
DYS DANIŞMANLIK 

   

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen yıllık tutar oranları destek üst limitini yansıtmaktadır. 

FİLM SEKTÖRÜ  
DESTEKLER KAPSAM DESTEK KONULARI DESTEK TUTAR VE ORANLARI 

 
KOMİSYON DESTEĞİ 

 

Acentalara yapılan komisyon ödemeleri 
 
Film yapımlarının ve bilişim sektöründe ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik 

4 yıl süresince 

%50 oranında ve yıllık 100.000$ 

 
YURT DIŞI FUAR/KONGRE/ 

KONFERANS/ SEMİNER/ FESTİVAL/ FİLM 

MARKET KATILIM DESTEKLERİ 

 

 

 
Bireysel Organizasyonların giderleri 

-Katılım Giderleri;Yer kirası, stant, dekorasyon, sigorta, kayıt, nakliye, internet, 

elektrik, temizlik giderleri, 

-Ulaşım Giderleri; 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş ve dönüş ulaşım bedeli desteklenir. 

(Zorunlu yurtiçi ve yurtdışı aktarma ve bağlantı bedelleri de destek kapsamında 

değerlendirilir.) 

 

 
%50 oranında ve etkinlik başına 15.000$ 

 

 
PAZARA GİRİŞ DESTEKLERİ 

 

Filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik dağıtımcı, 

yapımcı veya yurt dışındaki satış acentesi tarafından 

gerçekleştirilen faaliyetler desteklenir 

a)Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri, 

b)Dublaj ve alt yazı giderleri, 

c)Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri, ç) 

Çoğaltım giderleri, 
d)Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri 

%50 oranında ve ülke/ülke grubu 100.000 Dolar (Aynı film 

için en fazla 5 ülke/ülke grubu desteklenir) 

 
(Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımı belgesel 

filmler için oran %70'tir) 

TÜRKİYE'DEKİ FİLM PLATOSU/STÜDYOSU 

KİRA DESTEKLERİ 
Türkiye’de çekilen sadece yabancı filmlerin film 

platosu/stüdyo kirasına ilişkin giderler 

 

Kira Desteği (film platosu/stüdyo işleten şirkete aldığı kiranın %20 si oranında ilave ödeme 

şekilinde yapılır) 

%20 oranında ve film başına 200.000$ 

 
FİLM İÇERİSİNDEKİ REKLAM 

DESTEKLERİ 

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam 

giderleri 

 

Reklamlar (Marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olmalı) %50 oranında ve 100.000 ABD Dolar 

(Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000$ 

geçemez) 

 

ÜRÜN VE HİZMET DESTEKLERİ 

 

Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ait giderler 

Marka/patent bürosu hizmetleri, Danışmanlık, 
Ürünün/hizmetin ilgili ülkedeki tescilden önceki araştırması,İnceleme vb. bütün zorunlu 
giderler (Tescil yenileme giderleri desteklenmez) 

 
 

 

%50 oranında ve yıllık 50.000$  
 

 
 MARKA DESTEKLERİ 

 
 

Yurt içinde tescilli markanın yurt dışı tescil ettirilmesine ait 

giderler 

Marka/patent bürosu hizmetleri, Danışmanlık, Ürünün/hizmetin ilgili 

ülkedeki tescilden önceki araştırması, İnceleme vb. bütün zorunlu 

giderler, 

Markanın Yurt Dışında Korunması (Tescil yenileme giderleri 

desteklenmez) 

 REKLAM, TANITIM VE 

PAZARLAMA DESTEKLERİ 

 

Yurt dışına yönelik yabancı dilde yapılan harcamalar 

Bakanlıkça yayınlanmış "Ek1" Listesinde Tv Ve Radyo, İnternet, Basılı Tanıtım, Açık Hava, 

Özel Tanıtım Giderleri, Diğer Tanıtım/Pazarlama başlıkları altındaki karcamalar 

desteklenmektedir. 

4 yıl süresince 

%60 oranında ve yıllık 400.000 $ 

 
BİRİM KİRA DESTEKLERİ 

 
Yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi giderleri 

Brüt kira (vergi/resim/harç dahil) 

Komisyon harcamaları 

10 birime kadar, 4 yıl süresince 
%60 oranında ve birim başına yıllık 120.000 $ 

 
DANIŞMANLIK DESTEKLERİ 

(Ön Onaya Tabidir) 

 

 
Danışmanlık Desteği 

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı 

pazar yapısı ve pazara giriş konularında firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık 

hizmetleri desteklenir. 

 

%50 oranında yıllık 200.000$ 

 

 
RAPOR VE DANIŞMANLIK DESTEKLERİ 

(Ön Onaya Tabidir) 

 
Rapor 

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri 

izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve 

hukuki raporlar dahil) 

 
 

 

%60 oranında ve yıllık 200.000 $ 
 

Danışmanlık Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetleri (mali ve hukuki danışmanlık dahil) 

 

 

 
 BELGELENDİRME DESTEKLERİ 

-Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata 

uyum sağlanabilmesi,ön tanı merkezi,ofis açılışı ve işletilmesi 

için gereken ve ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj 

sağlayan belge/sertifikalara ilişkin harcamalar 

-Bu belgeler, “Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi (EK-

7B)”nde yer alan belge/sertifikalar ile ön tanı merkezi ya da 

ofis açılışına ve işletilmesine yöneliktir. 

1-Müracaat ve doküman inceleme giderleri,  

2-Belgelendirme tetkik giderleri, 

3-Belge kullanım ücretleri, 

4-l-İlk yıla ait kayıt ücretleri,  

5-Danışmanlık giderleri,  

6-Eğitim giderleri. 

%50 oranında ve belge başına 50.000$ 

(danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için 15.000$ 

desteklenir) 


