MEVZUAT // İhracat Destekleri Hakkında Karar
Sayın Üyemiz,
“İhracat Destekleri Hakkında Karar” 18 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’ de
yayınlanmıştır. Bu Kararla, mevzuata yeni destek türleri eklenirken, ayrıca tüm devlet
yardımları desteklerinin alt mevzuatları birleştirilmiş, böylelikle mevzuatın firmalar ve
kuruluş tarafından etkin kullanılması sağlanmış olacaktır.
Söz konusu Kararda yer alan ana konular aşağıda sıralanmıştır:
1. İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı, Eximbank ve Bakanlığımız ilgili Bölge Müdürlüklerinin
sonuçlandırdığı desteklere ilişkin Tebliğler/Kararlar (tarımsal iade hariç) birleştirilmiştir.
Kararda yer alan desteklenecek giderler ve faaliyetlerin uygulamaya yönelik detayları
genelgeler ile düzenlenecektir.
2. Karara, iki yeni tanım eklenmiştir:
Çok Kanallı Zincir Mağazalar: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere,
fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası
üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi
sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurtiçinde en az 100 fiziksel
perakende mağazası bulunan perakende satış noktaları.
İhracat Konsorsiyumu: Bakanlıkça ihracatçıları örgütlendirmek ve aralarındaki İşbirliğini
yurtdışı pazarlardaki fırsat ve tehditler çerçevesinde geliştirmek suretiyle ihracatı arttırmak,
ihracatçı sektörlerimizin ortak hareket etmelerini ve uzmanlaşma temelinde ölçek
ekonomilerini sağlamak üzere ihracat konsorsiyumu statüsü verilen şirketler.
3. Tüm desteklerde, destek oranı %50 olarak belirlenmiş ve limitler TL olarak düzenlenmiştir
(Pazar araştırması ve pazara giriş desteğinde destek oranı %70’den %50’ye düştüğü
anlaşılmaktadır).
4. Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için destek oranı 20 puan arttırılacak
ve %70 oranında desteklenecektir (Turquality desteğinde de hedef ülkelerde %70 destek
oranı uygulanacaktır. Eskiden Turquality desteğinde hedef ülke uygulaması yoktu).
5. Desteklenen giderlerin hedef ülkelere yönelik Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde de
olması durumunda 5 puan arttırılacak ve %75 oranında desteklenecektir.
6. TL olarak düzenlenen limitler her takvim yılı başında TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında
güncellenecektir.
7. İhracat Destekleri şirketlere yönelik verilen destekler ve İşbirliği kuruluşlarına verilen

destekler olarak ikiye ayrılmıştır.
Şirketlere yönelik verilen desteklere ilişkin olarak:
Şirketlere yönelik verilen yeni destek unsurları:
1. Şirketlere yönelik verilen desteklere “Pazara giriş projesi hazırlama desteği” eklenmiş
olup, bahse konu destek ile şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak odaklı hedef
Pazar, yurtdışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal
stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık
sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında proje başına 200.000TL
‘ye kadar desteklenecektir.
2. Şirketlere yönelik desteklere “Çok kanallı zincir mağaza desteği” eklenmiş olup, bahse
konu destek ile çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurtdışı marka
tescil/yenileme/koruma giderleri 750.000TL/yıllık , pazar araştırması çalışması ve rapor
giderleri 2.000.000/yıllık , tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca 9.000.000TL /yıllık,
birim kira giderleri birim başına 5 yıl süresince 2.000.000TL /yıllık, temel kurulum/konsept
mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 3.000.000TL ile franchise giderleri birim
başına en fazla 2 yıl olmak üzere 2.000.000tl/yıllık %50 oranında ve toplam yıllık en fazla
20.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.
İşbirliği Kuruluşlarına yönelik olarak verilen desteklere ilişkin olarak:
İşbirliği kuruluşlarına yönelik verilen yeni destek unsurları:
1. İşbirliği kuruluşlarına verilen destekler kapsamında ihracat konsorsiyumu desteği başlığı
ile ihracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık imzalayarak; sözleşme konusu malları
küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, Pazar araştırması, rapor
satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında 5 yıl süresince
yıllık 10.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.
2. Pazara giriş raporu desteği ile İş birliği kuruluşlarının yurtdışına yönelik pazara giriş
stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla
satın alınan sektör, ülke, yurtdışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri %50
oranın da ve yıllık 3.000.000TL’ye kadar desteklenecektir.
Yukarıda özetlenen hususların yer aldığı daha geniş bilgiye buradan ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
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