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Türkiye Tanıtım Grubu Misyonu
Türkiye Tanıtım Grubu, Türkiye’nin ihracatçı sektörlerinin dünya
çapında markalaşmasına katkı sağlamak vizyonu ve Türkiye’nin
ihracat gücünü anlatmak, Türk ürün ve servislerinin dünya çapında
bilinirliğini artırmak hedefiyle kuruldu.
TTG, misyonunu 2 şekilde hayat geçirir:
• Sektörlerin oluşturdukları tanıtım projelerine finansman
sağlayarak
• Genel ihracatı destekleyen projeler geliştirerek

TTG Sektör Tanıtımını Nasıl Yapar?
TTG doğrudan sektör iletişimi yapmaz. Sektör Kurulları proje
geliştirir ve tanıtım faaliyetlerini Birlikler aracılığı ile kendi yürütür.
TTG ise projeye finansman sağlar.
TTG; Sektörlerin ve Birliklerin iletişim ve tanıtım projelerini daha
etkin planlamaları ve daha hızlı hayata geçirmeleri amacıyla ana
iletişim stratejisinin belirlenmesi, tedarikçi havuzunun oluşturulması
ve bütçesel desteğin sağlanması için çalışır.
TTG sadece genel ihracatı destekleyici iletişim projeleri yürütür.
Genel ihracatı destekleyen projelerde sektör anlatımı söz konusu
olduğunda TTG, Çalışma Grubu’ndaki sektör temsilcisi ile iletişime
geçer. Gerekli içerik ve görsel onayları alındıktan sonra iletişimi
bu onay doğrultusunda gerçekleştirir.

TTG Tarafından Desteklenen Projeler
Nelerdir?
Sektörlerin yurt dışı hedef pazarlarda bilinirliğini artırmayı, pozitif
anlamda algısını desteklemeyi amaçlayan pazarlama iletişimi
projeleri TTG tarafından desteklenir.
Bu çerçevede pazarlama iletişim araçları arasında yer alan
Reklam, Halkla İlişkiler, Etkinlik, Sponsorluk - İş Birliği Faaliyetleri,
Dijital ve Soysal Medya Çalışmaları TTG tarafından desteklenen
proje konuları arasındadır.

TTG Destekli Sektörel Projelerin Temel
Geliştirme Kriterleri Nelerdir?
PLANLAMA
• Sektör stratejisi ve hedefleri ile uyum
• Uzun soluklu planlama (1 - 3 yıla kadar)
• Ölçülebilir ve net hedefler
• İhracat Master Planı ile uyum
• Detaylandırılmış proje adımları
• Ticari Müşavirlik değerlendirmesi
ÜLKE VE HEDEF KİTLE
• Az sayıda ülkede yoğun iletişim
• Hedef ülke kültürel ve sosyal hassasiyetleri ile uyum
• Hedef kitleye ulaşan ve etki eden doğru iletişim araçları
BÜTÇE
• Projeye özel çalışılmış bütçe
• Verimli bütçe planlaması (ROI)
• Sektörün TTG bütçesine katkısı
• Detaylandırılmış bütçe kırılımı
ONAY
• Sektör Kurulu kararı
(Sektörde tek Birlik var ise Yönetim Kurulu kararı)
HASSASİYETLER
• Diğer devlet kaynakları tarafından desteklenen faaliyetleri
içermemesi
• Birlik YK ve çalışan seyahat ve konaklama masraflarını içermemesi

TTG’de Sektör Proje Desteğine Nasıl
Başvurulur?
Sektör Kurulu kararı bulunan projelerin TTG proje başvurusu
Koordinatör Birlik tarafından yapılır.
Proje başvurusunda, sektörün genel ihracat-pazarlama stratejisi ile
birlikte minumum 1 yıllık pazarlama ve iletişim planının sunulması ve
ayrıntılı bütçe kırılımını içeren proje başvuru formunun doldurulup
TTG İcra Direktörlüğü’ne sunulması talep edilir.
İlgili sektör plan şablonu ve başvuru formu, TTG İcra
Direktörlüğü’nden temin edilir. Hazırlanan plan ve doldurulan
form, TTG İcra Direktörlüğü’ne e-posta ile iletilir.
TTG İcra Direktörlüğü tarafından projelerin ön değerlendirmesi
yapılır. Projelerin sunumu için ilgili Birlik proje değerlendirme
toplantısına çağırılır.

Proje Onay Süreçleri Nasıl Hızlandırılır?
• Belirlenen kriterlere göre proje başvurusunun eksiksiz olarak
hazırlanması
• Ön değerlendirme için TTG İcra Direktörlüğü’ne projelerin
zamanında gönderilmesi
• Projenin gerçekleşme öngörüsünün içerik ve bütçe detayları ile
hazırlanması proje onay süreçlerini hızlandırır.
Proje başvurularında onay sonrası yapılan içerik ve bütçe
revizyonları, onay süreçlerinin yeniden başlamasına ve zaman
kayıplarına sebep olmaktadır.

Proje İşleyişinde TTG’nin Sağladığı Farklı
Destekler Oluyor mu?
TTG, sektörel projeler için danışmanlık anlamında iletişim desteği
vermenin yanı sıra, düzenli hizmet aldığı tasarım ajansı, sosyal
medya ajansı ve hedef ülkelerde anlaşmalı olduğu PR ajansları
aracılığı ile de sektörel projelere iletişim destekleri sağlar.

TTG Sektörel Proje Değerlendirme Süreci
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TTG Projesinin Onay Süreçleri Sonrasındaki
Bilgilendirme
TTG Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir sektörel proje için,
ilgili Birlik’e resmi yazı ile onay bildirimi yapılır. Birlik, TTG onayı
sonrasında TİM Satın Alma ve Satım Uygulama Usül ve Esasları
çerçevesinde, gerekli ise, sırası ile TİM ve Bakanlık onayına başvurur.
Projenin TTG’ye sunulan Proje Formu’nun varsa eksiklikleri
TTG koordinasyonu ile tamamlanıp TTG tarafından iletilecek
sözleşmenin ekine koyulur. Sözleşmenin ilgili Birlik tarafından
imzalanıp TTG’ye teslim edilmesi destek süreçleri açısından
önemlidir.

Satın Alma ve Ödeme Süreçleri
Birlikler, sektörel projeleri için harcamaları, TİM Satın Alma ve
Satım Uygulama Usül ve Esasları ile onaylanan projenin içeriğine
uygun olarak kendisi yapar. Birlik, ödeme zorunluluğunu gösterir
belgeleri sunarak proje bütçesinin belli bir kısmına kadar avans
talep edebilir. Esas olan, tüm harcamalar yapıldıktan ve proje
faaliyetleri tamamlandıktan sonra destek başvurusu yapmaktır.
TTG’den temin edilecek Proje Sonuç Formu’nun doldurulmuş hali
ile birlikte proje kapsamında yapılmış olan ödemelere dair belgeler
TTG’ye sunularak destek talebi yapılır.

TTG Çalışma Grubu Nedir ve Nasıl Çalışır?
TTG Çalışma Grubu, her bir sektör için birliklerimizde görev yapan
uzman ve yönetici (Yönetim Kurulu, Sektör Konseyi, Sektör Kurulu
üyesi gibi) pozisyonundaki yetkililerden oluşur. TTG, iletişim
çalışmaları için sektörel bilgileri TTG Çalışma Grubu’ndan temin
eder ve/veya hazırlanan içerikleri onların kontrolüne sunar.
Sektörel projeler dahil TTG üzerinden yürütlen tüm iletişim
çalışmalarında TTG Çalışma Grubu ilgilileri ile iletişime geçilir. Ortak
e-posta adresinin yanı sıra Whatsapp grubu da bulunmaktadır.

TTG Sektör Logolarını Neden Değiştirdi?
Bugüne kadar sektörel iletişim çalışmalarında algıda karışıklık
yaratan farklı renk, logo ve sloganlarla, bağımsız kurumsal kimlikler
kullanıldı. Bu kimlikler yan yana koyulduğunda Türk Ürünleri
hakkında bütünsel bir duruş sunamadı ve bu nedenle de ihracatta
güçlü bir Türkiye imajını yansıtmakta yetersiz kalındı.
İletişim ve pazarlama otoritelerine göre en güçlü marka mimarisi
modeli “endorse” kimliktir. Dünyanın en büyük, en değerli ve
en fazla sayıda kişiye ulaşan markaları bu sistemi kullanıyor. Bu
markaların ürünleri, farklı şekilde logolanmaz, sözel olarak ayrı
kodlanmaz. Türk Sektörleri’nin kurumsal kimlikleri ve logoları
dünyaca kabul görmüş bu yaklaşım ile hazırlandı.
Bu çerçevede hazırlanan amblem ve logo çalışmaları sektörlerimizin
de nihai görüşü ile son halini aldı.

TTG’nin İletişim Kanalları
TTG, Türkiye Markası’nın kullanımını denetleyen kurum olarak
discoverthepotential.com (DTP) web sitesinin içeriğini de yönetir.
DTP web sitesinde sektörlerle ilgili haber, bülten, ürün tanıtımlarına
yer verilmekle birlikte görsel tasarım ve içerik çalışmalarında
kullanılabilecek sektör logoları, broşürler ve kılavuzlar da sitede
yer almaktadır. Farklı dillerde hazırlanan sektör broşürleri web
sitesinden indirilerek bastırılabilir.
TTG, TDP başlığı altında sosyal medya sayfalarını da yönetir. Türkiye
ihracatı ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra sektörler ve onların öne
çıkan ürünlerinin tanıtımı için gerekli olan içerikler bu sayfalardan
paylaşılır. TDP sosyal medya hesaplarının hedef kitlesi hedef
ülkelerde yaşayan ve sektörlerle ilgili kişilerdir.
TTG, aylık olarak ve iç paydaşlara yönelik bülten gönderimi yapar.
TTG’nin ve sektörlerin faaliyetleri ile ilgili tanıtım ve raporlar bu
bültenler aracılığı ile duyurulur.

Projenin Hayata Geçmesinde Dikkat
Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?
• TDP kurumsal kimliğine uygun görsel ve içerik çalışmaları
yapılmalı, herhangi bir paylaşım (broşür, ilan, radyo spotu vb.)
öncesi TTG’den onay alınmalı
• Birlik, proje faaliyetlerini onaylı proje içeriğine ve bütçesine
uygun olarak kendisi yürütmeli
• Proje bitiminde, destek başvurusu için Proje Sonuç Formu
mutlaka doldurulmuş olmalı (Proje Sonuç Formu, TTG İcra
Direktörlüğü’nden temin edilebilir.)
• Destek başvurusu için TTG Sözleşmesi imzalı hali ile TTG’ye
teslim edilmiş olmalı
Ödeme makbuzları, faturalar, Sektör Kurulu (sektöründe tek olan
Birlikler için Yönetim Kurulu) kararı, etkinlik fotoğraf ve videoları
ise talep edilen diğer destek belgeleridir. Belgelerin sunulmasını
takiben gerekebilecek diğer belgeler için TTG bildirim yapacaktır.

TTG’nin Entegre Proje Yaklaşımı ve
Hedeflenen Nedir?
Aynı hedef ülkeye sahip farklı Birlik ya da Sektörlerin projelerinin
birleştirilmesi için TTG yönlendirme yapar. Ortak bütçe ve
faaliyet planı ile daha etkili, daha uzun süreli ve daha yoğun
tantımların yapılabilmesi adına, ortak faaliyet yürütülmesine önem
veriliyor. Birlikte tanıtım yapabilecek sektörlerin ortak projelere
yönlendirilmesi, sınırlı kaynakların etkin kullanımına olanak sağlıyor.

Türkiye Stantları; Bakanlık standı mı, Birlik
standı mı, yoksa TTG standı mı?
Türkiye Stantları; kurulduğu fuarın kapsadığı sektörleri temsil eden
Türk Sektör Stantlarıdır. Bakanlık, TTG, TİM, İhracatçı Birlik ve/veya
Organizatör logolarının yer almadığı Türkiye Stantlarında yalnızca
ilgili sektörün logosu kullanılır ve iletişimi yapılır.

Türkiye Standını kim kurar ve kime aittir?
Türkiye Standı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Milli Katılım
Organizatörü” olarak yetkilendirilen İhracatçı Birlikler veya Fuarcılık
Firmaları tarafından kurulur.
Türkiye Standı’nın Fuarcılık Firması tarafından kurulması halinde
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Yetkili İhracatçı Birlik atanır. Fuar
esnasında Türkiye Standındaki tüm operasyon ve sorumluluk
Bakanlığımızca Milli Katılım Organizatörü olarak veya Yetkili Birlik
olarak atanan İhracatçı Birlik’tedir.
Türkiye Standı’nın amacı sektör iletişimidir. Bu nedenle sadece
Bakanlık tarafından tanımlanan İhracatçı Birlik değil, ilgili
sektöre ait diğer Birlikler de Türkiye Standında aktivite ve faaliyet
gerçekleştirebilir.

TTG’nin fuarlar konusundaki görevi nedir?
T.C. Ticaret Bakanlığı, fuarlara gerçekleştirilen milli katılım
organizasyonlarına çeşitli alanlarda ve farklı oranlarda destek
vermektedir. Bu sebeple, milli katılım organizasyonlarında
kurulacak stantların kurumsal kimliğe uygun şekilde tasarlanması,
gerçekleştirilecek iletişim ve etkinlik faaliyetlerinin doğru bir
şekilde kurgulanması, tüm paydaşlar arasında koordinasyonun
azami şekilde sağlanması ve tüm bu adımların kontrol edilerek
onay mekanizmasına tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bakanlığımız’ın görevlendirmeleriyle bu ihtiyacı TTG karşılamaktadır.

Fuar Stantlarında Türk Bayrağı
kullanılabilir mi?
2015 yılında hayata geçirilen “Turkey, Discover The Potential”
kampanyası döneminde, TİM koordinasyonuyla hazırlanan Türkiye
Stantları Kılavuzunda yer verilen Türk Bayrağı kullanılmaması
yönündeki uygulama 17.06.2019 tarihli T.C. Ticaret Bakanlığı resmi
yazısı ile birlikte kaldırıldı. Fuar stantlarında Türk bayrağı kullanımı
için örnek çalışmalar TTG tarafından hazırlandı.

turkiyetanitimgrubu.org
/DiscoverThePotential

/TurkeyDTP

/company/turkeydtp

