Evrak Tarihi ve Sayısı: 21.09.2022-2859

*BSNNC5YF4*

Sayı : 38591462-010.07.03-2022-2859
Konu : 5973 Sayılı Karara İlişkin Genelge Duyurusu
(UR-GE)

21.09.2022

Sirküler No: 679
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 20.09.2022 tarih ve E-34221550100-9225 sayılı yazıda;
T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.09.2022 tarihli yazısına atfen, 18.08.2022 tarih ve 31927 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar
kapsamında Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge ve
eklerinin Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlandığı ifade edilerek, söz konusu dokümanlara
(https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/URGE) internet
bağlantısından erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.
Bahse konu mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Cengiz ÖZKAN
Genel Sekreter V.

Ek:
1- 20.09.2022 Tarihli TOBB Yazısı (1 sayfa)
2- Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge Bilgi Notu
(3 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSNNC5YF4
Bilgi için: Osman Yüksel KANATLI Telefon: E-Posta: yuksel.kanatli@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
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- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- WISTA Türkiye Derneği

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSNNC5YF4
Bilgi için: Osman Yüksel KANATLI Telefon: E-Posta: yuksel.kanatli@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
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Gelen Tarih Sayı: 20.09.2022 - 3706

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Sayı : E-34221550-100-9225
Konu : 5973 Sayılı Karara İlişkin Genelge Duyurusu (UR-GE)

*BSUB61JR4C*

www.tobb.org.tr - tobb@hs01.kep.tr

Tarih:

Ek-1
20.09.2022

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)
İlgi :

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 15.09.2022 tarihli ve 78197714 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazıda, 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5973 Sayılı İhracat
Destekleri Hakkında Karar kapsamında hazırlanan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje
Desteğine İlişkin Genelge" ve eklerinin, Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayınlandığı belirtilmiştir.
Bahse konu Genelge ve eklerine, https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destekmevzuati/URGE erişim adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

Evrakı Doğrulamak İçin : https://belgedogrula.tobb.org.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSUB61JR4C
Tel : +90 (312) 218 20 00 (PBX) - Faks : +90 (312) 219 40 90 -91 -92… - E-Posta : info@tobb.org.tr
Bilgi İçin: Özlem ÖZKAN - Tel : 0312 218 2233 - E-Posta : ozlem.ozkan@tobb.org.tr
Birliğimizde
Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır
Bu belge,F022/1/01.07.2003/3/10.12.2021
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli
ElektronikISO
İmza9001:2015
ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Sorgula/BSUNZYHA4 adresinden yapılabilir.
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21.09.2022
Ek-2
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ (UR-GE) PROJE
DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE BİLGİ NOTU
Anılan Genelge ile aşağıdaki şekilde değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.
1. Yürürlükten kaldırılan 2010 tarihli genelgede yer alan proje bitimi sonrası
gerçekleştirilen ve desteğe konu edilen bireysel danışmanlık programı kalemi
güncellenen genelge ile destek kalemleri arasından kaldırılmıştır.
2. İhtiyaç analizi raporu ve proje yol haritası teslim süresinin 15 güne kadar
ertelenmesine yönelik iletilen talepler Bakanlık tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılacaktır.

3. İhtiyaç analizi faaliyetinin bitiş tarihi, ihtiyaç analizi raporunun proje değerlendirme
komisyonu tarafından onaylanmasına müteakip iş birliği kuruluşuna bildirildiği
tarih olarak değiştirilmiştir.
4. İş birliği kuruluşu, özel ve zorunlu durumlarda, proje süresi içerisinde proje yol
haritasında belirlenen hedef ülkelerde ve faaliyetlerde revize talebinde bulunabilecektir.
Revize talebi proje değerlendirme komisyonunda değerlendirilecektir.

5. Küme tanıtımına ilişkin eski genelgeden farklı olarak aşağıdaki kalemler eklenmiştir:
*Küme internet sitesi tasarımı, işletilmesi ve güncellenmesi,
*İnternet ortamında ve sosyal medyada küme tanıtımı
6. Proje kapsamında istihdam edilen personelin emsal ücretinin hesaplanmasına ilişkin
olarak; “Emsal personelin istihdam gideri son 1 yıla ait maaş bordrosu esas alınarak
hesaplanır. Başvuru sahibi iş birliği kuruluşunda emsal personel olmaması
durumunda,
proje
değerlendirme
komisyonu
tarafından
belirlenen
emsal personelin maaş bordrosu dikkate alınır” denilmektedir.
7. Yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyeti kapsamında konaklama giderine ilişkin
olarak kişi başı günlük oda ve kahvaltı gideri 4.500 TL olarak güncellenmiştir.

8. Yurtdışı pazarlama faaliyeti ve alım heyeti faaliyeti kapsamında desteklenecek giderlere
aşağıdaki harcama kalemleri ilave edilmiştir:





Ulaşım ve konaklamaya dair acente hizmet giderleri,
Şirket eşleştirme giderleri,
İnternet ortamında yapılan tanıtıma ilişkin giderler,
Sosyal medyada yapılan tanıtıma ilişkin giderler,
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Radyo reklam giderleri,
Ürün sergileme ünitelerinin kiralanmasına ilişkin giderler

9. Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere iyi
uygulama örneği ziyaretleri eklenmiştir.
10. Sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti yürürlükten kaldırılan 2573 Sayılı Pazara Girişte
Dijital Faaliyetlerin Destelenmesine ilişkin Karar kapsamında destekleniyorken 5973
Sayılı Karar ile UR-GE Desteği kapsamında desteklenecektir.

11. Proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan, faaliyete ilişkin temel
konularda (faaliyet türü, faaliyet şehri/ülkesi, başlangıç ve bitiş tarihleri) iş birliği
kuruluşu tarafından değişiklik yapılması talebi; sanal yurt dışı pazarlama, yurt dışı
pazarlama, alım heyeti, danışmanlık ve diğer faaliyetler için en az 7 gün önce Bakanlığa
iletilecektir.
12. Danışmanlık faaliyetinin bitiş tarihine ilişkin değişiklik talepleri danışmanlık
faaliyeti süresi içinde gerçekleştirilebilecektir.

13. Proje kapsamında yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde ve bu faaliyetlere
ilişkin tanıtım materyalleri ve proje çıktılarında; Bakanlık ve UR-GE logoları
kullanılacaktır. Türkiye markası logosu kullanılmayacaktır.
14. Yurt dışında ya da yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde ve
hazırlanan tanıtım materyallerinde Bakanlık tarafından uygun görülmeyen
logo/slogan/görsel vb. kullanılması durumunda harcama desteklenmeyecektir.

15. Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve
belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlamaları
gerekmektedir.
Ödeme esaslarına ilişkin olarak:
1. İş birliği kuruluşu tarafından yapılan ödemelerin, bankacılık sistemi içinde tevsik
edilebilmesi ve banka tarafından destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba
aktarılacak şekilde yapılması şartıyla, iş birliği kuruluşu kredi kartı ile tek çekimde
veya taksitlendirerek ödeyebilir.
2. Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde iş birliği kuruluşu tüzel kişisine ait kredi
kartlarının yanı sıra, iş birliği kuruluşu adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait
kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.
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3. Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile çekin keşideci tarafından
ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir.
4. Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki
tarih, ödeme tarihi olarak esas alınır.

5. UR-GE projesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin destek ödemeleri yalnızca iş
birliği kuruluşuna yapılır. Destek ödemesinin yapılabilmesi için harcamaya
ilişkin fatura veya harcamayı tevsik edici belgenin iş birliği kuruluşu adına
düzenlenmesi ve ödemenin iş birliği kuruluşu tarafından yapılması
gerekmektedir.

Bu belge Deniz Ticaret Odasi tarafından sınıflandırılmıştır.

