
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN, 5973 

SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARARA İLİŞKİN “ULUSLARARASI 

REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROJE DESTEĞİ”NE DAİR 

GENELGE KAPSAMINDA, İHRACAT VE ULUSLARARASI REKABETİ ARTIRMAK 

AMACI İLE BEYAZ EŞYA YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTE 

OLAN ÜYE FİRMALARIMIZA YÖNELİK BİR PROJE BAŞLATILACAKTIR. 

 

Bilindiği gibi Türkiye İhracat Stratejisi ile firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi 

kullanarak, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat 

gerçekleştirmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Sektörlerimizde sürdürülebilir ihracatı artırmak 

ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmek için hedef odaklı adımlara ihtiyaç vardır. Bu amaçla,  

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara ilişkin "Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteği” ne dair genelge yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu kapsamda 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. Genelge 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 Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından “BEYAZ 

EŞYA YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ” UR-GE projesi başlatılacaktır. Bu amaçla yeni projede yer 

alacak ve destekten yararlanacak firmalar belirlenecektir. (Proje’ye dâhil olacak firma sayısı 

sınırlıdır ve ilk başvuru yapan firmalara öncelik verilecektir.) Destek kapsamında yürütülecek olan 

Proje’de yer alacak firmalar aşağıdaki faaliyetlere katılma 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 proje için ihtiyaç analiz çalışmalarınca uygun görülen ve Bakanlıkça onaylanan 

konularda eğitim ve danışmanlık programlarından faydalanılması,  

 

3- YURT DIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI:  

• Uzak Ülkeler Stratejisinde yer alan pazarlarda organize edilen fuarlara katılım,  

• Uluslararası Ticaret ve Alım Heyetlerinin düzenlenmesi,  

• Yurt dışı pazar ziyaretlerinin yapılması ile üreticilerin vizyonunun genişletilmesi  

 

Proje 36 ay sürecektir. (Proje performansının Bakanlıkça değerlendirilmesi sonucunda 24 ay 

ek süre verilebilecektir.) 

 

 



❖ DESTEK ÖDEMELERİ: 

 

URGE sürecimizde gerçekleştirilecek faaliyetlerde Birliğimizce prefinansman yapılmayacak olup, 

faaliyetlere ilişkin giderler doğrudan katılımcı firmalardan talep edilecektir. Akabinde; destek 

başvuruları yapılan her bir faaliyet sonrasında Birliğimiz tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı’na 

iletilecektir. Desteğe esas tutarın hesaplanmasında, desteğe tabi harcamaların gerçekleştiği 

tarihteki TL kuru baz alınmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlıktan tarafından yapılacak destek ödemesi 

tutarı firmalarımıza harcama tarihindeki TL kuru baz alınarak, TL olarak iade edilecektir.  

 

Söz konusu UR-GE Projesine 5973 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” ve “Uluslararası 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteği” ne dair genelge çerçevesinde; şirket ortağı 

ya da şirketin SGK’lı çalışanı katılımcıları proje faaliyetlerine iştirak edebilecek ve %75 oranında 

desteklenecektir. Bu çerçevede yukarıda yer alan heyet maliyetlerine dâhil olan hizmetler aşağıda 

belirtilmiştir: 

 

• İhtiyaç Analizi raporu bedeli 

• Eğitim/danışmanlık hizmet bedeli 

• Organizasyon hizmetleri (salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmeti vs.) 

• Tanıtım Faaliyetleri (tasarım, sosyal medya, tanıtım filmi vs.) 

o Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki giderler: 

o Konaklama 

o Ulaşım 

o Tanıtım ve Organizasyon hizmetleri (toplantı salonu, tercüman, sektörel ziyaretler 

vs.) 

 

 

❖ GEÇMİŞ UR-GE PROJELERİ 

 

Birliğimiz tarafından 2011 yılından itibaren toplamda 8 adet UR-GE projesi başarıyla 

tamamlanmış olup, bu kapsamda toplamda yaklaşık 200 üye firmamıza alt sektör kümelerinde yer 

alma ve desteklerden faydalanma fırsatı tanınmıştır. İlki 2012-2015 döneminde gerçekleştirilen 

Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü UR-GE projesi için Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü Yurtdışı 

Pazarlama Takımı (TURKHAS) oluşturulmuş olup ilk üç yıl 5 eğitim programı, markalaşma 

çalışmaları, detaylı ülke analizleri, 3 fuar ziyareti ve Brezilya, Meksika ve Almanya’ya 3 ticaret 

heyetinin gerçekleştirilmesiyle tamamlanmıştır. Bu sektördeki ilk URGE projemiz, dönemin 

Ekonomi Bakanlığı tarafından alanında “İyi Uygulama Örneği” seçilmiştir.  

2016 yılında 18 firmanın bir araya gelmesiyle TURKHAS-2 URGE Projesi için çalışmalara 

başlanılmıştır. Son yılları pandemiye denk gelmesinden ötürü eğitimlere ağırlık verilen 5.5 yıllık 

proje kapsamında İran, ABD, Güney Afrika ve İtalya’ya ticaret heyetleri düzenlenmiştir.  

 

UYARI: Bir firma aynı anda sadece 1 UR-GE projesine üye olabilir ve 17.08.2022 tarihinden 

itibaren ayrı ayrı zamanlarda olmak üzere toplamda 3 UR-GE projesine katılma hakkına sahiptir.  

 

 

 

 



İlgilenen Firmalarda Aranan Şartlar:  

 

• Proje’de yer almak isteyen firmaların  “Beyaz Eşya Yan Sanayi” sektöründe faaliyet 

göstermeleri,  

• Firmaların “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS)”nde yararlanıcı olarak 

kayıtlı olmaları, 

• Firmaların İMMİB-Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği üyesi olması,  

• Destekten faydalanmak isteyen firmaların işbirliğine ve diğer firmalarla ortak hareket 

etmeye açık olmaları,  

• Proje kapsamında yer alacak firmaların 36 ay boyunca tüm faaliyet ve belirlenecek 

etkinliklere aktif olarak katılacaklarını taahhüt etmeleri,  

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

faaliyetler için kendi firmalarına düşecek olan katkı payını ödemeyi taahhüt etmeleri,   

• Firma yapılarının LTD. veya A.Ş. olması,  

• Hali hazırda devam eden bir URGE projesinde yer almaması,  

 

Projeye dahil olmak isteyen firmaların Ekte’ki formu doldurarak en geç 27.02.2023 Pazartesi 

günü mesai bitimine kadar aşağıdaki mail adresine iletmeleri gerekmektedir. 

 

İletişim Bilgileri :  Özge ÖZYURT 

Tel   :  0212 454 03 12 / 0549 818 55 36 

E-mail   :  ozge ozyurt@immib.org.tr  

mailto:dilara.mese@immib.org.tr

