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Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs
(COVID-19) salgını; 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi
olarak ilan edilmiştir. Bu açıdan, ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkeye yayılarak
küresel bir hal alan salgın nedeniyle; başta virüsün etkin olduğu ülkeler olmak üzere tüm
dünyada ticari ve ekonomik hayat olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu süreçte iş yapma
pratikleri ve süreçleri büyük bir değişim geçirmekte olup bu kapsamda sanal ortamda
düzenlenen faaliyetler önem kazanmaktadır.
COVİD-19 salgınının kontrol altına alınabilmesini teminen küresel olarak seyahat
kısıtlamaları uygulanmakta olup bu bağlamda geleneksel fuarlar ile ticaret heyetlerinin iptal
edilmekte olduğu gözlemlenmektedir. Öte yandan, söz konusu faaliyetler teknolojinin
getirdiği imkânlar sayesinde dijital platformlara taşınabilmektedir.
Bu kapsamda, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşların
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve mevcut ihraç pazarlarımızın korunabilmesini
teminen, bu dönemdeki ve salgın sonrası “yeni normal” olarak tanımlanacak dönemdeki ticari
faaliyetlerde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanılması ve dijital pazarlama
yöntemlerinin en etkin şekilde kullanılması gerekmektedir.
Yukarıda maruz hususlar kapsamında hazırlanan 2641 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet
Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar 9.6.2020
tarihli, 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları
Genelgesi ise 2.7.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup söz konusu Karar’a, Genelgeye
ve başvuru belgelerine Bakanlığımız web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.
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Bu itibarla, tarafınızca mezkûr Karar ve Karar’ın Uygulama Usul Esasları Genelgesi
hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek destek başvurularının ülkemiz hizmet sektörleri
ve hizmet ihracatında yakalanan başarının sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz ettiği
değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
EMEL EMİRLİOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.
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