
 
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

 

 
Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2022/213-1946 Mersin, 12/04/2022 
Konu: Kayseri Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi URGE Proje Çağrısı Hk. 
 

 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  Ayrıntılı bilgi için: Burak İnanç Alagöz - Uzman Yardımcısı  
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4 
Yenişehir/MERSİN 
Telefon: (0324) 325 37 37   Fax.: (0324) 325 41 42 
E-posta: info@akib.org.tr Elektronik Ağ: www.akib.org.tr  
 

Sayın Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyemiz, 
 
Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda belirlenen ülkemiz ihracat hedeflerini daha üst 
seviyelere taşımak amacıyla, Kayseri’de Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi sektöründe 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, ülkemiz Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi Sektörünün yurt dışı pazarlarında 
etkinliğinin arttırılması ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilebilmesi amacıyla, Ticaret 
Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ” Kapsamında, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 
tarafından yeni bir proje başlatılacaktır. 
 
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince 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 imkanı 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, Ticaret Bakanlığının onayları akabinde yürürlüğe girecek olan bahse konu projeye 
katılım sağlamayı talep eden firmalarımızın ekte yer alan formu doldurarak, belge asıllarını en geç 
10 Mayıs 2022 Salı günü saat 17:00'a kadar kargo ile veya elden Akdeniz İhracatçı Birlikleri 
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:4 Yenişehir 33120 Mersin adresimize ulaştırmaları 
gerekmektedir. 
 
Ayrıntılı Bilgi:  
Osman Bülbül, Burak İnanç Alagöz, Begüm Aslan 
E-Posta: sanayi@akib.org.tr 
Telefon: 0324 325 37 37 (Dahili 1132,1134,1137) 
 
Bilgilerinizi rica ederim. 
 
Canan AKTAN SARI 
Genel Sekreter V. 
 

 

Ekler: 
1- URGE projelerinin uygulama aşamaları bilgi notu 
2- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (Proje Ek I-C) 
3- KVKK Onay Formu 
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UR-GE 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 Faaliyetleri:  
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 Kayseri ilinde yerleşik Mobilya sektöründe 
faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.  
 
TURQUALITY 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).  
 
 Bir firma aynı anda sadece bir UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilir. 
 
 UR-GE Projesinde yer alacak şirketlerin DYS’de yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur. 
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EK -1 
 

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğine 
 

Üye şirketiniz olarak 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ” kapsamında gerçekleştirmeyi planladığınız “Kayseri Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi Sektörünün 
Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması ve İhracatının Desteklenmesi” 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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Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu 

 

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği(AKAMİB) 

MERSİN 

Birliğiniz tarafından gerçekleştirilen Kayseri Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi URGE 

Projesine katılım kapsamında AKİB-Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 

Birliğine başvurmuş bulunuyoruz. Birliğiniz ve Genel Sekreterliğiniz ile paylaştığım kişisel 

veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin, işbirliği, yapılan etkinliklere veya 

seyahat katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki kapsamında; kurduğum 

ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan 

ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dahil 

olduğum faaliyetlerle ilgili bilgi verilmesi için, ilgili şirket ve kurumlar veya sair idari veya adli 

makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için toplanmasına, kullanılmasına, 

açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak 

kaydı ile açıkça izin veriyorum. 

 

 

Ad-Soyad: 

Tarih: 

İmza: 

Kaşe: 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6385636302022412151410. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2022-04-12T16:58:21+0300
	CANAN AKTAN SARI
	Pdf İmzalama


	



