
 

TURGUTLU METAL İŞLEME VE MAKİNE İMALATI FİRMALARININ İHRACATININ 

ARTTIRILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ PROJESİ FİRMA KATILIM DUYURUSU 

  

“TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI LİDERLİĞİNDE, ZAFER KALKINMA AJANSININ DESTEKLERİ İLE 

TİCARET BAKANLIĞI ‘ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ’ DESTEĞİ 

KAPSAMINDA, İHRACAT ve ULUSLARARASI REKABETİ ARTIRMAK AMACIYLA TURGUTLU/MANİSA 

ÇEVRESİNDE FAALİYET GÖSTEREN METAL İŞLEME VE MAKİNE İMALATI FİRMALARINA YÖNELİK 

PROJE BAŞLATILACAKTIR. “ 

  

Bilindiği gibi Türkiye İhracat Stratejisi ile ihracat odaklı büyüme hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe 

ulaşmak için belirlenen strateji ise firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak, 

katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat gerçekleştirmelerini 

sağlamaktır.  

 

Sektörlerimizde sürdürülebilir ihracatı artırmak ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmek için hedef 

odaklı adımlara ihtiyaç vardır. Bu amaçla Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi 

(URGE) Tebliği 2010 yılından bu yana yürürlüktedir Destek kapsamında işbirliği kurumları 

önderliğinde bir araya gelen firmalar, uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini artırmak için 

uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek, sonrasında gereken somut adımları 

atabilme imkânı bulmaktadır. Tebliğ kapsamında aynı sektörde faaliyet göstermekte olan firmalar 

birlikte hareket ederek, ortak sorunlarına ortak çözümler üretme ve uluslararası platformda bölgesel 

güç oluşturma imkânı bulabilmektedir.  

  

Belirlenen ulusal hedefler ışığında Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’de metal işleme ve 

makine imalatı sektörünün ve sektörde faaliyet göstermekte olan firmaların rekabet gücünü 

artırmaya yönelik olarak “Metal İşleme ve Makine İmalatı Sektöründe İnovasyon Odaklı İşbirlikleri İle 

Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi”ni başlatacaktır.   Bu amaçla projede yer alacak ve 

destekten yararlanacak firmalar belirlenecektir.  İlgilenen firmaların 19 Kasım 2021 tarihine kadar 

başvuru yapmaları gerekmektedir. Projeye dâhil olacak firma sayısı sınırlıdır ve ilk başvuru yapan 

firmalara öncelik verilecektir.  

  

Destek kapsamında yürütülecek olan Projede yer alacak olan ilgili firmalar aşağıdaki faaliyetlere 

katılma, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma imkânı bulacaklardır:  

  

1. İHTİYAÇ ANALİZİ: Proje kapsamında firmaların, ihracat, uluslararası pazar bilgisi, yönetim ve 

üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik ihtiyaç 

analizinin yapılması ve gerekli görülen ihtiyaçların proje kapsamında çözülmesi,  

  



2. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMLARI: Proje kapsamında eğitim ve danışmanlık (Dış 

Ticaret Yönetimi, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Markalaşma, İnovasyon ve 

Kümelenme, Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve Verimlilik, Moda ve 

Tasarım ve Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konularda) programlarından 

faydalanılması,   

 (Örnek Konular: 1. Maliyet analizlerin doğru yapılması ve bu anlamda doğru tedarikçiler ile doğru 

fiyattan girdi sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi. 2. Kurumsallaşma, insan kaynakları yönetimi, 

inovasyon vb. alanlarda teknik desteğin sağlanması, Yurt dışında bulunan potansiyel alıcıların veya 

hedef pazarların profesyonel anlamda belirlenmesi,  firmaların ihracatlarını arttırabilmek adına daha 

etkin yol haritası çizilmesi, vb.) 

  

3. YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI:  

1. Uluslararası pazarların ve bu pazarlarda organize edilen fuar ve etkinliklere katılım,  

2. Uluslararası Ticaret ve Alım Heyetlerinin düzenlenmesi,  

3. Yurt dışı pazar ziyaretlerinin yapılması ile üreticilerin vizyonunun genişletilmesi ve uluslararası 

pazarın istekleri doğrultusunda üretim yapılması,  

4. Eşleştirme faaliyetleri ile projenin bölgede rekabetsel avantajları belirlemesi ve ilgili alanda başarılı 

firmaların veya bölgelerin kıyaslama ile incelenmesi, bilgilerin elde edilmesi  

 Proje’nin Süresi: Proje 36 ay sürecektir.  

 

İlgilenen Firmalarda Aranan Şartlar:   

1. Proje’de yer almak isteyen firmaların Turgutlu’da ya da çevresinde metal işleme ve makine imalatı 

sektöründe faaliyet göstermeleri,  

2. Firmaların Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi olması,  

3. Firmaların yabancı dilde web sitesine sahip olması  

4. Destekten faydalanmak isteyen firmaların işbirliğine açık olmaları,  

5. Proje kapsamında yer alacak firmaların 36 ay boyunca tüm faaliyet ve belirlenecek etkinliklere aktif 

olarak katılacaklarını taahhüt etmeleri,  

6. Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık, yurt dışı ticaret heyetleri gibi tüm 

faaliyetler için firmalara düşecek olan %25 oranındaki katkı payını ödemeyi taahhüt etmeleri,   

7. Firma yapılarının “Limited” ya da “Anonim” olması, (sermaye şirketi olması) 

8. Yürütülmekte olan başka bir URGE projesinde yer almıyor olması 

İlgilenen firmaların Ekteki formu doldurarak en geç 19 Kasım 2021 tarihine kadar ilgili mail adresine 

iletmeleri gerekmektedir.  

  

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası 


