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Şirketler 

 
 Birime bağlı tanıtım:  

 Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında 

gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yurt dışı biriminin 

bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL’ ye kadar desteklenir. 
 

 Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı 

ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım 

ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı 

ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması 

koşuluyla, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir. 

 

 Marka tescile bağlı tanıtım:  

 Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım 

yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış 

şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım 

ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar 

desteklenir. 

 

Destek Kapsamı 

 TV/Radyo, İnternet, Basılı Tanıtım, İç ve Dış Mekânlarda Gerçekleştirilen Tanıtım, Özel 

Tanıtım Giderleri ve Diğer Tanıtım Harcamaları 

 
 

Bazı Önemli Hususlar 

 Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılır. 

 Destekten yararlandırılacak şirketlerin, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce 

kurulmuş olması gerekir. 

 Şirketlere verilecek yıllık destek tutarı yıllık ihracatının yarısından fazla olamaz. 

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

 Hedef sektörler ve hedef ülkeler listesindeki ülke ve sektörler için destek oranına 5 

puan ilave edilir. 

 

 

Sürekli aktif 

 

 
Yurt dışı tanıtım desteği için şirketler, ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 

gerekli bilgi ve belgelerle Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden incelemeci 

kuruluşa(üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği) başvurularını yaparlar. 

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

hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/tanitim-destegi 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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