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 Şirketler 

 

 

Üretici firmaların, küresel firmaların tedarik zincirine girebilmelerini teminen; küresel tedarik 

zinciri yetkinlik projesi kapsamındaki giderleri ve küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı 

depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin bazı giderleri, 5973 sayılı İhracat 

Destekleri Hakkında Karar’ın 10. maddesi kapsamında desteklenir. 

 

Destek Kapsamı 

 

 Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi Desteği 

KTZ yetkinlik projesi kapsamında makine, ekipman, donanım, yazılım, eğitim ve 

danışmanlık, sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama harcamaları 2 yıl süresince %50 

oranında ve şirket başına 15.000.000 TL'ye kadar desteklenir. 

 

 Tedarikçilerin KTZ yetkinlik projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları 

gerekmektedir. 

 Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenir. 

 

 Küresel Tedarik Zincirine Yönelik Yurt Dışı Depo Kira Gideri ile Depolama Hizmet 

Giderlerine İlişkin Destekler 

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten 

ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı 

depo kira gideri ile depolama hizmetlerine(yükleme, boşaltma ile elleçleme) ilişkin 

giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL'ye kadar desteklenir. 

 

 Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine 

yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır. 

 Bir şirket bu destekten en fazla 25 birim için yararlanabilir. 

 Hedef ülkeler listesinde bulunan ülkeler için destek oranına 20 puan ilave edilir. 

 Hedef ülkedeki yurt dışı depoda bulunan tüm ürünlerin hedef sektörlerde olması 

halinde ilave 5 puan destek uygulanır. 
 

 
 

Sürekli aktif 

 

KTZ Yetkinlik Projesi başvurusu ve yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri 

desteğine ilişkin ön onay başvurusu, gerekli belgeler ile birlikte Destek Yönetim Sistemi 

(DYS) üzerinden Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü), destek ödemesi için 

başvurular ise DYS üzerinden incelemeci kuruluşa (İBGS) yapılır. 

Link: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-destekleri-

hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/kuresel-tedarik-zinciri-destekleri 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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