
5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR
«BİRİM KİRA DESTEĞİ»

 Bu destek kapsamında, şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira 
giderleri desteklenmektedir.

 Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.

 Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

 Yurt dışı birimlerin (mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, ürün teşhir serası/tarlası veya 
reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stant ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa) kira giderleri 
destek kapsamındadır. 

 Destek oranı %50 olarak belirlenmiştir. Hedef ülkelerde gerçekleştirilen kira harcamalarında ise destek 
oranı %70 olarak uygulanacaktır.

 Başvuru sırasında ibraz edilecek belgeler listesi EK-1’de yer almaktadır.
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BİRİM KİRA DESTEĞİ
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt 
dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. 
Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket 

arasında organik bağın olması gerekir.

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

olması gerekir. Destek başvuru tarihi itibarıyla bu 
şartı taşımayan şirketlerin başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz.

Yurtiçi firma, yurtdışı firmadan önce kurulmuş 
olmalıdır. Ancak daha önce ortaklık bulunmayan 
yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt 

dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir 
bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş 

tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı 
şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı 

aranmaz. 



BİRİM KİRA DESTEĞİ
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 İlgili birimde Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.

 Yabancı markalar için fason olarak üretilen ürünlerin faaliyetine ilişkin birimler destek
kapsamında değerlendirilmez.

 Ödeme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde başvuru yapılmalıdır.

 İlgili ülkede 4 yıllık destek süresi sona eren şirketin pazarlamasını yaptığı
ürünler/markalara ilişkin farklı şirketler tarafından aynı ülkede açılan birimler, destek
süresi sona eren şirketin devamı niteliğinde değerlendirilmesi halinde
desteklenmez.
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BİRİM KİRA 
DESTEĞİ
DİKKAT 
EDİLECEK 
HUSUSLAR

 Destek talebine konu birimin bulunduğu ülkeden birimde pazarlanan 
ürünlere ilişkin Türkiye’ye ithalat olması halinde bu birime ilişkin 
giderler desteklenmez.

 İhracat şartında ilk yıl istisnası kaldırılmıştır. 

 Şirketlere verilecek yıllık destek tutarı ilgili ülkeye yapılan yıllık 
ihracatının yarısından fazla olamaz. Destek tutarının hesaplanmasında 
ödeme belgesi tarihine ilişkin yıl ile aynı takvim yılına ait ihracat tutarı 
esas alınır.

 Ödeme belgelerinde banka onayı aranmayacak olup, sunulan ödeme 
belgesinin hesap ekstresi/dökümü veya kredi kartı ekstresi olması 
durumunda banka kaşe imzası aranacaktır.
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İRTİBAT

Devlet Yardımları Şubesi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Tel         : 212 454 02 00 

Faks       : 212 454 02 01

E-posta  : devyardim@itkib.org.tr

Web      : www.itkib.org.tr

Adres     : İTKİB – Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Bina No:3 Dış Ticaret Kompleksi B 
Blok 6. Kat Yenibosna / Bahçelievler 34196 İSTANBUL
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