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2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’IN   

UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE DEĞİŞİKLİK TABLOSU 

 

 

MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

MADDE 3/1/c  

 ---- 

c)Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, 

Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğünü,  

…. 

---- 

c) Genel Müdürlük: Uluslararası Hizmet 

Ticareti Genel Müdürlüğünü,  

…. 

MADDE 3/1/d …. 

 d) İncelemeci Kuruluş: 

Yararlanıcıların gerçekleştireceği destek 

başvuruları için İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliğini, İşbirliği Kuruluşları ve 

organizatörlerin gerçekleştireceği destek 

başvuruları için Genel Müdürlüğü, 

…… 

…. 

 d) İncelemeci Kuruluş: Yararlanıcıların 

gerçekleştireceği ön onay ve destek ödeme 

başvuruları ile işbirliği kuruluşlarının 

(Hizmet İhracatçıları Birliği Genel 

Sekreterliği hariç) ve organizatörlerin 

gerçekleştireceği destek ödeme başvuruları 

için Hizmet İhracatçıları Birliği Genel 

Sekreterliğini; işbirliği kuruluşlarının 

gerçekleştireceği ön onay/proje onayı 

başvuruları ile Hizmet İhracatçıları Birliği 

Genel Sekreterliğince gerçekleştirilecek tüm 

onay ve destek ödeme başvuruları için Genel 

Müdürlüğü,  

…… 
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MADDE 3/1/e ….. 

e) İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği (İBGS): İstanbul Maden 

ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliğini,  

……. 

 

….. 

e) Genel Sekreterlik: Hizmet İhracatçıları 

Birliği Genel Sekreterliğini,  

…… 

MADDE 8/3 (3) Katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi 

basılı tanıtım malzemeleri ile eşantiyon 

malzemeleri ve tanıtım filminin müstakil 

olarak desteklenmesine ilişkin 

başvurular, malzeme/tanıtım filminin 

kullanıldığı etkinliğe ilişkin bilgi ve 

görsel örneklerin sunulması koşuluyla 

değerlendirilir. Destek kapsamındaki 

prodüksiyon harcamalarında, 

prodüksiyona konu materyalin 

Türkiye’de de kullanılması durumunda 

prodüksiyon giderlerine yönelik destek 

hesaplaması harcamanın %50’si 

üzerinden yapılır 

(3) Katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı 

tanıtım malzemeleri ile eşantiyon 

malzemeleri ve tanıtım filminin müstakil 

olarak desteklenmesine ilişkin başvurular, 

malzeme/tanıtım filminin kullanıldığı 

etkinliğe ilişkin bilgi ve görsel örneklerin 

sunulması koşuluyla değerlendirilir. 

Eşantiyon malzemelerine ilişkin giderler 

etkinlik başına; yararlanıcılar için en fazla 

2.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için 

en fazla 10.000 ABD Doları tutarında 

desteklenir. Destek kapsamındaki 

prodüksiyon harcamalarında, prodüksiyona 

konu materyalin Türkiye’de de 

kullanıldığının tespiti halinde veya basılı 

tanıtım malzemelerinin, Türkçenin yanı sıra 

yabancı dilde/dillerde de üretilmesi 

durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik 

destek hesaplaması, harcamanın %50’si 

üzerinden yapılır. Türkçe tanıtım filmlerinin 

prodüksiyon giderleri destek kapsamı 

dışında olup söz konusu tanıtım filmlerinin 

sadece yurt dışına yönelik yerelleştirme 

giderleri (yabancı dilde altyazı veya dublaj 

ile montaj, vb.) desteklenir. 
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MADDE 8/6 (6) 2015/8 sayılı Karar’ın 1 no.lu ekinin 

“özel tanıtım giderleri” kısmında 

düzenlenen “defile / show / gala / özel 

sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / 

seminer / konferans / gameshow / firma / 

ürün / hizmet / marka / platform 

lansmanı faaliyetleri” kapsamında, 

organizasyonun gerçekleştirilmesi için 

gerekli giderler yer alır. 

(6) Sosyal medya tasarımı, bakımı, 

güncellemesine ilişkin giderler aylık en 

fazla 300 ABD Doları tutarında desteklenir. 

Sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi 

şirketlerinin sosyal medyada verdiği 

reklamların desteklenebilmesi için, 

reklamın sosyal medya mecrasında öne 

çıkarıldığı sponsorlu reklam olması; anılan 

kuruluş ve şirketlerin sosyal medya 

tasarımı, bakımı, güncellemesi giderlerinin 

desteklenebilmesi için ise sponsorlu 

reklamlar aracılığıyla sosyal medya 

sayfasına yönelik düzenli olarak tanıtım 

yapılması gerekir. 

 

MADDE 11/4 - (4) Muayenehane ve poliklinikler bu 

destekten yıllık en fazla 10.000 ABD Doları 

tutarında yararlandırılır. 

EK-13A 

HASTA YOL 

PROTOKOLÜ 

MADDE 3/b 

…… 

b) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, 

Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğünü, 

……. 

…… 

b) Genel Müdürlük: Uluslararası Hizmet 

Ticareti Genel Müdürlüğünü, 

……. 
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MADDE 21/8 (8) Ulaşım ve konaklama giderlerinin 

desteklenebilmesi için yararlanıcıların/ 

katılımcıların/işbirliği kuruluşlarının 

onay verilen programın tamamına 

katılım sağlaması gerekir. 

8) Ulaşım ve konaklama giderlerinin 

desteklenebilmesi için 

yararlanıcıların/katılımcıların/işbirliği 

kuruluşlarının onay verilen programın 

tamamına katılım sağlaması gerekir. Haklı 

sebeplerin varlığı halinde işbirliği kuruluşu, 

programın tamamına katılım sağlamayan 

yararlanıcılara/katılımcılara         /işbirliği 

kuruluşlarına ilişkin açıklamayı, ilgili 

belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere 

DYS üzerinden sunabilir. 

MADDE 26/7 (7) Ulaşım ve konaklama giderlerinin 

desteklenebilmesi için yararlanıcıların/ 

katılımcıların onay verilen programın 

tamamına katılım sağlaması gerekir. 

(7) Ulaşım ve konaklama giderlerinin 

desteklenebilmesi için yararlanıcıların/ 

katılımcıların onay verilen programın 

tamamına katılım sağlaması gerekir. Haklı 

sebeplerin varlığı halinde işbirliği kuruluşu, 

programın tamamına katılım sağlamayan 

yararlanıcılara/katılımcılara         /işbirliği 

kuruluşlarına ilişkin açıklamayı, ilgili 

belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere 

DYS üzerinden sunabilir. 

MADDE 34/14 - 

 

(14) Sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi 

şirketlerinin bu Genelge’de düzenlenen destek 

unsurlarından yararlanabilmesi için destek 

başvurusu sürecine ilişkin danışmanlık 

hizmeti veren kuruluş ile destek başvurusuna 

konu faturayı düzenleyen kuruluşun aynı ya 

da ilişkili olmaması gerekir. Söz konusu 

bağlantının tespiti halinde başvuru konusu 

harcamalar  desteklenmez.  
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GEÇİCİ MADDE 

11/3 

- (3) 27/11/2019 tarihinde yürürlüğe giren 

Genelge’nin 34 üncü maddesinde düzenlenen 

başvuru ve bildirim usullerine göre yapılan 

başvurular kapsamında, anılan maddenin 

yedinci fıkrasında düzenlenen 3 (üç) aylık 

süre içinde Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine 

sunulan belgelerin onay sürecinde gecikme 

yaşanması durumunda, söz konusu  eksikliğin 

tamamlanması için  3 (üç) aylık ek süre 

verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 

12 

 GEÇİCİ MADDE 12- (1) İşbirliği 

kuruluşları (Hizmet İhracatçıları Birliği Genel 

Sekreterliği hariç) ve organizatörlerin 

1/1/2022 tarihine kadar yapacakları destek 

ödeme başvuruları Genel Müdürlüğe; anılan 

tarihten sonraki başvurular Genel Sekreterliğe 

yapılır.     

 

 

 


