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Sayın Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Üyemiz, 
 

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi 
(URGE) Tebliği” kapsamında, Birliğimiz koordinasyonunda “Hazır Giyim ve Konfeksiyon  
İhracatçıları”na yönelik sektörel kümelenme projesi hayata geçirilecektir. Söz konusu proje ile 
aynı iş kolunda faaliyet gösteren firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve 
sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması planlanmaktadır. 
 

PROJE KAPSAMI 
İhtiyaç Analizi: Proje, ihtiyaç analizi ile başlar ve küme yol haritası oluşturulur.  
Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konular çerçevesinde firma bazlı / 
toplu katılım ile teknik eğitim / danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilir. (Örn: Uluslararası Pazarlama, Aile 
Şirketlerinde Kurumsallaşma, vb.) 
Pazarlama Faaliyetleri: Hedef pazarlarda; B2B ikili iş görüşmeleri, fuar katılımları/ziyaretleri, keşif 
gezileri, tedarikçiler ile temas vb. faaliyetler, 
Alım Heyetleri: Potansiyel satın alımcıların yurt içinde küme firmalar ile ikili iş görüşmelerini ve yurt 
içinde gerçekleştirilecek küme/sektör tanıtım vb. faaliyetleri kapsar,  
Tanıtım Faaliyetleri: Proje için küme firmalarının yer aldığı web sayfası, firmaya özel tanıtım videoları ve 
fotoğraf çekimi, katalog, broşür vb. hazırlanması, 
Bireysel Danışmanlık: Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ticaret 
Bakanlığı'na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları 
danışmanlık hizmetleri giderlerinin % 70'ini karşılayabilecektir. 
 

Not: Proje süresi 3 yıldır. Süre, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 
yıla kadar daha uzatılabilir. Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin 
%75'i prefinansman olarak devlet desteğinden karşılanır, %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan 
firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir. 
 

KATILIM ŞARTLARI 

• Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı olmak, 

• En az limited şirket statüsünde olmak, 

• İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak, 

• İş birlikteliğine açık olmak ve proje süresince faaliyetlere aktif katılım sağlamak. 
 

Projeye başvuru yapacak firmaların 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar ekli 
başvuru formunu doldurarak sanayi@akib.org.tr adresine mail yoluyla göndermeleri ve formun 
aslını Akdeniz İhracatçı Birlikleri Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:4 Yenişehir 33120 
Mersin adresine posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir. 
 

Bilgilerini rica ederim. 
 
Mehmet Ali ERKAN 
Genel Sekreter 
 
 
 
Ekler: 1- URGE projelerinin uygulama aşamaları ve firmalara sağladığı avantajlar bilgi notu 

2- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (Proje Ek I-C) 
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BİLGİ 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- Yurtdışı 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. 

 Organizasyon maliyetlerinin %75'i oranında devlet desteğinden prefinansman olarak 

sağlanmaktadır. 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar; 

 UR-GE Projesinde yer almak isteyen firmaların Tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor olması 

gerekmektedir. 

 

 TURQUALİTY desteğinden faydalanan firmalar, bu destekten yararlanamamaktadır. 

 

 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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EK -1 
AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NE 

(Projeyi gerçekleştirecek İşbirliği Kuruluşuna hitaben yazılacaktır) 
 

Üye şirketiniz olarak 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ” kapsamında gerçekleştirmeyi planladığınız “Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörünün Uluslararası 
Rekabetini Geliştirme ve İhracatını Artırma Projesi” isimli projede katılımcı olarak yer almak istiyoruz. 
 

KİMLİK BİLGİLERİ 

Tam Yasal Adı  

Vergi Dairesi / Vergi No  

Resmi Adres  

Şehir  

Kuruluş Tarihi  

İşbirliği Kuruşu 

Üyelik Sicil Numarası 
 

Telefon Numarası  

Faks Numarası  

İletişim E-posta adresi  

KEP Adresi (Varsa)  

İnternet Adresi  

Çalışan Sayısı  

Faaliyet Sektörü  

Üretilen veya Ticareti Yapılan 

Ürünler 
 

Son 3 Yıllık İhracat Değerleri 

(Varsa) 
 

İhracat Pazarları 

(Ülkeler) 
 

Firma ve İhracat Amacıyla 

Gerçekleştirmekte Olduğu 

Faaliyetler Hakkında Kısa 

Bilgi Veriniz 

 

Tarih … / … / 20.. 

Şirketi temsil ve ilzama 

yetkili kişi adı, unvanı 
 

İmza ve Şirket Kaşesi  

                                                                               
DİKKAT: DYS üzerinden Katılımcı Talep Yazısı’nın taranarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yazılarda şirketi temsil ve ilzama 
yetkili kişinin adı, unvanı, tarih ve şirket kaşesinin bulunması gerekmektedir. 
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