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Bilgilendirme Sunumu



TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve 
markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, 
üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine 
kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, 
kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi 
markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar 
aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi 
amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı 
olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine 
katkıda bulunmak yer alıyor.

*Özet bilgiler içeren bu sunum İMMİB tarafından bilgilendirilme amaçlı hazırlanmıştır. Mevzuatta olabilecek 
değişiklikleri takip etmek başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.



Kimler Yararlanabilir? 

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler. 

Destek Kapsamına Alınma:

Şirketlerin, yukarıda belirtilen destek unsurlarından
yararlanabilmeleri için doğrudan Ekonomi Bakanlığı’na
müracaat etmesi ve ön incelemenin ardından ibraz edilen
Stratejik İş Planlarının Bakanlık tarafından uygun bulunması
gerekmektedir.

Başvuru Öncesi Ön Koşul: 

Müracaat edilen markanın Türkiye’de tescilli olması, yurt 
dışında da ibraz edilecek iş planında belirtilen hedef pazarların 
en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.



DESTEK SÜRESİ

Marka destek programı için: 4 yıl

Turquality destek programı için: 5 yıl



Bu Tebliğ kapsamında hangi faaliyetler desteklenir?

I - Marka Destek Programı

I I - TURQUALITY Destek Programı



I- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi:

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin 
harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurtdışında 
tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

• Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, 
destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak 
gerçekleştirdikleri, EK-1’de belirtilen tanıtım harcamaları,

• Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde 
destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları 
mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti 
veren birimlere ilişkin;
• Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye 

giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal 
araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri

• Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon 
giderleri,



I- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi:

• Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde 
faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı 
(showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde 
destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları 
reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), 
kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin 
brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, 
komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan 
birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki 
danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon 
giderleri,

• Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde 
destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları 
teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç 
dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları 
harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal 
araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin 
kurulum/dekorasyon giderleri



I- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi:

• Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum 
sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve 
işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri 
ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin 
danışmanlık dahil her türlü giderleri

• Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili larak franchise vermeleri 
halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete 
geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin,
• Kurulum/dekorasyon harcamaları

• Kira giderleri 

• Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, 
EK-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler,

• Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek 
kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından 
istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef 
giderleri, aynı anda azami 3 kişi için,

• Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,

desteklenir.



I- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi:

• Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen 
desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki 
markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, 
Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık 
şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası 
çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Şirketlerin bu fıkra 
uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en 
fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 
tarafından belirlenir.



II- Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin 
Desteklenmesi:

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin 
harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının 
yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

• Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum 
sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve 
işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre 
belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir 
işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri,

• TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek 
kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından 
istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef 
giderleri, aynı anda azami 5 kişi için,

• Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan 
ülkelerde, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili 
olarak gerçekleştirdikleri, EK-1’de belirtilen tanıtım harcamaları,



II- Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin 
Desteklenmesi:

• Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, 
TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak;

1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin;
i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, 
anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon 
harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon 
giderleri,

2) Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile 
farklı markaların satıldığı teşhirmekanı (showroom)/büyük mağazalar 
(department store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe 
(shopin shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

i) Brüt Kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, 
anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon 
harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon 
giderleri,

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete 
geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için,

i) Kira giderleri,
ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları,



II- Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin 
Desteklenmesi:

• Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere 
alacakları, EK-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler,

• Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,

desteklenir.

• Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen 
desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve 
ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından 
yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim 
Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Şirketlerin bu fıkra 
uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 
200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.



Ek-1 : Destek Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri-1

RADYO

Radyo programlarına sponsorluk

Radyo reklam yayın telifi

Radyo reklamları

Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonu

İNTERNET
E-ticaret sitelerine üyelik

İnternet ortamında verilen reklamlar

Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi

Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi

Sosyal medyada verilen reklamlar

Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi

Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri

BASILI TANITIM
Afiş

Broşür

El ilanı

Gazete/dergi reklamları

Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer 

alma/reklam verme 

Katalog/kartela

AÇIK HAVA

Açık hava elektronik ekranları

Billboard/pano/tabela

Bina/cephe/duvar/çatı reklamı

Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme

Totem reklamı

FUAR
Fuar katılım bedeli/stant kirası

Stant tasarımı ve dekorasyonu

Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım 

faaliyetleri, fuar kataloğu

Nakliye

Fuar katılımına ilişkin 

ısıtma/elektrik/su/internet/temizlik/güvenlik/sigorta 

giderleri

TV

TV reklamları

TV reklam yayın telifi

TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu

TV programlarına sponsorluk



Ek-1 : Destek Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri-2

ÖZEL TANITIM GİDERLERİ
Defile/show/özel sergi/lansman/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans 

faaliyetleri

Marka promosyon/iletişim/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları

Tadım aktiviteleri

Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) 

standlar/soğutucular

Zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için 

bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)

Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

DİĞER TANITIM GİDERLERİ

Tanıtım filmi yapımı

Sinema reklamı 

Sponsorluk

Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi



Ek-2 : Destek Kapsamında Değerlendirilen Danışmanlık Alanları –
Yönetim Danışmanlığı

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme

Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

Bütçe ve Planlama

Değer Zinciri Yönetimi

Değişiklik Yönetimi Süreci

Depo Analiz

Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi

Gastronomi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Akış Yönetimi Sistemi

İş Ailesi ve Ücret Yönetimi

İş Geliştirme

İş Sürekliliği Yönetimi 

İşletme Sermayesi Yönetimi 

Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması

Kalite Geliştirme

Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması

Karbon Ayak İzi Çalışmaları

Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları

Kriz Yönetimi 

Kurumsal Kimlik Oluşturulması

Kurumsal Yönetişim

Mağaza Açılması ve İşletilmesi

Mağaza Yönetimi

Marka Kimliği

Marka Stratejisi

Marka Yönetimi

Operasyonel Strateji

Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma

Pazara Giriş

Pazar Konumlandırma

Perakende Yönetimi

Proje Yönetimi

Risk Yönetimi

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Stratejik Pazarlama

Stratejik Planlama

Stratejik Şirket Yapılandırılması

Süreç Yönetimi

Şirket Kuruluşu

Şirket Satın Alınması

Tedarik Zinciri Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Üretim Performansının İyileştirilmesi

Üretim Yönetimi



Ek-2 : Destek Kapsamında Değerlendirilen Danışmanlık Alanları –
Bilişim Danışmanlığı

Araç Planlama Sistemleri

Bilgisayarlı Tasarım (CAD)

Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)

Felaket Yönetimi

E-İş Yönetim Sistemi

İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri

İş Zekası Yönetim Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri

Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri

Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri

Mobil Satış ve Takip Sistemleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri

Perakende Yönetimi

Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)

Talep Planlama Sistemleri (DMS)

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

Üretim Optimizasyon Sistemleri

Yönetim Raporlama Sistemleri

Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)



Ek-2 : Destek Kapsamında Değerlendirilen Danışmanlık Alanları –
Tasarım ve Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Tasarım Danışmanlığı

Moda Tasarımı

Endüstriyel Ürün Tasarımı

Ambalaj Tasarımı

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Yurtdışı Pazarlara Yönelik Hukuk Danışmanlığı



Başvuru Esnasında Sunulması Zorunlu Olan Harcama Belgeleri 

DESTEK TÜRÜ SÖZLEŞME FATURA ÖDEME BELGESİ

1 Marka/Patent Tescili  

2 Sertifikasyon  

3 Tasarımcı Maaşı   

4 Tanıtım  

5 Kira  

6 Danışmanlık   

7 Pazar Araştırması   

UUE Madde 32



İlgili web siteleri:

www.turquality.com (Başvuru ve kapsama alınma süreci hakkında detaylı bilgi için)

www.ekonomi.gov.tr (Destek oranları ve ilgili mevzuat için - Web sitesinin «Destekler-
İhracat Destekleri» sekmesinden ulaşılabilir)

http://www.turquality.com/
http://www.ekonomi.gov.tr/

