
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

DUYURU: 28.02.2018/11 
  

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA 2011/1 NO.LU TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2018/2) 

 
Kalkınma Bakanlığı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından 22.02.2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında 2011/1 Seri No.lu 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2018/2)” ile; 
 

 Yurtdışındaki şirketlere ait marka alımlarında kullanılan krediler dolayısıyla ödenen 
faizler de destek kapsamına alınmış,  
 

 İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayabilecek olan yurt dışındaki şirketlerin 
alımıyla ilgili faiz desteğinin ise 31.12.2017 sonrasında alınan krediler için de 
uygulanabilmesi sağlanmıştır. 

 
Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir. 
 

I- YURTDIŞI MARKA ALIMLARI İÇİN SAĞLANAN DESTEK: 
 
Yurtdışında yerleşik şirketlere ait olup, kriterleri Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) 
tarafından belirlenecek olan markaların alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin; 
 

 TL cinsi kredilerde 5 puanı,  
 

 Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı  
 

toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir. Destek kapsamına alınan markalara 
ilişkin kriterler henüz yayınlanmamış olup, kısa süre içerisinde “2011/1 sayılı Pazar Araştırması 
ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”de 
düzenleme yapılmak suretiyle sözü edilen kriterlerin belirleneceği anlaşılmaktadır. 
 
Yurtdışı marka alımları için sağlanan faiz desteğinin miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini 
aşamayacak, faiz desteği ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemeleri için geçerli 
olacaktır. 
 



 
 

 

 

Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurtdışında yerleşik şirkete ait markanın 
toplam alım bedelinin azami %50’si esas alınacaktır. Buna göre, alım bedelinin tamamı için kredi 
kullanılması durumunda, kullanılan krediye ilişkin faiz giderleri için sağlanan destek (fiiliyatta) 
yukarıdaki oran ve tutarların yarısı kadar olacaktır.  
 
Bununla birlikte, marka alımına yönelik faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi 
için Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)’ne başvurulması ve ön onay alınması şarttır. 
Onay talebi için gerekli bilgi ve belgeler ise henüz belirlenmemiş olup, bunun için yukarıda 
belirtilen Genelge’nin 9. maddesinde ilave düzenleme yapılacağı tahmin edilmektedir. 
 

II- İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDAKİ ŞİRKETLERİN ALIMINDA KATLANILAN FAİZ 
GİDERLERİ İLE İLGİLİ DESTEKLER SÜREKLİ HALE GETİRİLMİŞTİR: 

 
Mevcut durumda, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak olan yurt dışında 
yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredilere ait faiz giderlerinin; 
 

 TL cinsi kredilerde 5 puanı,  
 

 Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı  
 

toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Söz konusu faiz desteği sadece ileri 
teknolojiye sahip olduğu Bakanlıkça onaylanan yurtdışı şirketlere yönelik alımlar için geçerli 
olup, bunun dışındaki yabancı şirket alımlarında ise faiz desteğinden yararlanılması söz konusu 
olmamaktadır. 
 
Bu kapsamda sağlanan faiz desteği de, (ödenen faizin %50’sinin aşılmaması, en fazla 5 yıl için 
sağlanması, şirket alım değerinin %50’sini geçmemesi ve ön onay alınması gibi) markalar için 
yukarıdaki öngörülen kısıtlamalara tabi bulunmaktadır.  
 
Bununla birlikte, ileri teknolojiye sahip yabancı şirket alımları için öngörülen faiz desteğinin, yurt 
dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31.12.2017 tarihine 
kadar kullanılacak olan krediler için uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştı. 
 
Bu defa, işbu duyuru konusu Tebliğ ile, yukarıda belirtilen süre sınırlaması kaldırılmış ve 
31.12.2017 sonrasında kullanılacak olan aynı mahiyetteki krediler için de faiz desteği 
uygulamasından yararlanılmasına imkan sağlanmıştır.  
 

Saygılarımızla,   


