerinden, yatırım eksikliğinden ve 

verimsizlik sebebiyle liderliklerini önce Japonya’ya daha sonra Güney Kore ve ekonomisi sürekli büyüyen 

Çin’e kaptırdılar.  İkinci Dünya savaşı sonrasında yıkıma uğrayan Japonya dâhil, Güney Kore, Tayvan ve 

Çin gibi Uzak Doğu ülkeleri gemi inşa kapasitelerini olağanüstü artırarak bu alanda en önemli üretici 

konumuna gelmişlerdir. Günümüzde en büyük tersaneler Güney Kore ve Çin’de bulunmaktadır. 

 

Bu ülkeler, gemi inşa sanayine ve deniz ticareti faaliyetlerine özel önem vermelerinin yanı sıra, düşük 

hammadde ve işçilik maliyetleri sebebiyle önemli bir rekabet avantajı kazanmışlardır. 2011 yılı itibari ile 

ülke Pazar payları aşağıdaki grafikteki gibidir. 

 

 
                                                Kaynak: IHS Fairplay 

 
İşçilik maliyetlerinin düşük ve hammadde bakımından zengin olan Çin ve Güney Kore’ye taleplerinin 

artması ile Avrupa yeni arayışlar içine girmiştir. Bu yöndeki dezavantajını Avrupa’daki tersaneler, işçilik 

maliyetlerindeki dezavantajını; (1) yüksek değere sahip ürünlerde uzmanlaşarak, (2) yüksek teknolojiye 

sahip tesis yaratarak, (3) verimliliği maksimize ederek avantaja çevirmeye çalışmıştır. AR-GE konusunda 

kalifiye eleman potansiyeli bulunan Avrupa, son yıllarda çevreye duyarlı gemi ve yan sanayi 

üretimlerine yönelerek sektörde belirli bir potansiyeli üzerine çekmeye başarmıştır.  

 

Avrupa, Kore-Çin-Japonya’nın pazardaki genel hâkimiyetine rağmen, Cruise gemileri yapımı pazarının 

%99’una, Lüks yatlar yapımı pazarının %65’ine, offshore gemileri yapımı pazarının ise %43’üne sahiptir. Bu 

gemilerin yapımında yüksek derece teknoloji kullanılması, yüksek seviyede uzmanlık gerektirmesi ve 

karmaşık yapım süreçleri, Avrupa’nın daha çok niş pazarlara yöneldiğinin en büyük göstergesidir. 

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, İtalya, Hollanda ve Romanya dünya gemi inşa sanayi sektöründe 

söz sahibi ülke konumuna gelmiştir. 

 

ITC Trademap verilerine göre 2010 yılında dünyada toplam 170.983.356.000 USD ihracat gerçekleşmiştir. 

En büyük ihracatçı ilk 5 ülke sıralamasında Güney Kore, Çin, Japonya, Almanya ve İtalya başı 

çekmekte iken Türkiye ise 20. sırada yer almaktadır. Aynı yıl için ithalat rakamlarında bakıldığında 

106.208.526.000 USD ithalat gerçekleştirilmiştir. En büyük ithalatçı ülkeler ise sırası ile Almanya, Liberya, 

Marshall Adaları, İtalya ve Yunanistan’dır. İthalat sıralamasında ise Türkiye 25. sırada yer almıştır.  

 

 

 

GÜNEY KORE (%37,45)

ÇİN (%33,70)

JAPAN (%17,30)

FİLİPİNLER (%1,60)

DİĞER (%9,95)



 

Son on yılda, dünya ekonomisini gelişimi ile birlikte gemi inşa sektörünün global pazarda yükselmesi 

neticesinde, Türk tersanelerinde de ürün çeşitliliği de dahil olmak üzere, gemi inşasında ve ihracatında 

birkaç kat artış yaşanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle Türkiye, teslim edilen gemiler baz alındığında 

dünyanın 11.si konumundadır. 

 

 
Kaynak : ITC Trade Map 2011 

 

2002 yılında tersanelerimizin toplam siparişi 83 adet iken, Haziran 2008 itibariyle tersanelerimizin toplam 

siparişi 254 adet gemiye ulaşmıştır. Son beş yılda dünya sipariş sıralamasında en önlere çıkma başarısı 

gösteren tersanelerimiz tanker siparişlerini 207 adede çıkararak 4 kattan fazla arttırmıştır. Ülkemiz dünya 

yeni gemi inşa siparişlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir 

 

Türkiye’de son yıllarda gemi inşasında niş pazarlara yönelim olması, tersanelerin uluslararası ticaretini 

artırmasında büyük rol oynamıştır. Bu tip pazarlara yönelim, gemi inşa ekipmanları sanayinin de çok 

ciddi gelişmeler kaydetmesine ve bu sektörün ihracatında da kayda değer artışlar olmasına neden 

olmuştur. Bu gelişmeler, Türkiye’deki tersanelerin stratejik konumuna, deneyimli ve uygun ücretli iş 

gücüne ve kaliteli üretime dikkat çekmektedir. 

 

Türk tersaneleri, geleneksel olarak yat ve küçük ticari gemilerin yapımında uzman iken, son yıllarda 

kendi yeteneklerini, kapasitelerini ve teknolojilerini artırarak daha büyük gemileri yapımına da 

başlamıştır. Şu anda, yatırımlar sayesinde petrol ürünleri tankerleri, ağır kargo ve çok amaçlı konteynır 

gemileri gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan tersaneler mevcuttur. Bununla beraber, Türk tersaneleri 

balıkçı tekneleri, araştırma gemileri, römorkörler, mega yat, ikmal gemileri gibi niş pazarlara hitap eden 

gemilerde üretebilir. 

 

Gemi inşa ve onarım sektörü Türkiye’nin gelecek vaat eden endüstriyel sektörlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir.  
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Dünya Gemi Sanayi İhracatı (x1000 USD)
1
 

GTİP Ürün 2006 2007 2008 2009 2010 Başlıca İhracatçı Ülkeler ve Payları 

890110 
Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan 
taşımak üzere imal edilmiş benzeri gemiler; 
her türlü feribotlar 

5.942.841    6.232.892    8.179.473    8.784.896    10.454.516    
Almanya (%32,3) 

İtalya (%23,6) 
Fransa (%15,6) 

890120 Sarnıçlı gemiler (tankerler) 20.576.085    26.442.703    42.922.316    45.358.550    35.663.188    
G.Kore (%47,3) 

Japonya (%23,1) 
Çin (%19,4) 

890130 Frigorifik Gemiler (Tankerler hariç) 240.746    185.057    209.378    666.998    640.512    
Filipinler (%50,5) 
Japonya (%32,2) 

Hırvatistan (%8,9) 

890190 
Yük taşımaya mahsus diğer gemiler ve hem 
insan hem de yük taşımaya mahsus diğer 
gemiler 

36.740.479    40.689.468    51.562.505    52.833.904    76.935.973    
Çin (%36,7) 

G.Kore (%26) 
Japonya (%22,2) 

890200 

Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin 
işlenmesine, korunmasına ve konserve 
edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer 
gemiler 

634.143    775.459    970.515    787.463    791.337    
Polonya (%20,5) 

Venezuella (%14,2) 
Çin (%13,9)  

890310 
Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor 
teknesi; kürekli kayık, kano 

321.943    381.191    449.166    293.860    292.564    
Çin (%28) 

İtalya (%12,4) 
Fransa (%10,8) 

890391 Yelkenli tekneler 2.588.266    2.489.166    3.010.694    1.823.442    2.025.539    
Fransa (%26) 

Almanya (%8,4) 
Yeni Zelanda (%6,4) 

890392 
Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar 
hariç) 

10.255.058    9.857.534    11.298.976    6.764.901    8.852.611    
İtalya(%19,6) 

Almanya (%16,7) 
Birleşik Krallık (%10,7) 

890399 Diğer deniz taşıtları 2.037.638    2.732.169    2.977.589    1.833.598    2.077.166    
ABD (%39,1) 

Polonya (%8,9) 
Kanada (%7,4) 

890400 Römorkörler ve itici gemiler 1.683.893    2.732.768    3.381.672    4.400.443    4.000.085    
Çin (%24,7) 

Hindistan (%13) 
İtalya (%8,6)  

890510 Tarak gemileri 439.514    921.362    1.278.925    1.748.549    1.922.538    
İspanya (%19,8) 
Hollanda (%19) 

Hırvatistan (%16,1) 

890520 Yüzer/dalabilen sondaj ve üretim platformları 3.725.849    5.440.397    8.345.868    5.183.335    6.397.979    
Singapur (%29,6) 

Hindistan (%16,8) 
Çin (%14,4) 

890590 
Fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç 
ve havuzlar 

2.893.723    2.872.489    7.294.556    8.320.525    14.883.571    
G.Kore (%66,8) 

Hindistan (%10,5) 
Çin (%9,4) 

890600 
Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma 
gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) 

29.452    1.886    14.593    19.472    6.707     

890610 Savaş Gemileri 40.980    566.867    249.289    398.158    303.654    
Hollanda (%52,6) 

Hindistan (%36,8) 
Hırvatistan (%8,7) 

890690 Kurtarma gemileri 2.041.114    2.288.136    2.335.682    3.194.686    3.375.596    
Çin (%33,2) 

İspanya (%11,4) 
Hindistan (%10) 

890710 Şişirilebilir sallar 128.202    173.968    209.740    193.292    210.069    
Birleşik Krallık (%16,8) 

Çin (%15,5) 
Tayland (%10,7) 

890790 
Diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra 
vb.) 

691.948    1.068.768    1.081.070    972.599    1.028.809    
ABD (%19,1) 

Hollanda (%9,2) 
Birleşik Krallık (%9) 

890800 
Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek 
diğer araçlar 

57.891    69.447    142.026    254.221    104.657    
Nijerya (%18,7) 

BAE (%16) 
Fransa (%15,9) 
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Dünya Gemi Sanayi İthalatı (x1000 USD)
2
 

GTİP Ürün 2006 2007 2008 2009 2010 Başlıca İhracatçı Ülkeler ve Payları 

890110 
Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan 
taşımak üzere imal edilmiş benzeri gemiler; 
her türlü feribotlar 

23.962.084 3.914.575 4.631.210 1.654.297 5.799.773 
Bermuda (%23,6) 

Birleşik Krallık (%22,5) 
İtalya (%19,7) 

890120 Sarnıçlı gemiler (tankerler) 12.956.642 12.768.426 22.074.264 21.570.617 20.634.943 
Liberya (%23,8) 

Marshall Adaları (%16,5) 
Norveç (%10,2) 

890130 Frigorifik Gemiler (Tankerler hariç) 2.916.828 253.204 283.849 1.059.044 970.232 
Malezya (%39,5) 

Marshall Adaları (%20,7) 
Hırvatistan (%11,1) 

890190 
Yük taşımaya mahsus diğer gemiler ve hem 
insan hem de yük taşımaya mahsus diğer 
gemiler 

9.621.774 21.413.666 31.344.604 29.072.712 41.791.180 
Almanya (%29,6) 

Liberya (%14,8) 
Marshall Adaları (%11,4) 

890200 
Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin 
işlenmesine, korunmasına ve konserve 
edilmesine mahsus fabrika gemileri vs. 

2.699.195 581.988 1.002.075 732.863 752.128 
Polonya (%25,9) 

Marshall Adaları ( %7,4) 
Faroe Adaları (%6,9) 

890310 
Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor 
teknesi; kürekli kayık, kano 

2.073.576 384.239 452.422 286.913 306.114 
ABD (%14,4) 

Fransa ( %12,3) 
İtalya (%8,5) 

890391 Yelkenli tekneler 2.636.183 2.151.894 2.274.269 1.664.831 1.532.375 
İspanya (%12,8) 

İtalya (%9,2) 
Birleşik Krallık (%8,9) 

890392 
Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar 
hariç) 

1.474.129 8.995.705 9.652.762 5.784.715 7.614.738 
İspanya (%21) 

Cayman Adaları (%9,5) 
Fransa (%8,4) 

890399 Diğer deniz taşıtları 701.962 1.628.463 1.861.877 1.362.610 1.482.281 
ABD(%11) 

Kanada(%9,8) 
Avustralya(%6,9) 

890400 Römorkörler ve itici gemiler 2.133.463 2.234.746 2.418.090 2.730.659 3.028.081 
Hindistan (%20,1) 

Rusya (%8,5) 
Endonezya (%8,2) 

890510 Tarak gemileri 1.412.784 802.992 1.312.049 1.103.277 742.869 
Çin (%16,5) 

Antigua ve Barbuda (%12,6) 
BAE (%9,9) 

890520 Yüzer/dalabilen sondaj ve üretim platformları 845.165 2.225.344 8.378.078 5.772.966 4.883.854 
Fildişi Sahili (%17,2) 

ABD (%13,1) 
Danimarka (%9,7) 

890590 
Fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç 
ve havuzlar 

446.222 2.729.317 2.774.156 6.825.337 9.582.210 
Cayman Adaları (%18,1) 

Britanya Virjin Adaları (%13,9) 
Bermuda (%10,9) 

890600 
Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma 
gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) 

614.165 63.322 32.587 126.906 71.211  

890610 Savaş Gemileri 388.912 989.522 1.108.952 844.615 1.564.932 
Portekiz (%82,9) 

Yeni Zelanda (%7,9) 
Slovenya (%2,5) 

890690 Kurtarma gemileri 471.667 2.386.231 2.068.762 2.858.936 2.785.387 
Norveç (%20,7) 
Tayvan (%11,9) 
İspanya (%8,8) 

890710 Şişirilebilir sallar 299.294 191.563 208.944 181.970 195.715 
ABD (%15,6) 

Birleşik Krallık (%7,4) 
Singapur (%6,4) 

890790 
Diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra 
vb.) 

145.949 606.573 857.677 708.074 698.359 
ABD (%19,5) 

Hollanda (%13,5) 
Malezya (%4,9) 

890800 
Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek 
diğer araçlar 

11.932 614.834 355.010 1.144.287 1.478.033 
Çin (%49,7) 

Pakistan (%33,8) 
Türkiye (%7,6) 
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9. Belirlenecek faaliyetleri Uygulamak için Kullanılcak Kaynaklar 

Proje kapsamında gerçekleştiribilecek çalışma ziyareti 

Sektörel Strateji Çlışmasının tamamlanması ile sektör için hedef pazarlar belirlenerek, firmalar ve kümeler 

arasında işbirliği projeleri başlatılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında belirlenecek hedef 

pazarlarlara ve organizasyonlara katılım sağlanacaktır. 

Önerilen Organizasyonlar ve Fuarlar 

Tarih Organizasyonun Adı 

14 -17 Ağustos 2012 Norveç Balıkçı Gemileri Fuarı, Norveç 

29 Eylül – 7 Ekim 2012 31. Uluslararası İstanbul Boat Show, Türkiye 

04 –07 Eylül 2012 Gemi İnşa, Makine& Denizcilik Teknolojileri, Almanya 

06 – 14 Ekim 2012 Uluslararası Boat Show, İtalya 

23 – 25 Ekim 2012 Deniz Taşımacılığı, Gemi İnşa, Liman Geliştirme, Ukrayna 

13 – 15 Kasım 2012 Gemi Ekipmanları Fuarı, Hollanda 

21 – 23 Kasım 2012 Uluslararası Denizcilik Fuarı, Çin 

05 – 07 Aralık 2012 Uluslararası İş Teknesi Fuarı, ABD 

12 – 15 Aralık 2012 Denizcilik Sanayi Fuarı, Fransa 

07 – 16 Aralık 2012 Uluslararası Paris Boat Show, Fransa 

 

Pilot Aktivitelerin Uygulaması  

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışma ziyaretleri sonrasında her ilimizde rekabeti, üretimi ve 

ihracatı geliştirecek pilot aktivitelerin başlatımlası planlanmaktadır. Pilot aktivitelerimizn hayata 

geçirilmesi ve uygulanmasında kullanılması için gereken makine ve ekipman alımı proje tarafından 

yapılacaktır. 

Uluslararası Rekabeti Geliştirme Tebliği (URGE) 

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi URGE Desteği ulaşmak 

istediği amaç nedir?  

Bilindiği gibi Ekonomi Bakanlığımız 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi belirlemiştir. Bu hedefe 

ulaşmak için belirlenen strateji ise firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanılarak, katma 

değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Gerek 

ihracat gerekse büyüme hedefinde yerel ekonomilerin güçlendirilmesi, bölgesel uzmanlıkların dünya 

ölçeğinde bilirnirliğinin sağlanması bunun içinde kümelenme yaklaşımı ile bölgelerimizde firmalarımız, 

üniversitelerimizi kamu destekleri ile daha etkin bir şekilde buluşturmak ve rekabet gücünü geliştirmek, 

yerel/bölgesel sektörün ihracatını arttırmak hedeflenmiştir.  

 

İşbirliği Kuruluşu olarak odalarımızın rolü nedir?  

Bölgelerimizde üyeleri için çalışan ve çeşitli hizmetlerle üyelerinin rekabet gücünü geliştirmek için 

faaliyet göstermekte olan Odalarımızın,işbirliği kurumlarımızın üyeleri olan firmaların ortak sorunlarını en 

iyi anlayan ve çözümleri için çalışan ve firmaların sesi olan kurumlar olduğu şüphesizdir. Ekonomi 

Bakanlığı Odalarımızın firmaların ihracat odaklı ürün, süreç, bilgi altyapısı geliştirmelerinde işbirliği 

kurumlarımızın birleştirici gücünü URGE ile pekiştirmekte, firmalar için halihazırda atılan adımları 

desteklemektedir. İşbirliği kurumları firmaların kapasitelerini geliştirmek için lider kuruluş olarak projeye 

katılacak şirketler için ihtiyaç analizi (Eğitim ve Danışmanlık ihtiyaç analizi, Rekabetçilik analizi, Pazar 

analizi, Sektör analizi…v.b) yaptırmak üzere URGE desteklerinden faydalanabilirler.  

 

 



 

URGE’nin amacı nedir?  

Bölgelerimizde rekabet gücünü geliştirmenin ve bölge dinamiklerine göre rekabet strateji geliştirmek için 

hedef odaklı adımlara ihtiyaç vardır. Bu kapsamda yapılması gereken çalışma alt sektörlere inerek ilk 

olarak firmaların iş ortamlarında, iş yapma süreçlerinde, üretim ve eğitim gibi alanlarda zayıf yönlerini ve 

ihtiyaçlarını belirlemek daha sonra bu ihtiyaçlara cevap verebilecek araçları kendilerine sunmaktır.  

 

URGE firmalarımız için neden önemli?  

URGE ile firmalarımıza faaliyet gösterdikleri alana geniş bir çerçevede bakma, Türkiye’de ve dünyada 

aynı alanda faaliyet gösteren diğer firmaları takip etme, son teknoloji ve trendleri anlayarak işlerini 

konumlandırma, kendi durumlarını diğer firmalarla kıyaslayarak yeni iş modelleri geliştirmelerine olanak 

sağlamaktadır. URGE proje bazlı ve çok aşamalı yapısı ile firmalar için uzun soluklu ve aşama aşama 

ilerleyen kapasite artırıcı faaliyetleri kapsamaktadır.  

 

URGE, firmaların işbirliği kuruluşları önderliğinde: Ortak ihtiyaç analizi, Öğrenme (eğitim ve danışmanlık) 

Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin 

desteklenmesini içerir.  

 

Desteğin kapsamı ve bütçesi nedir?  

URGE Desteği ilk aşaması olan ihtiyaç Analizi ile belirlenen alanlarda eğitim, danışmanlık, yurt dışı 

pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık programları ile istihdam giderlerinin desteklenmesini de 

kapsamaktadır. Bu kapsamda aşağıda ana başlıkları yer alan konulara ilişkin program giderleri 

desteklenmektedir.  

 

1) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi  

2) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi  

3) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi  

4) Süreç iyileştirme ve yönetimi  

5) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı  

6) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan 

şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması  

 

İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmaların ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde, 

plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi amacı ile sınırları aşağıdaki 

tabloda verilen başlıklarda toplamda 2.100.000$’ a kadar projeler hazırlanıp sunulabilmektedir. 

 

İhtiyaç 

Analizi 

Eğitim / 

Danışmanlık 

Yurt Dışı 

Pazarlama 
Alım Heyeti İstihdam 

Bireysel 

Danışmanlık 

Destek Oranı % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 

Desteklenen İşbirliği Kuruluşu 
İşbirliği 

Kuruluşu 

İşbirliği 

Kuruluşu 

İşbirliği 

Kuruluşu 

İşbirliği 

Kuruluşu 

Destek Tutarı 

(USD) 
400.000 150.000  100.000  

Emsal Brüt 

Ücret 
50.000 

Program 36 Ay 5 Adet 10 Adet 2 Kişi 3 Yıl 

 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında gerçekleştirilen sektör stratejisi çalışması ile analiz edilen 

Trabzon Gemi İnşa Kümesi’nin mevcut sorunları ve bu sorunlara karşılık çözüm önerilerini içeren ihtiyaç 

analizi hazırlanacaktır. Kümede yer alan firmaların yukarıda konu başlıkları ve destek oranları verilen 

alanlardaki sorunlarının giderilebilmesi için URGE projesi hazırlanıp faaliyete geçirilecektir.  

 



 

9. Notlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

İletişim 

 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 

Pazarkapı Mah. Sahil Cad. No.103 61200 Trabzon / Türkiye 

Telefon : 0462 326 80 70 – 268 / 270 

 Faks : 0462 326 80 60 

 Cep : 0530 966 9516 

E-Posta : emrah.ayvaz@smenetworking.net 

 elif.duman@smenetworking.net

 


