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RİZE TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI 

 

 

Malumlarınız olduğu üzere, çay ürünleri sektörünün bölgemizde sürdürülebilir 

kalkınmayı destekleyen bir sektör olarak varlığını sürdürmesine; sektörde faaliyet gösteren 

şirketler tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin kalitesinin artırılarak şirketlerin uluslararası 

rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar 

Birliği tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu çalışmalar kapsamında, 2011 – 2014 yılları arasında yürütülen UR-GE Projesi 

çerçevesinde yararlanıcı şirketlerin katılım sağladıkları eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, 

yurtdışı ikili iş görüşmeleri, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve ilgili diğer alt faaliyetlere ilişkin 

giderler %75 oranında desteklenmiştir. 

2020 yılı itibariyle 1,4 milyon ton çay üretiminin gerçekleştirildiği bölgemizde hedef 

pazar öncelikli ticari ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve şirketlerin ihracat kabiliyetlerinin 

artırılması maksadıyla; 

▪ 01.27.02 - Çay yetiştiriciliği (siyah çay, yeşil çay, Paraguay çayı vb.) 

▪ 10.83.01 - Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, 

esansları ve konsantreleri) 

▪ 10.83.03 - Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. 

çaylar) 

▪ 46.37.01 - Çay toptan ticareti 

▪ 47.29.03 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çay, kahve, kakao ve baharat 

perakende ticareti (bitki çayları dahil) 

sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin iştirakiyle 2022 – 2025 yılları arasında ikinci bir 

UR-GE Projesi’nin yürütülmesi, bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık 

faaliyetleri, yurtdışı ve yurtiçi pazarlama faaliyetleri ve ilgili alt faaliyetlerin 36 ay süre ile 

%75 oranında destek kapsamına alınması öngörülmektedir. 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5036764732022110135136. Bu kod ile http://evrak.dkib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/tb-rize-envision/Sorgula/BSNBPZ323 adresinden yapılabilir.
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Bu çerçevede, yukarıda belirtilmiş sektörlerde faaliyet gösteren üyeniz şirketlerin söz 

konusu destek ve alt türleri hakkında bilgilendirilmelerini ve Genel Sekreterliğimiz tarafından 

yürütülmesi öngörülen UR-GE Projesi’nde yararlanıcı olarak yer almalarını teminen 

desteklerinize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

 

 

 

 

e-imzalıdır 

 
Ekrem ALTUN 

   Genel Sekreter V. 

 

 

Ek 

1. UR-GE Projesi Desteği Duyuru İlanı (2 Sayfa) 

 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5036764732022110135136. Bu kod ile http://evrak.dkib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Gelen Tarih Sayı: 11/01/2022 - 43

mailto:dkib.evrak@hs01.kep.tr


ÇAY ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 

UR-GE PROJESİ DESTEĞİ BAŞVURU İLANI 

(Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022) 

 

Sayın Yetkili, 

Malumlarınız olduğu üzere, çay ürünleri sektörünün bölgemizde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen 

bir sektör olarak varlığını sürdürmesine; sektörde faaliyet gösteren şirketler tarafından sağlanan mal ve 

hizmetlerin kalitesinin artırılarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak 

amacıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

2020 yılı itibariyle 1,4 milyon ton çay üretiminin gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hedef 

pazar öncelikli ticari ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve şirketlerin ihracat kabiliyetlerinin artırılması 

maksadıyla; 

▪ 01.27.02 - Çay yetiştiriciliği (siyah çay, yeşil çay, Paraguay çayı vb.) 

▪ 10.83.01 - Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları ve 

konsantreleri) 

▪ 10.83.03 - Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. çaylar) 

▪ 46.37.01 - Çay toptan ticareti 

▪ 47.29.03 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çay, kahve, kakao ve baharat perakende 

ticareti (bitki çayları dahil) 

sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yararlanıcı olarak yer alacakları bir UR-GE Projesi’nin 

yürütülmesi planlanmaktadır. 

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde 2022 – 2025 yılları arasında yürütülmesi öngörülen UR-GE Projesi 

çerçevesince, yararlanıcı şirketlerin katılım sağlayacakları eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurtdışı ve 

yurtiçi pazarlama faaliyetleri ve ilgili alt faaliyetler 36 ay süre ile %75 oranında destek kapsamına 

alınacaktır. 

Bu çerçevede, yukarıda belirtilmiş sektörlerde faaliyet gösteren ve UR-GE Projesi Desteği’nden 

faydalanmak isteyen şirketlerin çevrim içi Ön Talep Formunu doldurmaları ve 31 Ocak 2022, Pazartesi 

tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. 

UR-GE Projesi Desteği başvuru koşulları ve destek unsurlarına ilişkin bilgilerin paylaşılacağı çevrim içi 

toplantılara ait takvim aşağıda yer almaktadır. Etkinliklere katılım için kayıt zorunludur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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Çevrim İçi Bilgilendirme Etkinlikleri Takvimi 

GÜN TARİH VE SAAT KAYIT VE KATILIM LİNKİ 

1 
14 Ocak 2022, Cuma ||| Saat 

14:30 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYodO-

uqjksHNGHtl6IHTZL7xtKxbam1Qnp 

 

2 Ayrıca Duyurulacaktır. 

 

Ayrıca Duyurulacaktır. 

 

 

Önemli Not : UR-GE Projesi Desteği’nden yalnızca Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde 

belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri 

faydalanabilir. 

Önemli Not : Destek Yönetim Sistemi’nde (DYS) kayıtlı olmayan şirketler, ilgili UR-GE Projesi’nde 

yararlanıcı olarak tanımlanamayacaktır. Destek Yönetim Sistemi’ne ilişkin detaylı bilgi ve başvuru 

evrakları Ticaret Bakanlığı’nın https://ticaret.gov.tr/destekler internet sitesinde yer almaktadır. 

 

Proje Hakkında Detaylı Bilgi İçin  : 

Yetkili  : Zafer ERTEM, Proje Yöneticisi 

Telefon  : +90 462 326 16 01 | 130 

E-Posta : zaferertem@dkib.org.tr 

 

DYS Kayıt İşlemleri İçin   : 

Yetkili  : Filiz TOKMAK ||| Nevin DÖLEKLİ 

Telefon  : +90 462 326 16 01 | 136 - 138 

E-Posta : filiztokmak@dkib.org.tr ||| nevindolekli@dkib.org.tr 
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