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TASARIM DESTEĞİ
l Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların dünyanın
en önde gelen tasarım okullarındaki eğitim masraflarının tamamı
karşılanıyor.
l Tasarım departmanı kurmak isteyenlere 1,4 milyon dolara kadar
proje desteği veriliyor.

TASARIM VE
İHRACAT
DESTEKLERİ

T

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı
bu raporda tasarım ve ihracat desteklerine ilişkin
her türlü detayı bulabilirsiniz. Siz de bu raporla
gücünüzü ve potansiyelinizi artırabilirsiniz.

ASARIM departmanı kurmak
isteyenlere 1,4 milyon dolara
kadar proje desteği verildiğini
biliyor muydunuz? Gemi ve yat
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin
Türkiye’de yerleşik şirketlerden
alacakları tasarım hizmetine ilişkin
giderleri yıllık en fazla 200.000 dolara
kadar yüzde 50 oranında ve 5 yıl

süresince destekleniyor. Yurt dışında
pazar araştırması yapan şirketlerin
ulaşım ve konaklama masraﬂarının
yüzde 70’i karşılanıyor. Bu ve bunun
gibi örneklerin sayısını artırmak
mümkün. Merak ettiğiniz soruların
cevabını Ticaret Bakanlığı’nın sizin
için hazırladığı “Tasarım ve İhracat
Destekleri” bölümünde bulabilirsiniz.

TASARIMCI ŞİRKETLER VE
TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ
l Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin; yurt dışına yönelik
olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, tasarımcı şirketler
için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000
ABD Doları’na kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle destekleniyor.
l Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen
birimler için (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon,
gondol gibi);
l Kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması giderleri
tasarımcı şirketler için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri
için en fazla 50.000 ABD Doları,
l Brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin
danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, tasarımcı
şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en
fazla 100.000 ABD Doları’na kadar, %50 oranında ve yıllık limitlerle
destekleniyor.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET

DESTEK BİLGİ
ÖZET TABLOSU

Tasarım Ofisi

Tanıtım

300.000 $

300.000 $

Yurt Dışı Birimlerin Kurulum/Dekorasyon
ve Konsept Mimari Çalışması

100.000 $

50.000 $

Brüt Kira Harcamaları ve Kiralamaya
İlişkin Danışmanlık ile Vergi/Resim/Harç

200.000 $

100.000 $

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel
Tasarım Tescili ile Markaların
Yurtdışında Tescili ve Korunması
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YILLIK DESTEK ÜST LİMİTLERİ
Tasarımcı Şirketi

50.000 $

İstihdam

150.000 $

200.000 $

İş Yönetimi Danışmanlıkları

200.000 $

100.000 $
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İŞ BİRLİĞİ KURULUŞLARININ
DESTEKLENMESİ

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME
PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

l İş birliği Kuruluşlarının; 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 destekleniyor.
l Düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye
giren yıllık en fazla 60 (altmış) adet tasarımcının,
yurt dışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık
1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak
yaşam giderlerine ilişkin harcamalar en fazla 2
(iki) yıl süresince destekleniyor.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri
Kapsamında;
l İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve
mühendislerin brüt maaşlarının toplam en fazla
1.000.000 ABD Doları,
l Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerinin
toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
l Seyahat ve web sitesi üyeliğine
ilişkin giderlerinin toplam en fazla
150.000 ABD Doları proje bazlı limitlerle %50
oranında destekleniyor.

DESTEK BİLGİ
ÖZET TABLOSU

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE
FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN
DESTEKLENMESİ
l Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren
şirketlerin; Türkiye’de yerleşik şirketlerden
alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri
yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50
oranında ve 5 yıl süresince destekleniyor.
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GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET

PROJE BAZINDA
DESTEK ÜST LIMITLERI

Tasarımcı, Modelist ve Mühendislerin
İstihdam Giderleri

1.000.000 $

Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım
Giderleri

250.000 $

Seyahat ve Web Sitesi Üyeliğine
İlişkin Giderler

150.000 $

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME
PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

ŞİRKETLERİ İHRACAT
İÇİN BİR ARAYA GETİREN
KÜME DESTEĞİ
l UR-GE Desteği ile kümelenme
projelerine 3 milyon dolara kadar
destek veriliyor.
l Şirketlerin UR-GE projeleri
kapsamındaki ihracat, pazar/ürün
analizi eğitimleri ve danışmanlık
hizmetleri ile kurumsal kapasiteleri
güçlendiriliyor.
l Şirketlerin, UR-GE projelerindeki
nokta atışı, hazır paket yurt dışı ticaret
heyeti ve alım heyeti programları ile
yeni pazarları keşfetmesi sağlanıyor.

YURT DIŞI PAZAR
ARAŞTIRMASI YAPMAK
İSTEYENLERE DESTEK
l Yeni pazarlara adım atarken de
şirketlere destek veriliyor.
Yurt dışında pazar araştırması yapan
şirketlerin ulaşım ve konaklama
masraflarının %70’i karşılanıyor.
l Ürünlerine pazar araştırmak için
sektör, ülke, pazar raporu satın alan
veya özel rapor hazırlatan şirketlerin
masraflarının %60’ı 200.000 dolara
kadar destekleniyor.

YURT DIŞI PAZARLARA GİRİŞTE ZORUNLU
BELGELER/TESTLER İÇİN DESTEK
l İhracat gerçekleştirilecek ülkede ihtiyaç duyulan sertifika,
test analiz giderlerine yıllık 250.000 dolara kadar destek veriliyor.

SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ VE
ALIM HEYETLERİNE DESTEK
l İş adamları yurt dışındaki alıcılarla bir araya
getiriliyor. Sektörel ticaret heyetleri 100.000 dolar,
alım heyetleri 75.000 dolara kadar destekleniyor.

KÜRESEL TEDARİK
ZİNCİRLERİNE KATILMAK
İSTEYEN İHRACATÇIMIZA DESTEK
l Küresel ölçekteki şirketlere tedarikçi olmak
isteyen ihracatçıya 1 milyon dolara kadar proje
desteği veriliyor.

l KOBİ düzeyinden küresel marka olma iddiasında
olanlara kadar her seviyedeki ihracatçı terzi usulü
hazırlanmış destek modelleri ile destekleniyor.
l Değişen ihracata, değişen ihracat portföyüne
göre ihracat destek programları geliştirilerek,
dönüştürülüyor.
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FUAR KATILIMLARINA DESTEK
l Yurt dışı fuara katılan şirketlere fuar
başına 360.000 TL’ye kadar destek veriliyor.
l Yurt dışı fuar katılımlarında minimum
belge ve maksimum hızla geri ödeme.
l Yurt içi fuarlara katılan şirketlere yer
kirası ve stand masraflarının yarısı 38.000
TL’ye kadar destekleniyor.

YURT DIŞINDA
MARKALAŞMAYA DESTEK

YURT DIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMAK
İSTEYEN İHRACATÇIMIZA DESTEK

l Markasını uluslararası pazarlara taşımak,
küresel ölçekte marka olmak isteyen şirketlere
TURQUALITY şemsiyesi altında çok kapsamlı ve
üst limitsiz destekler veriliyor.
l Global marka olma iddiasındaki şirketlerin
stratejik iş planları, dünyanın önde gelen
danışmanlık firmalarının gözetiminde hazırlanıyor
ve uygulamaya konuyor.

l Yurt dışında ofis, depo, mağaza, showroom kiralayana yıllık
120.000 dolara kadar kira desteği, 250.000 dolara kadar reklam,
tanıtım ve pazarlama desteği, 50.000 dolara kadar marka tescil
desteği veriliyor.

YURT DIŞINDA ŞİRKET
SATIN ALMALARINA DESTEK

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİNDE YER
ALMAK İSTEYEN İHRACATÇILARIMIZA DESTEK

l Yurt dışında şirket satın alarak ihracat
ve üretim ağını geliştirmek isteyene 200.000 dolara
kadar danışmanlık desteği veriliyor.
l Yurt dışında ileri teknoloji şirketi satın
alımlarında 500.000 dolara kadar danışmanlık,
3 milyon dolara kadar kredi faiz desteği
sağlanıyor.

l Firmalar, Türkiye ticaret merkezleri ile yurt dışında tek vücut
ve güç birliği içinde faaliyetlerini ve ihracatlarını gerçekleştiriyor.
l İhracatçılar, Türkiye ticaret merkezlerinde kendileri için
hazırlanan ofis, depo, showroomlar ile TTM’deki personel ve
diğer hizmetlerden çok düşük bedellerle yararlanabiliyor.
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