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DESTEK İÇERİĞİ

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin 

 Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, 

 Alet-teçhizat-yazılım ve 

 İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri

3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 9.047.000 TL’ye kadar desteklenir.
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ŞARTLAR

 Bir şirket en fazla bir projesi için tasarım ve ürün geliştirme projesi desteğinden faydalanabilir.

 Destek kapsamına alınma başvurusunun Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla en az 1 yıl önce ihracat 
gerçekleştirmiş sınai ve ticari faaliyette bulunma şartı getirilmiştir

 Yıllık verilecek destek tutarı, şirketin yıllık ihracatının yarısından fazla olamaz. İhracatın bu şirketle 
organik bağı olan şirket veya aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirketi vasıtasıyla yapılması 
mümkündür.
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DESTEK KAPSAMINA ALINMA BAŞVURUSU

 Bu genelge kapsamındaki destek unsurlarından yararlanmak için Bakanlığa DYS üzerinden başvurulur.

 Bakanlıkça yapılacak ön inceleme sırasında şirketler aşağıdaki hususlar kapsamında değerlendirilir:

a) Mevcut tasarım ve ihracat kapasitesi ile bu kapasiteyi geliştirme potansiyeli, 

b) Birim ihraç fiyatını artırma potansiyeli, 

c) Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi, 

ç) Proje ekibinin niteliği, 

d) Proje bütçesinin şirket mali yapısına/üretim kapasitesine uygunluğu, 

e) Projenin tasarım ve ürün geliştirme altyapısı kurulması/geliştirilmesi ile doğrudan ilgili olup olmadığı
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DESTEK KAPSAMINA ALINMA BAŞVURUSU

 Ön inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Bakanlık başvuru sahibi şirketin projesinin destek kapsamına 
alınıp alınmadığını belirler. 

 Şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projesinin destek kapsamına alınma başvurusuna ilişkin Bakanlıkça bildirilen 
eksiklikleri 3 ay içerisinde tamamlamamaları veya projenin destek kapsamına alınmasının uygun görülmemesi 
hallerinde, Bakanlığın DYS üzerinden şirkete ret bildirimi tarihinden itibaren 6 ay sonra yeniden müracaatta 
bulunabilir. 
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DESTEK İÇERİĞİ
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DESTEK KALEMİ ESKİ LİMİT
YENİ LİMİT 

(proje başına)
DESTEK ORANI

İstihdam 1.000.000 $ 5.429.000 TL

%50
Alet-teçhizat-
yazılım

250.000 $ 2.714.000 TL

İnternet sitesi 
üyeliği

150.000 $ 904.000 TL



İSTİHDAM DESTEĞİ
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Tasarım ve ürün geliştirme projeleri için istihdam edilen

 Tasarımcı

 Modelist

 Mühendisin brüt maaşları desteklenir.

Her durumda projede ilgili yıl istihdam bütçesinin yarısını aşamaz.



İSTİHDAM DESTEĞİ
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Üniversitelerin endüstriyel 
tasarım veya moda tasarımı ile 

ilgili bölümlerinde yükseköğrenim 
görmek

TASARIMCI

Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan 
tekstil/konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi 
için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne 
uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve 

numune dikiminin yapılmasını takip eden, 
yüksekokul veya meslek liselerinin ilgili 

bölümlerinden mezun olmak

MODELİST

Mühendislik bölümlerinden lisans 
derecesi ile mezun olmak

MÜHENDİS



İSTİHDAM DESTEĞİ
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 Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklar ile idari pozisyonlarda görev alan personelin istihdam gideri desteklenmez.

 İşveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri brüt maaş kapsamında 
değerlendirilmez.

 Başka kamu kurum veya kuruluşunca sağlanan ve brüt maaşa etki eden diğer destek uygulamalarından yararlanan 
şirketler istihdam desteğinden yararlandırılmaz.



İSTİHDAM DESTEĞİ
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 Proje kapsamında istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaş giderleri aynı anda 
azami 10 kişi için en fazla desteklenir.

 Başvurunun Bakanlığa iletildiği tarih itibarıyla geriye dönük en fazla 6 aya süreyle şirkette çalışmakta 
olan personel yeni istihdam olarak kabul edilir kuralı genelgeye eklenmiştir.



ALET-TEÇHİZAT-YAZILIM DESTEĞİ

 Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin; Ek 2’de
belirtilen alet, teçhizat, malzemelerden Bakanlıkça uygun görülerek proje
kapsamında onaylananların satın alma giderleri desteklenir.

 İkinci el satın almalar destek kapsamında değildir.

 İlgili alet-teçhizat-yazılım yalnızca tasarım departmanında ve numune
üretiminde kullanılmalıdır. Seri üretime yönelik alınanlar desteklenmez.
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ALET-TEÇHİZAT-YAZILIM DESTEĞİ

 Ek 2’de belirtilen tasarım/ürün geliştirme süreçlerine ilişkin yazılım 
ürünleri ile söz konusu ürünlerin üst versiyonlarından Bakanlıkça uygun 
görülerek proje kapsamında onaylananların satın alma ve kiralama 
giderleriyle lisansları, veri tabanı, işletim sistemleri ve bunların yıllık 
bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi 
ve idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı 
harcamaları desteklenir.
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İNTERNET SİTESİ ÜYELİĞİ GİDERLERİ DESTEĞİ

 Nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin 
yer aldığı internet sitesi üyelikleri ve yenilenmesine ilişkin giderleri 
desteklenir.
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PROJE BÜTÇESİVE REVİZYON

 Proje kapsamındaki destek kalemleri için her yılın, ilgili destek kalemine ilişkin şirket tarafından DYS’de belirtilen ve 
Bakanlık tarafından onaylanan bütçe limitleri esas alınır.  Şirket, bütçede yer alan ilgili yıl destek kalemine ait 
bütçenin yarısından fazla destek alamaz.

 Şirket, en az 6 aylık sürelerle destek süresi boyunca en fazla 3 kez revize başvurusunda bulunabilir. 

 Destek süresinin ilk 6 ay ve son 6 ayında revize başvurusu yapılamaz.
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REVİZYON GEREKTİRMEYEN HALLER

 Proje kapsamındaki destek kalemleri için her yılın, ilgili destek kalemine ilişkin tahmini bütçe üst limiti aşılmamak 
ve rayice uygun olma şartıyla;

 Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamına ilişkin yapılan kişi/sayı değişiklikleri, 

 İlgili proje yılı için belirtilen türdeki alet/teçhizat/malzeme/yazılım ürünlerinin model, sürüm ve birim fiyatında 
oluşan değişiklikler,

 İnternet sitesi üyeliğine ilişkin değişiklikler proje revizyonunu gerektirmez.

 Projeye ilişkin tüm hususlardaki değişiklikler revizyona tabidir.
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EK SÜRE BAŞVURUSU

 Destek süresinin bitiminde Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde proje, limitler dahilinde 2 yıl daha 
uzatılabilir. 

 Destek süresinin uzatılması talebi şirket tarafından destek süresinin bitimini takip eden 3 ay içerisinde DYS 
üzerinden iletilir.

 Ek süre boyunca ilk ve son 6 ay olmamak üzere bir kez revize başvurusunda bulunulabilir.

25.01.2023İTKİB, DEVLET YARDIMLARI ŞUBESI 16



DESTEK BAŞVURUSU

 Şirketlerin destek ödemesinden yararlanabilmesi için Ek 1’de belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden 
itibaren en geç 6 ay içerisinde incelemeci kuruluşa DYS üzerinden başvurması gerekir.

 Bakanlık veya incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde DYS üzerinden iletilmesi talep edilen 
eksik bilgi/belgelerin;  şirkete bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanması gerekir.

 Eksik tamamlama süresinin bitimini müteakip, incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde ilk eksik 
bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi/belgelerin bulunması halinde, incelemeci kuruluş Bakanlığın uygun görüşünü 
alarak söz konusu eksik bilgi/belgenin tamamlanmasını teminen 1 defaya mahsus üç aya kadar ilave süre verebilir.
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ÖDEME ESASLARI

 Şirketlerin destek ödemesinden yararlanabilmesi için ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir.

 Çek ile yapılan ödemelerde hesap ekstresinin veya ödeme dekontunun ibrazı zorunlu olup; süre, çekin ödendiğini 
gösterir banka hesap dökümündeki ödeme tarihi esas alınarak hesaplanır. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan 
ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

 Ödemenin şirkete ait kredi veya hesap kartı ile peşin veya taksitle yapılması durumunda sunulacak kredi kartı 
ekstresi veya hesap bildirim cetvelinin aslı veya banka onaylı nüshası olmalıdır. Kredi veya hesap kartı ile yapılan 
ödemelerde ödeme tarihi kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinde belirtilen işlem tarihidir.
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YURT DIŞINDA DÜZENLENEN BELGELER

 Şirketler tarafından yapılan destek başvurularında sunulması gereken ve yurt dışında düzenlenmiş olan tüm 
belgeler, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkedeki Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayına tabidir. Bu belgeler, ilgili 
incelemeci kuruluş tarafından DYS üzerinden belgelerin düzenlendiği yerde görevlendirilmiş Bakanlık yurt dışı 
temsilcisinin onayına sunulur. 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme 
projesi uygun görülen şirket yıllık izleme ve değerlendirmeye ilişkin gerekli bilgileri DYS’ye yükler.

 Şirket proje süresince yılda bir kez Bakanlıkça yerinde incelenir ve projeye ilişkin performans değerlendirme 
raporu hazırlanır.

 Hazırlanan rapor uyarınca şirket destek kapsamından çıkarılabilir. 

 İlgili yılın harcamalarına ilişkin destek ödemesi, önceki yılın performans değerlendirme çalışması olumlu 
sonuçlandığında yapılabilir.

 Şirketin yükümlülükleri (destek süresi içinde kiraya verilmemesi, satılmaması, tasarım departmanında 
kullanılması/istihdam edilmesi) tüm performans değerlendirme çalışmaları tamamlanana kadar devam eder.
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DİĞER HUSUSLAR

 Harcama belgelerinin rayice uygunluğu konusundaki değerlendirme, yurt dışında düzenlenen belgelerde Bakanlık 
yurt dışı temsilcisi, yurt içinde düzenlenen belgelerde ise incelemeci kuruluş tarafından yapılır. 

 Rayice uygun olmadığı tespit edilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 
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İRTİBAT

Devlet Yardımları Şubesi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Tel         : 212 454 02 00 

Faks       : 212 454 02 01

E-posta  : devyardim@itkib.org.tr

Web      : www.itkib.org.tr

Adres     : Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 6. Kat 

Yenibosna / Bahçelievler  İSTANBUL
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