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Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri dahilde işleme rejimi, hariçte 
işleme rejimi, vergi resim harç istisnası ve belgesiz ihracat kredilerine ilişkin 
başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda 
yürütülmesi amacı ile Destek Yönetim Sistemi (DYS) açılmıştır. 

Destek Yönetim Sistemi ilişkin dikkat edilecek hususlar bakanlıkça şu şekilde 
açıklanmıştır: 

• 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 EK-E'de belirtilen İhracatçı 
Birliklerine yapılmalıdır. Tanımlanma başvurularına ilişkin usûl ve esaslar ile ibraz edilmesi 
gereken bilgi ve belgeler aşağıda 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 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. 

• DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı 
firmaların DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan 
firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez. 

Destek Yönetim Sistemi’ne giriş yapmak, ilgili mevzuatları incelemek ve sisteme yönelik 
bilgi formlarına ulaşmak için 
https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
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