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ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE 

SİRKÜLER NO: 316 

 
 Avrupa Birliği ekonomisinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Avrupa’yı 2050 yılında “iklim-

nötr” yapmak hedefiyle açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirilmesi öngörülen 

“sınırda karbon düzenlemesi” ihracatçılarımız açısından önemli bir gündem konusu olarak öne 

çıkmaktadır. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması; kısaca AB’de uygulanan iklim değişikliği 

politikaları ile karşılaştırılabilir düzenlemeleri hayata geçirmemiş AB dışı ülkelerden gelen –otomotiv 

ürünleri de dahil- bazı mallara uygulanması planlanan karbon fiyatlandırması olarak açıklanmaktadır. 

2022’de uygulamaya konması beklenen bu düzenleme, otomotiv ihracatçılarımızın maliyetini 

artıracak, orta ve uzun vadede karbon emisyonlarını düşürmek için önlemler almaya teşvik edecektir. 

  

 Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getireceği Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi ihracatçılarımızı 

etkileyecek düzenlemeler hakkında üyelerimizi bilinçlendirmek, rehberlik etmek ve karbon 

emisyonlarını azaltarak Yeşil Düzenin getireceği şartlar doğrultusunda dönüşümlerini sağlamalarına 

yardımcı olmak amacıyla “2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ” kapsamında “Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm UR-GE Projesi” 

düzenlenecek olup, proje giderlerinin %75’i devlet desteğiyle karşılanacaktır. 

 

 Üç yıl sürecek proje kapsamında;  harcamalar Birliğimiz tarafından yapılacak olup, 

katılımcılar tarafından ödenecek tutarın her bir faaliyet sonrası Birliğimize ödenmesi talep edilecektir. 

 

 Proje süresince gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler şunlardır: 

 Projeye katılan şirketlerin karbon emisyonu ile ilgili durumları ve iyileştirme alanlarının 

belirlenmesi için İhtiyaç Analizi yapılması 

 Karbon ayak izi, atık yönetimi ve geri dönüşüm vb. çeşitli konularda eğitimler verilmesi 

 Kurumsal Karbon Ayakizi Danışmanlığı vb gibi İhtiyaç analizinde belirlenecek 

Danışmanlıkların alınması 

 Şirketler tarafından belirlenecek ürün veya ürünler için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 

danışmanlığı çalışması yapılması  

 Kısa, orta ve uzun vadeli karbon emisyon azaltım hedefleri ve karbon emisyonu finansal 

etkileri için emisyon politikaları oluşturulması 

 Proje katılımcısı şirketlerimizin ihracatını artırmaya yönelik yurtdışı pazarlama ve alım 

heyeti faaliyetleri düzenlenmesi 

 Şirketlerin temiz enerji kullanımı, çevreci teknolojiye geçiş gibi yüksek maliyetli yeşil 

dönüşüm projeleri için finansman desteği sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluş ve 

şirketlere yönlendirilmesi vb 
  

 Projeye başvuru yapabilmek için şirketlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 

 

 Türk Ticaret Kanunu’nun 124. Maddesinde belirtildiği şekilde ticaret şirketi (kollektif, 

komandit, anonim, limited veya kooperatif şirket) olmak  

 OİB üyesi olmak 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:10124980412021527152614. Bu kod ile http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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 Ticaret Bakanlığınca desteklenen başka bir UR-GE projesinde hali hazırda katılımcı olarak yer 

almamak 

 İngilizce hazırlanmış web sayfası olması,  

 2020 yılında AB Ülkelerine en az 3.000.000 ABD Doları ihracat yapmış olmak 

 Üretici ve ihracatçı olmak 

 Firmada, en az 50 personel istihdam edilmesi 

 Firmanın en az 5 yıl önce kurulmuş olması 

 36 ay sürebilecek proje süresince devamlılık sağlamaya ve katılım payını ödemeye razı olmak 

 Projeye beklenenden fazla başvuru olması halinde, projeyi sağlıklı yürütmek adına kabul 

edilecek en uygun sayıda şirketi belirlemek için 2020 yılında AB ülkelerine yaptıkları ihracat 

değeri dikkate alınacaktır. 

 

Projeye dahil olmak isteyen Üyelerimizin katılım için en geç 25 Haziran 2021 Cuma Günü 

mesai saati bitimine kadar ekte sunulan şirket talep yazısını ıslak imzalı ve kaşeli olarak şirketinizin 

güncel imza sirkülerinin kopyası ile birlikte Birliğimize teslim etmeleri veya göndermeleri 

gerekmektedir. 

 Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

 

           e-imzalıdır 

 Mümin KARACAKAYALILAR 

         Genel Sekreter 

 
EK: Katılımcı şirket talep yazısı (1 sayfa) 

 

NOT: Yazının elektronik ortamda doldurulup çıktı alınarak kaşe-imza yapılması ve ıslak imzalı olarak 

Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir. 

Yazıya şu linkten erişebilirsiniz: 

http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2021/316/2021527142152712.doc 
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