
 

 



 

 

KONSEPT BELGESİ 

TASAM BGC | ClusTurKey 
TEDARİK VE PAZARLAMA KÜMELERİ 

“Sınırsız ve Eşiksiz Ticaret” 
 

PLATFORM 
 
TASAM BGC | ClusTurKey; gelişime açık firmalar için hem Türkiye’de hem diğer ülkelerle yapılan ticarette 
fiziksel sınırların ve sistemsel eşiklerin aşılmasını sağlayan “yeni nesil” iş ve uzmanlık platformudur.  
 
Üretici ve işletmelerin en önemli gündemi olan ideal metot ve fiyatlarla etkin tedarik ve pazarlama 
sorununu “stratejik kümelenme modeli” ile çözen ClusTurKey; branşlaşmış deneyimli uzman ekipleri, 
geniş tabanlı internet portalı, dinamik çağrı-işlem merkezi ve anlaşmalı küme bileşenleri sayesinde 
reel sektördeki iddialı vizyoner firmalara gerek tedarik-ithalat, gerek pazarlama-ihracat alanlarında 
çok yönlü uzmanlık desteği ve rekabetçi maliyet avantajı sunarak, ulusal ve global pazar hedeflerini 
kolayca gerçekleştirip genişletmelerini ve işlerini hızla geliştirip daha da büyütmelerini mümkün kılar. 

 
İşletmelerin üretim süreçlerinde gereksinim duyduğu “ham madde”, “ara mamûl”, “teçhizat”, “sarf 
malzemesi” ve “hizmet” kalemlerini en uygun kalite ve maliyet ile tedarik etmelerini sağlayan 
ClusTurKey, sadece tedarikten üretime iddialı alternatif ve avantajlar sağlamakla kalmayıp, üretimden 
pazarlamaya dönük ideal çözüm ve açılımlar sunarak, kurumları en güvenli ve hızlı şekilde destekler.  

 
SİSTEM 

 
Ülkemizi yeni uygulamalarla dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi yapmak, küreselleşen dünyaya 
küreselleşen markalar kazandırmak için “işletmelerin büyüme, tedarik, pazarlama ve ihracat ortağı” 
gibi faaliyet gösteren ClusTurKey; Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği özgün “yeni nesil” ticaret 
sistemi ile doğrudan kendisi firmalardan hem “alıcı”, hem “satıcı”, hem de firmalar adına “ihracatçı” 
olmakla birlikte gerek yurtiçine gerekse yurtdışına satış işlemlerinde “aracı” olarak da hizmet sunar. 
 
ClusTurKey; firmaların rekabette yer alıp güçlü olabilmeleri için tedarikte, finansta, ar-ge ve inovasyonda, 
lojistikte, pazarlamada, “ihracat yetenek ve kültürü” kazanmasında çözüm ortağı olmanın yanı sıra 
markalaşma sürecinde yol arkadaşı olup, başarı hikâyelerini birlikte yazabilecekleri bir sistem sunar. 
Ticaret Bakanlığı, TİM, OSB’ler, üniversiteler, sektörel STK’lar, finans, lojistik, hukuk, sertifikasyon vb. 
alanlardaki resmî ve özel kurumlar ile gerçekleştirdiği işbirlikleri üzerinden kümelenme sayesinde 
dâhil olan her kurumun, ilgili tüm destek ve imkânlardan azami seviyede faydalanabilmesini sağlar. 



 

 

 
ClusTurKey, ihracattaki ve ihracat için üretimdeki en temel sorunların çözümüne odaklanır. Bir yandan 
üyeleri arasındaki tedarik trafiğine aracılık ederken; diğer yandan kendi başına ihracat yapamayan, 
pazar ve müşteri bulamayan, ilişkileri devam ettirip geliştiremeyen, yol/yöntem/bilgi eksikliği olan, 
finans/iletişim/kalite yahut inovasyon ve ar-ge sorunları yaşayan işletmelerin sürdürülebilir şekilde 
ihracat sürecinde yer almalarına destek olur. Ayrıca firma ihtiyacına bağlı olarak ürün ve hizmetlerini 
ihraç etmesine destek olur veya ihracatçı olmasına yardım eder yahut da ihracatını bizzat üstlenir.  

 
MODEL 

 
İş kümeleri; ticari, iktisadi, finansal, idari, hukuki, bilimsel, sosyal vb. ilişkilerle birbirini tamamlayan 
veya rekabet eden tüm sektörel aktörlerin (mal ve hizmet üreten işletmeler ile alıcı/satıcı ve aracı 
firmaların yanı sıra düşünce kuruluşları, sektörel enstitüler, mesleki ve teknik eğitim kurumları, 
yükseköğretim birimleri, teknik bilgi/destek ve yetkinlik üzerine kamu kurumları, finans kurumları, 
standardizasyon kurumları, STK’lar, vb. pek çok resmî, özel ve sivil kurumun) kümelenmesi ile oluşur.   
 
ClusTurKey’in geliştirdiği “stratejik kümelenme modeli”; öncelikle rekabet avantajı olan ve birbirinden 
bağımsız hareket eden firmalar ekseninde yapılanan sektörlerin verimliliğini stratejik kümelenme ile 
en üst seviyeye çıkararak, firmaları iç ve dış piyasada daha güçlü ve daha rekabetçi kılmayı amaçlar. 
Bu model ile ClusTurKey; iş kümelerinin vizyon ve stratejilerini oluşturarak, küme gelişimini sağlayacak 
faaliyet ve faaliyet gruplarını tanımlayan yol haritalarını belirler, sektör aktörleri arasındaki ilişkileri 
düzenleyip işbirliği potansiyelini güçlendirerek organize bir çaba ile iş kümelerinin gelişimini artırır. 
 
Tedarik ve Pazarlama Kümeleri içindeki kurumlar, üreticiler, sanayiciler, KOBİ’ler; 7/24 internet 
portalı ve çağrı-işlem merkezi erişimlerinin yanı sıra anlaşmalı uzmanlık kuruluşları, üniversiteler, 
kargo ve lojistik firmaları, sektörel kurumlar ve finans kurumları ile yapılmış olan işbirliklerinden 
yararlanırlar. Stratejik kümelenme modeli sayesinde gelişime açık her bir firma, kendi başına 
hareket ettiği zamana göre çok daha verimli, kârlı, yenilikçi ve efektif hâle gelip, aldığı 
tedarik/ithalat ve pazarlama/ihracat desteği ile küresel ölçekte rekabet eden bir markaya dönüşür.  

 
AVANTAJ 

 
Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların güncel olarak takip edilebildiği ClusTurKey, ulusal ve uluslararası tedarik 
çözümleri ile sayısız ürün ve hizmetin karşılaştırılıp en uygun kalitede en uygun bedelle alım/satım 
yapılmasını mümkün kılarak kurumlar için daha düşük üretim maliyeti ile daha yüksek rekabet gücü 
yanı sıra anlaşmalı kargo/lojistik kurumları ile uygun fiyatlı ve güvenilir teslimat fırsatları sunar ve 
ihracata yönelik üretimde en pratik şekilde standartlara uygunluk ve sertifikasyon imkanları sağlar.  
 
Sürekli desteğin ötesinde; ar-ge ve inovasyon ile üniversite - sanayi işbirliği üzerine danışmanlık 
desteği alan, tedarikte yüksek hız ve düşük fiyatlar ile zaman ve maliyetten tasarruf eden firmalar, 
gerektiğinde hukuki danışmanlık desteği alır ve ClusTurKey ile anlaşmalı kurumlar sayesinde piyasa 
koşullarından daha uygun finansman çözümleri de sağlar.  



 

 

 
Özellikle KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasını ve ihracata yönlendirilmesini hedefleyen ClusTurKey, 
işletmelerin büyümesi kadar Ülkemizin ekonomik geleceği için de zorunlu olan “ihracat” konusunda 
daha etkin olabilmeleri noktasında,  kurumlara yurtiçi satışlarının yanı sıra yurtdışı satış süreçlerinde 
daha fazla yer almaları için mevcut pazarlarını ve pazarlama kanallarını geliştirmeleri adına yabancı 
alıcılara ürünlerini doğrudan ihraç etme ve ihracata dair fiyat oluşturma desteği sunar. 

 
MİSYON 

 
-  “500 milyar dolarlık ihracat” hedefinde KOBİ’lerin payının % 40’lara yükselmesine destek olarak 

Ülkemizdeki toplam faal ihracatçı firma sayısını 100 binli rakamlara çıkarıp 120 milyar dolarlık 
doğrudan veya dolaylı ihracata katkı sağlamak 

 
-  İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha etkin yer alabilmesi için 

stratejik planlama ve faaliyetler ile kalite, rekabet, ihracat, ar-ge ve inovasyon bilinçlerinin 
artmasına yönelik çalışmalar yapmak 

 
- Dünyaca ünlü Türk markalar geliştirilmesine katkıda bulunup işletmelerin vizyoner amaçlarına 

ulaşmalarına destek olarak yüksek kâr ve kazanç imkanı ile hem uluslararası hem ulusal boyutta 
yüksek itibar sağlamak  

 
-  Türkiye’nin refahına ve zenginleşmesine ciddi katkı sunmak üzere üniversite - sanayi - iş dünyası 

işbirliğinde yeni ortak girişimler ile etkin rol modeller oluşturarak teknolojik üretim ve ihracata 
dair arz ve talebi geliştirmek 

 
-  Uygun üretim yapan işletmeleri ihracata yönlendirip kalitede rekabet açısından standardizasyon 

ve sertifikalı üretimi teşvik ederek finansman için gerçekçi yaklaşımla finans kurumları ile işbirliği 
içinde rekabetçi çözümler sağlamak 

 
-  Pazar geliştirme ve oluşturma süreçlerinde uluslararası ilişkilerden yararlanarak hedef ülkelerde 

serbest yatırım ve üretim için “Türk Sanayi ve Ticaret Bölgeleri” oluşturup uluslararası alanda 
çalışacak eğitimli “ticari elçiler” yetiştirmek 

 
-  Mevcut ortak/toplu tedarik-pazarlama sistemini geliştirerek hem yurtiçi bölgelerdeki hem hedef 

ülkelerdeki paydaşlarla bu başarılı girişim modelini sahada uygulayıp yerli/yabancı üniversiteler 
ile ilişkileri yüksek işbirliklerine dönüştürmek 

 

 



 

 

 

AYRICALIK 
 
ClusTurKey’in, “B2B” (İşletmeden İşletmeye) ticaret modeli ile arasındaki farklılık ve ayrıcalıklar: 
 
- “B2B” modelinde alıcı ve satıcı kurumlar aynı sitede buluşurken; ClusTurKey’de alıcı ve satıcı kurumların 

bir araya gelmesi gerekmez, “pazarlama ve ihracat” faaliyetleri de ClusTurKey’in kontrolünde veya 
bizzat ClusTurKey tarafından yapılır. 

 
- “B2B” modelinde satılacak ürün ve hizmetler çevrim-içi sergilenip kurum bilgilerine yer verilirken; 

ClusTurKey’de kurum bilgilerine yer verilmez (kurumlar ancak reklam alanlarında tanıtım yapabilirler). 
ClusTurKey tüm bilgileri kendi ekibine güncelletir, satın alma ve ürün pazarlamada “tedarik ve 
danışma ofisi” gibi çalışır. 

 
- “B2B” modelinde kurumların ticari istihbaratı bulunmazken; ClusTurKey’de sadece “etik kurallar ve 

kurumsal yaklaşım” ile iş yapan kurumların ürünleri sergilenir. 
 
- “B2B” modelinde birçok üründe teknik bilgi, spektrum, üretici üretim bilgileri (üretim kapasitesi, 

mevcut stok, teslimat şartları gibi) ve diğer detaylar bulunmazken; ClusTurKey’de üye kurumlar ilgili 
tüm bilgilere ulaşabilir ve ClusTurKey tüm kategorilerde “üreticilerle özel anlaşmalar” yapar. 

 
- “B2B” modelinde kuruma veya ürüne özel pazarlama faaliyetleri bulunmazken; ClusTurKey 
kurumların “satın alma ve pazarlama departmanı” gibi çalışır. 

 
- “B2B” modelinde kuruma veya sektöre özel bir çalışma yapılmazken; ClusTurKey’de iş geliştirme 
yönünde “stratejik kümelenme” faaliyetlerinin yapılması ana hedeftir. 


