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KAPSAM

• İşbu çalışma, 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Pazara Girişte Dijital
Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar’’ kapsamında hazırlanmıştır.

2



3

1. Giriş

• 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin
Desteklenmesi Hakkında Karar’’ (‘’Karar’’) ile e-ticaret ve sanal fuarların faaliyetlerinin desteklenmesi
gündeme gelmiştir. Destekle ilgili açıklamalara başlamadan önce e-ticaret ve sanal fuar tanımlamasının
yapılması uygun olacaktır.

2. E- Ticaret

• İnternet ortamında insanların belirli sistemler üzerinde gerçek veya sanal ürünleri para karşılığında
satın alması işlemi olarak ifade edilebilmektedir. Özetle, ticaretim elektronik versiyonu olarak
tanımlanabilmektedir.
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3. E-Ticaret Araçları ve Muhataplar

• E-Ticarette, normal ticarette olduğu gibi bazı araçlara ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu araçlar ise;
➢ E-Ticareti gerçekleştirebilecek bir elektronik sistem,
➢ E-Ticarette tahsilatlar için elektronik para transfer sistemi,
➢ İyi bir pazarlama stratejisi,

şeklinde sıralanabilmektedir.

• E-Ticaret sisteminde başlıca muhatap kalınacak ve gelir sağlayan kuruluşlar olarak addedilebilecek
kuruluşlar; üreticiler, bankalar, sigorta şirketleri, nakliye ve kargo kuruluşları ve yazılım firmaları
olabilecektir.
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4. Sanal Ticaret Heyeti

• Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik
ortamda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve iş birliği kuruluşları tarafından organize edilmiş
faaliyetlerdir.

5. Sanal Fuar

• Sanal Fuar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sanal fuar alanında hizmet veren web
sitelerinde bir araya gelerek firmaların tanıtımını destekleyen dijital bir organizasyondur. Sanal fuar
kısaca dijital ortamda gerçekleştirilen internet ağı üzerinden katılım sağlayan ve ziyaret edilebilen sanal
ortam olarak ifade edilebilecektir.

• Sanal Fuar’ın amacı, firmaların ürünlerini ve faaliyet alanlarını tanıtmak firmalar arasında ticaret
köprüsünü oluşturmak ve üyeler ile ziyaretçiler arasındaki ticaret iletişimlerini kurmaktır.
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6. Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

• Karar ile Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazara giriş
ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan
karşılanması kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. Sağlanan destekler arasında; e-ticaret sitelerine
bireysel üyelik desteği, sanal ticaret heyeti desteği, sanal fuarlara katılımların desteklenmesi ve sanal
fuar organizasyonu desteği bulunmaktadır. Ek olarak, Karar’da Ticaret Bakanlığı’nın izleme ve
değerlendirme yetkileri ile haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri ile ilgili
müeyyideler düzenlenmiştir.

• Karar’da TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, OSB'ler, endüstri bölgeleri,
teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret
borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler iş birliği kuruluşları
olarak belirlenmiştir.
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7. E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

• Şirketlerin, Karar’ın uygulama usul ve esaslarına ilişkin çıkarılacak genelge (“Genelge”)’deki şartları haiz
ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri %60 oranında
ve e–ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Bu tutar her takvim yılı başında
(TÜFE + Yİ-ÜFE) /2 oranında güncellenecek olup, şirketler bu destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için
ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 (iki) yıl süresince yararlanabilecektir.

• E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği oranı 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik
giderleri için %80 olarak uygulanacaktır.

• Buna göre e-ticaret sitelerine bireysel üyelik destek oranı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar
gerçekleştirilecek üyelik giderleri için yüzde 80 oranında uygulanacak ve bu tarihten sonra destek oranı
yüzde 60'a inecektir.
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8. Sanal Ticaret Heyeti Desteği

• Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti
faaliyetlerine ilişkin Genelge’de belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50 bin ABD Dolarına
kadar desteklenecektir.

9. Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi

• Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal
fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal
fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelge’de belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet
başına 50 bin ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

10. Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

• Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca
düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelge’de belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet
başına 100 bin ABD Dolarına kadar desteklenecektir.
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11. Sonuç

• Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve bakanlıkça onaylanan uluslararası e-ticaret sitelerine
üyelik giderleri % 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına 8 bin TL'ye kadar desteklenecektir.

• Bu destek her takvim yılı başında TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması oranında güncellenecektir. Şirketler, bu
destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl yararlanabilecektir.

• Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin
genelgede belirtilen giderler ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği
haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen
sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet
başına 50 bin Dolara kadar desteklenecektir.

• İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar
organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderlere, %50 oranında ve faaliyet başına 100 bin Dolara
kadar destek verilecektir.



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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