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DAGITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yeni pazarlara açılması, bu

pazarlarda bilinirliğin arttırılarak uluslararası arenada rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla,
yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilecek harcamalar Bakanlığımızca yürütülen destek programları
kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, 2012 yılından bu yana bilişim sektöre verilen destekler,
sektörün ihtiyaçları ve Bakanlığımız ihracat hedefleri doğrultusunda güneellenmiş olup; 5447 sayılı
"Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması Ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı
Hakkında Karar" 2010412022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Karar ile destek kapsamından faydalanan şirketlerin kapsamı bilişim alt sektörlerinin
tamamını içerecek şekilde genişletilerek;

• Yazılım,
• Dijitaloyun,
• Finansal yazılım ve teknolojiler
• Blok zincir yazılım ve teknolojiler

• Yapay zeka, büyük veri,

• Siber güvenlik,
• Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri,
• Telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri,

• Veri merkezi,
• Bilişim hizmetleri,
• Sistem bakım ve destek hizmetleri ve
• Dijital aracılık ve hizmet platformları

gibi potansiyeli olan alt sektörler de kapsama alınmış olup; böylelikle, ihracatın tüm ülke geneline
yayılması hedeflenmiştir.

İlaveten, söz konusu destek modeli ile birlikte Bakanlık tarafından sağlanan tüm bilişim sektörü
destekleri kendi içinde sistematik bir şekilde ele alınmış olup; bu kapsamda;

• İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma destekleri
• İhracatta pazarlama ve pazarda tutundurma destekleri
• Yüksek katma değere yönelik E-Turquality (Bilişimin Yıldızlan) Programı Desteği

ile üç aşamalı, ulaşılması kolay, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir destek programı tasarlanmıştır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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