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T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ)
YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

ÖZET BİLGİ FORMU
1) Kimler Yararlanabilir?
 Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan
ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit,
anonim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru yapabilirler.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
Desteğin amacı; şirketlerin, küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak
katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasıdır.
Sağlanan Destek
 Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin
giderler desteklenir.
 Makine, Ekipman, Donanım Alımı (uzay, havacılık, elektrik, elektronik, makine,





otomotiv, maden ve metaller ile kimya sektörlerinde faaliyet gösteren üretici
firmalarımızın, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç
duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol
veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları
desteklenir.
KTZ
projeleri,
seri
üretim
ya
da
kapasite
artırımı
için
yatırım desteği niteliğinde değildir.)
Yazılım Alımı (Yeni yazılım alımı veya mevcut yazılımların güncellenmesi giderleri
desteklenir.)
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri (Eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli ve
ziyaretler kapsamında seyahat ve konaklama giderleri desteklenir.)
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları (akredite edilmiş kurum
ve kuruluşlardan alınan ve EK-1’de yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan giderleri
desteklenir.)

 Şirketlerin projede belirtilen uygun giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve
toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.
 Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici
olmaları gerekmektedir.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Tedarikçi tarafından, EK-3’de (KTZ Proje Başvurusu ve Destek Ödemesi İçin İbraz
Edilmesi Gereken Belgeler) belirtilen belgelerle birlikte Destek Yönetim Sistemi (DYS)
üzerinden Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılır. Uygun bulunan proje ve faaliyetler
destek kapsamına alınarak tedarikçiye ve tedarikçinin üyesi olduğu ihracatçı birliği
genel sekreterliğine DYS üzerinden bildirilir. Projenin, ön inceleme çalışması sonrası
Bakanlık tarafından onaylamasını müteakip tedarikçi projeye başlayabilir.
Link: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys
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