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Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması 
ve yaygınlaştırılmasını teminen

 Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği
kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam,
pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt
dışında açacakları birimlere ilişkin giderler,

 Şirketlerin yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli
ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün
geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

AMAÇ
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KİMLER YARARLANABİLİR?

İşbirliği Kuruluşları

Tasarımcı Şirketler

Tasarım Ofisleri

Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde 

kurulmuş şirketler – Tasarım 
ve Ürün Geliştirme Projesi
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İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

DESTEK KAPSAMINA ALINMA-DESTEK KONULARI

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

Faaliyet 
bazlı ve 
bütçe 
içeren 

projeler ile 
DYS 

üzerinden 
Bakanlığa 
müracaat 

edilir.

Tasarım yarışmalarında dereceye giren (yıllık en fazla 60 
adet) tasarımcının yurt dışındaki eğitim giderlerinin 

tamamı ile aylık 1.500 ABD $’ını aşmamak kaydıyla yaşam 
giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri 

harcamalar en fazla iki (2) yıl süresince desteklenir.

*Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, 

* Sergi, bienal, tasarım fuarı; 

* Tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları 

* Tanıtım, marka-promosyon ajansı, stratejik 
danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama 

faaliyetleri

%50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 
ABD Doları tutarında desteklenir.
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TASARIMCI ŞİRKETLERİ VE TASARIM OFİSLERİ

DESTEK KAPSAMINA ALINMA

TASARIMCI ŞİRKETLER

TASARIM OFİSLERİ

Ön koşul: 
Tasarımcının şirkete 

ortak olması

Bakanlık tarafından 
yapılan inceleme 

neticesinde kapsama 
alınıp alınmadığı 
firmaya bildirilir.

Kapsama alınma başvurusu 
DYS üzerinden Ticaret 

Bakanlığı’na yapılır.

Stratejik planlama (İş planları)

Marka yönetimi

Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi

Tasarım ve süreç yönetimi

Organizasyon ve insan kaynakları
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DESTEK KAPSAMINA ALINMA

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME 
PROJELERİ

Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uyarınca 

kurulmuş sınai ve ticari 
şirketler

Bakanlık tarafından 
yapılan değerlendirme 

ve yerinde inceleme 
ziyareti sonrasında  

neticesinde projenin 
onaylanıp 

onaylanmadığı 
firmaya bildirilir.

Tasarım ve ürün geliştirme 
projesi/proje formu DYS üzerinden 

Ticaret Bakanlığı’na yapılır.

Mevcut tasarım yetkinliği ve geliştirme potansiyeli

Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi

Proje ekibinin niteliği

Proje bütçesinin firma mali yapısına uygunluğu

Projenin tasarım ve ürün geliştirmeyle 
doğrudan ilgili olup olmadığı 
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DESTEĞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

Destek Başlangıcı: Ticaret Bakanlığı 
tarafından kapsama alınma/onaylanma 

tarihidir. 

Destek Süresi

İşbirliği Kuruluşu

Uygun görülen proje 
süresi kadar

Destek Süresi 

Tasarımcı 
Şirket/Tasarım 

Ofisleri

(Destek kapsamına 
alındığı tarih 

itibariyle) dört (4) yıl

Destek Süresi

Tasarım ve Ürün 
Geliştirme Projesi

(Destek kapsamına 
alındığı tarih 

itibariyle) üç (3) yıl

(Uygun görülmesi 
halinde iki (2) yıl 

uzatma
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TASARIM ŞİRKETLERİ

 Yurt dışına yönelik olarak
gerçekleştirilen ve Ek-9’da
belirtilen tanıtım harcamaları

 Yurt dışı birimlerinin
 Kurulum/dekorasyon giderleri

ve konsept mimari çalışmaları
 Brüt kira ve kiralamaya dair

danışmanlık giderleri ile
vergi/resim/harç giderleri

 Patent, faydalı model ve
endt. tasarım tescili ile markalarının
yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi
ve korunması

DESTEK KONULARI

Yıllık 100.000 $

Yıllık 300.000 $

Yıllık 200.000 $

Yıllık 50.000 $
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TASARIM ŞİRKETLERİ

 İstihdam edilen tasarımcılar ile
modelistlerin brüt ücretleri

 Uluslararası pazarlarda rekabet
avantajını arttırmak üzere
EK-10’da yer alan danışmanlık
harcamaları

DESTEK KONULARI

Yıllık 150.000 $

Yıllık 200.000 $
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TASARIM OFİSLERİ

 Yurt dışına yönelik olarak
gerçekleştirilen ve EK-9’da belirtilen
tanıtım harcamaları

 Yurt dışı birimlerinin;
 Kurulum/dekorasyon giderleri
ve konsept mimari çalışmaları

 Brüt kira ve kiralamaya dair
danışmanlık giderleri ile
vergi/resim/harç giderleri

 Patent, faydalı model ve
endt. tasarım tescili ile markalarının
yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi
ve korunması

DESTEK KONULARI

Yıllık 50.000 $

Yıllık 150.000 $

Yıllık 100.000 $

Yıllık 50.000 $
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TASARIM OFİSLERİ

 İstihdam edilen tasarımcılar ile
modelistlerin brüt ücretleri

 Uluslararası pazarlarda rekabet
avantajını arttırmak üzere EK-10’da
yeralan danışmanlık harcamaları

DESTEK KONULARI

Yıllık 200.000 $

Yıllık 100.000 $
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TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ

 İstihdam edilen tasarımcı ile
modelist ve mühendislerin brüt ücretleri

 Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım
giderleri (Genelge eki Ek-3te yer alan)

 Seyahat ve web sitesi üyelik giderleri

DESTEK KONULARI

Toplam 1.000.000 

Toplam 250.000 

Toplam 150.000 
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BAŞVURU YÖNTEMİ

* 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar onaylanan ve destek süresi 
devam eden tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin tüm başvurular

* 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar destek kapsamına alınma 
başvurusu yapılan tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin tüm 

başvurular

-* 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar onaylanan ve destek süresi 
devam eden tasarım ofisi/tasarımcı şirket ile ilgili tüm başvurular

Destek başvurularını KEP adresleri aracılığıyla üyesi oldukları İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliği KEP adresine (oaib@hs01.kep.tr)  

gönderecektir/göndermeye devam edecektir.
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BAŞVURU YÖNTEMİ

2008/2 sayılı Tebliğ kapsamında 31.12.2020 
tarihi (bu tarih dahil) öncesinde herhangi 
bir onaylı projesi ya da proje başvurusu 

olmayan firmalar/işbirliği kuruluşları

Destek başvurularını Destek Yönetim Sistemi 
(DYS) üzerinden İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği’ne gönderecektir.
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BAŞVURU VE ÖDEME

Destek türüne göre zorunlu tutulan harcama belgelerinin herhangi
birinin destek başvurusu esnasında ibraz edilmemesi halinde, söz
konusu harcama başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Genelgede belirtilen harcama belgeleri (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık
Temsilcisi onaylı belgeler dahil), “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak tasarımcı
şirketler ile tasarım ofisleri tarafından en geç on iki (12) ay ve şirketler tarafından
en geç altı (6) ay içinde üyesi oldukları İBGS’ye, işbirliği kuruluşları tarafından en
geç altı (6) ay içinde ilgili İBGS’ye ibraz edilir.

Destek başvurularının değerlendirilmesi için 



TEŞEKKÜR  EDERİZ

OAİB 

DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ
Tel: 0 312 447 27 40 – 140/186/155/215


