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5447 SAYILI TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI 

HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN  

DEĞİŞİKLİK TABLOSU 

MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

   

MADDE 13 

(Yurt dışı 

ürün/hizmet/marka/patent/fikri 

mülkiyet hakkı tescil ve koruma 

desteği) 

 (2) Yurt dışı marka tescil başvurusunun 

desteklenebilmesi için yurt dışı marka 

tescil başvurusunun yapılmış olması 

yeterlidir. 

MADDE 14/2 

(Rapor ve veri analizi desteği) 

 

(2) Rapor desteği ön onay başvuruları Rapor 

Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri 

(EK-Rapor1) ile birlikte KEP üzerinden 

Hizmet İhracatçıları Birliği’ne yapılır. 

Birlik, söz konusu başvuruyu 

değerlendirmek üzere Genel Müdürlüğe 

iletir. 

(2) Rapor desteği ön onay başvuruları Rapor 

Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri 

(EK-Rapor1) ile birlikte KEP üzerinden 

Genel Müdürlüğe yapılır.  

MADDE 18/3 

(Yazılım, mobil uygulama, dijital 

oyun geliştirme desteği) 

(3) Bu madde kapsamında istihdam edilen 

personelin Türkiye'deki veya denkliği 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 

(dört) yıllık eğitim veren mühendislik 

bölümlerinden mezun olması gerekir. 

Diploma tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde 

aşağıda belirtilen mühendislik 

bölümlerinden mezun olan personel için 

destek oranı %60 olarak uygulanır. 

(3) Bu madde kapsamında istihdam edilen 

personelin Türkiye'deki veya denkliği 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 

(dört) yıllık eğitim veren mühendislik 

bölümlerinden mezun olması gerekir. 

Mezuniyet tarihi itibariyle son 1 yıl 

içerisinde aşağıda belirtilen mühendislik 

bölümlerinden mezun olan personel için 

destek oranı %60 olarak uygulanır. 

MADDE 21/3 

(Pazara Giriş desteği) 

(3) Destek ön onay Pazara Giriş Desteği Ön 

Onay Başvuru Belgeleri (EK-Pazaragiriş1) 

ile birlikte KEP üzerinden Hizmet 

İhracatçıları Birliği’ne yapılır.  

 

3) Destek ön onay Pazara Giriş Desteği Ön 

Onay Başvuru Belgeleri (EK Pazaragiriş1) ile 

birlikte KEP üzerinden Genel Müdürlüğe 

yapılır. 
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MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

   

MADDE 26/6 

(HİSER Desteği Proje istihdamı) 

(6) Brüt ücret tutarı belirlenirken istihdam 

desteğinden yararlandırılan personele, ilgili 

ay içerisinde asgari geçim indirimi hariç 

olarak yapılan ödeme ile çalışana ait vergi, 

sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik 

kesintileri dikkate alınır. 

(6) Brüt ücret tutarı belirlenirken istihdam 

desteğinden yararlandırılan personele, ilgili 

ay içerisinde yapılan ödeme ile çalışana ait 

vergi, sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik 

kesintileri dikkate alınır. 

MADDE 39/16 

(Yurt dışı 

fuar/kongre/konferans/seminer 

milli katılım desteği) 

(16) Fiziki ortamda düzenlenecek 

etkinliklerde, organizasyonun başlangıç 

tarihinden en fazla 3 (üç) gün önceki ve 

faaliyetin bitiş tarihinden en fazla 3 (üç) 

gün sonraki ulaşım harcamaları 

desteklenir. Gidiş-dönüş tarihlerinin, söz 

konusu tarihlerden farklı olması halinde 

daha düşük tutarda olan ulaşım 

harcaması esas alınarak desteklenir. 

 

MADDE 40/11 

(Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer  

bireysel katılım desteği) 

(11) Bu madde kapsamında 

gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin 

yabancı dilde ve yurt dışına yönelik 

olarak yapılması zorunludur. 

 

MADDE 43/10 

(Yurt dışı birim desteği) 

(10) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisi, yurt dışı birimine ilişkin destek 

ödeme başvurusuna yönelik belgeleri 

onaylamadan önce ve destek devam ettiği 

sürece her destek yılı bitiminde veya resen 

uygun gördüğü tarihte yerinde inceler. 

“Yerinde İnceleme Formu” nu 

(EK-YDBirimYerindeİnceleme) doldurarak 

değerlendirmesini şirketler için Hizmet 

İhracatçıları Birliği’ne, işbirliği kuruluşları 

için Genel Müdürlüğe iletir. Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisinin olumsuz görüş bildirmeleri 

durumunda ilgili birim destek kapsamından 

çıkarılır. Söz konusu birime ilişkin 

(10) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisi, yurt dışı birimine ilişkin destek 

ödeme başvurusuna yönelik belgeleri 

onaylamadan önce ve destek devam ettiği 

sürece her destek yılında veya resen uygun 

gördüğü tarihte yerinde inceler. “Yerinde 

İnceleme Formu” nu (EK 

YDBirimYerindeİnceleme) doldurarak 

değerlendirmesini şirketler için Hizmet 

İhracatçıları Birliği’ne, işbirliği kuruluşları 

için Genel Müdürlüğe iletir. Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisinin olumsuz görüş bildirmeleri 

durumunda ilgili birim destek kapsamından 

çıkarılır. Söz konusu birime ilişkin bekleyen 
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MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

   

bekleyen destek ödeme başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz ve reddedilir. 

destek ödeme başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz ve reddedilir. 

MADDE 43/11 

(Yurt dışı birim desteği) 

 (11) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki 

şirketin/işbirliği kuruluşunun kuruluş 

tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, 

daha önce organik bağın olmadığı yurt 

dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt 

dışındaki şirketin hisselerinin tamamının 

veya bir bölümünün Türkiye’deki 

şirketin/işbirliği kuruluşunun kuruluş 

tarihinden sonra satın alınması halinde, 

yurt dışı şirketin şirketten/işbirliği 

kuruluşundan sonra kurulmuş olması şartı 

aranmaz. 

MADDE 49/5 

(Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi 

izleme ve değerlendirmesi) 

(5) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisi, Uluslararası Teknoloji 

Pazarlama Ofisine ilişkin destek ödeme 

başvurusuna yönelik belgeleri onaylamadan 

önce ve destek devam ettiği sürece her 

destek yılı bitiminde veya resen uygun 

gördüğü tarihte yerinde inceler. “Yerinde 

İnceleme Formu (EK-

UTPOYerindeİnceleme)”nu KEP üzerinden 

doldurarak değerlendirmesini iletir. Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisinin olumsuz görüş bildirmeleri 

durumunda ilgili ofis destek kapsamından 

çıkarılır. Söz konusu ofise ilişkin bekleyen 

destek ödeme başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz ve reddedilir. 

(5) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisi, Uluslararası Teknoloji Pazarlama 

Ofisine ilişkin destek ödeme başvurusuna 

yönelik belgeleri onaylamadan önce ve 

destek devam ettiği sürece her destek yılında 

veya resen uygun gördüğü tarihte yerinde 

inceler. “Yerinde İnceleme Formu (EK-

UTPOYerindeİnceleme)”nu KEP üzerinden 

doldurarak değerlendirmesini iletir. Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisinin olumsuz görüş bildirmeleri 

durumunda ilgili ofis destek kapsamından 

çıkarılır. Söz konusu ofise ilişkin bekleyen 

destek ödeme başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz ve reddedilir. 

MADDE 50/15 

(E-Turquality Program  

Kapsamına Alınma) 

(15) Bu maddenin beşinci fıkrasında 

belirtilen ön inceleme çalışması bedeli her 

takvim yılı başında bir önceki yılın yıllık 

(15) Bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 

ön inceleme çalışması bedeli her takvim yılı 

başında bir önceki yılın yıllık (Ortalama 
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MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

   

(Ortalama TÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE)/2 

oranında artırılarak güncellenir. 

TÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında 

artırılarak güncellenir. 

MADDE 55/2 

(Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun 

geliştirme desteği)  

(2) Bu madde kapsamında istihdam edilen 

personelin Türkiye'deki  veya denkliği 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 

(dört) yıllık eğitim veren mühendislik 

bölümlerinden mezun olması gerekir. 

Diploma tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl 

içerisinde aşağıda belirtilen mühendislik 

bölümlerinden mezun olan personel için 

destek oranı %70 olarak uygulanır. 

 

(2) Bu madde kapsamında istihdam edilen 

personelin Türkiye'deki  veya denkliği 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 

(dört) yıllık eğitim veren mühendislik 

bölümlerinden mezun olması gerekir. 

Mezuniyet tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl 

içerisinde aşağıda belirtilen mühendislik 

bölümlerinden mezun olan personel için 

destek oranı %70 olarak uygulanır. 

MADDE 68/10 

(Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği) 

(10) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisi, yurt dışı birimine ilişkin destek 

ödeme başvurusuna yönelik belgeleri 

onaylamadan önce ve destek devam ettiği 

sürece her destek yılı bitiminde veya resen 

uygun gördüğü tarihte yerinde inceler. 

“Yerinde İnceleme Formu” nu (EK 

BYYıldızOfisYerindeİnceleme) doldurarak 

değerlendirmesini Hizmet İhracatçıları 

Birliği’ne iletir. Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisinin olumsuz görüş bildirmeleri 

durumunda ilgili birim destek kapsamından 

çıkarılır. Söz konusu birime ilişkin 

bekleyen destek ödeme başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz ve reddedilir. 

(10) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık 

Temsilcisi, yurt dışı birimine ilişkin destek 

ödeme başvurusuna yönelik belgeleri 

onaylamadan önce ve destek devam ettiği 

sürece her destek yılında veya resen uygun 

gördüğü tarihte yerinde inceler. “Yerinde 

İnceleme Formu” nu (EK 

BYYıldızOfisYerindeİnceleme) doldurarak 

değerlendirmesini Hizmet İhracatçıları 

Birliği’ne iletir. Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin 

olumsuz görüş bildirmeleri durumunda ilgili 

birim destek kapsamından çıkarılır. Söz 

konusu birime ilişkin bekleyen destek ödeme 

başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve 

reddedilir. 

MADDE 68/11 

(Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği) 

 (11) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki 

şirketin/işbirliği kuruluşunun kuruluş 

tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, 

daha önce organik bağın olmadığı yurt 
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MADDE NO MEVCUT MADDE YENİ MADDE 

   

dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt 

dışındaki şirketin hisselerinin tamamının 

veya bir bölümünün Türkiye’deki 

şirketin/işbirliği kuruluşunun kuruluş 

tarihinden sonra satın alınması halinde, 

yurt dışı şirketin şirketten/işbirliği 

kuruluşundan sonra kurulmuş olması şartı 

aranmaz. 

 

MADDE 83/4 

(Yurt içi/yurt dışı inceleme ve onay 

işlemleri) 

 

(4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından 

onaylanması uygun görülen belgelerin 

üzerine 5447 sayılı “Türkiye Bilişim 

Sektörünün Uluslararasılaşması ve 

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları 

Programı) Hakkında Karar çerçevesinde 

onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, 

imzalanması, isim, soyadı ve tarih 

yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı 

içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç 

sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya 

da son sayfada yer alması ve diğer 

sayfalara ise Ticaret 

Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin 

parafının bulunması yeterlidir. 

 

4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından 

onaylanması uygun görülen belgelerin 

üzerine 5447 sayılı “Türkiye Bilişim 

Sektörünün Uluslararasılaşması ve 

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) 

Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” 

şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, 

soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla 

sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin 

kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk 

ya da son sayfada yer alması ve diğer 

sayfalara ise Ticaret 

Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin 

parafının bulunması yeterlidir. Belgelerin  

elektronik ortamda imzalanarak KEP 

üzerinden iletilmesi halinde fiziki 

paraf/imza şartı aranmaz. 

 


