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Şirketler 

 

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin; yurt dışı marka 

tescil/yenileme/koruma giderleri yıllık 750.000 TL, pazar araştırması çalışması ve 

raporları yıllık 2.000.000 TL, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 9.000.000 TL, 

birim kira gideri birim başına 5 yıl/yıllık 2.000.000 TL, temel kurulum/konsept mimari 

çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 3.000.000 TL, franchise giderleri birim başına 

en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 2.000.000 TL’ye kadar %50 oranında ve toplamda yıllık 

en fazla 20.000.000 TL’ye kadar desteklenir. 

Destek kapsamına alınmak için başvuruda bulunan şirketin; 

 Çok kanallı zincir mağaza markası adı altında faaliyet gösteren ticaret siciline 

kayıtlı yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunması, 

 Başvuruda bulunulan çok kanallı zincir mağaza markasına ilişkin başvuru tarihi 

itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil 

Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde yurt dışı tescillerinin bulunması,  

 Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce 

yapılmış olması,  

 Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı 

şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı 

olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde 

yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması,  

 Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı 

olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması 

gerekir. 

Bazı Önemli Hususlar 

 Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu destek kapsamına alınmaz. 

 Çok kanallı zincir mağaza destek kapsamına alınan şirketlere yıllık verilecek 

destek tutarı yıllık ihracatının %20’sinden fazla olamaz. 

 Hedef ülkeler listesinde bulunan ülkeler için destek oranına 20 puan ilave edilir. 

 
 

 

Sürekli aktif 

 

 
 

Gerçekleştirilen faaliyete ilişkin harcamanın desteklenmesi için ödeme belgesi 

tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, başvuru belgelerinin ilgili incelemeci 

kuruluşa (üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) ibraz edilmesi gerekir. 

Link: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-

destekleri-hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/cok-kanalli-zincir-magaza-destegi 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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