2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI İLE DESTEK
YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN İŞLEYİŞİNE DAİR GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
ESKİ MADDE

YENİ MADDE

MADDE 8 - (1) Sistem belge/sertifikası haricindeki yenileme giderleri bir önceki
belge/sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket,
organik bağı bulunan şirket veya aracı şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin
tevsiki halinde desteklenebilir. Aracı şirket ile gerçekleştirilen ihracatta; adına belge
düzenlenen şirketin imalatçı olduğuna dair ek bilginin yer aldığı Gümrük
Beyannamesi ve aracı şirket ile adına belge düzenlenen imalatçı şirket arasındaki
fatura örneği DYS üzerinden sunulmalıdır.

MADDE 8 - (1) Sistem belge/sertifikası haricindeki Pazara giriş belgelerine
ilişkin yenileme giderleri bir önceki belge/sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında
adına belge düzenlenen şirket, organik bağı bulunan şirket veya aracı şirket tarafından
ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebilir. Aracı şirket ile
gerçekleştirilen ihracatta; adına belge düzenlenen şirketin imalatçı olduğuna dair ek
bilginin yer aldığı Gümrük Beyannamesi ve aracı şirket ile adına belge düzenlenen
imalatçı şirket arasındaki fatura örneği DYS üzerinden sunulmalıdır.

(2) İlk defa alınan belgelere ilişkin başvuruda söz konusu belgenin herhangi bir
belgelendirme kuruluşundan daha önce alınmadığının şirket tarafından beyan
edilmesi gerekir.

(2) İlk defa alınan belgelere ilişkin başvuruda söz konusu belgenin herhangi bir
belgelendirme kuruluşundan daha önce alınmadığının şirket tarafından beyan
edilmesi gerekir.
(3) …

(3) …
(4) Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için
zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara girişte avantaj sağlaması halinde
desteklenebilir.

(4) Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için
zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara girişte avantaj sağlaması halinde, anılan
test/analizin sonucunda herhangi bir belge/sertifika düzenlenmesine ve/veya
anılan test/analiz sonucunda alınacak belge/sertifikanın EK-1’de yer alan
“Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi”nde yer alıp almadığına
bakılmaksızın, desteklenebilir.

(5) …

(5) …

Destek
MADDE 14- …

Destek
MADDE 14- …

(4) Aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla biri bu destekten (4) Projenin, ön inceleme çalışması sonrası Bakanlık tarafından onaylamasını
faydalanabilir. Projenin, ön inceleme çalışması sonrası Bakanlık tarafından müteakip tedarikçi projeye başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi, Bakanlık onayının
onaylamasını müteakip tedarikçi projeye başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi, DYS üzerinden tedarikçiye bildirildiği tarihtir.
Bakanlık onayının tedarikçiye bildirildiği tarihtir.
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Başvuru ve İnceleme
MADDE 21-…

Başvuru ve İnceleme
MADDE 21-…

(2) KTZ Yetkinlik Projesi destek başvuruları, destek ödemesi için gerekli belgeler
(EK-3) ile birlikte, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden
itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde DYS üzerinden üyesi olunan İBGS’ye yapılır.
6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında belgelerin DYS giriş tarihi esas alınır.

(2) KTZ Yetkinlik Projesi destek başvuruları, destek ödemesi için gerekli belgeler
(EK-3) ile birlikte, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden
itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde DYS üzerinden üyesi olunan İBGS’ye yapılır. 6
(altı) aylık sürenin hesaplanmasında belgelerin DYS giriş tarihi esas alınır. Destek
konusu makine, teçhizat, donanım kalemlerine ilişkin faturaların, üretici firmanın
üretim öncesinde fatura düzenleyemiyor olması halinde 6 (altı) aylık süre içerisinde
sunulma şartı aranmaz. Ödemelere ilişkin destek başvuruları faturanın İBGS’lere
ibraz edilmesini müteakip incelemeye alınır.
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