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Sayın Üyemiz, 
 
Ekonomi Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda belirlenen ülkemiz ihracat hedeflerini 

daha üst seviyelere taşımak amacıyla, Bay Dış Giyim, Bayan Dış Giyim, Dokuma Kumaş 
ve Örme Kumaş sektörlerinde hali hazırda ihracat faaliyetlerine devam eden üyelerimizin 
dünya pazarındaki ihracat paylarının arttırılmasının sağlanması ve henüz ihracata 
başlamamış olan firmalarımızın ihracata teşvik edilmesi son derece büyük önem arz 
etmektedir. 

 
Bu itibarla, bölgemizdeki tekstil ve konfeksiyon firmalarının yeni pazarlara 

girmesi, mevcut pazarlarda büyük zincirlere ulaşması, yurt dışı pazarlarında 
etkinli ğinin arttırılması ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilebilmesi amacıyla, 
Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” Kapsamında, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ile Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliklerimiz tarafından yeni bir proje başlatılacaktır. 

 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğimiz yürütülecek bu proje kapsamında 

bir araya gelecek olan firmalar, uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini 
artırmak için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek, bu belirlenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda, aşama aşama ihtiyaç analizi, danışmanlık-eğitim ve yurt dışı 
faaliyetlere yönelik harcamalarının destek kapsamında değerlendirilmesi imkânı 
bulacaklardır. 

 
2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine ilişkin 

Tebliğ” çerçevesinde düzenlenecek olan bu projeye katılan firmalar, her bir organizasyon 
maliyetinin %75'i oranında devlet desteğinden prefinansman olarak yararlanabileceklerdir. 

 
Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığı'nın onayları akabinde yürürlüğe girecek olan bahse konu 

projeye katılım sağlamayı talep eden firmalarımızın 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 
17:00'ye kadar https://goo.gl/FuumZN linkini tıklayarak proje başvuru formunu doldurması 
gerekmektedir. 

 
Bilgilerinizi rica ederim. 

 
Ümit SARI 

                    Genel Sekreter V. 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin: 
 
SEKTÖR İSİM TELEFON 
Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Cemile Asker 0324 325 37 37 / 1165 
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Ek: URGE projelerinin uygulama aşamaları ve firmalara sağladığı avantajlar bilgi notu 
 

Bilgi Notu 
URGE projelerinin uygulama aşamaları ve firmalara sağladığı avantajlar aşağıda özet olarak 
bilgilerinize sunulmaktadır. 
1- İhtiyaç Analizi; 
Projenin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirket, sektör, pazar analizi, 
değer tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyelleri belirlenerek, proje iş 
planı ve ihracat stratejisi hazırlanacak ve projenin yol haritası belirlenecektir. 
2- Eğitim ve Danışmanlık Programları: 
Proje kapsamında belirlenen proje yol haritası doğrultulusunda firmalara belirlenen ihtiyaçları 
esas alınarak ihracat kapasitelerini artırmak ve geliştirmek amacıyla eğitim ve danışmanlık 
programları düzenlenecektir. 
3- Yurtdı şı Pazarlama Programları: 
Proje kapsamında belirlenen Hedef Ülke Pazarlarına Uluslararası Ticaret ve Alım 
Heyetlerinin düzenlenmesi, organizasyonları destek kapsamında değerlendirilecektir. 
4-Tanıtım Faaliyeti: 
Proje kapsamında küme web sitesi tasarımı, tanıtım filmi ve broşürü, küme logosu tasarımı 
giderleri destek kapsamında değerlendirilecektir. 
5- Firmalar İçin Bireysel Danışmanlık: 
Proje sonunda elde edilen sonuçlarla, firmalar münferit danışmanlık hizmetlerinden destek 
alabileceklerdir. 
Proje'nin Süresi 36 ay’dır. 
Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar; 
• UR-GE Projesinde yer almak isteyen firmaların Bay Dış Giyim, Bayan Dış Giyim, Dokuma 
Kumaş ve Örme Kumaş sektörlerinde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. 
• Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetleri gibi ana faaliyetlere dâhil olunabilmesi için 
firmaların ihtiyaç analizi ve eğitim/danışmanlık programlarına katılmaları zorunludur. 
•UR-GE Projesine katılım sağlayacak firma yapılarının minimum limited şirket olması 
gerekmektedir. (Şahıs firmaları katılım gösteremez). 
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