
YAZILIM  DESTEKLERİ2010 ARALIK128 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 129

http://www.bilisimdergisi.org/s127

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanan yazılım destekleri

Sami Dönmez 
sami.donmez@ttmail.com

TBD Yazılım Çalışma Grubu Başkanı

T BD Yazılım Destekleri Çalışma Grubu’nun faaliyeti olarak, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın (DTM) yazılım projelerine sağladığı destekleri 
anlatılmaya devam ediyoruz.  Hatırlanacağı üzere, son olarak -dergimizin 
Eylül sayısında- Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgelerinin sağladığı 

destekleri anlatmıştık.  Bu defa ise DTM İhracat Genel Müdürlüğü’nce sağlanan 
destekleri aktaracağız. 

DTM, mal/emtia ihracatının artırılmasına yönelik verdiği desteklerin yanında 
yazılım ihracatına da hatırı sayılır ölçüde destek veriyor. Daha iki ay öncesine 
kadar TÜBİTAK ile birlikte ortaklaşa yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine verilen 
destek ise 23 Eylül 2010’dan itibaren DTM’nin devreden çıkarılmasıyla,  yalnız 
TÜBİTAK tarafından uygulanan bir destek halini almıştır.  

DTM’nin sağladığı desteklerin ana hedefi ülkemiz ihracatının geliştirilmesi veya 
artırılmasıdır.  Müsteşarlık bünyesindeki Serbest Bölgelerimiz de dahil olmak 
üzere, İhracat Genel Müdürlüğü’nce verilen desteklerden imalatçı sanayiciler 
aslan payını almaktadır.  Ancak yazılım geliştirmek mal/emtia üretimi değil de bir 
hizmet üretimi olmasına rağmen, tıpkı sanayi mamulü ihracatı gibi hatta ondan 
daha fazla teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Yazımızın aşağıdaki bölümlerinde Müsteşarlık tarafından yazılımın; bir sanayi 
mamulü olarak değerlendirildiği, yazılım geliştirilen yazılım evinin da bir sanayici 
olarak kabul edilerek teşvik edildiği görülmektedir. Bu durum yeni olmayıp 
önceki yıllardan gelen bir uygulamadır.
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DTM İhracat Genel Müdürlüğü’nün verdiği destekler  www.dtm.gov.tr  İnternet adresinde 
bulunmaktadır.  Yazılım projelerine sağlanan destekler aşağıda veriliyor.

1-  Uluslar arası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarına katılım desteği2

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve yurt 
dışından katılımın artırılması amacıyla desteklenmektedir.

Kapsam
Bu destek, Müsteşarlıkça belirlenen kriterlere göre, Türkiye’de uluslar arası nitelikte ihtisas 
fuarları düzenleyen organizatörlere fuar öncesi ve fuar süresince yapılacak tanıtım ve promosyon 
faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir miktarının desteklenmesini ve DEFİF3’ten karşılanmasını 
ifade etmektedir. 

Mali destek sağlanan faaliyetler
•	 Dış	ülkedeki	Müsteşarlık	Temsilcisinin4 uygun gördüğü yayınlarda (basın-yayın, radyo, TV 
reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) fuarı organize eden firma tarafından yapılacak tanıtım 
faaliyetleri,
•	 Organizatör	 firma	 tarafından	 önerilen	 ve	 Ticaret	Müşavirliğince	 uygun	 görülerek	 fuara	
davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (bir ülke için en çok iki kişi) yol giderleri,
•	 Fuar	süresince	fuarın	konusuyla	ilgili	olarak	düzenlenecek	seminer,	konferans,		panel	ve	
ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,
•	 Ticaret	Müşavirliklerince	ilgili	fuarın	tanıtım.

Desteklenecek fuarların özellikleri
•	 Sanayi	ve	Ticaret	Bakanlığı’nca	izin	verilmiş	yurt	içi	ihtisas	fuarı	olması,
•	 En	az	üç	defadır	yapılıyor	olması,
•	 Bir	önceki	dönemde	fuara	en	az	25’i	yabancı	olmak	üzere,	100	firmanın	katılmış	olması,
gerekmektedir.  Aynı fuara, iki defadan fazla destek verilmemektedir.

Ödemeler
Destekleme	oranı	 yüzde	50	olmak	üzere,	 yurt	dışı	 tanıtım	 faaliyetlerinde	en	çok	15.000	dolar,	
diğerlerinde	ise	5.000	dolar	destek	sağlanmaktadır.				
Diğer Konular
	 a-)	Organizatör	firmanın	düzenleyeceği	yurt	içi	ihtisas	fuarının	başlangıcından	en	az	iki	ay	
önce tahmini harcamaları da içeren bir projeyle birlikte bulundukları bölgedeki ihracatçı birliğine 
başvurmaları gerekmektedir. İhracatçı birliği de uygun gördüğü talepleri organizatör firmaya 
bildirecektir. 
 b-) Fuar kapandıktan en çok altı ay sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler ilgili 
ihracatçı birliğine organizatör firma tarafından verilmektedir.
 c-) İhracatçı Birliği, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra, ödeme yapılacak firmalar 
ile ödeme miktarlarını Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirmektedir. Müsteşarlık (İhracat Gnl. Md.) 
da uygun bulduğu harcamaların ödenmesi için Merkez Bankası’na bildirmektedir.
 d-) Merkez Bankası, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları da fatura tarihindeki 
döviz alış kuru üzerinden hesaplayarak DEFİF’ten ödemektedir. 
 d-) Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı yapılacak haksız 
ödemelerin geri alınmasında 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanmaktadır.

2-  Çevre maliyetlerinin desteklenmesi5 
Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektöründeki firmalar 
tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanmasını temin 
etmek amacıyla akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, 
mal emniyeti ve güvenliğini gösteri. İşaretlerle tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve 
belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların bir bölümünün DEFİF’ten karşılanması suretiyle 
destek sağlanmaktadır.

Desteklenen faaliyetler
•	 ISO	9000	serisi	kalite	güvence	sistemi	belgeleri,	
•	 I	SO14000	çevre	yönetim	sistemi	belgeleri,
•	 CE	işareti,
•	 Uluslar	arası	nitelikteki	diğer	kalite	ve	çevre	belgeleri,
•	 ISO	22000	gıda	güvenliği	yönetim	sistemi	belgeleri,
•	 Tarım	 ürünlerine	 ilişkin	 belgelendirme	 işlemleri	 ve	 olumlu	 sonuçlanmak	 kaydıyla	
laboratuar tahlil raporu belgelendirme masrafları.

Destek miktarı
Yukarıda belirtilen belgelendirme ve laboratuar analiz harcamaları belge ve/veya analiz başına 
yüzde	50	oranında	ve	en	fazla	50.000	dolar	kadara	destek	verilmektedir.

Diğer konular
Harcama belgelerinin düzenleniş tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gerekli incelemenin 
yapılarak İhracat Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesini sağlamak üzere, firmanın bağlı olduğu 

2	-	Konuya	ilişkin	olarak	Para	-	Kredi	ve	Koordinasyon	Kurulu’nun	1	Haziran	1995	tarihli	Resmi	
Gazete’de	yayımlanan	95/7	Sayılı	Tebliğinde	diğer	ayrıntılar	yer	almaktadır.
3 - DEFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun kısaltılmış şeklidir.
4 -Dış Ticaret Müşaviri veya Ticaret Ataşesi.

5	-	31	Temmuz	1997	tarihli	Resmi	Gazete’de	Para	–	Kredi	Koordinasyon	Kurulu’nun	97	/	5	Sayılı	kararı	
olarak yayımlanmıştır.  
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İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne intikal ettirilmesi gerekmektedir. İhracat Genel Müdürlüğü 
de inceleme sonunda harcamaların kurallara uygunluğunu belirlemesi durumunda ödenmek 
üzere Merkez Bankası’na intikal ettirir. Merkez Bankası da ödemeyi öncelikle yapar. 
Merkez Bankası, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları da fatura tarihindeki kendi döviz 
alış kuru üzerinden hesaplamaktadır. Banka tarafından ödeme DEFİF’ten yapılır. Firmaya haksız 
ödeme yapılmışsa, buna 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu hükümleri uygulanır.

3-   Yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesi6

Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre 
katılımcı	tarafından	ödenecek	katılım	bedelinin	yüzde	50’si	katılımcıya	ödenmektedir.		
•	 Yurt	dışı	fuarın	genel	nitelikli	milli	katılım	veya	Türk	İhraç	Ürünler	i	Fuarı	olması	halinde		
10.000 dolar,  
•	 Sektörel	nitelikli	milli	katılım,	yabancı	katılımlı	sektörel	fuar	veya	Türk	ihraç	ürünleri	fuarı	
olması	durumunda	15.000	dolar,
destek sağlanmaktadır.
Sektörel nitelikli uluslar arası fuarlara bireysel katılımın gerçekleştirilmesi durumunda; 
katılımcının	ödeyeceği	standart	donanımlı	stant	kirasının	ve	nakliye	harcamalarının	15.000	doları	
geçmemek	üzere	yüzde	50’si	desteklenmektedir.

Destek;
•	 Hedef	ülkelerdeki	fuarlara	katılım	için	yüzde	70,
•	 30.12.2010	tarihine	kadar	olan	tüm	fuar	katılımları	için	yüzde	60,
•	 Biyoteknoloji,	 uzay	 ve	havacılık	 teknolojileri,	 ileri	malzeme	 teknolojileri,	 nano	 teknoloji,	
teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, yazılım ve elektronik konularında üretim yapan 
firmalar	için	yüzde	75,oranlarında	yapılmaktadır.

Diğer taraftan;
Organizatör	firma	tarafından	yurt	dışında	fuar	için	yapılan	tanıtım	faaliyetlerine	yönelik	harcamalar	
yüzde	75	oranında;
•	 Yurt	 dışı	 fuarın	 genel	 nitelikli	milli	 katılım	 veya	 ihraç	ürünleri	 fuarı	 olması	 durumunda	
80.000 dolar,
•	 Sektörel	 nitelikli	milli	 katılım,	 	 yabancı	 katılımlı	 sektörel	 fuar	 veya	 sektörel	 Türk	 ihraç	
ürünleri fuarı olması durumunda en fazla 120.000 dolar,
•	 Sektörel	Türk	ihraç	ürünleri	fuarları	ve	sektörel	nitelikli	milli	katılımlarda,	Müsteşarlığa	
sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa dayanarak proje kapsamında yapılacak 
harcamalarda 80.000 dolara kadar,
destek sağlanmaktadır.  

Başvurular firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği’ne yapılırken ödemeler DEFİF’ten 
gerçekleştiriliyor. Firmaya haksız ödeme yapılmışsa, buna 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Kanunu hükümleri uygulanır.

Birinci bölümün sonu…(Devam edecek)

6	-	Para	–	Kredi	Koordinasyon	Kurulu’nun	2009	/	5	Sayılı	kararı	olarak	yayımlanmıştır.	
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