
PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN 
DESTEKLENMESİ

(E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ)



2021

BU DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş olan

şirketler (Kollektif, komandit, anonim, limited

ve kooperatif )



2021

E-TİCARET SİTELERİNİN ONAYLANMASI

 TTK hükümlerine göre kurulmuş olmalıdır.

 Başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır
kullanımda olmalı ve E-Ticaret Sitesi Onay
Koşullarını sağlamalıdır.



ONAY VERİLEN E-TİCARET 
SİTELERİ

1. Alibaba.com (Genel)
2. ChemOrbis.com (Plastik-Kimya)
3. SteelOrbis.com (Demir-Çelik)
4. TradeAtlas.com (Genel)
5. Dhgate.com (Genel)
6. Fibre2fashion.com (Tekstil)
7. Globalpiyasa.com (Genel)
8. Polymerupdate.com (Plastik-Kimya)
9. Ptttrade.com (Genel)



2021

E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK DESTEĞİ

Şirketin 
üyelik tarihi,               

e-ticaret 
sitesinin onay   

tarihinden 
daha sonra 
olmalıdır.

En fazla           
3 e-ticaret 

sitesi için ve  
e-ticaret sitesi 
başına en fazla 
2 yıl süresince 
yararlanılabilir.

Faturaların 
hizmet süresi 
en fazla 1 (bir) 

yıl olmalıdır.



2021

E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK DESTEĞİ

Şirketlerin üyelik giderleri %60
oranında, e-ticaret sitesi başına yıllık
9.590 TL’ye kadar desteklenir.



2021

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

En az bir yabancı dil 
desteği olan internet 

sitesi

Ödemelerin şirketin ya da 
şirket ortaklarının banka 
hesabı veya kredi kartı ile 

yapılması

Çek ile yapılan 
ödemelerde çek 

görüntüsü ile birlikte 
banka onaylı çek çıkış 

dekontu sunulması

Ödeme belgesi olarak 
sunulacak dekont ya da 
kredi kartı ekstresinin 
banka onaylı olması

Resmi bildirimden 
tarihinden itibaren 3 ay 

içinde eksiklerin 
tamamlanması



2021

BAŞVURU

Şirketlerin destek ödeme başvurularını
gereken evraklarla birlikte ödeme
tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay
içerisinde üyesi oldukları İBGS’ye yapmaları
gerekir.



2021

BAŞVURU YÖNTEMİ

İbrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile ibrazı
ayrıca talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine
ait KEP adresi aracılığıyla, başvuruyu değerlendiren birimin KEP
adresine iletilmesi gerekir. Başvuru sahibine yapılacak bildirimler
KEP adresi aracılığıyla yapılır.



ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİNİN 

DESTEKLENMESİ



2021

AMAÇ

 Amaç, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin

geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği

kuruluşları ve Bakanlık tarafından

gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF)

karşılanmasıdır.



2021

UR-GE DESTEĞİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 UR-GE projelerinin ve faaliyetlerinin kabulüne ilişkin başvurular
Ticaret Bakanlığı’na yapılır.

 Bakanlık proje/faaliyet başvurularını ihracat stratejisi ve
politikaları çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve
İşbirliği Kuruluşunun proje yönetim kapasitesi açısından
değerlendirerek sonuçlandırır.

 UR-GE projelerinin süresi üç (3) yıldır. Proje süresi, projenin
performansına göre iki (2) yıla kadar uzatılabilir.

 Destek ödemelerine ilişkin başvurular İhracatçı Birliğine yapılır.



2021

TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

İHTİYAÇ ANALİZİ

EĞİTİM DANIŞMANLIK

TANITIM
YURT DIŞI 

PAZARLAMA
ALIM HEYETİ

İSTİHDAM



2021

TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

DESTEK ADI/AÇIKLAMASI ORAN (%)
DESTEK TUTARI ($)

(EN FAZLA)

İhtiyaç analizi hizmeti
Eğitim hizmeti

Danışmanlık hizmeti
Yurt dışı tanıtımı 75%

400.000 $
(Proje bazında)

Söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna 
ilişkin giderler

Proje uzmanı istihdamı (En fazla 2 kişi) 75%

Proje bazında, 
işbirliği kuruluşu 
proje uzmanı için 
belirlenen emsal 

ücret(TL) tutarında



2021

TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

DESTEK ADI/AÇIKLAMASI ORAN (%)
DESTEK TUTARI ($)

(EN FAZLA)

Yurt dışı pazarlama faaliyetleri (En fazla 10 
adet faaliyet)

- Ulaşım, konaklama, tanıtım ve 
organizasyon giderleri 

75%
150.000 $

(Her bir faaliyet 
başına) 

Alım heyeti faaliyetleri (En fazla 10 adet 
faaliyet)

- Ulaşım, konaklama, tanıtım ve 
organizasyon giderleri 

75%
100.000 $ 

(Her bir faaliyet 
başına) 

DESTEK ADI/AÇIKLAMASI ORAN (%)
DESTEK TUTARI ($)

(EN FAZLA)

Bireysel danışmanlık 
(Proje kapsamında ihtiyaç analizi, 

eğitim/danışmanlık, yurt dışı pazarlama 
ve alım heyeti faaliyetlerine katılan 

firma)  

70%
50.000 $ 

(Yıllık)



UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Projenin başlangıç tarihi ilk faaliyetin 
onaylanıp İşbirliği Kuruluşuna bildirim 

yapıldığı tarihtir. 

Bir firma aynı anda sadece bir 
UR-GE projesinde katılımcı olarak 

yer alabilir. 

Ödemelerin bankacılık 
sistemiyle yapılması 

gerekmektedir.

İşbirliği kuruluşları birlikte 
ortak proje başvurusunda 

bulunabilir. 



UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İstihdam faaliyetine ilişkin destek ödeme başvuruları ihtiyaç analizi 
raporunun onaylanmasını (İhracatçı Birliğine) müteakip yapılır.

İhtiyaç analizine ilişkin revize talep edilmesi halinde revize ihtiyaç 
analizinin, revize bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay 

içerisinde tekemmül ettirilememesi durumunda proje iptal edilir. 

İhtiyaç analizi raporu ve proje yol haritası, işbirliği kuruluşu 
tarafından projenin onaylanmasından itibaren en geç 6 (altı) ay 

içerisinde Bakanlığa iletilir. Belirtilen sürede ihtiyaç analizi raporunun 
iletilmemesi durumunda proje iptal edilir. 

İşbirliği kuruluşu, projenin Bakanlık Proje Değerlendirme Komisyonu 
tarafından onaylanmasını müteakip (Bakanlığa) istihdam faaliyeti 

başvurusunda bulunabilir. 



2021

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Faaliyetlerin, proje yol 
haritasında olan faaliyetler 

olması esastır.

Onaylanmış UR-GE projesi 
kapsamında, ihtiyaç analizi 
raporu onaylanana kadar 

projeye yeni firma 
eklenebilir.

İhtiyaç analizi raporu ve 
proje yol haritasına ilişkin 

gerçekleşmeler, yıllık olarak 
yapılacak performans ölçüm 

çalışmasında esas alınır. 



2021

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Destek ödemesi başvuruları, gereken belgelerle
birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3
(üç) ay içerisinde İhracatçı Birliğine yapılır.



2019

BAŞVURU YÖNTEMİ

•DYS
01.01.2021 tarihi itibariyle 

yapılacak olan proje 
başvuruları ve onaylanan bu 

projeler kapsamında 
yapılacak olan faaliyetlere 

ilişkin destek ödeme 
başvuruları

•KEP
31.12.2020 itibariyle 

sonuçlandırılmamış destek 
başvuruları ile 31.12.2020 
tarihine kadar başvurusu 

yapılan, onaylanan ve devam 
eden UR-GE projelerine ilişkin 

tüm iş ve işlemler 



TEŞEKKÜR  EDERİZ
OAİB 

DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ

Simla GARİP KAYA

kayas@oaib.org.tr
Tel: 0 312 447 27 40 / 158
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