
TİCARET BAKANLIĞI
TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME

PROGRAMI

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com /odsdanismanlik

İTALYA

+39 338 422 50 93

AVUSTURYA

+43 660 237 36 38
RUSYA

+7 921 775 92 22
ABD

+1 310 987 52 52

ANKARA MERKEZ OFİS

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 
Next Level Loft Ofis 
No: 4/44 Çankaya, ANKARA / TURKEY
+90 312 466 71 44

İSTANBUL OFİS

FSM Mah. Balkan Cad.
Just Work Ofis (Meydan AVM) No: 62A Ofis
No: 419 Ümraniye, İSTANBUL / TURKEY
+90 216 688 08 63 

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma 
değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

DESTEK ORANLARI 

 %50Projede belirtilen giderler bakanlık tarafından oranında desteklenmektedir. 

DESTEK ÜST LİMİTİ

işimiz,
gücünüz.

PROGRAMIN AMACI 

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı kapsamında şirketlerin giderleri 

3 yıl dolarına kadar 
desteklenmektedir.süresince 1.400.000 ABD 



TİCARET BAKANLIĞI
TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME

PROGRAMI

DESTEKLENECEK GİDERLER

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com

BAŞVURU YAPABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler programa 
başvuru yapabilir. 

PROJE SÜRESİ
Proje süresi en fazla 36 ay olacak şekilde belirlenir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir. 

İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek 
kapsamında değerlendirilmez.

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerinin Bakanlık tarafından belirlenen (ek-3) listede yer alması 
gerekmektedir. 

İkinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez

Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve 
trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi desteklenmektedir.

Tasarım ve Ürün geliştirme Projesi destek kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket, Bakanlığın 
ret bildirim tarihinden itibaren 6 ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen 
tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım 
giderleri desteklenmektedir.

İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 

dolarına kadar 
desteklenmektedir.1.000.000 ABD 

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 

dolarına kadar 
desteklenmektedir.250.000 ABD 

Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 

dolarına kadar 
desteklenmektedir.150.000 ABD 


