
 

 

DENİM KONFEKSİYON SEKTÖRÜ  

KÜME PROJE ÇAĞRISI 
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından Türk firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini ve 
potansiyellerini artırmayı amaçlayan 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) 
Tebliği ile kümelenme projeleri desteklenmektedir. Tebliğ kapsamında; aynı sektörde faaliyet 
gösteren firmaların bir araya gelip küme oluşturmaları ve kümede yer alan firmaların 
uluslararası pazarlarda markalaşma ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. Max. 3 yıl süren projelerin toplam bütçeleri 4 milyon dolara kadar 
çıkabilmektedir. Proje bütçesi kapsamında yapılan harcamaların %75’i Ekonomi Bakanlığı 
tarafından desteklenmektedir.  

 
Söz konusu tebliğ kapsamında; İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), 
sektörel rekabeti geliştirmek amacıyla hazırgiyimin alt sektörlerine yönelik ihracat odaklı 
kümelenme çalışmaları yürütmektedir. Bu bağlamda 2016 yılında denim konfeksiyon sektörüne 
yönelik UR-GE kümelenme projesi başlatılması planlanmıştır. 
 

PROJE SÜRESİNCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ANA FAALİYETLER 
 İhtiyaç Analizi: Proje ihtiyaç analizi ile faaliyetlerine başlar. Küme içerisinde yer alan her 

bir firma belirlenecek uzman tarafından ziyaret edilerek proje yol haritası çıkartılır. 
 

 Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konu başlıklarında 
firma bazlı veya toplu katılım ile eğitim/danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 
(Örn. Yıkama Teknolojileri, Üretimde Verimlilik, İnsan Kaynakları, Denim Koleksiyon 
Tasarımı, Kalite Uyum Belgelendirme ve Sertifikasyon vb. ) 

 
 Hedef Pazara Yönelik Faaliyetler: 

o Pazar keşif gezileri (yenilikçi ve inovasyon odaklı gelişmelerin takibi, ar-ge 
alanında uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği vb.) 

o Satınalmacılarla buluşma (B2B görüşmeleri, otel fuaye organizasyonları, fuar 
katılımları ve ziyaretleri vb)  

o Alım heyetleri (Türk denim konfeksiyon sektörünün tanıtımına yönelik yurtiçinde 
gerçekleştirilecek faaliyetler) 

o Tedarikçilerle buluşma  
  

 Bireysel Danışmanlık:  Projenin sona ermesi ile birlikte projeye dahil olan her firma, 
Ekonomi Bakanlığı’na ayrıca başvuru yaparak yıllık 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl 
boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin % 70’ini karşılayabilecektir. 

 
Denim konfeksiyon küme projesi kapsamında;  

 Başvuruların değerlendirilmesi sonucu ortalama 25 firmanın yer alması, 
 Tebliğ hükümlerine göre proje giderlerinin %25’inin katılımcı firmalar tarafından karşılanması 

öngörülmekte olup başvuru talebine göre proje süresi, bütçesi ve diğer ilgili detaylar 
tanımlanacaktır.  



 

 

 
 

KATILIM ŞARTLARI 
 

 Denim giysi/konfeksiyon sektöründe ihracat odaklı faaliyet gösteriyor olmak,  

 İstanbul’da yerleşik olmak,  

 İHKİB üyesi olmak, 

 En az limited şirketi statüsünde olmak, 

 Ekonomi Bakanlığı Turquality destek kapsamında yer almamak,  

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

 Ortak hareket etme ve işbirlikteliğine açık olmak, 

 Proje süresince faaliyetlere aktif olarak katılım ve en az bir kişinin görevlendirilmesi, 
 
 

Projede yer almak isteyen firmaların 08 Nisan 2016 Cuma günü saat 17:30’a kadar ekli Başvuru 
Formu’nu doldurarak projeofisi@itkib.org.tr adresine mail yoluyla göndermeleri ve formun 
aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir. 
 
Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız. 
 
Funda Akgun Süzer 
İHKİB AB Projeler Şubesi  
Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:6  
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.  
Yenibosna / Bahçelievler  
34196 İstanbul 
 
İHKİB AB Projeler Şubesi 
( Funda Akgün 0 212 454 0197) 
 

 

mailto:projeofisi@itkib.org.tr
http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/dosyalar/urge_denim_basvuru_formu.doc

