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MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
(SİRKÜLER/2021)
Sayın Üyemiz,
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında makine ihracatçısı firmalarımızın firma özelinde
karbon ayak izlerinin hesaplanması, kritik başarı faktörlerinin tespit edilmesi ve
iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının hazırlanması ve yürütülmesi amacıyla “2010-8
Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”
kapsamında “Makine Sektöründe Yeşil Dönüşüm UR-GE Projesi” düzenlenmesi planlanmış
ancak sonraki süreçte konuya muhatap akademik çevreler, konunun uzmanı iş profesyonelleri
ve katılımcı firmalarla yapılan görüş alışverişleri neticesinde proje kapsamının genişletilerek
“Dijital Dönüşümü” de içermesine ve söz konusu projenin makine sektöründe ikiz dönüşüm
olarak yürütülmesine karar verilmiştir.
Proje giderlerinin %75’i devlet desteğiyle karşılanacak olup, 36 ay sürmesi planlanan
Proje kapsamındaki harcamalar MAİB tarafından yapılacak, katılımcılar tarafından ödenecek
tutarın her bir faaliyet sonrası Birliğimize ödenmesi talep edilecektir.
Ticaret Bakanlığı’nın onayı akabinde ilgili mevzuatta yer alan esaslara göre destek
kapsamında yürütülecek olan Proje’de yer alacak firmaların aşağıdaki faaliyetlere katılma,
danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma imkânı bulacaklardır:
•

İHTİYAÇ ANALİZİ: Proje kapsamında firmaların karbon emisyonu açısından
mevcut durumları ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi, firmaların bu alanda
yaşadıkları ortak sorunların ortaya koyulması amacıyla ihtiyaç analizinin yapılması ve
gerekli görülen ihtiyaçların proje kapsamında çözülmesi,

•

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMLARI: Proje kapsamında eğitim ve
danışmanlık (Sürdürülebilirlik, Karbon Ayak İzi, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm,
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve makine sektörüne özgü konularda) programlarından
faydalanılması,

•

KARBONSUZ ÜRETİM YOL HARİTASI: Projeye katılacak firmaların kurumsal
karbon ayak izleri ile birlikte ihtiyaç görülmesi durumunda bildirecekleri ürünlerin
ürün bazında karbon ayak izi ölçümlerinin yapılması, kritik başarı faktörlerinin tespit
edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının hazırlanması ve yürütülmesi,
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI: Projeye katılacak firmaların daha hızlı,
çevik ve daha az maliyetle üretim yapabilmeleri ve Endüstri 4.0 ekseninde dijital
dönüşümlerini tamamlayabilmeleri amacıyla makine sektörünün yetkin kuruluşları
eşliğinde firma bazında dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanması.
İlgilenen Firmalarda Aranan Şartlar:
✓ Türk Ticaret Kanunu’nun 124. Maddesinde belirtildiği şekilde ticaret şirketi
(kollektif, komandit, anonim, limited veya kooperatif şirket) olmak,
✓ MAİB üyesi olmak,
✓ Yürütülmekte olan başka bir UR-GE projesinde katılımcı olarak yer almamak,
✓ İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birisinde hazırlanmış web
sayfasına sahip olmak,
✓ Üretici ve ihracatçı olmak,
✓ Proje süresince devamlılık sağlamaya ve katılım payını ödemeye razı olmak.

Projeye beklenenden fazla başvuru olması halinde, firmaların 2020 yılında AB
ülkelerine yaptıkları ihracat değeri ve projeye başvuru tarihleri dikkate alınarak firmaların
katılım durumu MAİB tarafından değerlendirilecektir.
Projeye dahil olmak isteyen üyelerimizin katılım için en geç 15 Kasım 2021 Pazartesi
günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki linkte bulunan firma talep yazısını
akane@oaib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Fatih YUMUŞ
Genel Sekreter V.
EK: Katılımcı firma talep yazısı (1 sayfa)
NOT: https://makinebirlik.com/docs/Sirket-Talep-Yazisi.doc
linkinde yer alan
yazının elektronik ortamda doldurulup tarafımıza iletilmesini takiben çıktı alınarak
kaşe-imza yapılması ve ıslak imzalı olarak Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
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