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Ticaret Bakanlığı bir süredir sağlamış olduğu teşvik ve desteklerin web sayfası üzerinden 

yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Buna göre aşağıda ayrıntıları yer alan Devlet 

desteklerine ilişkin olarak yetkilendirilmiş kullanıcılar ilgili bileşenlere ilişkin işlemleri elektronik 

ortamda yapacaklardır.  

https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys  

Bu sistem mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme 

Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan 

sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem olarak tanımlanabilir.  

Bakanlık 3 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2019/7 numaralı Uygulama Tebliği ile 

Destek Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar 

4 Aralık 2019 tarih ve 2019/45 sayılı bültenimizde yer almıştır.   

Bu kapsamda olmak üzere;  

 Mal ihracatına yönelik destekler,   

 Hizmet ihracatına yönelik destekler,  

 Dâhilde İşleme Rejimi,  

 Hariçte İşleme Rejimi,  

 Vergi Resim Harç İstisnası ve  

 Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenler DYS kapsamında yürütülecektir.  

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığının web sayfasında Genelge olarak 

yayımlanmıştır.  

https://ticaret.gov.tr/data/5e147fc913b876b9e08303e5/DYS_Uygulama_Usul_ve_Esaslari.pdf  

Ayrıntılara bakmak gerekirse;  

 Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir 

bileşene ait yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda 

gerçekleştirir.  

 Yararlanıcılar, DYS’de yararlanıcı künyesinde yer alacak bilgi ve belgelerin güncel 
tutulmasından sorumludur.  

 

https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys
https://ia.com.tr/2019-45-december-4th-2019-devlet-tesvikleri-destek-yonetim-sistemi-uygulamasi/
https://ticaret.gov.tr/data/5e147fc913b876b9e08303e5/DYS_Uygulama_Usul_ve_Esaslari.pdf
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 Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve 
kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.  

  
 Kullanıcılar modül bazında tam yetkili veya kısıtlı yetkili olarak yetkilendirilebilir. Kısıtlı yetkili 

kullanıcılar başvuruları hazırlama yetkilerine sahip iken, tam yetkili kullanıcılar hazırlama ve 
onaya gönderme yetkilerine sahiptir.  

  
 Tanımlanma başvuruları şahsen veya KEP üzerinden e-imzalı olarak Genelgeye ek Ek-E'de 

belirtilen İhracatçı Birliklerine yapılmalıdır.  
  
 Tanımlanma başvurularına ilişkin usul ve esaslar ile ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler 

Genelgede yer almaktadır.   
  
 01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı 

birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS 
üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de 
yapılabilir.  

  
 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi 

üzerinden kabul edilir.  
  
 DYS kapsamında yer alan bileşenlerin elektronik ortamda hizmete sunulmaya 

başlanmasından sonra dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç 
istisnası belgesi almak veya mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden 
yararlanmak üzere başvuruda bulunacak yararlanıcıların, ibraz etmesi gereken bilgi ve 
belgeler ile başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hususlar 
ilgili mevzuat hükümlerince belirlenir.  

  
 DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata 

göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-
Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme 
başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır 
ve sonuçlandırılır.  

  
 Yararlanıcıların destek unsurlarına ilişkin sistem aracılığıyla ibraz ettikleri her türlü belgenin 

aslını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 82 nci 
maddesi ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir 
biçimde saklamaları zorunludur. 

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için teşvik uzmanlarımıza danışabilirsiniz.  
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