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Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına yönelik usul ve esaslar, 3/12/2019 
tarihinde yayımlanan 30967 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. İşbu tebliğ çerçevesinde 
yararlanıcıların sisteme nasıl tanımlanacağı, yetkilendirilmiş kullanıcıların sisteme nasıl tanımlanacağı, 
Destek Yönetim Sistemi’nin işleyişi ve uygulamaları ve yararlanıcı ve yetkilendirilmiş kullanıcıların 
sorumlulukları tanımlanmıştır. 

 
Bu çerçevede, yararlanıcıların sisteme tanımlanması işlemi şu şekilde yürütülecektir: 
DYS’yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık Merkez 

Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’lere yapar. 
DYS’ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı 

veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’ler tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli 
bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar. 

 
Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlüğü veya İBGS tarafından yetkilendirilmiş ve DYS 

üzerinden yararlanıcılar adına işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişi olan yetkilendirilmiş kullanıcının 
tanımlanması şu şekilde gerçekleşir: 

DYS’ye tanımlanmalarını müteakip, kendileri adına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek 
gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça 
belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’lere yapar. 

DYS üzerinde işlem yapacak yetkilendirilmiş kullanıcılar, yetkilendirilmelerini 
müteakip DYS’ye tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri 
veya İBGS’ler yetkilendirmenin ve tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve 
belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar. 

 
Yararlanıcılar ve yetkilendirilmiş kullanıcılar belirlendikten sonra yararlanıcılar tarafından 

kullanılabilecek olan sistemin işleyişi ve uygulanması şu şekilde tanımlanmıştır: 
Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir 

bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirir. 
DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasından önce dâhilde 

işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak ve mal ihracatına ve 
hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak için müracaat eden yararlanıcıların 
başvurularında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda 
kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web sayfasında ilan edilir. 

DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile birlikte dâhilde 
işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya ve mal ihracatına 
ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, ilgili mevzuat 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik ortamda yapılır. Bu durumda DYS üzerinden 
yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

DYS’nin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek 
uygulama usul ve esasları ile belirlenir. 

Bu Tebliğde ve uygulama usul ve esaslarında yer almayan hususlarda mal ve hizmet ihracatına 
yönelik devlet destekleri ile dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç 
istisnası belgesine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 
Son olarak yararlanıcıların ve yetkilendirilmiş kullanıcıların sorumlulukları şu şekilde 

belirlenmiştir: 



Yararlanıcılar bu Tebliğ ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde, yararlanıcı adına işlemleri 
gerçekleştirecek olan yetkilendirilmiş kullanıcıların işlemleri de dâhil olmak üzere elektronik ortama 
aktarılan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. 

DYS’de yer alan yararlanıcılar, yetkilendirilmiş kullanıcılar ve DYS’yi kullanan diğer tüm kurum ve 
kuruluşlar DYS’nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sisteme erişimde kullanacakları cihaz ve 
yazılımların güncel, zararlı yazılımlardan arındırılmış ve elektronik olarak güvenli olmasından 
sorumludurlar. 
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