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Şirketler 

 

Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık 

hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Yurt 

dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte 

olması halinde destek limiti 7.500.000 TL’ye kadar çıkarılabilir. 

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin 

alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri 

ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL’ye kadar desteklenir. 

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası 

cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 

30.000.000 TL’ye kadar desteklenir. 

Bazı Önemli Hususlar 

 Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz. 

 Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz 

ödemelerine verilir. 

 Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri 

teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım 

bedelinin azami % 50’si esas alınır. 

 Yurtdışında yerleşik şirkete ait markanın yerleşik olduğu ülkede veya uluslararası 

olarak en az 10 yıldır tescilli olması ve tescilin geçerlilik süresinin devam ediyor 

olması gerekir. 

 Bir şirket en fazla 3 marka için kredi faiz desteğinden yararlanır. 

 Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. 

 

 

Sürekli aktif 

 

 
 

Şirketlerin, ön onay için Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden Ticaret Bakanlığına 

başvuru yapmaları gerekir. Destek ödemesi başvuruları ise ödeme belgesi tarihinden 

itibaren en geç 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile DYS üzerinden Ticaret Bakanlığına/ 

İncelemeci Kuruluşa(Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterlikleri) yapılır. 

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

hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/yurt-disi-sirket-ve-yurt-disinda-yerlesik-sirkete-ait-marka-

alim-destegi 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 
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