
 
 

 
ÖRNEK İHTİYAÇ ANALİZİ METODOLOJİSİ 

 

Projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan ihtiyaç analizi çalışması, bu çalışmayı gerçekleştirecek 

olan eğitim/danışmanlık kurumu/firması ve işbirliği kuruluşu tarafından titizlikle yönetilmesi 

gereken bir süreçtir. Bu süreçte aşağıda yer verilen hususların altı çizilmektedir.  

 

İşbirliği Kuruluşu ve Hizmet Sağlayıcı Arasında Çalışma Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhtiyaç analizi başvurusunun onaylanmasından sonra çalışma aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 

 İşbirliği kuruluşu, hizmet alacağı danışmanlık şirketi/üniversite ile kendi haklarını ve firma çıkarlarını 

gözetecek şekilde “hizmet alım sözleşmesi” yapar. 

 İşbirliği kuruluşu proje yöneticileri, ihtiyaç analizi çalışmasından önce çalışmanın daha verimli 

yapılabilmesi amacıyla danışmanlık şirketi/üniversite’ye projede yer alan firmalar ile ilgili özet bilgileri 

doküman halinde verir ve firmaların yapısı, sektörün dinamikleri, rekabetçilik koşulları gibi konularda 

ön bilgilendirme yapar. 

 Bu aşamadan sonra, danışmanlık şirketi/üniversite projede yer alan firmalarla birlikte ihtiyaç 

analizinin amacı, kapsamını, metodolojisini ve sürecini açıklamak ve firmaları birbirleriyle 

buluşturmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapar. 

 Bu toplantının akabinde, işbirliği kuruluşu proje yöneticileri ve danışmanlık şirketi/üniversite birlikte 

sahaya inerek firma analizi çalışmalarını yürütürler. 

 İhtiyaç analizi çalışması süresince zaman zaman odak grup toplantıları yapılır. Projede yer alan 

firmalar dışında sektörde yer alan üretici/imalatçı dernekler, kalkınma ajansı, üniversite, ticaret/sanayi 

odaları ziyaret edilir ve görüşleri alınır. 

 İhtiyaç analizi çalışması süresince danışmanlık şirketi/üniversite bir taraftan masa başı araştırması 

yapar, sektörel veriler ve istatistikleri değerlendirir, yukarıda yer alan ihtiyaç analizi şablonunda 

belirtilen diğer araştırmalar yapılır. 

 İhtiyaç analizi çalışmasının tamamlanmasına müteakip, danışmanlık şirketi/üniversite projede yer alan 

firmalarla birlikte ihtiyaç analizi sonuçlarının paylaşıldığı sonuç değerlendirme toplantısı yapılır ve 

Bakanlık URGE proje sorumlusu bu toplantıya davet edilir. Bu toplantıda, çalışmanın sonuçları ve 

özellikle proje yol haritası danışmanlık şirketi/üniversite tarafından hazırlanan sunumla firmalara 

açıklanır.  

 Gerekli revizyonlar yapılır ve bu sunumun ve ihtiyaç analizi raporunun bir örneğinin firmalara yazılı ve 

cd/usb bellek içerisinde dağıtımı yapılır. 

 



İşbirliği kuruluşları ihtiyaç analizi süreci ile firmalar arasında ; 

 Ortak vizyon oluşturma, 

 İşbirliği ve güven ortamı sağlama, 

 Ortak öğrenme ve ortak pazarlama anlayışını kazandırmayı hedeflemelidir. 

 

İhtiyaç analizi çalışmalarında izlenen yol aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

            

           İhtiyaç Analizi Faaliyeti Kapsamında Önerilen Adımlar  

 

               

İşbirliği kuruluşu tarafından yönetilecek olan ihtiyaç analizi hazırlık sürecinde hizmeti sağlayacak 

olan üniversite ve/veya danışmanlık şirketi tarafından yukarıda yer alan adımların en etkin şekilde 

atılabilmesi için işbirliği kuruluşlarına yön verecek adımlar, bu adımlara ilişkin bilgi ve araçlara bu 

kılavuz çerçevesinde yer verilmektedir.  

Analiz yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiye KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Kümelenme 

Kılavuzları’ndan Kümeler için Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi El Kitabından ulaşılabilir. 

 

a. Yöntem 

Gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizi yöntemi gerek sektörün gerekse firmaların yapısına göre 

değişiklik gösterebilir. Benzer şekilde hizmet sağlayıcının rekabet analizi alanında geliştirdiği 

yöntem ve analiz araçları olabilir. İhtiyaç analizi yöntemi üzerinde çalışırken göz önünde 

bulundurulması gereken en önemli hususlardan biri hizmet sağlayıcının firmaları ihtiyaç analizi 

sürecine dahil etmesi, firmalar arasında ortak vizyon ve birlikte hareket etme bilinci yaratacak bir 
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yöntem geliştirmesidir. Bu noktada çalışmayı uygulayacak ekibin, sektöre ilişkin benzer 

tecrübelerin ve firmalarla yapılacak görüşme ve toplantılara ilişkin planlamanın detaylı bir şekilde 

sunulması önemlidir.  

Hizmet sağlayıcının ihtiyaç analizi çalışmasında kullanacağı analiz yöntemleri de ihtiyaç analizinin 

kapsamı ve sonuçlarına temel teşkil etmesi açısından önemli bir yeri bulunmaktadır. Hangi analiz 

araçlarının kullanılacağı araştırmanın konusunda göre değişiklik gösterse de ihtiyaç analizi 

kapsamında aşağıdaki şekilde yer verilen analiz araçları  kullanılabilir.  

İhtiyaç Analizi Çalışmasında Kullanılabilecek Analiz Araçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün ve Pazar Bölümlendirmesi:  İhtiyaç analizi kapsamında yapılabilecek olan çalışmanın amacı 

URGE Projesi kapsamında yer alan firmaların oluşturduğu grubun ve ilgili durumlarda kümenin 

mevcut durumda ürettiği ana ürünleri ve pazar bölümlerini belirlemektir. Ürün ve pazar 

bölümlendirmesi ihtiyaç analizinin başlangıcında litetatür çalışması, paydaş görüşmeleri ve 

firmaların birlikte katılacakları bir toplantı ile gerçekleştirilebilir. Bu çalışma aynı zamanda firmalar 

arasında ortak bir vizyon oluşturmak için ihtiyaç duyulan konsensus yaratma ve ortak problemlere 

odaklanma ortamını geliştirmektedir. 

Değer Zinciri Analizi:  Değer zinciri kapsamındaki ilişkilerin belirlenerek firmalar için stratejik 

alternatiflerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Değer zinciri analizinin odağında üç temel 

unsur olan kaynaklar, üretim ve lojistik yer almaktadır.  Herbir unsur kapsamında maliyet 

analizlerine yer verilmektedir. Değer zinciri analizi aynı zamanda zincirin performasını ideal değer 

zincirileri ile yapılan kıyaslama ve aralık analizleri yardımı ile de ölçebilmektedir. Değer zinciri 

analizi özellikle geleneksel yöntemlerde üretim yapmakta olan firmaların, uluslararası değer 

UR-GE Projesi Kapsamında Yer Alan Firmalarının Sektörel Konumu 

 Ürün ve Pazar Bölümlendirmesi 

Rekabet Analizleri 

 Değer Zinciri Analizi  

 Porter 5 Güç Analizi 

 SWOT Analizi 

 Pazar Eğilimleri Analizi 

 Fark (GAP) Analizi 

Stratejilerin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Analizler 

 BCG Portföy Yönetim Matrisi 

 GE/Mc Kinsey Matrisi 

Potansiyel İşbirliklerinin Değerlendirilmesi 

 Mevcut ve işbirliği geliştirilebilecek kurum ve kuruluşların değerlendirilmesi 

 



zincirlerine entegre olabilmek için değer zinciri sürecinde nasıl yeniden yapılanacaklarını, hangi 

ulusal ve uluslararası firmalarla çalışabileceklerine ilişkin öneriler getirmektedir. 

 

Değer zinciri analizi firmaların yeni ürün ve pazar geliştirmelerinin yanı sıra, uluslararası değer 

zincirlerine entegre olma sürecinde işbirliği yapma ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu işbirlikleri 

mevcut değer zincirinde eksik olan bir unsurun iyileştirilmesi, geliştirilmesi ya da oluşturulması 

anlamına gelebilir. Değer zincirinde yükseltme olarak da adlandırılan sözkonusu seçeneklere ilişkin 

bilgiye Kutu X’de yer verilmektedir. 

Değer Zincirinde Yükseltme Fırsatları  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beş Güç Analizi: Sektörlerin yapısını anlamak kuruluşların rekabet açısından yaşamsal seyrini 

sürdürmelerinin en önemli yoludur. Beş rekabet kuvveti modeli şirketlerin rekabet kuvvetlerine 

karşı kendilerini savunmalarını ve onları şirket lehine şekillendirmelerini sağlar (Porter 2008:26)1. 

Bu durum işletme karlılığının sürmesi, rekabete dayanmak stratejiler geliştirmek avantajını 

yöneticilere sunar. 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Porter_five_forces_analysis 

 Süreçte Yükseltme: Değer zinciri içerisindeki kuruluşların tek tek verimlilikleri (örneğin, stok 

devir hızında iyileştirme, hata oranının düşürülmesi gibi) veya zincir bağlantıları arasındaki 

işlerin (örneğin teslim sürelerinin kısalması, daha hızlı teslimat gibi) daha verimli yapılarak iç 

süreçlerin rakiplere göre etkili ve verimli hale getirilmesi. 

 Üründe Yükseltme: Eski ürünlerin yenilenerek veya yeni ürünlerin tasarlanıp üretilerek 

rakiplerden daha hızlı bir şekilde pazara sunulabilmesi. 

 Fonksiyonel Yükseltme : Bazı faaliyetlerin değiştirilerek, eklenerek, farklılaştırılarak kuruluş 

içerisinde yeni yetenekler kazanılması (örneğin dış kaynak kullanımıyla muhasebe, lojistik gibi 

faaliyetlerin farklılaşması) veya değer zinciri içerisinde başka bağlantılar içerisine girilmesi 

(örneğin, tasarım fonksiyonunun eklenmesiyle sadece üretim yapan bir kuruluşun tasarımcı-

üretici olması) 

 Zincirleme Yükseltme : Yeni bir değer zincirine geçerek daha rekabetçi ve katma değerli ürün 

veya hizmetlere geçilebilmesi (örneğin, elektronik parçası üretiminden zaman içerisinde 

televizyon veya bilgisayar üretimine geçilerek farklı bir değer zinciri içerisinde yer alabilmek) 

 Küresel Yükseltme : Değer zincirinin bir diğer ülke sınırı içerisinde bulunan faaliyetini ya 

bulunduğu bölge/ülke içinde gerçekleştirmek üzere girişimde bulunmak ya da kuruluşun 

faaliyet alanını diğer ülke içine kadar genişletmek (satın almalar, ortaklıklar, veya yeni 

kuruluşta doğrudan yabancı yatırım) 

 

Kaynak: KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Kümeler için 

Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Kılavuzu  



Pazarın rekabet durumunu belirleyen güçlerin analizini yapan Porter, işletmeler arasında rekabeti 

etkileyen 5 kuvvet unsurunu anlatan bir model geliştirerek,  stratejiyi  şekillendiren ve rakiplere 

üstünlük kurmanın yolunu göstermeyi hedeflemiştir. Bu unsurları yönetememek işletmelerin pazar 

hakimiyetlerini, fiyat belirleyiciliklerini ve karlılıklarını etkileyecektir. Söz konusu unsurlar farklı 

sanayi yapılarına göre değişiklikler arz eder. Bahsi geçen 5 rekabetçi kuvvet şöyle sıralanmaktadır2: 

 Pazara Giriş Tehdidi 

 Müşterilerin Pazarlık Gücü 

 İkame Mal Veya Hizmetlerin Tehdidi 

 Tedarikçilerin Pazarlık Gücü  

 Varolan Rakipler Arasında Rekabet  

 

GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Tehditler ve Fırsatlar) Analizi: GTZF Analizi firmaların güçlü, zayıf 

yönlerini ortaya koymak, firmaları bekleyen tehdit ve fırsatları belirleyerek rekabet stratejisi 

oluşturmak üzere  mevcut durumu ve rekabet koşullarını ortaya koyar. GTZF analizi mevcut 

durumu ne kadar net ortaya koyarsa firmaların rekabet ve ihracat gereksinim duydukları 

ihtiyaçlarını belirlemeleri kolaylaşmaktadır.  GZTF Analizi tek başına rekabet stratejisi belirlemek 

için bir çerçeve oluşturmamakla birlikte, firmaları ortak problemler çerçevesinde biraraya getiren 

ve ortak bir vizyon belirlemelerine yardımcı olan araçlar arasındadır.  

  

Pazar Eğilimleri Analizi: Pazar eğilimleri analizi URGE Projesi kapsamında yer alan firmalar için 

strateji oluştuurlması aşamasında kritik rol oynamaktadır. Pazar eğilimleri analizi çoğu zaman 

derinlemesine yapılacak bir pazar araştırması öncesinde gerçekleştirilmektedir. Pazar analizi 

firmalar tarafından daha önce öngörülmemiş yeni pazarları, mevcut durumda firmaların küresel, 

ulusal ve bölgesel pazarda performansını, küresel pazarlarda ürün, fiyat, üretim miktarları ve 

ülkelerin pazar paylarını ortaya koymaktadır.  

 

Pazar eğilimleri analizi, bir ihtiyaç analizinde olması kritik rol oynayan, URGE Projesi ve firmaların 

stratejisini ortaya koyan ve proje süresince gerçekleştirilecek diğer faaliyetlere ışık tutan en önemli 

bölümlerden biridir. 

Fark (GAP) Analizi: Fark analizinin amacı firmaların dikkatini özellikle uluslararası rekabet 

koşullarına, başka bir ifade ile aynı sektörde yurtdışında faaliyet gösteren başarılı firmalara ve/veya 

kümelere çekmektir. İlk bakışta ulusal ölçekte faaliyet göstermekte olan bir sektör yurtdışındaki 

rakipleri kadar iyi görünebilir fakat uzun dönemli karlılıkları ya da ihracat potansiyelleri 

incelendiğinde farklılıklar görülebilmektedir. Fark analizi genellikle değer zinciri içindeki 

bağlantıları, iş üretim ve ürünlerin benzer bir uluslararası örnekle kıyaslanması şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Fark analizinde kıyaslama için kullanılabilecek veriler arasıda aşağıdaki 

başlıklar yer alabilir3: 

 Satış rakamları, pazar payı, 

 Paketleme ambalaj yöntemleri ve özellikleri, 

 Ar-Ge kapasitesi, 

                                                           
2 Kümeler için Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi El Kitabı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, s.53 
3 Clusters for Competitiveness, A Practical Guide & Policy Implications for Developing Cluster Initiatives, World Bank International Trade 
Department 



 Dağıtım kanalları, 

 Alıcıların durumu, 

 Pazarlama, 

 Yasal mevzuat, 

 

Stratejilerin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Analizler 

 

BCG Portföy Yönetim Matrisi: Boston Consulting Group'un yarattığı bir analiz yaklaşımına göre 

büyüyen pazarda büyük pazar payı yakalayan ürünler ”yıldız”, sabit pazarda (doyuma ulaşmış 

pazar) yüksek pazar payı yakalamış ürünler ”nakit ineği",  sabit büyüklükte pazarda düşük pazar 

payında olan ürünler ”köpek", büyüyen pazarda küçük pazar paylı ürünler ise ”soru işareti" olarak 

nitelendirilir. 

Pazarlama odaklı pek çok şirket ürününün zamanla bir “nakit ineği” olmasını ister, şirketin 

büyümesinde ve gelişmesinde ihtiyaç duyulan nakit kaynağı olarak bu tür ürün ve hizmetler hayati 

önem taşımaktadır4. 

 

GE/Mc Kinsey Matrisi: Portföy Analizi; Stratejik İş Birimlerini, rekabetçi güçlerine ve faaliyet 

gösterdikleri piyasanın ne kadar çekici olduğuna göre analiz eder. Matriste; her bir iş birimi, 

çekicilik ve güç gibi bir dizi göstergeye göre konumlandırılmış olup, dokuz alan bulunmaktadır5.  

 

b. Analiz ve Değerlendirme  

İhtiyaç analizi yöntemi ve analiz araçlarının belirlenmesinden sonra başlatılan literatür çalışması, 

paydaş ve firma görüşmeleri ile aşağıda yer alan temel başlıklar altında bilgi ve bulgulara yer 

verilmektedir. 

 Sektörel Makro Analiz (Küresel) 

 Türkiye Pazar Araştırması 

 Yerel/Bölgesel Analiz 

 Firma Analizi 

 Pazar Analizi 

İhtiyaç analizi raporunda yukarıda yer verilen başlıklar kapsamında yapılacak analiz çalışmalarına 

ait grafiksel tablolar ve tablolara ilişkin detaylı analiz çalışmaları da beklenmektedir. 

c. Strateji Geliştirilmesi  

Gerçekleştirilen literatür çalışmaları, paydaş görüşmeleri ve firma analizleri ile elde edilen sonuçlar 

ışığında firmaların birlikte katıldıkları bir “Ortak Vizyon” toplantısı ile ortak vizyonun ve bu vizyona 

ulaşmak için atılması gereken stratejik hedeflerin belirlenmesi beklenmektedir. Bu kapsamda 

yapılacak çalışmalar firmalar arasında güven ve işbirliği ortamının yaratılmasına ve yeni proje 

fikirlerinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. 

                                                           
4
 Kümeler için Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi El Kitabı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, s.53 

5
 Kümeler için Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi El Kitabı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, s.53 



Strateji Geliştirme Sürecinde Adımlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

    Kaynak: Uluslararasılaştırma Kılavuzu, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Küme Rehberi 

 

 

d. Sonuç ve Raporlama 

 

Firmaların katılımı ile gerçekleştirilen ve analiz sonuçlarının paylaşıldığı “Ortak Vizyon” toplantısı 

sonrasında ihtiyaç analizi faaliyeti sonuçları ve ihracat yol haritasının yer aldığı ihtiyaç analizi 

raporu hazırlanmaktadır. İhtiyaç analizi raporunun proje faaliyet ve tahmini bütçe çalışmasını da 

içermesi gerekmektedir. 

 

İhtiyaç analizi raporunun yanı sıra hizmet sağlayıcının gerçekleştirmiş olduğu firma analizleri 

sonucunda herbir firmaya “firma analiz raporu” ulaştırması beklenmektedir.   

 

Özetle, ihtiyaç Analizi ile: 

 İhracat Yol haritası, 

 Ortak vizyona ve statejik hedeflere ulaşmak için firmaların ihtiyaç duyduğu eğitim ve 

danışmanlık hizmet kalemleri, 

 Proje yol haritası, proje faaliyet ve tahmini bütçe planı, 

 Firma bazında hazırlanacak analiz sonuç raporlarının hazırlanması beklenmektedir. 

 

Aşağıda ihtiyaç analizi raporu kapsamında yer alabilecek başlıkları içeren bir örnek sunulmaktadır. 

 

 

 

 

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.  

 



 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçindekiler, Tablolar, Grafikler ve Şekiller Listesi 

 

Yönetici Özeti: İhtiyaç Analizinin kapsamını, sonuçlarını içeren en fazla bir ya da iki sayfalık özet. 

1. Projeye Genel Bakış:  

 Projenin künyesi, amacı, öngörülen hedefleri ve hikayesinin yer aldığı alt başlık. 

 Araştırmanın metodolojisi, izlenecek yöntem ve adımların ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı alt başlık. 

2. Sektörel Makro Analiz:  

 Sektöre Genel Bakış: Sektörün tanımının yapılması ve sektörü oluşturan alt segmentler hakkında bilginin 

verilmesi (Alt sektör kırılımı, yüzdesel ağırlıkları ile beraber), Sektörü etkileyen bağlantılı sektörler, 

tammalayıcı ürünler ve ikame ürünler hakkında bilgi verilmesi, sektörde kullanılan temel üretim faktörleri, 

 Sektörün Küresel Ölçekte Durumu: Dünyadaki son gelişmeler, son 5 yıla ait; güncel veriler, küresel ticaret 

büyüklüğü, pazar büyüklüğü, ticaret verileri, ihracat ve ithalat rakamları ve grafiksel dağılımları, sektörün 

dünya ekonomisindeki payı ve yıllara gore değişimi, 

 Küresel Ölçekte Lider Ülkeler, ihracat ve İthalat Verileri:  

o Sektörde en çok ihracat yapan ilk 10 ülke, son 5 yıllık ihracat ve ithalat verileri ve yüzdesel 

dağılımları,  

o Sektörde son 3 yılda yüzdesel olarak ihracatı en çok artan ülkeler ve analizleri, 

o Sektörde üretim yapan ilk 3 ükle ve rekabet avantajlarının analizi ve değerlendirmesi, 

o En çok ithalat yapan ülkelerin hangi ülkelerden ithalat yaptığı ve gerekçelendirmesi (coğrafi 

konum, kültürel yakınlık, fiyat avantajı vb.)  

 Küresel Ölçekte Faaliyet Gösteren Dernekler, Kuruluşlar: Sektörel dernek ve/veya kuruluşların 

faaliyetleri, iletişim bilgileri 

 Küresel Ölçekte Sektörü Etkileyen Politikalar: Sektörü küresel boyutta ve ülkeler arasında rekabetin 

yapısını etkileyen makro polikalar ve etkileri, 

 Sektörün Rekabet Yapısı: Sektöre giriş engelleri, alıcıların ve tedarikçilerin yapısı ve gücü, sektörün ikame 

ürüne olan duyarlılığı, 

 Sektörel SWOT Analizi: Makro ölçekte sektörün SWOT analizi 

3. Ulusal Ölçekte Analiz:  

 Sektöre Ülkemiz Düzeyinde Genel Bakış: Sektörün ülkemizdeki durumuna ilişkin genel bilgilerin verilmesi 

 Sektörün Ulusal Ölçekte Durumu: Sektörün alt kırılımları ile beraber son 5 yıla ait; güncel verileri, 

sektörün ve ulusal ticaret büyüklüğü ve karşılaştırılması, sektörün pazar büyüklüğü, ihracat ve ithalat 

rakamları ve grafiksel dağılımları, sektörün ulusal büyüklüğünün dünya ekonomisindeki payı ve yıllara 

göre değişimi ve analizi, 

 İharacat ve İthalat Yapılan Ülkeler:  

o Sektörde son 5 yılda en çok ihracat ve ithalat yaptığımız ülkeler ve değerlendirmesi, 

o Sektörde en çok ihracat ve ithalat yapan iller ve Değerlendirmesi (rakamlar) 

 Ulusal Ölçekte Faaliyet Gösteren Dernekler, Kuruluşlar: Sektörel dernek ve/veya kuruluşların faaliyetleri, 

iletişim bilgileri 

 Ulusal Ölçekte Sektörü Etkileyen Politikalar: Sektörü ulusal boyutta etkileyen makro polikalar ve etkileri, 
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4. Yerel /Bölgesel / Küme Analizi:  

 Sektörün Bölgedeki Gelişimine Genel Bakış: Sektörün bölgede neden ve nasıl geliştiği, kısa tarihçesi 

 Bölgenin Rekabet Avantajları: Bölgenin coğrafi konumunun sektöre olan etkisi, fiziksel altyapı koşulları, 

işgücü bilgileri, bilgi ve teknoloji Altyapısı, hammaddenin varlığı, sektöre ilişkin tecrübe ve bilgi birikimi, 

pazarlara olan yakınlık, sektörle ilişkili ve destekleyici sektörlerin varlığı, değer zincirinin varlığı v.b) 

 Sektörün Bölgedeki İhracat ve İthalat Yapısı: Bölgenin son 5 yıla ait ihracat ve ithalatına ilişkin güncel 

veriler ve grafiksel dağılımları 

 Bölgede Sektördeki Kilit Oyuncular:   

o Sektörde bölgeden en çok ihracat yapan lider firmalar ve değerlendirmeleri,  

 Bölgede Sektörü Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: İlgili işbirliği kuruluşları, sektörel dernek ve/veya 

kuruluşların faaliyetleri, üniversite ve kamu kurumlarının sektöre olan etkisi, yüürtülmekte olan projeler.  

 Küme Haritası: Bölgede faaliyet gösteren ana firmalar, değer zincirinde yer alan diğer firmalar 

(tedarikçiler, dağıtım kanalları, hammadde sağlayıcılar), kamu kurum ve kuruluşları, işbirliği kuruluşları ve 

üniversiteler ile bu aktörler arasındaki ilişkiler. 

 Sektörün Rekabet Yapısı: Bölgde sektöre giriş engelleri, alıcıların ve tedarikçilerin yapısı ve gücü, 

sektörün ikame ürüne olan duyarlılığı, 

5. Firma Analizi:  

 Firmara İlişkin Temel Veriler: Firma iletişim bilgileri, kuruluş yılı, firma yetkilisi, son üç yıla ait ciro vb.  

 Firma Yapısı ve Kurumsallaşma Derecesi: Ortaklık yapısı, organizasyon yapısı, yönetim stratejisi, çalışan 

sayısı ve insan kaynakları yapısı, finans yönetimi, firma birimleri ve çalışanları arasında mevcut iletişim ve 

ağ yapılanması,  

 Firmanın Finansal Analizi: Likidite, stok devir hızı, alacak devir hızı, finansal kaynaklara erişim vb. 

 Ürün Yelpazeleri: Üretilen mal ve hizmet grupları, uzmanlaşma derecesi, fiyatlandırma mekanizmaları, 

 Üretim Süreç ve Teknolojileri: Üretim kapasitesi ve kullanımı, üretim süreçleri ve planlama, kaynakların 

kullanımı, know-how, ürün geliştirme, Ar-Ge, yenilikçilik, bilgi ve teknoloji transferi, kalite standartları, 

stok yönetimi,  teknolojik kapasite, bilişim Altyapısı vb. 

 Firmanın Yenilikçilik kapasitesi: Firmanın iş v eüretim süreçlerindeki yenilikçilik kapasitesi, 

 Müşteriye Ulaşma Kanalları: Web sitesi, firma tanıtım stratejisi, müşteri ilişkileri yönetimi, satış ekibi, 

sevkiyat, satış sonrası hizmetler vb.  

 Pazarlama: Müşteri segmentleri, mevcut pazarlama stratejisi, hedef pazar seçimi, yurt içi ve yurt dışı 

satışlar, 

 Dış Ticaret: Firmanın dış ticaret alt yapısı, insan kaynaklarının yeterliliği, ihracat rakamları ve ihracatını 

yaptığı ürünler, ihracata yönelik standartlar ve seritifikalar, firmanın ithalatı ve ithalat rakamları, 

 İnsan Kaynakları Yönetimi: Çalışan sayıları, çalışanların profilleri, çalışanların gelişimi içi şirket içi ve şirket 

dışında geçekleştirilen eğitimler, iş ve iş güvenliği vb.  

 Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik edilen ürünler ve satın alma yapısı, tedarikçi seçimi, tedarikçi geliştime 

programlarının varlığı, işbirliği ve iletişim yapıları vb.   

 İşbirliği Yapısı: Firmanın tedarikçileri, rakipleri ya da tamamlayıcı sektörlerdeki firma, kurum ve 

kuruluşlarla geliştirdiği işbirlikleri, üyesi olduğu iş ağları vb. 

 Yararlanılan Destekler: Son üç yıl içinde yararlanılan destekler 
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6. Pazar Analizi: 

 Sektör, bölge ve firma analizleri sonucunda belirlenen hedef pazarlara ilişkin analiz (ön analiz niteliğinde) 

çalışmasının yapılması.  

 Önceliklendirilen ülkelerde sektörel gelişim, pazar büyüklüğü, lider şirketler, iharacat ve ithalat 

rakamları, kullanılan teknoloji ve trendler, 

 Önceliklendirilen ülkelerde ilgili sektörde mevcut kümeler ve işbirliği potansiyeli, 

 Belirlenen segmentler bazında ithalat ve ihracat rakamları, tredler ve büyüme oranları, 

7. Kıyaslama Çalışması 

URGE Projesinde yer alan firmaların başarılı firma ve/veya işbirliği örneklerini ve iş modellerini anlamaları 

amacı ile başarılı bir örnek incelenmesi ve mevcut UR-GE firmaları ile kıyaslanması. Atılabilecek adımlara 

ilişkin öneriler getirilmesi.  

8. UR-GE Projesi Stratejisi ve Firmalar için Yol Haritası:  

URGE Projesi kapsamında yer alan firmaların katılımı ile analizler ile elde edilen sonuçlar ışığında ortak 

vizyon belirlenmesi ve belirlenen vizyona ulaşmak için gereken stratejik hedeflerin belirlenmesi. Bu 

hedefler kapsamında firmaların rekabet gücünü ve ihracat kapasitesini artıracak eğitim ve danışmanlık 

faaliyetlerinin belirlenmesi. 

9. Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 

URGE Projesi süresince gerçekleştirilecek faaliyetler için ölçülebilir hedefler belirlenmesi.  

Örnek: 3 yıl süresince gerçekleştirilecek yurt dışı pazarlama faaliyetleri sonucunda toplam 250 potansiyel 

alıcı firma ile iletişime geçilmesi.  

 10. Sonuç ve Değerlendirmeler 

 Analiz çalışmasından çıkarılan sonuçlar ve bu sonuçları destekleyen ilgili açıklayıcı grafiksel tablolar,  

 Firma, küme ve işbirliği kuruluşu bazında ihracat yol haritası, hedef ülkeler, atılması gereken adımlar, 

eğitim ve danışmanlık kalemleri ve ne kadar süreyle yapılacakları vb. 

 Yurtdışı pazar araştırması için öngörülen ülkeler ve gerekçelendirmesi. 

11. Proje Faaliyet Çizelgesi ve Tahmini Bütçesi 

UR-GE Projesi adımlarının faaliyet bazında zamansal planlamasının yapılması ve tahmini bütçesinin 

hazırlanması. 

12. Referanslar 

İhtiyaç analizi raporunun hazırlanması sürecinde kullanılan kaynaklar, görüşmeler vb. 

13.Ekler: 

Firma ziyaret takvimi, kullanılan araçlar ve benzeri belgeler. 

 Ekler Arasında Yer Alabilecek Diğer Bilgilere İlişkin Örnekler:  

 

EK: Sektöre Yönelik Uluslararası Organizasyonların Belirlenmesi 

İhtiyaç analizi sürecince gerçekleştirilen literatür taraması, paydaş ve firma görüşmeleri ışığında 

sektörün ve firmaların gelişimi için önemli rol oynayacak uluslararası organizasyonların, fuar ve 

etkinliklerin belirlenmesi, bu etkinliklere ilişkin bilgi verilmesi. 

 

 


