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Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanan yazılım destekleri
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sami.donmez@ttmail.com

TBD Yazılım Çalışma Grubu Başkanı

II. B
ölüm

TBD Yazılım Destekleri Çalışma Grubu’nun faaliyeti olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) 
yazılım projelerine sağladığı destekleri anlatılmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda DTM İhracat 
Genel Müdürlüğü’nce sağlanan desteklerin ikinci bölümünü aktarıyoruz. 

4-   Pazar araştırması ve pazarlama desteği2

Ülkemizde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunanlarla yazılım sektöründeki firmaların; potansiyel 
pazarlar hakkında bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması, geleneksel pazarlardaki 
payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri ilişkin giderlerinin belirli bir 
bölümünün karşılanması sağlanmaktadır.   
 
Destek miktarı
• Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projeleri giderl-
erinin yüzde 70’i ve en çok 10.000 dolar,
• Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla 
Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması kuruluşlarından satın alacakları Pazar 
araştırması raporlarına ilişkin giderler ve/veya bu kuruluşlara üyelik giderleri yüzde 50 
oranında ve yıllık en çok 30.000 dolar,
• Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör ayrımında gerçekleştirilen ticaret 
heyeti programına katılım giderlerinin yüzde 50 oranında ve program başına en çok 10.000 
dolar,
• Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla 
Müsteşarlıkça uygun görülen e-ticaret sitelerine üyelik giderleri için yüzde 50 oranında ve yıllık 
en çok 20.000 dolar.  
Başvurular firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği’ne veya İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’ne  
(İGEME) yapılmaktadır.
Ödemeler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DEFİF) yapılmaktadır.  Firmaya haksız 
ödeme yapılmışsa, buna 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu hükümleri uygulanır.

5-   İstihdam yardımı3

Sektörel dış ticaret şirketi konumuna gelmiş yazılım evlerinin faydalanabildiği bir devlet yardımı 
türüdür. Bu kuruluşların özellikle dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere,  konusunda 
deneyimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amacıyla verilmektedir.

2-Para – Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006 / 6 
Sayılı Tebliği. 
3-Para – Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun kararı olarak Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2000 tarihli 
sayısında 2000/1 sayılı Tebliği olarak yayımlanmıştır.
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Destek
• Yüksek öğrenim görmüş ve konusunda deneyimli bir yönetici ve en çok iki personel,
• En çok bir yıl süreyle,
• Yüzde 75 oranla,
• Yönetici için yıllık en çok 18.000 dolar,
• Her bir eleman için yıllık en çok 9.000 dolar,
miktarında sağlanmaktadır. İstihdam yardımı desteği için başvurular, İhracat Genel 
Müdürlüğü’ne yapılırken ödemeler DEFİF’ten gerçekleştiriliyor. Firmaya haksız ödeme 
yapılmışsa, buna 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu hükümleri uygulanır.

6-   Eğitim ve danışmanlık yardımı4  
Ülkemizde  ticari  ve/veya  sınai faaliyette bulunanlarla   yazılım sektöründeki firmaların;  
çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslar arası pazarlama,, vb 
işlemleri  konusundaki eğitim  giderleriyle  bu konularda alınacak danışmanlık hizmetler-
ine ilişkin  giderlerin  ve ülkemizde düzenlenen  tasarım  yarışmalarında  dereceye giren 
tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin karşılanması amaçlanmıştır.
Eğitim ve danışmanlık hizmet i desteklerinden faydalanabilmek için İGEME’ye veya firmanın 
üyesi bulunduğu İhracatçı Birliği’ne başvurulmaktadır. Ancak İhracat Genel Müdürlüğü’nün 
uygun bulması durumunda firma ilgili desteklerden faydalanabilmektedir.

a-) Eğitim
• Yurt dışı pazarlama, müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma,
• Dış ticarette ulusal ve uluslar arası finansman sağlama teknikleri,
• Rekabet hukuku ve koşullarıyla Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı ve uluslar 
arası tahkim,
• Teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı,
• Kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, stratejik planlama,
konularını kapsamaktadır. 
Bu konulardaki eğitimlerin desteklenebilmesi için Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş 

4-Para – Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun kararı olarak Resmi Gazete’nin 28 Temmuz 2007 Tarihli 
Sayısında 2007/3 sayılı Tebliği olarak yayımlanmıştır.  

5 - Para – Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Kararı olarak 25 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazete’de 2005/4 
sayılı Tebliği olarak yayımlanmıştır.  

eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.
Eğitimciler;
• İGEME  (İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi),
• İhracatçı Birlikleri,
• Üniversiteler,
• İl ticaret ve sanayi odaları ile bunların üst kuruluşları. 
Firmalar bu yardımdan faydalanabilmek için İGEME veya İhracatçı birliklerine başvurabilirler.

Destek süresi ve miktarı
Program ayrımında en çok altı ay ve 80 saati geçmeyen yurt içi eğitim giderlerinin yüzde 70’i ve 
en çok 25.000 dolar.   

b-)  Danışmanlık   
Firmaların, uluslar arası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması 
amacıyla yukarıdaki eğitim bölümünde belirtilen konulara ve benzeri alanlara ilişkin olarak 
Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan almış oldukları hizmetler desteklenmekte-
dir. Danışmanlık hizmetlerinin desteklenebilmesi için, bu hizmetin Müsteşarlık tarafından 
yetkilendirilmiş danışmanlar tarafından verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca firmanın gerçekten danışmanlık hizmetine ihtiyacı olduğu hususunun da tespit edilmesi 
gerekmektedir. Bunun için;  Müsteşarlıkça koordinasyonla ilgili olarak bir İhracatçı Birliği’ni 
görevlendirilmektedir.  Bu koordinatör İhracatçı Birliği firmaya ilişkin; durum analizi, ön in-
celeme, değerlendirme çalışmaları yapar.  Danışmanlık hizmetinin desteklenebilmesi için bu 
incelemenin olumlu sonuçlanması gerekmektedir. 

Destek süresi ve miktarı 
Alınan danışmanlık hizmeti;  yüzde 50 oranında en fazla üç yıl süreyle ve yıllık toplam gideri 
50.000 dolar ı geçmemek üzere desteklenmektedir.  
Ödemeler DEFİF’ten yapılmaktadır.  Firmaya haksız ödeme yapılmışsa, buna 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Kanunu hükümleri uygulanır
 
7- Yurt dışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetleri5  
Ülkemizde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunanlarla yazılım sektöründeki firmaların;  yurt 
dışı pazarlarda ürünlerinin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını sağlamak üzere 
gerçekleştirecekleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticaretine 
yönelik açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslar arası kurallara uygun şekilde destek 
sağlanmasıdır.

A-  Mağazaların desteklenmesi
• Demirbaş ve dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve en çok 40.000 dolar,
• Kira giderleri yüzde 50 oranında ve en çok yıllık 80.000 dolar.
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B- Ofis ve sergilerin (showroom)  desteklenmesi
• Demirbaş ve dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve en çok 25.000 dola,
• Kira giderleri yüzde 50 oranında ve en çok 40.000 dolar.

C-   Depoların desteklenmesi
• Demirbaş giderleri yüzde 50 oranında ve en çok 25.000 dolar,
• Kira ve/veya hizmet giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en çok 50.000 dolar.

D-  Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

a-) Yurt dışı birimi bulunan,  yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama giderleri
• Yurt içi marka tescil belgesine sahip olanların yüzde 50 oranında ve yıllık en çok 150.000 dolar, 
• Yurt içi marka tescil belgesi bulunmayanlar yüzde 50 oranında ve yıllık en çok 75.000 dolar

b-) Yurt dışı birimi yok ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesi 
olan
• Yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin yüzde 50 oranında ve 
en çok yıllık 50.000 doları.

E-  Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi
• Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve 
korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en çok 20.000 dolar,    
• Kira ve hizmet giderleri desteğinden her birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. En 
fazla da 7 yurt dışı birim için yararlandırılır.

DTM’nin yazılım sektörüne sağladığı desteklere ilişkin bilgiler, burada son buluyor. Önümüzdeki 
sayıda TÜBİTAK’ın sağladığı desteklere yer vereceğiz. 
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