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TASARIM DESTEĞİ

TEBLİĞ VE GENELGE
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AMAÇ

Tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması için:

❖ Tasarımcı Şirketler/Tasarım Ofislerinin;

 Tanıtım/Pazarlama – Danışmanlık – İstihdam - Kira giderleri 
harcamalarının

❖ Şirketlerin;

Ürün Geliştirme Projelerine ilişkin giderlerinin

DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)’ndan karşılanmasıdır.
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Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik 

yüksek katma değerli ürün 
geliştirmek amacıyla yürütecekleri 

projeler şeklinde tanımlanmıştır.

ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ
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Bir şirketin en fazla bir adet projesi 

desteklenir.

ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ
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DESTEK SÜRECİ

Başvuru •Şirketler proje başvurularını Bakanlığa iletilmek üzere üyesi 
olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne yapar.

İnceleme
•Kabul edilen projeler kapsamında yapılan 

destek harcamalarına ilişkin başvuruları 
İhracatçı Birlikleri inceler.

Ödeme

• Birlikler, uygun görülen destek tutarlarını 
Ticaret Bakanlığı onayına gönderir. Bu 
onayı müteakiben TCMB, firma 
hesabına ödemeyi yapar. 
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BÜTÇE

Şirket tarafından projede belirtilen bütçe 
limitleri esas alınır.

Bütçe limitleri ve projeye ilişkin hususlara 
yönelik en fazla üç kez revize başvurusunda 
bulunabilir.

İlk altı ay revize başvurusu yapılamaz.

İki revize talebi arasında en az altı ay 
olmalıdır.
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Proje Revizyonu Gerektirmeyen 

Durumlar:

 Proje Başvuru Formunun ilgili yılı için şirket tarafından belirtilen 

tahmini bütçe üst limitini aşmamak ve rayice uygun olmak şartıyla;

 a) tasarımcı/modelist/mühendis istihdamına ilişkin yapılan kişi ve sayı 
değişiklikleri, 

 b) Proje Başvuru Formunun ilgili yılı için belirtilen türdeki 

alet/teçhizat/malzeme/yazılım ürünlerinin adet, model, sürüm ve 

birim fiyatında oluşan değişiklikler, 

 c) kişi ve seyahat sayısı, güzergâh, internet sitesi hususlarındaki 

değişiklikler
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Desteğin Başlangıç Tarihi ve Süresi

• BAKANLIK TARAFINDAN DESTEK KAPSAMINA ALINDIĞI 
TARİHTE BAŞLAR.

• DESTEK SÜRESİ ÜÇ YILDIR.*

* YAPILAN DEĞERLENDİRME İLE DESTEK SÜRESİ, LİMİTLER DAHİLİNDE 
OLMAK KAYDIYLA İKİ YIL DAHA UZATILABİLİR.
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DESTEK İÇERİĞİ

İstihdam

Alet – teçhizat – malzeme – yazılım

Web Sitesi ve Seyahat
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İSTİHDAM DESTEĞİ
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri için istihdam edilen

Tasarımcı

Modelist

Mühendis

personelin brüt maaşları:

%50 oranında

En fazla 1.000.000 USD’ına kadar desteklenir.
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Tasarımcı

İlgili mesleki örgüte üye olan

veya
Tasarım ya da tasarımla ilgili 

alanlarda yükseköğrenim görmüş 
Türk* tasarımcıları

* İki yabancı tasarımcı istihdamı istisnası bulunmaktadır.
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Tasarımcı

Tasarımcı tarafından üye olunan ilgili 

mesleki örgütün Bakanlıktan ön onay 
almış olması gerekir.

Moda Tasarımcıları Derneği
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Modelist

Yüksekokul veya meslek liselerinin ilgili 

bölümlerinde mezun

veya
İlgili alanlarda mesleki eğitim görmüş 

kişileri
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Mühendis

Mühendislikle ilgili lisans 

programından mezun 

kişileri ifade etmektedir.
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ALET-TEÇHİZAT-MALZEME-YAZILIM

Tasarım Departmanında kullanılması öngörülen

Alet-teçhizat

Malzeme

Yazılım giderleri

%50 oranında

En fazla 250.000 USD’ına kadar 

desteklenir.
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ALET-TEÇHİZAT-MALZEME-YAZILIM

İlgili ürün Tasarım departmanında 

kullanılmak üzere satın alınmış olmalıdır.

Seri üretimde kullanılmıyor olması şarttır.  

Onaylanmış Bütçede yer almış olmalıdır.

Proje takvimiyle uyumlu olmalıdır.

Ek-3 listesinde yer almalıdır.

16



WEB SİTESİ -SEYAHAT

Web Sitesi

Seyahat harcamaları

%50 oranında

En fazla 150.000 USD’ına kadar 

desteklenir.
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WEB SİTESİ -SEYAHAT

Nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre 

özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı

web sitesi üyelikleri (Örn: WGSN)

 İstihdamı desteklenen personelin ulaşım 

giderleri
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Projeleri uygun görülen şirketlerin destek 

kapsamındaki faaliyetlerine yönelik 

performansları Bakanlık tarafından izlenir.
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Bakanlık, belirtilen faaliyetlerden büyük bir 

bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan 

desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği 

şirketleri her aşamada destek 

kapsamından çıkarabilir veya destek 

oranlarında indirime gidebilir.
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MÜEYYİDE

 Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket 
tarafından satın alınan alet/ teçhizat/malzeme/yazılımın 
tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında kullanıldığı, 
destek süresi içinde satıldığı veya kiraya verildiği, istihdam 
edilen tasarımcı/modelist/mühendisin tasarım ve ürün 
geliştirme departmanı dışında istihdam edildiği tespit 
edilen şirkete sağlanan destek ödemeleri 6183 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu fıkrada 
sayılan fiiller tekrarlandığı halde, şirkete sağlanan ilgili 
destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde geri alınır, destek başvuruları süresiz 
reddedilir ve şirket destek kapsamından çıkarılır.
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MÜEYYİDE

Desteklenen tasarım ve ürün geliştirme 

projeleri; proje süresi boyunca, herhangi 

bir kamu kurumundan başka bir destek 

programı kapsamında destekten 

yararlandırılmazlar.
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MÜEYYİDE

Şirket tarafından yanıltıcı bilgi ve belge 

ibraz edildiğinin tespiti halinde başvurular 

süresiz reddedilir ve şirket destek 

kapsamından çıkarılır.
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