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İTKİB DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ
tarafından incelemesi yapılan
“Tüm destek dosyaları için tek bir ekrandan ayrıntılı online sorgulama”

Fuar destekleri için daha önce başlatılmış olan Online Sorgulama sistemi geliştirilip
diğer tüm tebliğlerdeki destek dosyaları için uygulamaya alınmıştır. Böylece, Devlet
Yardımları Şubemizce incelenen tüm tebliğlerdeki destek dosyalarının durumları ve
ayrıntıları tek bir sorgu ekranında online olarak görüntülenebilmektedir.

İTKİB Devlet Yardımları Şubesinde 5 farklı Tebliğ’de destek başvuruları kabul edilerek
destek ödemesi yapıyor:
-

Yurtdışı Fuar, 2009/5
Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım, 2010/6
Tasarım Desteği, 2008/2
Pazara Giriş Belgeleri Desteği, 2014/8
Yurtiçi Fuar Desteği, 2014/4

Bu kapsamda; 2016 yılında yaklaşık dört bin dosya incelenerek 80 milyon TL’nin üzerinde
destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Devlet Yardımları Şubemiz; Fuar Destekleri için daha önce geliştirilen ve iş süreçlerini
sadeleştirerek standartlaştıran yeni sistemin tüm tebliğlerle ilgili destek başvurularında
uygulanabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladı. Hayata geçirilen yeni uygulama
ile sadece Fuar Destekleri için değil, Devlet Yardımları Şubesi’nde uygulaması yürütülen tüm
tebliğlere ilişkin gelen başvuruların durumları ve ayrıntıları artık online olarak
sorgulanabilmektedir.

Öncelikli Dosyalar:
Fuar Desteklerinde uygulandığı gibi, diğer tüm destek başvuru dosyalarının kabulünde belirli
bir standart düzen getirilerek, evrak eksiği olmayan, tam başvuruların öncelikli olarak
işleme alınmasına başlanmıştır.
Tüm destek kalemleri için gerekli evrak listeleri standartlaştırılarak yeniden düzenlendi ve
dosya kontrol listeleri oluşturuldu. İnceleme aşamasına geçilebilmesi için gerekli evrakın
dosyada olup olmadığı ilk başvuru esnasında belirleniyor. Eksiği olmayan dosyalar
bekletilmeden detaylı inceleme ve hesaplama aşaması için uzmanlara havale ediliyor.
İnceleme süreci tamamlandıktan sonra eksiği olmayan dosyalar için hakedişler hesaplanarak
dosya sonuçlandırma işlemleri başlatılıyor. Böylece, dosyası tam ve eksiksiz olan firmaların
destek ödemeleri çok daha hızlı sonuçlandırılır hale gelmektedir.
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Haftalık Bildirim: e-posta + sms
Online sorgulama sisteminin haricinde; inceleme işlemleri tamamlanarak hakedişleri
TCMB’ye ve Ekonomi Bakanlığı’na gönderilen dosyalar hakkındaki inceleme tarihi, hakediş
tutarı gibi bilgileri içeren kısa bilgilendirme mesajı, her hafta firma yetkiliklerinin
güncellenen e-posta adreslerine ve cep telefonlarına gönderilmektedir.
Bu amaçla, 2.500’e yakın firma telefonla aranarak bilgileri güncellenmiştir. Bu güncelleme
sayesinde destek başvurusunda bulunmuş olan firmalar için 2.500’e yakın güncel e-posta
adresi ile yaklaşık 1.700 güncel cep telefonu numarası elde edilmiştir.
2017 yılı başından itibaren; Devlet Yardımları Şubemize gelen 780 firmanın 949 adet dosyası
için 1.232 e-posta ile 717 sms gönderilmiştir ve bu kapsamda 23,3 milyon TL destek ödemesi
için TCMB’ye ödeme talimatı verilmiştir.
Online sistemin kullanımının yaygınlaştırılması aşamasında, haftalık e-posta ve sms
gönderimlerine belirli bir süre daha devam edilecektir.

YENİ ONLINE SORGULAMA SİSTEMİ
Devlet Yardımları Şubemize gelen destek başvuruları hakkında üye firmalarımızı anlık olarak
bilgilendirmek, varsa eksiklikleri listeleyip anlık bildirmek, işlemlerin hızlı tamamlanmasını
sağlamak ve sonuçlanan dosyaya ilişkin hakediş tutarları ile TCMB gönderim tarihleri gibi
bilgileri üyelerimizin paylaşımına sunmak amacıyla “Online Sorgulama Sistemi” uygulaması
geliştirilerek tüm devlet destekleri konularını kapsayacak şekilde yeniden uyarlanmıştır.
portal.itkib.org.tr adresinden devlet desteklerini sorgulamak istediğiniz firmanın vergi
numarasını yazarak kayıt olduktan sonra Sorgu ekranında;







Hangi destek türünde başvurusu olduğunu,
Başvurunun hangi aşamada olduğunu,
Hangi uzman tarafından incelendiğini,
Uzmanınıza ait iletişim bilgilerini,
Başvuruda eksik varsa hangi evrakların eksik olduğunu,
Destek ödemesi için TCMB’ye ödeme emri verildi ise hakediş tutarı ve gönderim
tarihleri
anlık olarak görüntülenebilmektedir.
Üyelerimiz, yeni hizmete sunulan sistemle birlikte devlet destekleri sorgulamalarının yanı sıra
tek ekrandan eğitim başvurusu, aidat borcu sorgulama, beyanname sorgulama, fuar ve heyet
başvuruları ve benzeri birçok işlemi de yapabilecektir.
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1.Adım portal.itkib.org.tr adresinden Üye Ol linkine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

2.Adım: Cep telefonunuza gelen geçici şifre ile giriş yaptıktan sonra Devlet Destekleri
Başvurularınızı Sorgulayın linkinden Tebliğ/Konu seçilir ve sonuçlar görüntülenir.
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Örnek-1: Yurtdışı Birim Marka Tanıtım Desteği
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Örnek-2: Fuar
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