
Ekonomi Bakanlığı’nın yüz 
akı desteklerinden birisi olan 
Uluslararası Rekabetçiliği 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
(Ur-GE) desteğinin amacı, 
şirketlerin uluslararası rekabet 
güçlerinin geliştirilmesine 
yönelik olarak, işbirliği kuruluşları 
ve Bakanlık tarafından 
gerçekleştirilecek faaliyetlere 
ilişkin giderlerin Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) 
karşılanmasıdır.

Bu destekten yararlanabilecek 
olanlar, Türkiye’de sınai ve/
veya ticari faaliyette bulunan 
veya yazılım sektöründe iştigal 
eden şirketler, İşbirliği Kuruluşları 
(İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, 
SDŞ’ler, Üretici Dernekleri, vb.)dir.

Uluslararası Rekabetin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
(Ur-Ge) kapsamında destek 
verilecek alanlar şu şekildedir:
1)İhtiyaç Analizi, 2)İstihdam 3)
Eğitim ve Danışmanlık, 4)Yurtdışı 
Pazarlama Programı, 5)Yurtdışı 
Alım Heyeti Programı, 6)Şirketler 
İçin Bireysel Danışmanlık

UR-GE projeleri, Bakanlığa yapılan 
başvuru ve onay alınmasını 

müteakiben ihtiyaç analizleri 
ile başlar. UR-GE Projelerinin 
ilk aşaması olan ihtiyaç analizi 
faaliyeti kapsamında, şirketlerin 
rekabet güçlerinin ve ihracat 
kapasitelerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. İhtiyaç analizi 
faaliyeti kapsamında, şirketlerin 
rekabet güçlerinin ve ihracat 
kapasitelerinin geliştirilmesini 
teminen, şirket, sektör, pazar 
analizi, değer-tedarik zinciri 
analizleri yapılarak firmaların 
ihracat potansiyeli belirlenir, 
proje iş planı ve ihracat stratejisi 
hazırlanır ve projenin yol haritası 
belirlenir. 

İhtiyaç analizi kapsamında 
aşağıdaki analizler yapılabilir; 
İş planı ve ihracat stratejilerinin 
hazırlanması izlenmesi, hedef 
pazarların belirlenmesi, eğitim 
ve/veya danışmanlık ihtiyacının 
analizi, ihracat potansiyelinin 
belirlenmesi, firmaların analizi, 
yurtdışı pazar fırsatları, proje yol 
haritası (3 yıllık stratejik planlama).

İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya 
danışmanlık programlarına katılan 
şirketlere yönelik olarak İşbirliği 
Kuruluşunca Proje bazlı yurt dışı 
10 (on) adet pazarlama programı 
desteklenir. Yurtdışı pazarlama 
programları kapsamında 

desteklenebilecek faaliyetler 
şunlardır; ortak pazar araştırmaları 
pazar ziyaretleri ticaret heyetleri 
yurtdışı fuar ziyaretleri eşleştirme 
faaliyeti küme tanıtım faaliyetleri 
UR-GE kapsamında desteklenen 
kalemlerdir.

UR-GE destek oranı %70-%75; 
destek toplam tutarı da 700,00 
USD ‘dir.

Türkiye’de birçok kurum ve 
kuruluş UR-Ge desteklerine yoğun 
bir ilgi göstermektedir. Bugün için 
Türkiye genelinde UR-GE desteği 
başvurusu yapmayan hemen 
hemen hiçbir meslek örgütü 
kalmamıştır. Türkiye genelinde 
UR-GE başvurusu sayısı 300’ü 
geçmiştir.

UR-GE’nin bu faydasına karşılık 
işleyişinde ciddi sıkıntılar da 
mevcuttur. Birçok UR-GE, amacın 
doğru belirlenmemesinden 
dolayı ya tamamlanamamış ya 
da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
Bu sebeple firmalara faydadan 
çok zarar verdiğini düşünenlerin 
sayısı da çoktur. Yine bu sebeple 
bazı firmalar UR-GE ‘yi turistik iş 
gezisi olarak görmekte, gereksiz 
zaman ve para kaybı olduğunu 
düşünmektedir.

Cengiz  ÖZCAN 
Dış Ticaret Uzmanı – Danışman 

cengiz@cengizozcan.com  

URGE DESTEKLERİ

UR-GE projelerinin püf noktası ihtiyaç analizleridir. Başlangıçta yapılması zorunlu olan UR-
GE ihtiyaç analizleri çoğu zaman bu işin angaryası olarak düşünülmektedir. Hâlbuki Ekonomi 

Bakanlığı tüm UR-GE projesi süreçlerini ihtiyaç analizi sonuçlarına bağladığı için yanlış bir 
ihtiyaç analizi, çoğu zaman UR-GE’nin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açmaktadır.

Satınalma
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Aslında doğru stratejiler ile yola 
çıkıldığında UR-GE’lerin başarı 
hikâyeleri de çoktur. O halde UR-
GE’yi başarılı yada başarısız yapan 
faktörler nelerdir?

        1. İlgili kurumlardan 
kaynaklanan sebepler;
UR-GE projelerinde ilgili 
kurum ya da kuruluşlar devlet 
desteklerinin nasıl işlediğini tam 
olarak anlamadan genellikle 
üyelerine hizmet anlayışı ile projeyi 
başlatmaktadırlar. Ancak zaman 
içerisinde ortaya çıkan masraflar, 
işgücü yoğunlukları ve katılımcıların 
doğru yönlendirilememesi gibi 
sorunlar, projelerin başarısız 
olmasına ve yarıda kalmasına 
sebep olmaktadırlar. 

        2. Katılımcılardan 
kaynaklanan sebepler;
Birçok firma yurtdışı süreçlerinde 
ihracat pazarlarına açılıp, özellikle 
daralan iç piyasadaki şartlardan 
uzaklaşabilmek hayali ile UR-
GE projelerine dahil olmak 
istemektedirler. Ancak bazı katılımcı 
firmalar daha önceden ya hiç 
ihracat yapmamış ya da hedef 
pazarlar ile ilgili özellikleri bilmeden 
projeye dahil oldukları için pazarın 
gereksinimleri, pazarın ölçekleri 
veya şartları işin içerisine girdiğinde 
yetersizlikleri ortaya çıkmaktadır. Bu 
durumda UR-GE projelerinde firma 
bazlı başarısızlıklar artmakta ve UR-
GE’lere olan güven azalmaktadır.

         3. Hedef Pazar Analizlerinin 
doğru yapılmaması
UR-GE projelerinin püf noktası 
ihtiyaç analizleridir. Başlangıçta 
yapılması zorunlu olan UR-
GE ihtiyaç analizleri çoğu 
zaman bu işin angaryası olarak 
düşünülmektedir. Bu yüzden 
“en ucuzu mubahtır” düşüncesi 
ile ihtiyaç analizleri gelişi güzel 
yaptırılmakta, kopyala yapıştır 
düşüncesi ile anlamsız hedef 
pazarlar ortaya çıkarılmaktadır. 
Hâlbuki Ekonomi Bakanlığı tüm 
UR-GE projesi süreçlerini ihtiyaç 
analizi sonuçlarına bağladığı için 
yanlış bir ihtiyaç analizi, çoğu 
zaman UR-GE’nin başarısızlıkla 
sonuçlanmasına yol açmaktadır.
Başarısızlık nedenlerini açıkladık 
şimdi de iyi bir URGE için nelerin 
yapılması gerekir? Bunları da 
belirtelim;

        1. Doğru sektörler ve doğru 
politikalar seçilmelidir. 
Ayağı yere sağlam basan doğru 
stratejiler geliştirilmeli, hayallerden 
uzak hedefler konulmalıdır. 
Firmalara mutlaka gerçekçi 
bir yaklaşımla hedef stratejiler 
anlatılmalıdır. Unutulmamalı ki 
firmalar için hem maddi hem de 
manevi bir yük olacağı için UR-GE 
projelerinde hedefler önceden açık 
bir şekilde belirtilmelidir.
 
         2. UR-Ge katılımcı sayısı 
en az 15 en fazla 30 firmadan 
oluşturulmalıdır.
UR-Ge sayısında her bir 
organizasyon için minimum 8 
firma sayı şartı aranmaktadır. Bu 
sebeple katılımcı firma sayıları 
bu sebeple ne çok az nede 
işleyişin başarısı için çok fazla 
tutulmamalıdır.
 
         3. İhtiyaç analizleri doğru 
yapılmalıdır.
UR-GE ihtiyaç analizlerinde 
mutlaka yurtdışı pazar araştırması, 
ticari istihbarat ve sektörel 
bakımdan tecrübeli uzmanlar 
seçilmeli, dış pazarlara giriş 
konusunda operasyonel çözümler 
üretilmelidir.
 
         4. Hedef Pazar 
saptaması objektif kriterlere 
dayandırılmalıdır.
Katma değeri düşük olan ya da 
sektörel rekabetin yoğun olduğu 
Pazar seçimlerinde taşıma koşulları 
çok önemlidir. Bir başka koşul raf 

ömrü kısa olan ürünlerde hedef 
Pazar seçimleri çok önemlidir. 
Ülkemizin mevcut durumları 
birçok ihracatçıyı Afrika pazarında 
yöneltmektedir. Afrika’nın bilinen 
risklerinin yanı sıra bu pazarda 
en büyük sorunlardan birisi de 
Gümrük işlemlerinde yaşanan 
sıkıntılardan dolayı ürünlerin 
gümrüklerde bekleme süresinin çok 
uzamasından kaynaklanmaktadır. 
Bu sebeple uzak ya da yerel 
koşullar incelenmeden hedef 
Pazar belirlenmesi son derece 
sakıncalıdır.
 
         5. Mutlaka ihracat 
danışmanları ile çalışın
Doğru pazar, doğru ürün ancak 
tecrübe ile belirlenebilir. UR-GE 
projelerinde ihracat danışmanlık 
desteği de sağlanabilmektedir. 
Firmalara pazar araştırmaları ve 
operasyonel hizmet sunacak 
tecrübeye sahip danışmanlar 
beklenen başarıyı sağlamada çok 
önemli hizmetler verebileceklerdir. 
Bu durum aynı zamanda bütün 
süreçlerin çok daha rasyonel 
gerçekleştirilmesine de katkı 
sağlayacaktır.

Sonuç olarak; yüz akı 
projelerimizden birisi olan ve 
birçok pazara girebilmemize olanak 
sağlayan UR-GE desteklerinin 
doğru bir planlama ile ülke 
ekonomisine de önemli katkılar 
sağlayacağı muhakkaktır.
Bir başka konuda görüşmek 
dileğiyle hoşçakalın.

Satınalma
www.satinalmadergisi.com
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