T.C. Ekonomi Bakanlığı - Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Desteklenmesi
Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler
I.TESCİL VE KORUMA DESTEĞİ
I.a / TESCİL DESTEĞİ
Tescil desteği çerçevesinde hangi giderler desteklenir?
Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık,
ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak
yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.
Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?
Destek oranı %50 olup ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar destekten faydalanılabilir.
Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler ve bu belgeler için aranan nitelikler nelerdir?
Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler ve bu belgelerde dikkat edilecek hususlar aşağıdaki
tablodan takip edilebilir.
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

-

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi
tarafından kaşe/imza yapılmalıdır.

Tescil Belgesi

(1)Tescil belgesi Ticaret Müşavirlikleri / Ateşeliklerce onaylanmalıdır. (2)Onaylama
işlemi sırasında belgenin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet
Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” ifadesi
yazılmalıdır. (3)Belgeyi onaylayan kişinin adı/soyadı/imzası ve tarihin belge
üzerinde görünür olması gerekmektedir. (4)Tescil belgesinin birkaç sayfadan
oluşması halinde, imza atılacak sayfaya, doküman geneli sayfa sayısı ifade
edilmelidir.

Fatura / Faturalar

(1)Yurt dışında düzenlenen FATURA ve ÖDEME BELGELERİ; Ticaret Müşavirlikleri /
Ateşeliklerce onaylanmalı ve başvuru aşamasında kuruma aslı ibraz edilmek
şartıyla kopyası teslim edilmelidir. (2) Yurt dışında düzenlenen FATURA ve ÖDEME
BELGELERİ; asılları göstermek şartıyla fotokopileri veya noter onaylı suretleri
başvuru dosyasına eklenmelidir.

Ödeme Belgesi / Belgeleri

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap
dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul
edilir. (2) Çekle yapılan ödemelerde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı
hesap dökümünün sunulması gereklidir. (3) Cirolu çekle yapılan ödemeler kurum
tarafından kabul edilmez.

Direktif Proje Yönetim Ofisi

Tescile ilişkin belgelerde aranan kriterler nelerdir.?
Başvuru aşamasında sunulan belgelerin İNGİLİZCE olması gerekir. Orjinalleri diğer dillerde hazırlanan
evrakların kuruma yeminli tercüman tarafından hazırlanmış TÜRKÇE tercümeli versiyonları sunulmalıdır.
Destek başvuru tarihi ne zamandır?
Destek başvurusu tescil işlemlerini tamamladıktan sonra yapılmalıdır. Tescil işlemlerine ilişkin gerçekleşen
ilk ödemenin üzerinden en fazla 18 ay geçtikten sonra başvuru yapılabilir.
Tescil yenileme işlemleri için destekten faydalanılabilir mi?
Tescil yenileme işlemleri destekten FAYDALANAMAZ.

Direktif Proje Yönetim Ofisi

I.b / MARKA YURTDIŞI TESCİL VE KORUMA DESTEĞİ
Destek çerçevesinde hangi giderler desteklenir?
Yurtiçinde tescil ettirilmiş markanın yurt dışında tesciline yönelik marka/patent bürosu hizmetleri,
danışmanlık, markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak
yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler ile markanın yurtdışında korunmasına ilişkin
hukuki danışmanlık giderleri desteklenir.
Tescil yenileme işlemleri için destekten faydalanılabilir mi?
Tescil yenileme işlemleri destekten FAYDALANAMAZ.
Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler ve bu belgeler için aranan nitelikler nelerdir?
Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler ve bu belgelerde dikkat edilecek hususlar aşağıdaki
tablodan takip edilebilir.
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

-

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından
kaşe/imza yapılmalıdır.

Tescil Desteği Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından
kaşe/imza yapılmalıdır.

Yurt İçi Tescil Belgesi

İlgili markanın tesciline ilişkin Türk Patent Enstitüsü’nün resmi internet sitesinden alınan
internet çıktısı

Yurt Dışı Tescil Belgesi

(1)Tescil belgesi Ticaret Müşavirlikleri / Ateşeliklerce onaylanmalıdır. (2)Onaylama işlemi
sırasında belgenin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin
Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” ifadesi yazılmalıdır. (3)Belgeyi
onaylayan kişinin adı/soyadı/imzası ve tarihin belge üzerinde görünür olması
gerekmektedir. (4)Tescil belgesinin birkaç sayfadan oluşması halinde, imza atılacak
sayfaya, doküman geneli sayfa sayısı ifade edilmelidir.

Fatura / Faturalar

(1)Yurt dışında düzenlenen FATURA ve ÖDEME BELGELERİ; Ticaret Müşavirlikleri /
Ateşeliklerce onaylanmalı ve başvuru aşamasında kuruma aslı ibraz edilmek şartıyla
kopyası teslim edilmelidir. (2) Yurt dışında düzenlenen FATURA ve ÖDEME BELGELERİ;
asılları göstermek şartıyla fotokopileri veya noter onaylı suretleri başvuru dosyasına
eklenmelidir.

Ödeme Belgesi / Belgeleri

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift
belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. (2) Çekle
yapılan ödemelerde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün
sunulması gereklidir. (3) Cirolu çekle yapılan ödemeler kurum tarafından kabul edilmez.

Direktif Proje Yönetim Ofisi

II. RAPOR VE YURTDIŞI ŞİRKET ALIMINA YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Destek çerçevesinde hangi giderler desteklenir?
Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme
faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket
alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin gider desteklenir.
Destek başvurusundan önce yapılması gereken nedir?
Destekten faydalanmak isteyen kurumların, bakanlığa başvurarak ÖN ONAY alması gerekmektedir. Ön
onay almayan işletmeler destekten faydalanamaz.
Ön onay başvurusunda istenen belge ve dökümanlar nelerdir?
Rapor ve yurt dışı şirket alımına yönelik bakanlık tarafından beklenen dökümanlar farklıdır. Aşağıdaki
tablolardan destek çerçevesine ilişkin ilgili belgeler ve bu belgeler için dikkat edilecek hususlar takip
edilebilir.
Rapor Desteği

Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

-

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili
kişi tarafından kaşe/imza yapılmalıdır.

Rapor Hizmeti Alınacak Kuruluşa İlişkin Belgeler

(1)Kuruluşun daha önce benzer hazırladığı rapor örneği veya hizmet verdiği
en az üç adet firmadan alacağı referans mektubu örneği (2)Rapor taslak
içeriği
Danışmanlık Desteği

Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

-

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili
kişi tarafından kaşe/imza yapılmalıdır.

Açıklama Yazısı

Şirketin satın alınmak istenmesinin amacını, gerekçesini ve satın alma
sonrasında sağlanacak faydaları açıklar nitelikte başvuru sahibi tarafından
hazırlanmalıdır.

Danışmanlık Hizmeti Alınacak Kuruluşa İlişkin
Belgeler

(1)Hizmet alınacak kuruluşun hizmet verdiği en az üç adet firmadan alacağı
referans mektubu örneği (2)Danışmanlık faaliyetinin içeriğini ve maliyetini
gösteren ayrıntılı çalışma ve maliyet planı

Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?
Direktif Proje Yönetim Ofisi

Destek oranı %60 olup ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar destekten faydalanılabilir.
III. BELGELENDİRME DESTEĞİ
Bilişim sektörü için desteklenen belgeler nelerdir?
Bilişim sektöründeki firmalar aşağıdaki belgelerin temini için BELGELENDİRME DESTEĞİ’nden
faydalanabilirler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)
CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)
ISO/IEC 27000 SERİLERİ
ISO/IEC 20000
ISO/IEC 9126
IEEE 1471
PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2)
ISO/IEC 15408 –Common Criteria
ISO 9241-151
ISO/IEC 19790 & ISO/IEC 24759
ISO/IEC 15504
ISO/IEC 25051
AS9100

Belgelendirme desteği çerçevesinde hangi giderler destek kapsamındadır?
Aşağıdaki giderler için destek başvurusunda bulunulabilir:
•
•
•
•
•
•

Müracaat ve doküman inceleme giderleri
Belgelendirme tetkik giderleri
Belge kullanım ücretleri
İlk yıla ait kayıt ücretlerai
Danışmanlık giderleri
Eğitim giderleri

Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler nelerdir?
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

-

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından kaşe/imza
yapılmalıdır.

Hizmetin Kuruluşuna İlişkin Belgeler

(1)Belgenin alındığı kurumla yapılan sözleşme (2) Kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesi

Belge / Sertifika

İlgili belge veya sertifikanın aslını dosya teslimi aşamasında göstermek şartıyla fotokopisi veya noter
onaylı nüshası

Fatura / Ödeme Belgeleri

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi,
kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. (2) Çekle yapılan ödemelerde,
banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gereklidir. (3) Cirolu çekle
yapılan ödemeler kurum tarafından kabul edilmez. (4) Fatura veya ödeme belgelerinin asllarının
dosya teslimi aşamasında gösterilmesi şartıyla fotokopisi veya noter onaylı nüshaları

Destek tutarı ne kadardır?
Direktif Proje Yönetim Ofisi

Destek çerçevesinde talep edilecek danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD
Doları tutarında desteklenir.

IV. REKLAM/TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Bilişim sektörü için destek çerçevesinde faydalanılabilecek reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri
nelerdir?
Destekten yalnızca yabancı ülkelerde yapılan ve aşağıda sıralanan reklam faaliyetleri için faydalanılabilir:
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

Kapsam

TV ve Radyo

TV/Radyo reklamları
TV/Radyo yayın telifi
TV/Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonları
TV/Radyo programlarına sponsorluk

İnternet

E-Ticaret sitelerine üyelik
İnternet reklamları
Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
Sosyal medyada verilen reklamlar
Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirilmesi
Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı

Basılı Tanıtımlar

Afiş
Broşür
El ilanı
Gazete / Dergi Reklamları
Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
Katalog

Açık Hava

Açık hava elektronik ekranları
Billboard/pano/tabela
Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
Totem reklamı

Özel Tanıtımlar

Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın tanıtımı / kokteyl /seminer/konferans / gameshow /
firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı
faaliyetleri
Marka promosyon/iletişim/medya takip/danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/
komisyonları/genel dağıtım sistemleri/acente ve temsilcilik gibi danışmanlık ve komisyon
harcamaları
Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına
mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

Diğer Tanıtımlar

Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı
Sinema reklamı
Sponsorluk
Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

Destek başvurusu ne zaman yapılır?
Direktif Proje Yönetim Ofisi

Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten
itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler nelerdir?
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

Dilekçede, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü muhatap alınmalıdır.

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından kaşe/imza
yapılmalıdır.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteğine
İlişkin Belgeler

(1) Fatura (2) Sözleşme (3)Sponsorluk Sözleşmesi (4)Ödeme Belgesi (5) Elektronik ortamda yapılan
faaliyetlere ilişkin reklamın yayınladığı tarih, URL ve web sitesini gösteren ekran görüntüsü

Faaliyet örnekleri

(1)Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemesi örneği/örnek yayın/
görseller (2) Elektronik ortamda yapılan faaliyetlere ilişkin reklamın yayınladığı tarih, URL ve web
sitesini gösteren ekran görüntüsü (3) E-ticaret sitelerine üyelik için; üye olunan sitede yer alan
yararlanıcı/işbirliği kuruluşuna ait profil sayfası çıktıları ve başvuru sahibinin web sayfasına ait
yabancı dil ara yüz çıktıları (4) Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen, belirli bir dönemi ve
çeşitli tanıtım faaliyetlerini içeren reklam kampanyalarında kampanyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı
bilgileri içeren kampanya raporu (5) Televizyon ve radyo reklamları için ilgili yayıncı kuruluşça
onaylanan medya planı (6) Arama motorlarındaki tanıtımlar için; fatura dönemi ile uyumlu zaman
aralığına ilişkin işlem geçmişi raporu, arama motoru ara yüzüne okuma amaçlı erişim sağlanmasına
yönelik kullanıcı adı ve şifre bilgileri ve arama motorlarındaki reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yetkili
kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, aracı kuruluşun yetki belgesi

Fatura / Ödeme Belgelerinde Aranan
Nitelikler

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi,
kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. (2) Çekle yapılan ödemelerde,
banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gereklidir. (3) Cirolu çekle
yapılan ödemeler kurum tarafından kabul edilmez. (4) Fatura veya ödeme belgelerinin asllarının
dosya teslimi aşamasında gösterilmesi şartıyla fotokopisi veya noter onaylı nüshaları (5) 20.000
USD’yi geçen tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalar Müşavirlikleri / Ateşeliklerce onaylanmalıdır.
Onaylama işlemi sırasında belgenin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin
Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” ifadesi yazılmalıdır.

Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?
Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000
ABD Doları’na kadar desteklenir.

Direktif Proje Yönetim Ofisi

V. YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ
Yurtdışı birim destekleri hangi giderleri kapsar?
Program kapsamında yurtdışı birimlerin brüt kira (vergi/resmi/harç dahil) ve komisyon giderleri
desteklenir.
Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler nelerdir?
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

Dilekçede, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü muhatap alınmalıdır.

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından kaşe/
imza yapılmalıdır.

Başvuru Sahibinin Güncel Ticaret Sicil Gazetesi
Örneği [Yalnızca Başvuru Aşamasında Beyan
Edilir.Değişim olması durumunda kurum
bilgilendirilir.]

Gazetede güncel sermaye paylaşımı gözükmelidir. Güncel sermaye paylaşımının
gösterilemediği durumlarda Ticaret Sicil Memurluğu’ndan yazı veya pay cetveli de kuruma
sunulmalıdır.

Yurt Dışı Şirket Ortaklık Yapısını Gösteren Belge
[Yalnızca Başvuru Aşamasında Beyan Edilir.Değişim
olması durumunda kurum bilgilendirilir.]

Belge, Türk Müşavirlikleri / Ateşeliklerce onaylanmalıdır. Onaylama işlemi sırasında belgenin
üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar
çerçevesinde onaylanmıştır” ifadesi yazılmalıdır. Belgeyi onaylayan kişinin adı/soyadı/imzası
ve tarihin belge üzerinde görünür olması gerekmektedir.

Kira Komisyon Sözleşmesi [Yalnızca Başvuru
Aşamasında Beyan Edilir.Değişim olması durumunda
kurum bilgilendirilir.]

(1)Kira/Komisyon sözleşmesinin 5 (beş) sayfayı geçmesi durumunda sadece kiralayan, kiracı,
kiralanan yerin adresi, alanı (m2), kira tutarı, kullanım amacı, gider kalemleri, kira başlangıç
ve sona eriş tarihleri ile kira ödeme şekli bilgilerinin yer aldığı sayfaların tercüme edilmesi
yeterlidir. (2)Belge, Türk Müşavirlikleri / Ateşeliklerce onaylanmalıdır. Onaylama işlemi
sırasında belgenin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi
Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” ifadesi yazılmalıdır. Belgeyi onaylayan kişinin
adı/soyadı/imzası ve tarihin belge üzerinde görünür olması gerekmektedir.

Fotoğraflar [Yalnızca Başvuru Aşamasında Beyan
Edilir.Değişim olması durumunda kurum
bilgilendirilir.]

Açılan şubeye ilişkin fotoğraflar ana giriş ve diğer bölümleri içermelidir.

Fatura ve Ödeme Belgeleri [6 aylık periyotlarla]

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift
belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. (2) Çekle yapılan
ödemelerde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması
gereklidir. (3) Cirolu çekle yapılan ödemeler kurum tarafından kabul edilmez. (4) Fatura veya
ödeme belgelerinin asllarının dosya teslimi aşamasında gösterilmesi şartıyla fotokopisi veya
noter onaylı nüshaları (5) Fatura, Türk Müşavirlikleri / Ateşeliklerce onaylanmalıdır. Onaylama
işlemi sırasında belgenin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin
Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” ifadesi yazılmalıdır. Belgeyi
onaylayan kişinin adı/soyadı/imzası ve tarihin belge üzerinde görünür olması gerekmektedir.

Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?

Direktif Proje Yönetim Ofisi

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt
kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla
120.000 ABD Dolarıdır.

VI. DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Danışmanlık destekleri hangi giderleri kapsar?
Kurum, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı
ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderleri desteklemeyi hedefler.
Destekten faydalanmak isteyen işletmeler, danışmanlık kapsamı ile alakalı ön onay başvurusunda
bulunmalıdır. Ön başvuru aşamasında istenen belgeler listesi aşağıda yer almaktadır:
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

-

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili
kişi tarafından kaşe/imza yapılmalıdır.

Danışmanlık Hizmeti Alınacak Kuruluşa İlişkin
Belgeler

(1)Kuruluşa ilişkin detaylı bilgi (2)Kuruluşun daha önce hizmet verdiği en az
üç adet firmadan alacağı referans mektubu örneği

Ön onay almış işletmeler destek için ne zaman başvuruda bulunabilir?
Destekten faydalanmak isteyen işletmeler, danışmanlık faaliyetinin gerçekleşmesinden sonra verilir.
Danışmanlık hizmeti için yapılan ilk ödeme sonrasındaki 6 ay içerisinde kuruma başvuru
gerçekleştirilmelidir.
Danışmanlık desteği almış işletmelerden başvuru aşamasında istenen belgeler nelerdir?
Başvuru aşamasında kurum tarafından aşağıdaki belgeler talep edilir:
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

Dilekçede, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü muhatap alınmalıdır.

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından kaşe/
imza yapılmalıdır.

Sözleşme

Hizmet alınan kurum ile danışmanlık konusu, kapsamı, süresi ve tutarı gibi hizmete özel
konuları içermelidir.

Fatura ve Ödeme Belgeleri [6 aylık periyotlarla]

(1) Fatura danışmanlık desteği içeriğini gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. (2) Fatura veya
ödeme belgelerinin asllarının dosya teslimi aşamasında gösterilmesi şartıyla fotokopisi veya
noter onaylı nüshaları beayn edilmelidir. (3)Program kapsamında sunulacak giderler için
Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi
olarak kabul edilir. (4) Çekle yapılan ödemelerde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı
hesap dökümünün sunulması gereklidir. (5) Cirolu çekle yapılan ödemeler kurum tarafından
kabul edilmez.

Direktif Proje Yönetim Ofisi

Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?
Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş
uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000
ABD Dolarıdır.
VII. ACENTA KOMİSYON DESTEĞİ
Acenta komisyon desteği neyi kapsar?
Film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve/veya dağıtımına yönelik
acentalara yapılan komisyon harcamalarının desteklenmesine ilişkin giderleri kapsar.
Acenta komisyon desteği talebinde bulunmak isteyen işletmeler, hizmetin faturalandırılmasında nelere
dikkat etmelidir?
Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması
gerekir. Destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz
konusu harcama kalemi desteklenmez.
Destek süresi ne kadardır?
Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten
itibaren 48 ay sonra biter.
Başvuru aşamasında gereken belgeler nelerdir?
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

Dilekçede, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü muhatap alınmalıdır.

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından kaşe/
imza yapılmalıdır.

Acenta ile Yapılan Sözleşme

Gazetede güncel sermaye paylaşımı gözükmelidir. Güncel sermaye paylaşımının
gösterilemediği durumlarda Ticaret Sicil Memurluğu’ndan yazı veya pay cetveli de kuruma
sunulmalıdır.

Fatura ve Ödeme Belgeleri [6 aylık periyotlarla]

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift
belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödeme
belgelerinin banka onaylı olması gerekmektedir. (2) Çekle yapılan ödemelerde, banka onaylı
çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gereklidir. (3) Cirolu çekle
yapılan ödemeler kurum tarafından kabul edilmez. (4) Fatura veya ödeme belgelerinin
asllarının dosya teslimi aşamasında gösterilmesi şartıyla fotokopisi veya noter onaylı nüshaları
(5) Fatura, Türk Müşavirlikleri / Ateşeliklerce onaylanmalıdır. Onaylama işlemi sırasında
belgenin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında
Karar çerçevesinde onaylanmıştır” ifadesi yazılmalıdır. Belgeyi onaylayan kişinin adı/soyadı/
imzası ve tarihin belge üzerinde görünür olması gerekmektedir.

Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?
Direktif Proje Yönetim Ofisi

Bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan
komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

VIII. PAZARA GİRİŞİN DESTEKLENMESİ
Desteğin kapsamı nedir?
Destek, Bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak
gerçekleştirilen yerelleştirme (tercüme, hedef pazar uyumlaştırması v.b.), DVD hazırlama ve çoğaltma,
barındırma (hosting) giderlerinin; görsel, yazılı, işitsel medya ve internet reklamları ile internet sitesi
hazırlanmasına yönelik giderlerin (oyunun/uygulamanın tanıtımı ve/veya online oynanması için
hazırlanan internet sitesi tasarım, kodlama ve içeriklendirme harcamaları) kapsar.
Destek tutarı ne kadardır?
Yurtdışına yönelik olarak hazırlanmış bilgisayar oyunları veya mobil uygulamalar için hazırlanmış internet
sitelerine ilişkin barındırma gideri, her bir bilgisayar oyunu/mobil uygulama için en fazla 20.000 ABD
Doları tutarında desteklenir.
Başvuru aşamasında gereken belgeler nelerdir?
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

Dilekçede, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü muhatap alınmalıdır.

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından kaşe/
imza yapılmalıdır.

Sözleşmeler

(1) Yerelleştirme, barındırma, internet sitesi hazırlama giderlerine ilişkin sözleşmeler
sunulmalıdır. (2) Tanıtım faaliyetlerinde, 10.000 USD’nin üzerindeki giderler için sözleşme
sunulmalıdır, bu tutarın altındaki harcamalar için sözleşme sunulmasına gerek yoktur.

Oyun ve Uygulama Örneği

Örnek olarak: DVD; mobil markette yer aldığına ilişkin görsel; web sitesi üzerinden oynanan
oyunlar için siteye erişim imkanı tanıyan kullanıcı adı ve şifresi

Fatura ve Ödeme Belgeleri

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift
belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödeme
belgelerinin banka onaylı olması gerekmektedir. (2) Çekle yapılan ödemelerde, banka onaylı
çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gereklidir. (3) Cirolu çekle
yapılan ödemeler kurum tarafından kabul edilmez. (4) Fatura veya ödeme belgelerinin
asllarının dosya teslimi aşamasında gösterilmesi şartıyla fotokopisi veya noter onaylı nüshaları
kuruma sunulmalıdır.

Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?
Pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.
Direktif Proje Yönetim Ofisi

IX. MOBİL UYGULAMALAR VE BİLGİSAYAR OYUNLARININ KOMİSYON GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ
Desteğin kapsamı nedir?
Destek, Mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve
uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedellerini kapsar. Başvuru sahibi şirketin,
uygulama/oyunun platformlarda satışı sonucu oluşacak komisyon giderlerinin desteklenebilmesi için
bahse konu uygulamayı/oyunu kendi adına pazarlaması ve söz konusu platformda hesabının bulunması
gerekir.
Başvuru aşamasında gereken belgeler nelerdir?
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

Dilekçede, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü muhatap alınmalıdır.

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi tarafından kaşe/
imza yapılmalıdır.

Sözleşmeler

Oyun satışı için yapılan sözleşme

Faaliyetin Doğrulanmasına Yönelik Belgeler

Bilgisayar Oyunu/ Mobil Uygulamanın satışının yapıldığı platforma erişim sağlanmasına
yönelik kullanıcı adı ve şifresi. (İlgili platform istatistiklerinde satışın gerçekleştirildiği ülkeler
bazında ayrım yoksa istenilen detayda bilgiler içeren rapora erişim imkanı sunan
web sitesi/veri tabanı üyelik bilgileri - kullanıcı adı ve şifresi – de sunulmalıdır.)

Fatura ve Ödeme Belgeleri

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift
belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödeme
belgelerinin banka onaylı olması gerekmektedir. (2) Çekle yapılan ödemelerde, banka onaylı
çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gereklidir. (3) Cirolu çekle
yapılan ödemeler kurum tarafından kabul edilmez. (4) Fatura veya ödeme belgelerinin
asllarının dosya teslimi aşamasında gösterilmesi şartıyla fotokopisi veya noter onaylı nüshaları
kuruma sunulmalıdır.

Komisyon desteği için başvurular hangi periyotlarla yapılmalıdır?
İlgili destekten faydalanmak isteyen işletmeler üçer aylık periyotlarla destek başvurusunda
bulunmalıdırlar. Destekten faydalanmak isteyen firmalar, ilk ödeme tarihinden itibaren altı ay içerisinde
başvuru gerçekleştirmelidirler.
Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?
Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak
oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına %50
oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Direktif Proje Yönetim Ofisi

X.MOBİL UYGULAMA VE BİLGİSAYAR OYUNLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN
DESTEKLENMESİ
Destek kapsamı nedir?
Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanacak/uyumlaştırılacak olan mobil uygulama/
bilgisayar oyunu için satın alınan ya da kiralanan yazılım lisans giderleri ile istihdam edilen personelin
aylık brüt ücretlerine yönelik giderler desteklenir. Destekten faydalanmak için ön başvuru yapılması
gerekir.
Ön başvuru aşamasında beklenen belgeler nelerdir?
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge

Dikkat Edilecek Hususlar

Dilekçe

Dilekçede, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü muhatap alınmalıdır.

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi
tarafından kaşe/imza yapılmalıdır.

Geçmiş Çalışmalara İlişkin Belgeler

Yurtdışı ve yurtiçinde yapılan çalışmalar - Daha önce uluslararası tüketiciye
yönelik olarak geliştirilmiş ve satışa sunulmuş bilgisayar oyunu/mobil uygulamalar
hakkında bilgi (satışa sunulan platform, satış dönemi, satış adedi, satış geliri,
bilgisayar oyunu/mobil uygulama örneği v.b.)

İstihdam Edilecek Personele İlişkin Bilgiler

İstihdam edilecek kişi/kişilerin iş tecrübesini ve mesleki yetkinliklerini gösterir
özgeçmiş(ler)

Destek kapsamındaki istihdam desteği şartları nedir?
Onaylanan projelerde en fazla 2 personel için destek verilir. İstihdam desteğinin başlangıç tarihi olarak
desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) ay sonra
biter.
Ön başvurusu onaylanmış işletmeler destekten faydalanmak için hangi evrakları kuruma sunmalıdır?
Bakanlığa Sunulması Gereken Belge
Dilekçe

Dikkat Edilecek Hususlar
Dilekçede, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü muhatap alınmalıdır.

Direktif Proje Yönetim Ofisi

Destek Başvuru Formu

İlgili form bakanlık sitesinde yer almaktadır. Başvuru formu, ilzama yetkili kişi
tarafından kaşe/imza yapılmalıdır.

Satın Alınan Lisans ve Yazılımlara İlişkin Sözleşmeler

-

Satın Alınan Lisans ve Yazılımlara İlişkin Faturalar

-

İstihdam Edilecek Personele İlişkin Bildirgeleri

Asıl bildirgeler sunulmalıdır.

Banka onaylı Ödeme Belgeleri

(1) Program kapsamında sunulacak giderler için Dekont, e-dekont, hesap dökümü,
swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir.
Ödeme belgelerinin banka onaylı olması gerekmektedir. (2) Çekle yapılan
ödemelerde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün
sunulması gereklidir. (3) Cirolu çekle yapılan ödemeler kurum tarafından kabul
edilmez. (4) Fatura veya ödeme belgelerinin asllarının dosya teslimi aşamasında
gösterilmesi şartıyla fotokopisi veya noter onaylı nüshaları kuruma sunulmalıdır.

Oyun Uygulama Örneği

Oyun/uygulama örneği (DVD; mobil markette yer aldığına ilişkin görsel; web sitesi
üzerinden oynanan oyunlar için siteye erişim imkanı tanıyan kullanıcı adı ve şifresi

Destek oranı ve destek tutarı ne kadardır?
Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan
yazılım lisanslarına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

Direktif Proje Yönetim Ofisi

