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DAĞITIM YERLERİNE

iıgi : 18.09.2020 tarih ve 0005754 669 | sayı|ı yazımız

Bilindiği üzerc, Bakaırlığıırıızca ytiı,iitiilıııekte olaıı Dıilıi|de işleme Rcjhni, Hariçte
İŞleme Rejimi. Veıgi Resim Harç İsıisnası Belgeleı,i r.e Belgesiz İhracat Kı,edileri ile mal ve
hizınet ihıacatına yönelik Bakaırlığımızca uygulanan devlet yardnnlarına ilişkin başvuıu,
değerlendirme ve sonuçlarıdıına süreçlerinin Destek yönetim sistemi (Dys) iizeriıı<len
yürütülmesi usulüne geçilnıektedir.

İlgi'de kayıtlı yazımız |le mal ihracatıra yönelik devlet desteklerini düzeııleyeıı Karaı
ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürtüğüni\n 3|l|212020 (bu tarih dihit) tarihine kadar
uzatıldığı belirtilmiştir.

Brı çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda;

- 20[ 1/l sayılı Pazar Araştıınıası vePazara Giıiş Desteği Hakkında Tebliğ ve Tebliğin
Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşteyişine Dair
Geııelgesiniır

- 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Gcliştirihnesiııin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ vc Tebliğin uygulama usul ve Esasları ile Destek yönetim sisteıııi Üzerindeı
İşleyişiııe Dair Genelgesiniır

- 2014/8 sayılı Pazara Ciriş Belgeleriııin Desteklennıesiııe İlişkiıı Karar ve Karaırır
Uygulaına Usul ve Esasları ile Destek Yönetiın Sisteııi Üzeriırden İşteyişine Dair
Geııelgesiııin

hükünıleri çeı,çevesiııdc 01.01.202r Ou tarih dahil) tafihinden itibaren yapılacak tiiııı
başwrular sadece Destek Yönetim Sisteıni üzeı,iııdeıı ahıracaktıı. 01.01.2021 (bu tarih dahil)
taıihindeıı itibaıeıı KEP üzerinden ınüracaat kesinlikle kabul edihneyecektir.

l /,7

Fa\:]01 86 ]]



Ancak;

-20l l/l sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında;
3lll2/2020 @u tarih dahil) tarihi itibariyte h6lihazırda sonuçlandırılmamİş destek
başvuıuları i|e 37ll2l2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan ba§ıurulara ilişkln tiim iş
ve işlemler 20ll/l sayılı pazar Araşhrması ve pazara cirış Destegi Hakkında Tebliğin
Uygulaına Usul ve Esaslaıııa İlişkiıı Genelge çerçevesiırde,

- 20l0/8 sayılı UIuslararası Rekabetçitiğin Ge liştiı,ilınesinin Desteklenııesi Hakkıııda
Tebliğ kapsaınında 3lll2l2020 (bu tarih dahil) itibaıiyle soııuçlandırılmamış destek
başvuruları ile 3l/l2l2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvurusıı 

'yapılan, 
onayİaııan ,e

devam eden uR-GE projelerine ilişkin tüm iş ve işlem|er bu projeler iamamlanana kadar
20l0/8 saYılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilınesinin Deste-ktenırresi Hakkında Tebliğin
Uygulama Usul ve Esasları Genelgcsi çerçevesinde,

, 20|4/8 saYılı Pazara Giıiş Belgclerinin Destekleııırıcsine iiişkin Karar kapsamında
3lll2/202a (bu tarih dahil). tarihi itibariyle sonuçlandırılmamiş destek başvuruları
1Yl?l2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılaıı başvunılara ilişkin ttitı iş ve işlemler ve
?!l!?ü?929 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvunısu yapılan, oıraylanan ve divam eden KTZyetkinlik projeleriııe ilişkin tiim iş ve işlemler, btı pğeler tarııamlanana kadar 201418 sayılıpazara Giriş Belgelerinin Desteklenınesine ilişki, kararın uygulama usııl ve Esasiarı
Genelgesi çerçevesinde

sonuçlandırılacaktır.

_ Ayrıca o|l0ll202l (bu tarih dahil) tarilıinden itibaren Destek Yönetim Sistemi
üzerindeır yapılacak UR-GE Projesi başvuruları ile 20tlll sayılı Pazar Aıaşttrması ve Pazara
Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsaınında yapılacak Sektörj Ticaret Hey"ti ," aır, H"y.İiFaaliyeti başııııularında yer alacak katılımcı şirketlerin Dcstek y6netim sisterni'nde
yaraılanıcr olarak tanımlı olnıaları zorunludut. Deslek yönetim sisteminde tuy,tı, oır*|rn
şiıketler, sisteıı üzerinden yapılacak başvuıulaıa katılımcı olaıak eklenemeyecekiir.

Destek yönetiın sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuıu evrakları Bakaırlığımız
intemet sitesinde yer alııaktadır.

Bilgiletiııi ve konunun ilgili tiiırı fiıtıalara duyuıulması lıususunda bilgileı.ini ve
gereğini ıica e derim,

e-imzalıdır
Ö. voıkan AĞAR

Bıkan a.

Genel Müdür
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