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T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

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

ÖZET BİLGİ FORMU
1) Kimler Yararlanabilir?
• Türkiye'de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital
oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay
zekâ, 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, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde
faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
Desteğin amacı; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve
uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve
kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı,
pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin
karşılanmasıdır.
Sağlanan Destek
• Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları)
Programı Kararı’nın;
“İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri
(2.Bölüm)” ile “Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma
Aşaması Destekleri (3.Bölüm)” kısmında yer alan desteklerden ilgili tüm bilişim
şirketleri ile işbirliği kuruluşları yararlanabilir.
“E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı (4.Bölüm)” kısmında yer alan
desteklerden ise sadece bu programa girmeye hak kazanan bilişim şirketleri
yararlanabilir.
İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri kısmı
kapsamında sağlanan destekler;
Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin desteklenmesi
Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği
Rapor ve veri analizi desteği
Belgelendirme desteği
Yurt dışı arama desteği
Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara
bireysel üyelik desteği
Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği
Kiralama desteği
Pazara giriş desteği
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi desteği

Son Güncelleme Tarihi: 022/06/2022

www.yatirimadestek.gov.tr

1/2

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Yatırıma Destek Platformu | www.yatirimadestek.gov.tr

T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

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

ÖZET BİLGİ FORMU
Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri kısmı
kapsamında sağlanan destekler;
Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
Ürün yerleştirme desteği
Komisyon desteği
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği
Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
Yurtiçi fuar/kongre/konferans/yarışma/eğitim organizasyonlarının desteklenmesi
Sektörel ticaret ve alım heyetleri destekleri
Yurt dışı birim desteği
Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi desteği

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Destekleri kısmı kapsamında sağlanan
destekler;
Stratejik iş planı desteği
Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil-koruma ve alım desteği
Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği
Kiralama desteği
Pazara giriş desteği
Rapor ve veri analizi desteği
Belgelendirme desteği
Yurt dışı arama ve test desteği
Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
Ürün yerleştirme desteği
Danışmanlık desteği
Komisyon desteği
Yurt dışı ihale desteği
Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği
Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği
Veri merkezi desteği
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği
Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu
alımına yönelik danışmanlık desteği

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Sürekli aktif

4) Başvuru Yeri Neresidir?
Ticaret Bakanlığı
Link: https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/bilisim
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