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TANIMLAR

 Tasarımcı Şirket; Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün
tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

 Tasarım Ofisi; sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan, tasarımcının ortak olduğu ve
bünyesinde en az 3 adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet
göstermekte olan şirketleri ifade eder.
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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) Stratejik planlama (iş planları), 

b) Marka yönetimi, 

c) Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi, 

ç) Tasarım süreç yönetimi (Bilgi sistemleri yönetimi bu kapsamda değerlendirilir), 

d) Organizasyon ve insan kaynakları
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ŞARTLAR

 Tasarımcı şirket/ofis desteklerinden faydalanılabilmesi için şirket hissesinin %50’den fazlasının
tasarımcı/tasarımcılara ait olması gerekir.

 Tasarım ofisi bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan ve tasarımcının ortak olduğu moda tasarım alanında
faaliyet gösteren şirketleri ifade eder.

 Tasarımcı şirket/ofis ortağı olan tasarımcıların en az lisans derecesi ile mezun olması gerekir.

 Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek ifade, sembol, şekil, işaret, ülke, şehir,
bölge isimlerinin kullanılmaması gerekir.
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TASARIMCI ŞİRKET
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DESTEK KALEMİ ESKİ LİMİT YENİ LİMİT
Tanıtım ve yurt dışı fuar 300.000 $ 2.714.500 TL
Konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri 100.000 $ 904.500 TL
Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına dair danışmanlık ve
vergi/resim/harç giderleri 200.000 $ 1.809.500 TL

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları
ile markalarının tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin
giderleri

50.000 $ 452.000 TL

İstihdam 150.000 $ 1.357.000 TL
Danışmanlık 200.000 $ 1.809.500 TL



TASARIM OFİSİ
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DESTEK KALEMİ ESKİ LİMİT YENİ LİMİT
Tanıtım ve yurt dışı fuar 150.000 $ 2.171.500 TL
Konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri 50.000 $ 542.500 TL
Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına dair danışmanlık ve
vergi/resim/harç giderleri 100.000 $ 1.447.500 TL

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları
ile markalarının tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin
giderleri

50.000 $ 542.500 TL

İstihdam 200.000 $ 2.895.500 TL
Danışmanlık 100.000 $ 1.447.500 TL



TANITIM VE YURT DIŞI FUARLARA KATILIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Ek 2’de sayılan tanıtım faaliyetleri desteklenir. Bu çerçevede tanıtım faaliyetleri kapsamında; 

 Ulaşım ve konaklama giderleri,

 Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri, 

 Türkçe yapılan tanıtım harcamaları, 

 Yurt içine yönelik tanıtım harcamaları, 

 Yurt dışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez. 
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TANITIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Tanıtım faaliyetine ilişkin prodüksiyon harcamalarında, tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının sözleşmede 
belirtilmesi gerekmektedir. Tanıtıma ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım faaliyetinin yurt dışında 
yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir.

 Tasarımcı şirket/ofisin marka tescili kendisine veya harcama yetkisi verilen şirketine ait alt markalarının kullanıldığı 
tanıtım faaliyetleri/fuarlara ilişkin destekten faydalanılması için alt marka isim/logosunun destek kapsamındaki 
marka isim/logosu ile birlikte kullanılması gerekir.

 Küresel bir yabancı marka ile gerçekleştirilen birlikte markalama (co-branding) faaliyetleri, küresel markanın 
destek kapsamındaki markanın önüne geçmemesi koşuluyla; iki markanın birleşimi olan yeni ürünlerin tanıtımı, 
ürün içeriğine yönelik tanıtım (ingredient branding), sembolik karakterlerle yapılan tanıtım ile uluslararası örgütler 
tarafından yürütülen sosyal amaçlı kampanyalara yönelik tanıtımlar kapsamında desteklenir.

 Destek kapsamındaki markanın küresel yabancı markanın ana sanayi tedarikçisi/üreticisi olması durumunda co-
branding faaliyetine yönelik harcamaları desteklenmez.
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YURT DIŞI FUARLARA KATILIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Destek kapsamındaki tasarımcı şirket/tasarım ofisinin katılım sağladığı yurt dışı fuarlara ilişkin; fuar katılım; stant 
alanına ilişkin kira, tasarım, dekorasyon, nakliye, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik ve sigorta; fuar katılım 
sözleşmesinde yer alan diğer kalemler; organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetlerine yönelik 
katılım; afiş/broşür/el ilanı; gazete/dergi reklamları; katalog/kartela; elektronik ekran; billboard/pano/tabela; 
bina/cephe/duvar/çatı reklamı; durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme; defile/gösteri/kokteyl; satışa konu olmayan 
ve üzerinde markanın yer aldığı promosyon (tanıtım) malzemeleri ile tanıtım malzemelerinin nakliye giderleri 
desteklenir.
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YURT DIŞI FUARLARA KATILIM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Tasarımcı şirket/tasarım ofisinin, marka tescili kendisine veya harcama yetkisi verilen şirketine ait olan alt 
markalarının kullanıldığı fuarlara ilişkin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen giderlerinin desteklenmesi için, alt 
marka isim/logosunun destek kapsamındaki marka isim/logosu ile birlikte kullanılması gerekir. 

 Tasarımcı şirket/tasarım ofisinin, marka tescili kendisine veya harcama yetkisi verilen şirketine ait olan markalarının 
da kapsamdaki marka ile birlikte fuarda kullanılması halinde destek hesaplaması, kapsamdaki markaların sayısının 
sergilenen toplam marka sayısına oranlanması suretiyle yapılır.
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YURT DIŞI BİRİMLERE İLİŞKİN GİDERLERİN DESTEKLENMESİ

 Tasarımcı şirket/tasarım ofisinin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları yurt dışı 
birimlerine ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları, kurulum/dekorasyon giderleri 
ile anılan yurt dışı birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve hukuki danışmanlık giderleri 
desteklenir. Brüt kira kapsamında zorunlu vergiler dahil temel kira giderleri desteklenir.

 Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenmesi için öncelikle kira giderlerinin destek 
kapsamında olması gerekmektedir. 

 Kurulum/dekorasyon giderleri kapsamında tasarımcı şirket/tasarım ofisinin; marka ve logoyu gösterir tabela, 
kepenk sistemi, kamera güvenlik sistemi, ürünler için güvenlik sistemi, alarm sistemi, yer ve duvar döşemeleri, 
kartonpiyer / alçıpan / boya / badana, ışıklandırma sistemi ve malzemeleri, merkezi, taşınamaz havalandırma 
tertibatı, raf, dolap, vitrin, profil askılık ile montaj/demontaj ve işçilik harcamaları desteklenir.
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YURT DIŞI BİRİMLERE İLİŞKİN GİDERLERİN DESTEKLENMESİ

Yurt dışı birimde, 

a) Destek kapsamındaki tasarımcı şirketin/tasarım ofisinin kendisine ait ancak destek kapsamında olmayan 
markalarının da yer alması durumunda ilgili birim, birimde yer alan marka sayısına göre oranlama yapılarak 
desteklenir. 

b) Destek kapsamındaki tasarımcı şirkete/tasarım ofisine ait olmayan markalar/ürünler var ise ilgili birim 
desteklenmez. 

c) Nihai ürün olarak değerlendirilmeyen hammadde, yarı mamul gibi ürünlerin/markaların yer alması durumunda ilgili 
birim desteklenmez.
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YURT DIŞI BİRİMLERE İLİŞKİN YERİNDE İNCELEME

 Yurt dışı birimlere ilişkin kira giderlerinin desteklenebilmesini teminen, yerinde incelemeye ilişkin değerlendirme 
talebi ilgili incelemeci kuruluş tarafından Bakanlık yurt dışı temsilcisine DYS üzerinden iletilir.

 Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından yerinde inceleme yapılan bir birimin sözleşmesi yenilendiğinde; birim 
adresinde değişiklik yoksa, yeni sözleşmeye ilişkin yerinde inceleme yapılmasına gerek olmaksızın kira harcamaları 
desteklenir.

 Yurt dışı birimde destek kapsamına alınan markalı ürünlerin pazarlanması gerekir. Ticari gereklilikler nedeniyle 
destek kapsamı dışındaki markalara ait tamamlayıcı ürün (aksesuar, yan ürün, yedek parça vb.) niteliğinde ürünlerin 
sınırlı miktarda bulunduğu birimler, tamamlayıcı ürünlerin destek kapsamına alınan markanın önüne 
geçmediklerinin Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından tespiti halinde desteklenir.
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YURT DIŞI BİRİMLERE İLİŞKİN YERİNDE İNCELEME

 Desteklenmekte olan bir yurt dışı birimin kapanması/taşınması veya destek kapsamındaki birime ilişkin 
sözleşmenin tarafı olan harcama yetkisi verilen şirket ile destek kapsamındaki tasarımcı şirket/tasarım ofisinin 
organik bağının sona ermesi durumunda, birimin kapandığı/taşındığı veya organik bağın sona erdiği tarihten 
itibaren 1 ay içerisinde destek kapsamındaki tasarımcı şirket/tasarım ofisi tarafından Bakanlık, incelemeci kuruluş ve 
ilgili Bakanlık yurt dışı temsilcisine 1 ay içerisinde gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir. Söz konusu 
bildirimlerin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler, Kararın “Müeyyide” başlıklı 32 
nci maddesi hükümleri çerçevesinde geri alınır.

 Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından yapılan yerinde incelemede, faaliyetleri bu Genelgenin amaç ve hükümlerine 
uygun bulunmayan yurt dışı birim destek kapsamından çıkarılır ve yurt dışı birime yönelik sonuçlandırılmamış 
destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan yurt dışı birim 
için çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 ay sonra tekrar destek başvurusu yapılabilir.
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PATENT, FAYDALI MODEL, ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ İLE YURT DIŞI 
MARKA TESCİL/YENİLEME/KORUMA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Tasarımcı şirket/tasarım ofisinin destek kapsamındaki markasının; 

a) Yurt dışında tescil ettirilmesi ve tescilin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu 
hizmeti, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak 
yapılacak araştırma, inceleme giderleri), 

b) Yurt dışı tescilinin korunmasına ilişkin avukatlık ve danışmanlık harcamaları desteklenir.
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PATENT, FAYDALI MODEL, ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ İLE YURT DIŞI 
MARKA TESCİL/YENİLEME/KORUMA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Tasarımcı şirket/tasarım ofisinin, 

a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin yurt dışına yönelik yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekleştirilen avukatlık ve danışmanlık harcamaları desteklenir. 

b) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu ürünlere ilişkin destek başvurularının değerlendirilmesi 
için, destek kapsamındaki markanın marka tescil sınıfı ile destek başvurusuna konu ürünün sınıfının aynı olması 
yeterlidir. 

 Bu madde kapsamındaki desteklerin verilebilmesi için tescil başvurularının yapılmış olması yeterlidir. 

 Bu madde kapsamında alınan danışmanlıklara ilişkin giderler ancak resmi tescil başvurusunun gerçekleşmesi halinde 
desteklenir.
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TASARIMCI VE MODELİST İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Tasarımcı şirket/tasarım ofisi ve harcama yetkisi bulunan yurt içinde veya yurt dışında yerleşik şirket tarafından 
istihdam edilen tasarımcıların ve modelistlerin brüt ücretleri desteklenir. 

 Üniversitelerin endüstriyel tasarım veya moda tasarımı ile ilgili bölümlerinde yükseköğrenim görmüş tasarımcılar 
ile tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan 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 modelistlerin istihdam giderleri desteklenir.

 Tasarımcı ortaklara ödenen brüt ücret ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. 

 İstihdam desteğinden yararlandırılan tasarımcı ve modelistlere ilişkin işveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, 
ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri desteklenmez. 
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DANIŞMANLIK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

 Tasarımcı şirket/tasarım ofisinin alacağı Ek 3’te belirtilen danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

 Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında 
değerlendirilmez.

 Bilişim danışmanlığı giderleri kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürün ve hizmetlerinin lisansları, veri 
tabanı, işletim sistemleri ve bunların yıllık bakımgüncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, 
özelleştirilmesi, iyileştirilmesi ve idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları 
destek kapsamındadır. Donanıma ilişkin harcamalar desteklenmez.
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DESTEK BAŞVURUSU

 Bu Genelge kapsamında tasarımcı şirket/tasarım ofisinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için Ek 1’de 
belirtilen belgelerle birlikte ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde incelemeci kuruluşa DYS 
üzerinden başvurulur,

 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.

 Satın alma işlemi yurt içinde, ifası yurt dışında gerçekleştirilen hizmetlere (birimlerin kurulum/dekorasyon 
işlemlerinin yurt dışında yapılması, fuar stantlarının yurt dışında kurulması vb.) yönelik destek başvurularında; Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen 
hizmetler ile yurt içinden temin edilen ve yurt dışına çıkışı gerçekleştirilen tanıtım malzemelerinin giderleri KDV 
hariç desteklenir.
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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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DİĞER HUSUSLAR

 Destek kapsamındaki markaya ilişkin gerçekleştirilen faaliyette Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı 
olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılması halinde söz konusu faaliyete ilişkin 
harcamalar desteklenmez. 

 Destek kapsamına alınan tasarımcı şirket/tasarım ofisi, desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin destek 
süresi içerisinde olması halinde desteklerden yararlandırılır. 

 Tasarımcı şirket/tasarım ofisi, destek kapsamındaki markasının logo/renk/sembollerinde değişiklik olması halinde, 
yeni logosunun bulunduğu yurt içi ve yurt dışı marka tescili veya tescil başvuru belgelerini Bakanlığa ve incelemeci 
kuruluşa sunar.

 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
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