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DYS TANIMLAMAVE KULLANICI YETKİLENDİRME 

İŞLEMLERİ 
 

Destek Yönetim Sistemi (DYS), mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile 
Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz 
İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm 
süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir. Yararlanıcıların başvurularını 
iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak 
olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. 

DYS Kayıt (Tanımlama) işlemleri, firmanın üyesi olduğu İBGS tarafından yapılması 
gerekmektedir. Birden fazla İBGS’ye üyeliği olan firmalar için ise, ihracatın ağırlıklı 
olarak geçirildiği İBGS aracılığıyla kayıt yapılır.  
 
DYS kaydı için gerekli olan EK A, EK B (EK B’nin ekleri) ve EK C (EK C’nin ekleri) 
formlarının hazırlanması gerekli olup EK A, EK B ve EK C formlarının imza 
sirkülerinde temsile yetkisi olan (münferit/müşterek) aynı kişiler tarafından 
imzalanmış olması ve beraberinde aşağıda detayı yer alan belgelerin, dilekçe eşliğinde  
KEP üzerinden ilgili İBGS’ye iletilmesi gerekmektedir.  
 
Tanımlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler 
 

• İmza sirküleri, 

•  Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi veya Elektronik 
Ortamda Alınan Ticaret Sicil Belgesi 
 

(Anonim şirketleri için Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklık yapısı bilgisinin yer almadığı 
durumlarda, ortaklık yapısını gösterir Noter Onaylı Karar Defteri, Noter Onaylı 
Hâzirun Cetveli veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınacak Ortaklık Durum/Firma 
Durum Belgesi ibraz edilebilir) 
 

• Vekalet durumu varsa Vekaletname 

•  Kapasite Raporu (Varsa) 
 

• Yetkilendirilmesi talep edilen kişi için (EK C) 
 

 a) Yararlanıcı bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi 
ve Kullanıcının TC Kimlik fotokopisinin sunulması gerekir. (Firma/Kuruluş SGK 
Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü…vb)  
 
b) Yararlanıcı bünyesinde çalışmıyor ise işbu belgenin (EK C) noterde 
onaylatılması ve Kullanıcının TC Kimlik fotokopisinin sunulması gerekir.  
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c) Yararlanıcı Mersis Yetkililerinden biri ise Kimlik Fotokopisi ve SGK belgesi 
aranmaz. Bu bilgi DYS üzerinden otomatik olarak alınır yalnızca EK C 
formunun doldurulması yeterlidir. 

 
d) Yetki başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Yetki Bitiş 

tarihinin, yetkilendiren kişinin imza sirkülerinde yer alan yetki bitiş tarihini ve 
azami 3 yılı geçmemesi esastır. 
 

e) Kullanıcının yetkili olacağı bileşenlerin belirtilmesi gerekmektedir. (İhracat 
Destekler, DİR, VRHİB gibi) 
 

  

 

İlgili eklere https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys adresinden,  
süreç yönetimi için hazırlanan sunum ve klavuzlara 
https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys/destek-yonetim-
sistemi-kilavuzlari adresinden ulaşabilirsiniz.  
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