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D ünyanın en kapsamlı marka geliştir-

me programı TURQUALITY®, dünyaca 

ünlü pazarlama ve marka teorisyenlerini 

Türk markalarıyla buluşturduğu Vizyon 

Seminerleri’ne devam ediyor. “Tersine 

inovasyon” temalı 7. Vizyon Semineri, 24 

Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da düzen-

lendi. TURQUALITY® Programı kapsa-

mında yer alan şirketlerin yöneticilerinin 

global rekabet için gerekli yetkinliklere 

ulaşmasına destek olmak amacıyla düzen-

lenen Vizyon Semineri’nin açılış konuş-

masını Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 

yaptı.  

Uluslararası firmaların yeni ürünleri ve 

inovatif faaliyetleri, yüksek gelirli ülke-

lerde…          devamı için tıklayınız! 

T URQUALITY® kapsamında düzen-

lenen 7. Vizyon Semineri’ne katılan Prof. 

Vijay Govindarajan, ters inovasyonu an-

lattı. Strateji ve inovasyon konusunda 

dünyanın önde gelen uzmanlarından biri 

olan Govindarajan, seminerde ters inovas-

yonu “yoksul insanların ulaşamadıkları 

ürün ve hizmetlere erişiminin basit ama 

kaliteli çözümlerle mümkün hale geti-

rilmesi ve bunun daha sonra gelişmiş 

ülkelere ihraç edilmesi” olarak tanımla-

dı. 

Gelişmiş ülkelerde inovasyonun pahalı-

ya üretildiğine dikkat çeken Govindara-

jan, "Mevcut buluşların üzerine ilave 

yenilik getirilmeye çalışılıyor. Bu da 

pahalı inovatif ürünlerin ortaya çıkma-

sına yol açıyor" dedi. Govindarajan, bu 

konuda gelişmekte olan ülkelerde orta-

ya çıkan yaklaşımı şöyle anlattı: 

"Gelişmekte olan ülkelerde inovatif 

ürünler…     devamı için tıklayınız! 
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T URQUALITY® Programı kapsamında, Koç ve Sabancı 

Üniversiteleri işbirliği ile hayata geçirilen Yönetici Geliştirme 

Programı’nın sertifika töreni, 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü 

İstanbul Swissotel’de gerçekleştirildi. Türk markalarının ulus-

lararası rekabetle başa çıkabileceği ve daha yetkin bir oyuncu 

haline gelebileceği insan kaynağı altyapısının oluşturulması 

amacıyla, TURQUALITY® Programı kapsamında hayata geçi-

rilen Yönetici Geliştirme Programı’nın 6’ıncı dönemden 

10’uncu döneme kadar olan mezunları sertifikalarını aldı. 

Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA) formatında Koç ve 

Sabancı Üniversiteleri işbirliğiyle 2005 yılında hayata geçiri-

len programın sertifika töreni, Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Mustafa Sever’in himayesinde gerçekleştirildi. Törene Ekono-

mi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TURQUALITY® Çalış-

ma Grubu Başkanı İbrahim Şenel , Türkiye İhracatçılar Mecli-

si (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabancı Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, Koç Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Umran İnan başta olmak üzere çok sayıda firma yö-

neticisi katıldı. Yönetici Geliştirme Programı’nın markalaşma-

ya giden yolda en önemli adım olan zihinlerin yoğrulduğu, 

markalaşmaya olan inancın aşılandığı çok önemli bir program 
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6. - 10. Dönem TURQUALITY
®
 Yönetici Geliştirme Programı Sertifika  

Töreni Gerçekleşti 

olduğunu vurgulayan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa 

Sever, “Destek kapsamındaki firmaların yöneticileri için 

Türk firmalarının ihtiyaçları gözetilerek, Koç ve Sabancı 

Üniversiteleri bünyesinde oluşturulan Executive MBA for-

matındaki bu program, TURQUALITY® kapsamındaki fir-

maların orta ve üst düzey yöneticilerini küresel rekabete 

hazırlıyor. Program sayesinde yöneticilerin küresel başarı 

için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda des-

teklenmesini, yöneticiler arasında ortak bir yönetim lisanı-

nın oluşturulmasını, profesyonelliğin ve etkinliğin arttırıl-

masını hedefliyoruz.  …              devamı için tıklayınız! 
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2 007 yılında küresel Türk markaları yaratmak için başlatı-

lan TURQUALITY® programı başarılı sonuçlar vermeye de-

vam ediyor. Programdan destek alan firmalarımızın Avrupa, 

ABD, Kuzey Afrika, Uzakdoğu ve Ortadoğu'ya yaptığı ihracat 

yüzde 100'den fazla arttı. TURQUALITY® rüzgarını arkasına 

alan Türk markaları, yurtdışında 200'ün üzerinde mağaza açtı.  

Bu markalardan biri de program kapsamına 2 yıl önce dahil 

olan BEBETO oldu. Kervan Gıda bünyesindeki bu marka için 

yurtdışında 200 mağaza açılması planlanıyor.  Bu doğrultuda 

en önemli adımlardan biri ise mart ayında Suudi Arabistan’da 

atıldı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da katıldığı törenle 

bu ülkede 57 BEBETO Eğlence Adası hizmete açıldı. Törende  
Çağlayan, bunun Türk markalarının yurtdışındaki atılımları-

nın ve iki ülkenin şirketleri….      devamı için tıklayınız!  

D ünya çapında Türk markaları yaratmak amacıyla kurulan 

TURQUALITY® Programı, Baydöner’in “İskender dönerini” 

dünyaya tanıtma hedefine destek verdi. TURQUALITY® Mar-

ka Destek Programı’nın gastronomi sektöründe desteklediği 

ilk marka olan Baydöner, son yatırımını, yeniden yapılanma 

sürecindeki Kuzey Irak’ın Erbil kentinde gerçekleştirdi. 

Dünya markası olmak için 6 yıl önce İzmir’den yola çıkan 

Baydöner, Erbil’de 200 metrekarelik restoranıyla hizmet 

vermeye başladı. Bu, şirketin Erbil’deki ikinci restoranı. İlk 

restoran 2010 yılında açılmıştı. Baydöner’in Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü’de de bir restoranı bulunuyor. 

Baydöner, halen 3’ü yurtdışında, 62’si de Türkiye’de olmak 

üzere 65 şubesiyle hizmet veriyor. Baydöner Yönetim Kuru-

lu Başkanı Levent Yılmaz, TURQUALITY® Marka Destek 

Programı çerçevesinde yurtdışı yatırımlarına hız verecekle-

rini açıkladı. Yılmaz, “Dünya çapında Türk markaları oluş-

turmak için kurulan TURQUALITY® için 2012 yılı içinde 

başvurduk. Yurtiçinde ve yurtdışında büyüme potansiyeli-

mize ivme kazandıracak bir ….   devamı için tıklayınız! 
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TURQUALITY
®
 ile Gelen Başarı Öyküleri  - Bebeto  

TURQUALITY
®
 ile Gelen Başarı Öyküleri  - Baydöner  
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T URQUALITY® Programı ile desteklenen marka sayısı 

100’ü geçti. 2013 yılının ilk 5 ayında 5 marka daha TURQUA-

LITY® Programı’na dahil oldu. Bu markalar Abdi İbrahim, 

Kiğılı, D’S Damat, Defacto ve Tat şeklinde sıralanıyor. Böyle-

ce TURQUALITY® Programı çerçevesinde desteklenen mar-

ka sayısı 102’ye ulaştı.  

 Aynı dönemde Marka Programı’na ise 7 yeni marka katıldı. 

Bunlar da Armatrac, Kavaklıdere, Kilim, Tamek, Teklas, Uğur 

ve Balparmak olarak sıralanıyor. Marka Programı’na dahil 

olarak TURQUALITY® desteklerinden yararlanan firmaların 

sayısı 41’e, bu firmaların marka sayısı da 44’e yükseldi.  

2013 yılının ilk 5 aylık döneminde toplamda 12 marka destek 

programlarına dahil oldu. Geçen yılın aynı döneminde 5 mar-

ka destek kapsamına alınmıştı. 

T URQUALITY® Programı kapsamında bulunan markalar, 

desteğin verdiği itici güçle yurtdışında büyük ataklar yapıyor, 

marka bilinirliklerini artırıyor. Almanya, Rusya, İngiltere, 

ABD, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Orta 

Doğu’da ihracatlarında yüzde 100’ün üzerinde artış gösteren 

firmalarımız var. TURQUALITY® Programı’ndan yararlanan 

firmalar arasında 2012 yılında yapılan anket sonuçlarına göre; 

“Tanıtım, Reklam ve Pazarlama” faaliyetlerine ilişkin destek-

ler, % 55,2 ile en çok faydalanılan destek kalemini oluşturu-

yor. Onu, “danışmanlık”, “yurt dışı birimlere ilişkin giderler”, 

“moda endüstriyel ürün tasarım giderleri”, “sertifikasyon kali-

te belgeleri”, “franchise ve dekorasyon” giderlerine olan des-

tekler takip ediyor. 

Program dahilindeki firmalardan programa dahil olduktan son-

ra satışlarının arttığını beyan edenlerin oranı % 83. Yine prog-

rama dahil olduktan sonra ihracat yaptıkları ülke sayısının 

arttığını açıklayan firmaların oranı da % 72.  

2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde fir-

maların yurtdışındaki markalaşma alanında yürüttüğü proje-

ler için toplam 135.3 milyon TL destek ödemesi yapıldı. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, TURQUALITY® Progra-

mı kapsamındaki markalara 2006 yılından 2013 yılının ilk 5 

aylık dönemine kadar 521.44 milyon TL kaynak aktarıldığı-

nı açıkladı. Çağlayan, bu desteğin % 54’ünün tanıtım harca-

maları, % 17’sinin danışmanlık giderleri, % 16’sının da kira 

ve dekorasyon giderleri için kullanıldığını belirtti. 
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2013, TURQUALITY
®
 Programı İçin Dalya Yılı Oldu 

TURQUALITY
®
 Destekleri İçin 521 Milyon TL Kaynak Kullanıldı 
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