
TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(2008/2 sayılı Tebliğ) 

 
            Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini 
teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin 
gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt 
dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan 
karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 
tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul 
ve Esasları düzenlenmiştir. 
 
 

 Yetkili Kuruluş  : Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 Başvuru Mercii  : İhracatçı Birlikleri  
 Yararlanan Firmalar   : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler 
                                                   ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri  
 Destek Süresi        : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri:   
                                             en fazla 4 yıl 
            Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri:   
                                                 Proje bazında  
 Destek Oranı       : % 50 

 
Desteğin Kapsamı 
 
I. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi 
 

 Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama 
vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 
ABD Doları 

 

 Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen 
birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol 
vb.); 
- Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000   

      ABD Doları, 
       - Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık 
     giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 
     200.000 ABD Doları,  
           

 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları 
ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 
oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları, 

 

 İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık 
en fazla 150.000 ABD Doları, 

 
 



 Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite 
kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve 
trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın 
alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket 
kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, 
maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet 
avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları 
danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak 
Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende 
Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya 
kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-
güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve 
idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı 
harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları 

desteklenmektedir. 
 
II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi 
 

 Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama 
vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 
ABD Doları, 

 

 Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen 
birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol 
vb.); 
- Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 

      ABD Doları, 
       - Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık 
     giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 
     100.000 ABD Doları,  
           

 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları 
ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 
oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 

 

 İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık 
en fazla 200.000 ABD Doları, 

 
 

 Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite 
kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve 
trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın 
alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket 
kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, 
maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet 
avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları 



danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak 
Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende 
Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya 
kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-
güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve 
idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı 
harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları 

desteklenmektedir. 
 
III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi 
 

 Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım 
giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik 
danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin 
harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları 
tutarında desteklenir. 

 


