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 Şirketler 

 

 

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve 

korunmasına ilişkin giderleri, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’ın 4. maddesi 

kapsamında  %50 oranında ve yıllık 750.000 TL'ye kadar desteklenir. 

 

Desteklenen giderler 

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen 

giderleri desteklenir; 

 Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık 

giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin 

olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderler, 

 Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri, 

Önemli bazı hususlar 

 Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince 

yararlanabilir. 

 Yurt dışı marka tescil başvurusunun desteklenebilmesi için yurt dışı marka tescil 

başvurusunun yapılmış olması yeterlidir. 

 Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir. 

 Desteklenecek yurt dışı marka tescil faaliyetlerinde; Türk Malı imajına zarar verecek 

şekilde, ülke menşeini farklı gösteren ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir 

isimlerinin kullanılması durumunda, ilgili giderler destek kapsamında 

değerlendirilmez. 

 Yurt içi tescili ile yurt dışı marka tescil başvurusunun aynı şirket adına olması ve ilk 

tescilin yurt içinde gerçekleşmiş olması gerekir. 

 Destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket ile 

faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir. 

 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 marka tescil desteği için şirketler ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 

gerekli bilgi ve belgelerle birlikte üyesi oldukları incelemeci kuruluşa(İhracatçı Birliği) 

Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurularını yaparlar. 

 

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

hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/yurt-disi-marka-tescil-destegi 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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