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AMAÇ

AMAÇ

▪ Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren

şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında

gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal

ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere

ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine

ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.
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TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

Yurt Dışı Birim Kira Giderleri

Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetleri

Yurt Dışı Marka Tescil Giderleri
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TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

A) YURT DIŞI BİRİM KİRA 
GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ
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A-YURT DIŞI BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

YURT DIŞI 
BİRİM

REYON - ÜRÜN 
TEŞHİR 

SERASI/TARLASI

OFİS MAĞAZA

DEPO

SHOWROOM

KİRALANAN 
ARSA
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A-YURT DIŞI BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Yurt dışı birimin 
desteklenebilmesi 

için 

Türkiye’deki ana şirket ile 
organik bağı bulunan yurt 

dışı şirket birim 
kiralayabilir.

Bu durumda, 
destek ödemesi 
yurt dışı ortaklık 

oranına göre 
hesaplanır.

Türkiye’deki ana şirket 
doğrudan yurt dışında 

birim açabilir.



2022

A-YURT DIŞI BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışı şirket 
arasındaki «organik bağ»ın sağlanması için

Şirketin tüzel 
kişilik olarak yurt 
dışındaki şirkete 

ortak olması

Şirketin tüm 
ortaklarının yurt 
dışındaki şirkete 

ortak olması

Şirketin en az % 
51’ine sahip 
ortak veya 

ortaklarının yurt 
dışındaki şirkete 

ortak olması

Şirketin halka açık 
olması halinde,

halka açıklık oranı 
düştükten sonra 
şirketin %51’ine 
sahip ortak ya da 

ortakların yurt 
dışında açılan 
şirkete ortak 

olması
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A-YURT DIŞI BİRİM KİRA GİDERLERİNİN  DESTEKLENMESİ

Şirketler kira giderleri 
desteğinden ülke 
başına dört (4 )yıl 

süresince yararlanır. 

4 yıllık süre ülkedeki ilk 
birimin ilk destek 

ödemesine esas teşkil 
eden kira dönemi 
itibariyle başlar.

Şirketler, kira 
desteğinden en fazla 25 
birim için yararlanabilir.
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A-YURT DIŞI BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Desteklenen Birimin Türü

SINAİ VE TİCARİ ŞİRKET TİCARİ ŞİRKET

ORAN (%)
DESTEK TUTARI ($)
(YILLIK EN FAZLA)

ORAN (%)

DESTEK TUTARI 
($)

(YILLIK EN 
FAZLA)

Mağaza 50% 120.000 $ 40% 100.000 $

Ofis/Depo/Showroom/Reyon/Ürün 
Teşhir Serası-Tarlası/Üzerine Bina 

Yapılmak Üzere Kiralanan Arsa
50% 100.000 $ 40% 75.000 $

Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça 
üreten ve/veya tedarik eden sınai ve 
ticari şirketlerin DEPO ve DEPOLAMA 
(yükleme, boşaltma ve elleçleme) kira 

giderleri

50% 250.000 $ Desteklenmemektedir.

SINAİ VE TİCARİ ŞİRKET

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, kapasite raporu ve yurt içi marka tescil belgesine sahip 
şirketler

TİCARİ ŞİRKETLER

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş ticari faaliyette bulunan şirketler
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A-YURT DIŞI BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde Türkiye’de üretilen ürünlerin 
pazarlanması gerekir.

Kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak 
kullanılmaması gerekir.

Yurt dışı şirketin Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. 

İşletme giderlerinin destek kapsamında bulunmaması nedeniyle, kira desteği için net kira 
tutarı ile işletme giderlerinin kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.



2022

TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

B) YURT DIŞI TANITIM 
GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ



2022

B-YURT DIŞI TANITIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Tanıtım desteğinden 
yararlanabilmek için 

Bu Tebliğ kapsamında 
desteklenen yurt dışı 

birimin bulunması

Yurt içinde tescilli markanın 
tanıtım yapılacak ülkede 
marka tescili veya tescil 

başvurusu bulunması

Şirketler tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süresince 
yararlanır.

4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas 
teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.
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B-YURT DIŞI TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Oran

Destek Miktarı

 (Yıllık Azami-Birimi 

Bulunan Ülke Başına)

Oran Destek Miktarı 

 (Yıllık Azami)

60% 150.000 $ 60% 250.000 $

Desteklenen Yurt Dışı Birimi Bulunan Şirket

Desteklenen Yurt Dışı Birimi Bulunmayan 

Şirketler, Yurt İçi ve Tanıtım Yapacağı 

Ülkede Marka Tescil Belgesine 

Sahip/Başvurusu Bulunan Şirketler
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B-YURT DIŞI TANITIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

TV ve RADYO

TV/Radyo reklamları

TV/Radyo programlarına sponsorluk

İÇ VE DIŞ MEKANLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TANITIM

Elektronik ekranlar

Billboard/pano/tabela

Bina/cephe/duvar/çatı reklamı

Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme

Totem reklamı

BASILI TANITIM

Afiş/Broşür/ El ilanı

Gazete/dergi reklamları

Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme 

Katalog/kartela

DESTEKLENECEK REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ
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B-YURT DIŞI TANITIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

İNTERNET

İnternet ortamında verilen reklamlar

Destek kapsamına alınan yurt dışı birimlerin ya da yurt dışında tescilli markaların 
web sitesi tasarımı

Sosyal medya tasarımı

Online satış sitesi tasarımı

Sosyal medyada verilen reklamlar

Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri

Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/marka tanıtımı

Yabancı dilde hazırlanmış dijital kataloglara ilişkin giderler

B-DESTEKLENECEK REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ
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B-YURT DIŞI TANITIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

B-DESTEKLENECEK REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ

DİĞER TANITIM HARCAMALARI

Toplu e-posta/SMS/MMS

Tanıtım filmi yapımı

Sponsorluk

ÖZEL TANITIM GİDERLERİ

Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına
yapılan ödemeler (listeleme bedeli)

Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı tanıtım malzemeleri

Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) stantlar/soğutucular

Tadım aktivitileri

Defile/show/seminer/konferans düzenleme gideri

3 aya kadar geçici (pop-up) mağazacılık gideri

Halkla ilişkiler (PR) ajansı ücretleri/komisyonları
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TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

C- YURT DIŞI 
MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN 

DESTEKLENMESİ
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C- YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Yurt içi marka tescili 
bulunan markanın

Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin 
marka/patent bürosu hizmet,

danışmanlık giderleri, markanın o 
ülkede başka bir şirket adına tescil 

ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak 
yapılacak araştırma, inceleme, vb. 

bütün zorunlu giderler

Yurt dışında tescil ettirilmiş markaların 
korunmasına ilişkin avukatlık giderleri

%50 oranında yıllık 50.000 $’a kadar 
desteklenir.



2022

C- YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Şirketler marka desteğinden en fazla 4 yıl 
süresince yararlanır.

4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek 
ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin 
tarihinden itibaren başlar.
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BAŞVURU

Destek başvurularının 
değerlendirilmesi için 

Genelgede belirtilen belgelerin (-KEP 
üzerinden yapılan başvurularda-

Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık 
Temsilcisi onaylı belgeler dahil) 

ödeme tarihi itibariyle 6 ay içinde 
gönderilmesi gerekmektedir.
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BAŞVURU YÖNTEMİ-1 (KEP)

*** 31.12.2020 tarihi ve öncesinde 2010/6 
sayılı Tebliğ kapsamındaki bir alt destek (kira, 

tanıtım ya da marka) ile ilgili destek süresi 
başlamış ya da bu alt destek ile ilgili başvuruda 

bulunmuş firmalar: 

Bu (alt) destek ile ilgili 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-2 (DYS)

*** 31.12.2020 tarihi ve öncesinde 2010/6 
sayılı Tebliğ kapsamındaki alt destekler (kira ya 
da tanıtım ya da marka) ile ilgili destek süresi 
başlamamış ya da bu alt desteklerle ile ilgili 

başvuruda bulunmamış firmalar:  

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

Sekreterliği’ne gönderecektir.



TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA 
TEBLİĞ

(2008/2 Sayılı Tebliğ)

2022
Ankara



11 AĞUSTOS 2015

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



11 AĞUSTOS 2015

KİMLER YARARLANABİLİR?

İşbirliği Kuruluşları

Tasarımcı Şirketler

Tasarım Ofisleri

Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde 

kurulmuş şirketler – Tasarım 
ve Ürün Geliştirme Projesi



11 AĞUSTOS 2015

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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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



11 AĞUSTOS 2015

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 
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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DESTEK KONULARI



TASARIMCI ŞİRKETLER TASARIM OFİSLERİ

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

Yıllık 300.000 $ Yıllık 150.000 $

Yurt dışı birimlerinin

Kurulum/dekorasyon giderleri 
ve konsept mimari çalışmaları

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

Yıllık 100.000 $

Yıllık 200.000 $

Yıllık 50.000 $

Yıllık 100.000 $

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

Yıllık 50.000 $ Yıllık 50.000 $

İstihdam edilen tasarımcılar 
ile modelistlerin brüt ücretleri

Yıllık 150.000 $ Yıllık 200.000 $

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

Yıllık 200.000 $ Yıllık 100.000 $



TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ

İstihdam edilen tasarımcı ile 
modelist ve mühendislerin 
brüt ücretleri

Toplam 1.000.000 $

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

Toplam 250.000 $

Seyahat ve web sitesi üyelik 
giderleri

Toplam 150.000 $
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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 Bakanlıkça belirlenen İBGS’ye ibraz edilir.

Destek başvurularının değerlendirilmesi için 
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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.



11 AĞUSTOS 2015

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.



TEŞEKKÜR  EDERİZ
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DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ
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