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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-36276115-454.07-00061987065
Konu : 3463 Sayılı Karar Hk

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 3463 Sayılı Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere
Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar 30 Ocak
2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Kararın 4’üncü maddesi uyarınca; Bakanlığımız tarafından verilen yurt dışı fuar
destekleri kapsamında, Bakanlığımızca belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden
katılımcıların hedef sektörlerde iştigal etmeleri halinde bu nitelikteki katılımcılar için desteğe esas
tutar, %5 artırımla metrekare başına belirlenen toplam maliyetin %75’i olarak uygulanacaktır. Öte
yandan, mezkur Kararın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 4’üncü madde
hükmünün Kararın yayımı tarihinden sonra başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara
uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, anılan Karar hükümleri uyarınca ve işbu Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı
tarih itibariyle yürürlükte olmak üzere, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim
Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgenin 21’inci maddesinden sonra gelmek üzere:

“Ek Madde 1- (1) 3463 Sayılı Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere
Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Kararın 4’üncü
maddesi çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve
hedef sektörlerde iştigal eden katılımcılar için uygulanacak desteğe esas tutar ayrıca belirlenir.
3463 Sayılı Karar kapsamındaki fuar katılımlarına uygulanacak desteğe esas tutarın
belirlenmesinde işbu Genelgenin 5’inci maddesinde yer alan usuller geçerlidir.

(2) 3463 Sayılı Kararın 4’üncü maddesi çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen hedef
ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal edip etmediği işbu
Genelgenin eki (Ek-1) uyarınca DYS üzerinden ibraz edilen kapasite raporu/faaliyet belgesi ile
Bakanlık tarafından belirlenen hedef sektör faaliyet (NACE) kodlarına göre ilgili İBGS tarafından
tespit edilir.

(3) Pazarlamacı katılımcıların 3463 Sayılı Kararın 4’üncü maddesi çerçevesinde destekten
faydalandırılabilmeleri için işbu Genelgenin ekinde (Ek-1) belirtilen nitelikleri taşıyan ve Bakanlık
tarafından belirlenen hedef sektör faaliyet (NACE) kodları kapsamında üretim gerçekleştirdiğini
gösterir kapasite raporu/faaliyet belgesini DYS üzerinden ibraz etmeleri gerekir.” maddesinin
eklenmesi hususu Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Gelen Evrak Tarih Sayı: 05.03.2021 - 8213
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Bu kapsamda, Bakanlığımızca belirlenen hedef sektörlere ilişkin faaliyet (NACE) kodları
ekte iletilmekte olup hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcıların hedef
sektörlerde iştigal etmeleri halinde bu nitelikteki katılımcılar için uygulanacak desteğe esas tutar
Bakanlığımız web adresinde yayınlanacaktır.

Diğer taraftan, bilindiği üzere 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında şirketler ile İşbirliği Kuruluşları
üyeleri tarafından yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak
amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine (TTM)
ilişkin giderler desteklenmektedir.

Bu itibarla, adı geçen Karar ile ortaya konulan “hedef ülke-hedef sektör” bazlı destek
hükümlerinin uygulamasının belirlenebilmesini ve ayrıca Türkiye Ticaret Merkezlerinin faaliyete
geçme süreçlerinin hızlandırılması ve destek ödeme işlemlerinin daha etkin hale getirilmesini
teminen “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge”,
“Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi
Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge”, “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin
Genelge” ile “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden
İşleyişine İlişkin Genelge”de yapılan değişiklikler 26/02/2021 tarihinde uygun görülerek
onaylanmıştır.

Bu çerçevede, mezkûr Genelgelerde yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tabloları
yazı ekinde gönderilmekte olup, değiştirilen mevzuat metnine www.ticaret.gov.tr internet
sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Ayşegül ŞAHİNOĞLU YERDEŞ
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ekler:
1- Yurt Dışı Birim Genelge Değişiklik Tablosu
2- Yurt Dışı Birim DYS Genelge Değişiklik Tablosu
3- TTM Genelge Değişiklik Tablosu
4- TTM DYS Genelge Değişiklik Tablosu
5- Nace Kodları
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DAĞITIM LİSTESİ

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
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YURT DIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN GENELGEYE İLİŞKİN 
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ESKİ MADDE YENİ MADDE
İlave Destek Oranları 

MADDE 25 - (1) Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan 
uygulamasında ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihi 
esas alınmak suretiyle söz konusu ödeme belgesi tarihinde Bakanlık 
resmi internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan hedef ve 
öncelikli ülkeler listesinde yer alan ülkeler için ilave destek oranı 
uygulanır. 

(2) Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden çok ülkeyi 
kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve 
Öncelikli Ülkeler” listesinde yer alması halinde ilave destek oranı 
uygulanır. 

(3) 2010/6 sayılı Tebliğin 18 nci maddesinin ikinci fıkrası 
çerçevesinde destek oranı ilave 10 puan artırılır. 

(4) Tüm kira, tanıtım ve marka tescil faaliyetlerine ilave destek 
oranları uygulanır. 

İlave Destek Oranları 

MADDE 25 - (1) Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan uygulamasında 
ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihi esas alınmak suretiyle söz 
konusu ödeme belgesi tarihinde Bakanlık resmi internet sitesinde 
(www.ticaret.gov.tr) yer alan hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alan 
ülkeler için ilave destek oranı uygulanır. 

(2) Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden çok ülkeyi kapsaması 
durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” 
listesinde yer alması halinde ilave destek oranı uygulanır. 

(3) 2010/6 sayılı Tebliğin 18 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde destek 
oranı ilave 10 puan artırılır. 

(4) Tüm kira, tanıtım ve marka tescil faaliyetlerine ilave destek oranları 
uygulanır.

(5) Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, ilgili 
destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihinde Bakanlık resmi internet 
sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan hedef sektörler ve hedef ülkeler 
listesindeki ülke ve sektörler için ilave destek oranı uygulanır. 

(6)  Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, hedef 
ülkede bulunan yurt dışı birimde sergilenen/ hedef ülkede tanıtım yapılan 
tüm ürünlerin hedef sektörlerde olması halinde ilave destek uygulanır.

(7) Hedef sektörlere yönelik gerçekleştirilen bir tanıtım faaliyetinin ya da 
marka tescilinin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu 
ülkelerin tamamının “Hedef Ülkeler” listesinde yer alması halinde ilave 
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destek oranı uygulanır. 

(8) Bir başvuru çerçevesinde hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan 
uygulaması ile hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan uygulamasının 
yalnızca bir tanesi uygulanır. 

Geçici Madde 3 - (1) Bu Genelgenin 25 inci maddesinin 5. 6. 7. ve 8. 
fıkraları 30.01.2021 tarihinden itibaren uygulanır.
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YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ İLE DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ 
ÜZERİNDEN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GENELGEYE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ESKİ MADDE YENİ MADDE

İlave Destek Oranları

MADDE 24 - (1) Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan 
uygulamasında ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi 
tarihi esas alınmak suretiyle söz konusu ödeme belgesi tarihinde 
Bakanlık resmi internet sitesinde yer alan hedef ve öncelikli ülkeler 
listesinde yer alan ülkeler için ilave destek oranı uygulanır.

(2)  Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden çok ülkeyi 
kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve 
Öncelikli Ülkeler” listesinde yer alması halinde ilave destek oranı 
uygulanır.

(3) 2010/6 sayılı Tebliğin 18 nci maddesinin ikinci fıkrası 
çerçevesinde destek oranı ilave 10 puan artırılır.

(4) Tüm kira, tanıtım ve marka tescil faaliyetlerine ilave destek 
oranları uygulanır.

İlave Destek Oranları

MADDE 24 - (1) Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan 
uygulamasında ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihi esas 
alınmak suretiyle söz konusu ödeme belgesi tarihinde Bakanlık resmi internet 
sitesinde yer alan hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alan ülkeler için 
ilave destek oranı uygulanır.

(2)  Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden çok ülkeyi 
kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve Öncelikli 
Ülkeler” listesinde yer alması halinde ilave destek oranı uygulanır.

(3) 2010/6 sayılı Tebliğin 18 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 
destek oranı ilave 10 puan artırılır.

(4) Tüm kira, tanıtım ve marka tescil faaliyetlerine ilave destek oranları 
uygulanır.

(5)  Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, ilgili 
destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihinde Bakanlık resmi internet 
sitesinde yer alan hedef sektörler ve hedef ülkeler listesindeki ülke ve 
sektörler için ilave destek oranı uygulanır.

(6)  Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, hedef 
ülkede bulunan yurt dışı birimde sergilenen/ hedef ülkede tanıtım yapılan 
tüm ürünlerin hedef sektörlerde olması halinde ilave destek uygulanır. 

(7) Hedef sektörlere yönelik gerçekleştirilen bir tanıtım faaliyetinin ya 
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da marka tescilinin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz 
konusu ülkelerin tamamının “Hedef Ülkeler” listesinde yer alması 
halinde ilave destek oranı uygulanır. 

(8) Bir başvuru çerçevesinde hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan 
uygulaması ile hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan 
uygulamasının yalnızca bir tanesi uygulanır. 

Geçici Madde 1 - (1) Bu Genelgenin 24 üncü maddesinin 5. 6. 7. ve 8. 
fıkraları 30.01.2021 tarihinden itibaren uygulanır.
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TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN GENELGEYE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ESKİ MADDE YENİ MADDE
Nihai Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 9-  (1) TTM’ye ilişkin Nihai başvuru, EK-A2’de yer alan 
Proje Nihai Onay Başvuru Formu ile Bakanlığa yapılır.

(2)  Projeye ön onay verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen giderler 
nihai onayı müteakip destek kapsamında değerlendirilir.

Nihai Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 9-  (1) TTM’ye ilişkin Nihai başvuru, EK-A2’de yer alan 
Proje Nihai Onay Başvuru Formu ile Bakanlığa yapılır.

(2)  Projeye ön onay verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen giderler 
nihai onayı müteakip destek kapsamında değerlendirilir.

(3) TTM’nin ön onay verildiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde 
faaliyete geçmesi gerekir. 

(4) Projeye ön onay verildiği tarihten sonra altı (6) ay içinde 
faaliyete geçemeyen TTM’ler için faaliyete geçme tarihi itibarıyla 
geriye dönük olarak en fazla altı (6) aylık giderler nihai onayı 
müteakip destek kapsamında değerlendirilir.

TTM’ye İlişkin İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 12-(1) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin uygun görüşünü 
müteakip, TTM’de istihdam edilecek personel giderlerinin 
desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvuru formu (EK-D) 
doldurularak Bakanlığın onayına sunulur.

(2) İstihdam desteği kapsamındaki personel; İngilizce veya o ülkenin 
resmi dilini konuşma ve yazma yeterliliğine sahip TTM müdürü, 
yardımcı personel ile Dış Ticaret ve Yatırım Uzmanından oluşur.  

(3) Bakanlık tarafından uygun görülen personelin, onay tarihinden 
itibaren gerçekleştirilen istihdam giderleri desteklenir.

TTM’ye İlişkin İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 12-(1) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin uygun görüşünü 
müteakip, TTM’de istihdam edilecek personel giderlerinin 
desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvuru formu (EK-D) 
doldurularak Bakanlığın onayına sunulur.

(2) İstihdam desteği kapsamındaki personel; İngilizce veya o ülkenin 
resmi dilini konuşma ve yazma yeterliliğine sahip TTM müdürü, 
yardımcı personel ile Dış Ticaret ve Yatırım Uzmanından oluşur.  

(3) Bakanlık tarafından uygun görülen personelin, TTM Projesine 
ön onay verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen istihdam giderleri 
nihai onayı müteakip destek kapsamında değerlendirilir.
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(4) Sosyal yardım, sağlık sigortası, prim, ikramiye, yan haklar ve fazla 
mesai ücreti istihdam gideri kapsamında desteklenmez.

(5) İstihdam desteği kapsamındaki personelin aylık maaşı, ilgili ülkede 
birinci derecenin birinci kademesinden aylık alan Ticaret 
Müşaviri/Ataşesine ödenmekte olan aylık tutarı geçemez. 

(4) Sosyal yardım, sağlık sigortası, prim, ikramiye, yan haklar ve fazla 
mesai ücreti istihdam gideri kapsamında desteklenmez.

(5) İstihdam desteği kapsamındaki personelin aylık maaşı, ilgili ülkede 
birinci derecenin birinci kademesinden aylık alan Ticaret 
Müşaviri/Ataşesine ödenmekte olan aylık tutarı geçemez. 

Yetki

MADDE 21 –(1) İşbu Genelge eklerinde değişiklik yapmaya, bu 
Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile 
mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip 
sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

İlave Destek Oranları 

MADDE 21 - (1)  Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan 
uygulamasında, ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihinde 
Bakanlık resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan hedef ve 
öncelikli ülkeler listesindeki ülkeler için ilave destek oranı uygulanır. 

(2) Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, ilgili 
destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihinde Bakanlık resmi internet 
sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan hedef sektörler ve hedef ülkeler 
listesindeki ülke ve sektörler için ilave destek oranı uygulanır. 

(3) Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında hedef 
ülkede bulunan TTM’deki tüm kullanıcı şirketlerin hedef sektörlerde 
olması halinde ilave destek uygulanır. 

(4) Bir TTM başvurusu çerçevesinde hedef ülkelere hedef sektörlerde 
ilave puan uygulaması ile hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan 
uygulamasının yalnızca bir tanesi uygulanır.

Yetki

MADDE 22 –(1) İşbu Genelge eklerinde değişiklik yapmaya, bu 
Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile 
mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip 
sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

http://www.ticaret.gov.tr/
http://www.ticaret.gov.tr/
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Geçici Madde 3 - Bu Genelgenin 9 uncu maddesinin 3. ve 4. fıkraları 
hükümleri, Bakanlığa 30/01/2021 tarihinden sonra sunulan TTM Proje 
başvurularına uygulanır.
Geçici Madde 4 - Bu Genelgenin 12 nci maddesinin 3. fıkrası 
hükümleri, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz 
sonuçlandırılmamış TTM istihdam başvurularına uygulanır.
Geçici Madde 5 - (1) Bu Genelgenin 21 inci maddesinin 2. 3. ve 4. 
fıkraları hükümleri 30/01/2021 tarihinden itibaren uygulanır.
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TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİ İLE
DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GENELGEYE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ESKİ MADDE YENİ MADDE
Nihai Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 9-  (1) Ön onay verilmiş bulunan TTM’ye ilişkin nihai 
başvuru DYS üzerinden iletilir.  

(2)  Projeye ön onay verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen giderler 
nihai onayı müteakip destek kapsamında değerlendirilir.

Nihai Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 9-  (1) Ön onay verilmiş bulunan TTM’ye ilişkin nihai başvuru 
DYS üzerinden iletilir.  

(2)  Projeye ön onay verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen giderler nihai 
onayı müteakip destek kapsamında değerlendirilir.

(3) TTM’nin ön onay verildiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde 
faaliyete geçmesi gerekir. 

(4) Projeye ön onay verildiği tarihten sonra altı (6) ay içinde faaliyete 
geçemeyen TTM’ler için faaliyete geçme tarihi itibarıyla geriye dönük 
olarak en fazla altı (6) aylık giderler nihai onayı müteakip destek 
kapsamında değerlendirilir.

TTM’ye İlişkin İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 12- (1) Ticaret  Müşavirliği/Ataşeliği’nin DYS üzerinden 
uygun görüşünü müteakip, TTM’de istihdam edilecek personel 
giderlerinin desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvurusu 
DYS üzerinden iletilir.

(2)İstihdam desteği kapsamındaki personel; İngilizce veya o 
ülkenin resmi dilini konuşma ve yazma  yeterliliğine sahip TTM 
müdürü,   yardımcı personel ile Dış Ticaret ve Yatırım Uzmanından 
oluşur .  

(3) Bakanlık tarafından uygun görülen personelin, DYS üzerinden 

TTM’ye İlişkin İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 12- (1) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin DYS üzerinden uygun 
görüşünü müteakip, TTM’de istihdam edilecek personel giderlerinin 
desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvurusu DYS üzerinden 
iletilir.

(2) İstihdam desteği kapsamındaki personel; İngilizce veya o ülkenin resmi 
dilini konuþma ve yazma yeterliliğine sahip TTM müdürü, yardımcı 
personel ile Dış Ticaret ve Yatırım Uzmanından oluşur.  

(3) Bakanlık tarafından uygun görülen personelin, DYS üzerinden 
onay verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen istihdam giderleri nihai 
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verilen onay tarihinden itibaren gerçekleştirilen istihdam giderleri 
desteklenir.

(4) Sosyal yardım, sağlık sigortası, prim, ikramiye, yan haklar ve 
fazla mesai ücreti istihdam gideri kapsamında desteklenmez.

(5) İstihdam desteği kapsamındaki personelin aylık maaşı, ilgili 
ülkede birinci derecenin birinci kademesinden aylık alan Ticaret 
Müşaviri/Ataşesine ödenmekte olan aylık tutarı geçemez. 

onayı müteakip destek kapsamında değerlendirilir.

(4) Sosyal yardım, sağlık sigortası, prim, ikramiye, yan haklar ve fazla 
mesai ücreti istihdam gideri kapsamında desteklenmez.

(5) İstihdam desteği kapsamındaki personelin aylık maaşı, ilgili ülkede 
birinci derecenin birinci kademesinden aylık alan Ticaret 
Müşaviri/Ataşesine ödenmekte olan aylık tutarı geçemez. 

Yetki

MADDE 21 – (1) İşbu Genelge ile ilgili yeni ekler ihdas etmeye, 
mevcut Genelge eklerinde değişiklik ve ilave yapmaya, bu 
Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile 
mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip 
sonuçlandırmaya ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla 
elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki 
aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları 
gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat 
vermeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

İlave Destek Oranları 

MADDE 21 - (1) Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan 
uygulamasında, ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihinde 
Bakanlık resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan hedef ve 
öncelikli ülkeler listesindeki ülkeler için ilave destek oranı uygulanır. 

(2) Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, ilgili destek 
başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihinde Bakanlık resmi internet sitesinde 
(www.ticaret.gov.tr) yer alan hedef sektörler ve hedef ülkeler listesindeki ülke 
ve sektörler için ilave destek oranı uygulanır. 

(3) Hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave puan uygulamasında, hedef 
ülkede bulunan TTM’deki tüm kullanıcı şirketlerin hedef sektörlerde olması 
halinde ilave destek uygulanır. 

(4) Bir TTM başvurusu çerçevesinde hedef ülkelere hedef sektörlerde ilave 
puan uygulaması ile hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan 
uygulamasının yalnızca bir tanesi uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan  Mevzuat

MADDE 22 –(1) 2010/6 sayılı Tebliğ’e ait Türkiye Ticaret 
Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge yürürlükten 

Yetki

MADDE 22 – (1) İşbu Genelge ile ilgili yeni ekler ihdas etmeye, mevcut 
Genelge eklerinde değişiklik ve ilave yapmaya, bu Genelgeye ilişkin 

http://www.ticaret.gov.tr/
http://www.ticaret.gov.tr/
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kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 – (1) Türkiye Ticaret Merkezlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Genelge 31/03/2020 (bu tarih dahil) 
tarihine kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(2) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 
sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/03/2020 (bu tarih 
dahil) tarihine kadar Türkiye Ticaret Merkezlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde yapılan başvurulara 
ilişkin tüm iş ve işlemler Türkiye Ticaret Merkezlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde sonuçlandırılır. 

(3) 31/03/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye Ticaret 
Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” çerçevesinde 
kapsama alınma başvurusu iletilen ve/veya kapsama alınan TTM 
projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler söz konusu projeler 
tamamlanana kadar “Türkiye Ticaret Merkezlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde sonuçlandırılır. 

(4) Gerekli görülmesi halinde bu Maddede belirtilen tarihleri 6 aya 
kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.  

talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde 
ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve bilgisayar veri 
işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak 
teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek 
sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat 
vermeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 23– (1) Bu Genelge 01/01/2020 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan  Mevzuat

MADDE 23 –(1) 2010/6 sayılı Tebliğ’e ait Türkiye Ticaret Merkezlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 – (1) Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine 
İlişkin Genelge 31/03/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yürürlükte 
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kalmaya devam eder.

(2) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış 
destek başvuruları ile 31/03/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye 
Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde 
yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler Türkiye Ticaret 
Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde 
sonuçlandırılır. 

(3) 31/03/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye Ticaret 
Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge” çerçevesinde kapsama 
alınma başvurusu iletilen ve/veya kapsama alınan TTM projelerine ilişkin 
tüm iş ve işlemler söz konusu projeler tamamlanana kadar “Türkiye 
Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde 
sonuçlandırılır. 

(4) Gerekli görülmesi halinde bu Maddede belirtilen tarihleri 6 aya kadar 
uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.  

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Genelgeyi Bakanlık (İhracat Genel 
Müdürlüğü) yürütür.

Yürürlük

MADDE 24– (1) Bu Genelge 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Genelgeyi Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) 
yürütür.

Geçici Madde 2 – (1) Bu Genelge’nin 9 uncu maddesinin 3. ve 4. fıkraları 
hükümleri, Bakanlığa 30.01.2021 tarihinden sonra sunulan TTM Proje 
başvurularına uygulanır.
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Geçici Madde 3 -  (1) Bu Genelge’nin 12 nci maddesinin 3. fıkrası 
hükümleri, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz 
sonuçlandırılmamış TTM istihdam başvurularına uygulanır.

Geçici Madde 4 - (1) Bu Genelgenin 21 inci maddesinin 2. 3. ve 4. 
fıkraları hükümleri 30/01/2021 tarihinden itibaren uygulanır



HEDEF SEKTÖRLERE İLİŞKİN FAALİYET (NACE) KODLARI

GIDA SEKTÖRÜ

03- Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
10- Gıda ürünlerinin imalatı
11- İçeceklerin imalatı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜ

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı-elektrik/elektronik
27- Elektrikli teçhizat imalatı-elektrik/elektronik 

MAKİNE SEKTÖRÜ

28- Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı

KİMYA SEKTÖRÜ

19- Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı


