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BiRLİK VE FEDERASYONLARA 2022/64 SAYIL| GENELcE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdiiılüğü
tarafindan Konfederasyonumuza gönderilen yazıda, ülkemizin rekabet güciiniin artınIrna§ına ve
ekonominin verimlilik temelli, süIdiirülebilir bir yapıya kaluşfurulmasına yönelik olarak sanayi ve
hizmet sektörlerindeki işletnıelerin uygulamış olduklan verimliliği adırma projelerini teşvik etrnek

amacıyla söz konusu Bakanlığın Stratejik Anştrmalar ve Verimlilik Genel Müdtirlüğii koordinesinde
her yıl "Verimlilik hoje Ödü[eri" verildiği, 2022 yılı ödül başırıru stirecinin başladığr, işletmelerin ve

kamİ kurumlan -, "İculamış 
olduklan verirnliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje ÖdüUeri'ne

başıurabilecekleri bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak için hnD://ygo.sanayi.qov.tr internet adresinde yeı alan
"işleme Ödol Başvurusu" bölümünden giriş yapılarak ilgili formlann 22 Tefir lz 2022 tarihine kadaı
dolduruLnaşı geıekmektedil.

Aynca, ödül siirecini anlatan tanıtücı aflşin bir örneği yazımız ekinde yer almakıadır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalannz aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara dulurulması hususunda

gereğini rica ederiz.
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Sinan ÖZKAN
Genel sekreter

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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