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KARAR
«TANITIM 
DESTEĞİ»

 Şirketlerce veya şirketin organik bağının bulunduğu yurt dışı
şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili
olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Ek1’de
belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin
giderler %50 oranında 4 yıl süresince desteklenir.

 Tanıtımın yönelik olduğu ülkenin hedef ülkeler listesinde yer
alması halinde destek oranına 20 puan ilave uygulanır.

 Destek başvurusu için ibraz edilmesi gereken belge listesi EK-
2’de yer almaktadır.

 İlk tescili yurt içinde gerçekleşmemiş markalar bu Genelge
kapsamında desteklenmez.

 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.
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TANITIM DESTEĞİ

İTKİB, DEVLET YARDIMLARI ŞUBESI 25.01.2023 2



DESTEKLENEN REKLAM, TANITIM, PAZARLAMA FAALİYETLERİ
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TV VE 
RADYO

İNTERNET

ÖZEL TANITIM 
GİDERLERİVE 

DİĞER TANITIM 
HARCAMALARI

İÇ VE DIŞ 
MEKANLARDA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
TANITIM

BASILI 
TANITIM



TANITIM DESTEĞİ
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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İhracat şartında ilk yıl istisnası kaldırılmıştır. 

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

Tanıtım yapılan medya aracının (internet dahil olmak üzere), birden çok ülkede yayınlanması ya 
da dağıtılması durumunda veya yurt dışı fuarlarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için toplam 
ihracat tutarı esas alınır.

Tanıtım yapılan aracın (internet dahil olmak üzere) birden çok ülkede yayınlanması ya da 
dağıtılması durumunda söz konusu tanıtım giderleri, bu ülkelerden birinde marka tescili/marka 
tescil başvurusu bulunması koşuluyla desteklenir.



TANITIM DESTEĞİ
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Desteklenecek reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri listesine “Web 3 mağaza tasarımı,
kurulumu, aylık hosting giderleri ve bu mağazaların tanıtımı”, “Film/dizi/belgesel/dijital
oyunlarda ürün yerleştirme”, “Sosyal medya etkileyicisi (influencer) aracılığıyla yapılan
tanıtımlar” ile “Yapı bilgi modeli (BIM) objelerinin uluslararası platformda sergilenme
aidatı” eklenmiştir.

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

 Zorunlu belge listesi kaldırılmıştır.

 Ödeme belgelerinde banka onayı aranmamakta olup, sunulan ödeme belgesinin hesap
ekstresi/dökümü veya kredi kartı ekstresi olması halinde ise 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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