
YURT DIŞI BİRİM,MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6) 

ÖZET TABLO 
 

 

 
DESTEK TÜRÜ 

 

 
DESTEK İÇERİĞİ 

 

 
DESTEKLEME ŞARTI 

 

 
DESTEK ORANI 

 

 
DESTEK MİKTARI 

 

DESTEK 

SÜRESİ 

EVRAK 

TESLİM 

SÜRESİ 

Mağaza Kirası Ortak alan ve işletme giderlerinden, 

kamusal giderlerden(elektrik, su..vb. 

ödemeler) 

arındırılmış ,YURT DIŞI MAĞAZA kirası 

(NET KİRA) 

Yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki 

şirket arasında organik bağın olması 

Sadece Türkiye'de üretilen ürünlerin ve Türk 

markalarının pazarlanması 

Kiraya veren ve kiralayan arasında bağ 

bulunmaması 

 
Sınai ve Ticari şirketler: 50% 

Ticari şirketler: 40% 

Hedef Ülkeler : + 10% 

25 birim 

Sınai ve Ticari şirketler: 

Yıllık 120.000 USD 

Ticari Şirketler: Yıllık 

100.000 USD 

Her ülke için 4 Yıl 

(İlgili ülkedeki ilk birimin ilk 

kira ödemesi ayı itibarı ile 

başlar) 

6 Ay 

Ofis,Showroom, 

Depo,Reyon 

Kiraları 

Ortak alan ve işletme giderlerinden, 

kamusal giderlerden(elektrik, su..vb. 

ödemeler) 

arındırılmış ,YURT DIŞI BİRİM kirası (NET 

KİRA) 

Yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki 

şirket arasında organik bağın olması 

Sadece Türkiye'de üretilen ürünlerin ve Türk 

markalarının pazarlanması 

Kiraya veren ve kiralayan arasında bağ 

bulunmaması 

 
Sınai ve Ticari şirketler: 50% 

Ticari şirketler: 40% 

Hedef Ülkeler : + 10% 

25 birim 

Sınai ve Ticari 

şirketler: Yıllık 100.000USD 

Ticari Şirketler: Yıllık 75.000 

USD 

Her ülke için 4 Yıl 

(İlgili ülkedeki ilk birimin ilk 

kira ödemesi ayı itibarı ile 

başlar) 

6 Ay 

Yurt Dışı Tanıtım 

Faaliyetleri 

(Y.dışı Birimi 

Olanlar için) 

EK-10'da detaylı düzenlenmiş;TV& Radyo, 

internet, basılı tanıtım, açık hava reklamları, 

özel tanıtım etkinlikleri, sponsorluk, tanıtım 

filmleri ile toplu e-posta, sms & mms 

gönderimleri, sosyal medya reklamları 

Destek Kapsamında 

Yurt dışı biriminin olması 

(Kira desteği alınan birimin olduğu ülke dışındaki 

ülkelerde tanıtım yapabilmek için ilgili ülkede 

marka tescil başvurusu yapılmış olması) 

60% 

Hedef Ülke : +10%  

Birimin bulunduğu her bir 

ülke için yıllık: 

150.000 USD 

(Birim olmayan ülkeler için, 

marka tescil bazlı, yıllık 

150.000 USD 

4 Yıl 

(Desteğe konu 

olan ilk tanıtım ödemesi 

günü itibarı ile başlar) 

6 Ay 

Yurt Dışı Tanıtım 

Faaliyetleri (Y.dışı 

Birimi Olmayanlar 

için) 

EK-10'da detaylı düzenlenmiş;TV& Radyo, 

internet, basılı tanıtım, açık hava reklamları, 

özel tanıtım etkinlikleri, sponsorluk, tanıtım 

filmleri ile toplu e-posta, sms & mms 

Gönderimleri, sosyal medya reklamları 

Yurt içi ve dışı 

Marka Tescil belgesinin olması (yurt dışı marka 

tescil için başvuru yapılmış olması) / Destek 

kapsamında yurt dışı birimin olmaması 

60% 

Hedef Ülke : +10%  

Yıllık: 250.000 USD 4 Yıl 

(Desteğe konu 

olan ilk tanıtım ödemesi 

günü itibarı ile başlar) 

6 Ay 

Marka Tescil Yurt dışı marka tescili ve 

korunmasına ilişkin giderler 

Yurt içi Marka Tescil belgesinin olması 50% 

Hedef Ülke : +10%  

Yıllık: 50.000 USD 4 Yıl 

(Desteğe konu 

olan ilk marka tescil 

ödemesi günü itibarı ile 

başlar) 

6 Ay 

 

Dikkat Edilecek Hususlar: 
Eksiklik bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde eksikliklerin tamamlanması gerekir.  

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile 

Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Organik bağ koşulları için bkz. 2010/6 sayılı Tebliğ madde 5-2 

Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. 

Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklam,tanıtım,pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmez. 
6 aylık başvuru süresi İBGS kayıtlarına giriş tarihi esas alınarak takip edilir. Ödeme tarihi itibarı ile 6 ay içerisinde başvuru yapılmayan ödemeler geçersizdir. 

Zorunlu belgeler olmadan başvuru yapılamaz. Zorunlu belgeler; kira: sözleşme&ödeme belgesi, tanıtım: sözleşme(10.000 $ üstü)&fatura&ödeme belgesi, marka: fatura&ödeme belgesi 

Yurt dışı birim faaliyetine son verdikten sonra; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1(bir) ay içinde şirket tarafından o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği'ne bildirilir. 

Yurt dışı birimin taşınması durumunda, taşınma tarihi itibarı ile 1(bir) ay içerisinde yeni adresin kira kontratı ve taşınmaya ilişkin bildirim dilekçesi Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği'ne sunulur. 
Yurt içi ve/veya yurt dışı şirket ortaklık yapılarındaki değişmeler, birim kapanışı ve taşınma bildirimleri yazılı olarak yapılır. Yurt içi değişiklikler İBGS'ye bildirilir. 
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