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2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ’E GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 

 

 

ESKİ MADDE 

 

 

YENİ MADDE 

 

GEREKÇE 

MADDE 1 - Bu Tebliğ ile Türkiye'de 

tasarım kültürünün oluşturulması ve 

yaygınlaştırılmasını 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 karşılanması 

amaçlanmaktadır. 

 

 MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün 

oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 

tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği 

kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, 

reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık 

harcamaları, yurt dışında açacakları 

birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı 

pazarlara yönelik yüksek katma değerli 

ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri 

tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin 

giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar 

Fonu’ndan karşılanmasıdır. 

Bu madde ile, Tebliğin amacına, tasarım ve ürün geliştirme 

projelerine ilişkin giderlerin de desteklenmesi hususu ilave 

edilmiştir. 

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ kapsamındaki 

desteklerden, tasarımcı şirketleri, 

tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım 

dernekleri-birlikleri yararlandırılabilir. 

 

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki 

desteklerden işbirliği kuruluşları, tasarımcı 

şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş 

şirketler yararlandırılabilir. 

Bu madde ile, Tebliğ kapsamındaki desteklerden İşbirliği 

Kuruluşları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 

kurulmuş şirketlerin yararlandırılabileceği ifade edilmektedir. 

 

MADDE 3 - Bu Tebliğ’de geçen; 

 a) Müsteşarlık : Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nı, 

 b) TİM : Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nın bağlı kuruluşu olan 

Türkiye İhracatçılar Meclisini, 

 c) Birlik : Dış Ticaret 

Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşu olan 

İhracatçı Birlikleri, 

 ç) Tasarım Derneği-Birliği: 

Tasarım konusunda iştigal eden 

dernek, birlik ile bunların üst 

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, 

b) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, tasarım 

konusunda iştigal eden dernek, birlik ve 

vakıfları,  

c) Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili 

mesleki örgüte üye olan veya tasarım 

ya da tasarımla ilgili alanlarda 

yükseköğrenim görmüş Türk 

tasarımcıları, 

 

Bu madde ile, Tebliğdeki tanımları düzenleyen 3 üncü madde 

yeniden düzenlenmiştir. Müsteşarlık kelimesi Bakanlık olarak 

değiştirilmiş, TİM, birlik ve tasarım derneği-birliği tanımları 

metinden çıkarılarak bunları da kapsayacak bir işbirliği 

kuruluşu tanımı getirilmekte ve modelist, şirket, tasarım ve ürün 

geliştirme projeleri tanımlanmaktadır. 



 2 

kurumlarını, 

 d) Tasarımcı: Faaliyet alanına 

göre ilgili mesleki örgüte üye olan 

veya tasarım ya da tasarımla ilgili 

alanlarda yüksek öğrenim görmüş 

Türk tasarımcıları, 

 e) Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, 

Türkiye'de ticari ve/veya sınai 

faaliyette bulunan ve tasarımcının 

ortak olduğu Endüstriyel Ürün Tasarımı 

veya Moda Tasarımı alanlarında 

faaliyet göstermekte olan şirketleri; 

 f) Tasarım ofisi: Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde 

kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti 

ve/veya danışmanlığı faaliyetinde 

bulunan ve bünyesinde en az üç 

adet tasarımcı bulunan Endüstriyel 

Ürün Tasarımı veya Moda Tasarımı 

alanlarında faaliyet göstermekte olan 

şirketleri; 

 ifade eder. 

 

  

 

d) Modelist: 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, ilgili 

alanlarda mesleki eğitim görmüş 

kişileri, 

e) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

çerçevesinde ticari ve/veya sınai 

faaliyette bulunan şirketleri, 

f) Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye'de  

ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, 

tasarımcının ortak olduğu, Endüstriyel 

Ürün Tasarımı veya Moda Tasarımı 

alanlarında faaliyet göstermekte olan 

şirketleri, 

g) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve 

sadece tasarım hizmeti ve/veya 

danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve 

bünyesinde en az üç adet tasarımcı 

bulunan Endüstriyel Ürün Tasarımı veya 

Moda Tasarımı alanlarında faaliyet 

göstermekte olan şirketleri, 

h) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri: 

Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve 

inovasyon kapasitelerinin artırılarak, 

ihracata dönük katma değerli ürün 

üretmeleri amacıyla uygulanacak 

projeleri  

ifade eder. 
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MADDE 4-Türkiye'de ticari ve/veya 

sınai faaliyette bulunan tasarımcı 

şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve 

markalaşmaları amacıyla, 

a) Yurt dışına yönelik olarak 

gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, 

pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin 

giderleri %50 oranında ve yıllık en 

fazla 300.000 ABD Doları, 

b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;  

(1)Demirbaş, dekorasyon giderleri 

%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 

ABD Doları, 

(2) 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, 

c)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, 

ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt 

maaş giderleri %50 oranında ve yıllık 

en fazla 150.000 ABD Doları, 

d) 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 

MADDE 4 - (1) Tasarımcı şirketlerin yurt 

dışında tanınmaları ve markalaşmaları 

amacıyla, 

a) Yurt dışına yönelik olarak 

gerçekleştirecekleri Ek-1’de belirtilen 

tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık 

en fazla 300.000 ABD Doları, 

b) Yurt dışı birimlerinin;  

     1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 

oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD 

Doları, 

     2) 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, 

c)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, 

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile 

modelistlerin brüt maaş giderleri %50 

oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD 

Doları, 

d) Uluslararası pazarlarda rekabet 

avantajını arttırmak üzere alacakları, Ek-

2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin 

giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 

200.000 ABD Doları, 

 

desteklenir. 

 

Tasarımcı şirketlerinin desteklenmesine ilişkin bu madde ile, 

Sayıştay’ın görüşleri çerçevesinde desteklenecek tanıtım 

faaliyetlerine ilişkin ek bir tablo oluşturularak desteklenecek 

bütün kalemler ayrıntılı olarak yazılmıştır. 

 

Demirbaş kelimesi kurulum kelimesi ile değiştirilmiştir. 

 

Tasarımcıların tasarladığı ürünlerini hayata geçirmeleri 

sürecinde kilit role sahip modelistlerin brüt maaşlarının da 

istihdam edilen tasarımcılarla aynı oran ve limit dahilinde 

destekleneceği belirtilmektedir. 

 

Sayıştay’ın görüşleri çerçevesinde desteklenecek danışmanlık 

hizmetine ilişkin ek bir tablo oluşturularak desteklenecek bütün 

kalemler ayrıntılı olarak yazılmıştır. 
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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, 

desteklenir. 

MADDE 5- Tasarım ofislerinin, 

doğrudan tasarım hizmeti ve/veya 

danışmanlığı faaliyetiyle ilgili olmak 

kaydıyla, yurt dışı pazarlarda 

tanınması ve markalaşmaları 

amacıyla; 

 a)Yurt dışında 

gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, 

pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin 

giderleri %50 oranında ve yıllık en 

fazla 150.000 ABD Doları, 

 b) Yurt dışında açacakları 

birimlerinin; 

 

MADDE 5 - Tasarım ofislerinin, yurt dışında 

tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla; 

 

a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Ek-1’de 

belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında 

ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, 

b) Yurt dışında açacakları birimlerinin; 

1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 

oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD 

Doları, 

2) 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, 

Tasarım ofislerinin desteklenmesine ilişkin bu madde ile; 

Sayıştay’ın görüşleri çerçevesinde desteklenecek tanıtım 

faaliyetlerine ilişkin ek bir tablo oluşturularak desteklenecek 

bütün kalemler ayrıntılı olarak yazılmıştır. 

 

Demirbaş kelimesi kurulum kelimesi ile değiştirilmiştir. 

 

Tasarımcıların tasarladığı ürünlerini hayata geçirmeleri 

sürecinde kilit role sahip modelistlerin brüt maaşlarının da 

istihdam edilen tasarımcılarla aynı oran ve limit dahilinde 

destekleneceği belirtilmektedir. 
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 (1) Demirbaş, dekorasyon 

giderleri %50 oranında ve yıllık en 

fazla 50.000 ABD Doları, 

 (2) 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, 

 c) 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, 

 ç) İstihdam edilen tasarımcıların 

brüt maaş giderleri %50 oranında ve 

yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, 

 d) Kurumsal kimlik oluşturulması, 

stratejik şirket yapılandırılması, moda 

ve trendler, modelizm (kalıp ebat 

setleri) satın alma ve tedarik, stratejik 

pazarlama, şirket kuruluşu, maliyet 

muhasebesi kapsamında satın 

alacakları danışmanlık giderleri ile 

Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal 

Kaynak Planlaması (ERP), Kurumsal 

Performans Yönetimi (EPM), 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 

  

c) 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, 

  

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile 

modelistlerin brüt maaş giderleri %50 

oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD 

Doları, 

 

d) Uluslararası pazarlarda rekabet 

avantajını arttırmak üzere alacakları, Ek-

2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin 

giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 

100.000 ABD Doları 

 

desteklenir. 

 

Sayıştay’ın görüşleri çerçevesinde desteklenecek danışmanlık 

hizmetine ilişkin ek bir tablo oluşturularak desteklenecek bütün 

kalemler ayrıntılı olarak yazılmıştır. 
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oranında ve yıllık en fazla 100.000 

ABD Doları 

desteklenir. 

 

 

Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin 

Desteklenmesi 

 

MADDE 6- (1) Birlikler ile tasarım 

dernek-birliklerinin; tasarım kültürünün 

oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk 

tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi 

ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, 

pazarlanması ve markalaşması 

amacıyla gerçekleştirecekleri görsel 

ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, 

tasarım fuarı; tasarım yarışması 

katılımları ve organizasyonları 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. 

 

(2) Birlikler tarafından düzenlenen 

tasarım yarışmalarında dereceye 

giren yıllık en fazla 30 (otuz) adet 

tasarımcının yurtdışındaki eğitim 

giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD 

Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak 

yaşam giderlerine ilişkin Birliklerin 

gerçekleştirecekleri harcamalar en 

fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenir. 

 

 

İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi 

 

MADDE 6 - (1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım 

kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması 

ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi 

ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, 

pazarlanması ve markalaşması amacıyla 

gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım 

giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım 

yarışması katılımları ve organizasyonları ile 

bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon 

ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, 

reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin 

harcamaları, %50 oranında ve proje başına 

en fazla 300.000 ABD Doları tutarında 

desteklenir. 

 

(2) İşbirliği kuruluşları tarafından 

düzenlenen tasarım yarışmalarında 

dereceye giren yıllık en fazla 30 (otuz) adet 

tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin 

tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını 

aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam 

giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının 

gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla 2 

(iki) yıl süresince desteklenir. 

 

 

 

 

 

Bu madde ile, birlikler ile tasarım dernek-birlikleri ifadesi yerine 

bunları kapsayacak işbirliği kuruluşları ifadesi kullanılmıştır. 

 

Buna ilaveten, yıllık bazda sağlanan destek üst limiti proje 

başına şeklinde değiştirilmiştir. 
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Bu destek unsurları yeni eklenmiştir. 

                 

Tasarım ve Ürün 

Geliştirme Projelerinin 

Desteklenmesi 

 

MADDE 6/A - (1) Bu Tebliğ çerçevesinde 

şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım 

ve ürün geliştirme projeleri için,  

 

a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist 

ve mühendislerin brüt maaşları toplam 

en fazla 1.000.000 ABD Doları, 

 

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım 

giderleri toplam en fazla 250.000 ABD 

Doları, 

 

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin 

giderleri toplam en fazla 150.000 ABD 

Doları,  

 

olmak üzere proje bazında % 50 oranında 

desteklenir.  

 

(2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi 

desteklenebilir. 

       

 

 

 

 

 

 

Bu maddenin birinci fıkrası ile, tasarım ve ürün geliştirme 

projeleri kapsamında desteklenecek kalemler sıralanmış ve 

her bir kalem için birer üst limit tanımlanmakta; ikinci fıkrası ile, 

bir şirketin birden fazla projesinin desteklenemeyeceği 

belirtilmektedir. 

 

Tasarım potansiyeli bulunan tüm şirketlerin moda, endüstriyel 

tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük 

katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları 

tasarım ve inovasyon projeleri kapsamında 

gerçekleştirecekleri zaruri gider kalemleri ve miktarları yaklaşık 

olarak tespit edilerek bu maddeye yansıtılmıştır. 

 

 

Destek Kapsamına Alınma 

 

Tasarım Destek Komitesi 

 

Tasarım Destek Komitesi ve Destek 

Kapsamına Alınma 

 

Tasarım Destek Komitesi 
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MADDE 7- Tasarım Destek Komitesi, 

Müsteşarlık, TİM, Birlik, tasarım dernek-

birliklerin temsilcileri ile konusunda 

uzman kişilerden oluşur. 

  

Tasarım Destek Komitesi, destek 

programı kapsamına alınacak 

tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, 

Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin 

seçimi ve uygulamaya yönelik 

konularda Müsteşarlığa istişari nitelikte 

görüş bildirir. 

 

MADDE 7 - (1) Tasarım Destek Komitesi, 

Bakanlık, TİM ve Bakanlığın uygun gördüğü 

işbirliği kuruluşları temsilcileri ile konusunda 

uzman kişilerden oluşur. 

  

(2) Tasarım Destek Komitesi, destek 

programı kapsamına alınacak tasarımcı 

şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği 

kuruluşlarının tasarıma ilişkin sunacağı 

projeler ile şirketlerin sunacağı tasarım ve 

ürün geliştirme projelerinin seçimi ve 

uygulamaya yönelik konularda Bakanlığa 

istişari nitelikte görüş bildirir. 

 

Bu madde ile, Birlikler ile tasarım dernek-birlikleri ifadesi yerine 

bunları kapsayacak işbirliği kuruluşları ifadesi kullanılmış olup, 

tasarım ve ürün geliştirme projelerinin seçiminde Tasarım 

Destek Komitesi’nin Ekonomi Bakanlığına istişari nitelikte görüş 

bildireceği belirtilmektedir. 

 

 

MADDE 8 - (1) Bu Tebliğin 4'üncü 

maddesinde düzenlenen destek 

unsurlarından yararlanmak için 

tasarımcı şirketlerin faaliyet yapmayı 

planladıkları hedef pazarları ve 

bütçelerini içeren bir projeyle; 5’inci 

maddede düzenlenen destek 

unsurlarından yararlanmak için ise 

tasarım ofislerinin planladıkları 

faaliyetleri ve varsa hedef pazarları ile 

bütçelerini içeren bir projeyle ilgili 

İhracatçı Birliği’ne müracaat etmesi 

ve söz konusu projelerin Müsteşarlık 

tarafından destek kapsamına 

alınması gerekmektedir. 

 

(2) Bu Tebliğin 6'ncı maddesinde 

düzenlenen destek unsurlarından 

yararlanmak için; Birliklerin, tasarım 

dernek-birliklerinin faaliyet bazlı ve 

bütçe içeren projeleri ile Müsteşarlığa 

 

Destek Kapsamına Alınma 

  

MADDE 8 - (1) 4 üncü ve 5 inci maddelerde 

düzenlenen destek unsurlarından 

yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve 

tasarım ofislerinin başvuru formu ve 

ekindeki belgelerle birlikte Bakanlığa 

müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması 

ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım 

Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü 

de alınmak suretiyle, yapılacak 

değerlendirmeler sonrasında Bakanlık 

tarafından destek kapsamına alınmaları 

gerekir. 

 

(2) 6 ncı maddede düzenlenen destek 

unsurlarından yararlanmak için; işbirliği 

kuruluşlarının faaliyet bazlı ve bütçe içeren 

projeleri ile Bakanlığa müracaat etmeleri 

ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım 

Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşü 

 

Bu maddenin birinci fıkrası ile, tasarımcı şirketleri ve tasarım 

ofisleri kapsama alınma başvurularını doğrudan Ekonomi 

Bakanlığına yapacak; ön inceleme çalışmasının gerçekleştiren 

Bakanlık, gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek 

Komitesi'nin istişari nitelikteki görüşünü de almak suretiyle, söz 

konusu tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerini destek 

kapsamına alacaktır. 

 

Bu maddenin ikinci fıkrası ile, tasarımcı şirketleri ve tasarım 

ofisleri için birinci fıkrada getirilen kapsama alınma prosedürü, 

işbirliği kuruluşlarının projeleri için de getirilmektedir. 

 

Bu maddenin üçüncü fıkrası ile, tasarım ve ürün geliştirme 

projesi önerileri için kapsama alma prosedürü ifade 

edilmektedir.  

 



 9 

müracaat etmeleri ve gerekli 

görülmesi durumunda Tasarım Destek 

Komitesi'nin istişari nitelikteki görüşü 

de alınmak suretiyle, yapılacak 

değerlendirmeler sonrasında projenin 

Müsteşarlık tarafından destek 

kapsamına alınması gerekmektedir. 

 

de alınmak suretiyle, yapılacak 

değerlendirmeler sonrasında projenin 

Bakanlık tarafından destek kapsamına 

alınması gerekir. 

 

(3) 6/A ncı maddede düzenlenen destek 

unsurlarından yararlanmak için; şirketlerin 

tasarım ve ürün geliştirme projesi önerileri 

ile Bakanlığa müracaat etmeleri, ön 

inceleme yapılması ve gerekli görülmesi 

durumunda Tasarım Destek Komitesi’nin 

istişari nitelikteki görüşü de alınmak 

suretiyle, yapılacak değerlendirmeler 

sonrasında projenin Bakanlık tarafından 

destek kapsamına alınması gerekir. 

 

 

MADDE 9 - Bu Tebliğin 4'üncü ve 5'inci 

maddelerinde belirtilen desteğin 

başlangıç tarihi; tasarımcı şirketleri ve 

tasarım ofisleri için bu Tebliğin 8'inci 

maddesi çerçevesinde Müsteşarlık 

tarafından destek kapsamına alındığı 

tarihtir. 

 

 

MADDE 9 - (1) 4, 5, 6 ncı maddelerde ve 

6/A maddesinde belirtilen desteklerin 

başlangıç tarihi; tasarımcı şirketleri, tasarım 

ofisleri, işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün 

geliştirme projeleri kapsamında şirketler 

için, 8 inci madde çerçevesinde Bakanlık 

tarafından destek kapsamına alındığı 

tarihtir. 

 

 

Bu madde ile, İşbirliği Kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme 

projeleri çerçevesinde şirketler için destek başlangıç tarihi; 

tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinde olduğu gibi, söz 

konusu kuruluş ve şirketlerin Ekonomi Bakanlığı tarafından 

usulüne uygun olarak destek kapsamına alındığı tarih olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

 

 

MADDE 10 - Bu Tebliğin 4'üncü ve 

5'inci maddelerinde düzenlenen 

desteklerden, tasarımcı şirketleri ve 

tasarım ofisleri, bu Tebliğin 8'inci 

maddesi çerçevesinde destek 

kapsamına alındıkları tarihten itibaren 

en fazla dört (4) yıl süreyle 

yararlandırılabilir. Birlikler, tasarım 

dernek-birlikleri ise 8'inci madde 

 

MADDE 10 - (1) 4 ve 5 inci maddelerde 

düzenlenen desteklerden, tasarımcı 

şirketleri ve tasarım ofisleri, 10 uncu madde 

çerçevesinde destek kapsamına alındıkları 

tarihten itibaren en fazla 4 (dört) yıl süreyle 

yararlandırılabilir.  

 

(2) 6 ncı maddede düzenlenen 

desteklerden, işbirliği kuruluşları Bakanlık 

 

Bu maddenin ikinci fıkrası ile, işbirliği kuruluşlarının proje 

bazında üçüncü fıkrası ile şirketlerin sunacağı tasarım ve ürün 

geliştirme projelerinin de proje bazında destekleneceği açığa 

kavuşturulmakta olup, tasarım ve ürün geliştirme projelerinin 

süresi en fazla 3 (üç) yıllık olabileceği ve aynı üst limit ve oran 

dahilinde 2 (iki) yıl daha uzatılabileceği belirtilmektedir. 
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kapsamında uygun görülen 

faaliyetleri bazında desteklenir. 

 

tarafından uygun görülen projeleri bazında 

desteklenir. 

 

(3) 6/A maddesinde düzenlenen 

desteklerden şirketler; 10 uncu madde 

çerçevesinde destek kapsamına alınan 

tasarım ve ürün geliştirme projeleri bazında 

desteklenir. Şirketlerin sunacağı tasarım ve 

ürün geliştirme projelerinin süresi en fazla 3 

(üç) yıllık olabilir. Yapılacak değerlendirme 

neticesinde destek süresi, 6/A maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen limitler dahilinde 

olmak kaydıyla, 2 (iki) yıl daha uzatılabilir. 

 

 

MADDE 11 - Bu Tebliğ kapsamındaki 

faaliyetlerin destek ödemesinden 

yararlandırılabilmesi için, giderlerin 

harcama belgeleriyle tevsik edilmesi 

gerekmektedir. Destek ödemesine 

ilişkin istenecek diğer bilgi ve 

belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, 

Müsteşarlıkça düzenlenecek 

Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir. 

 

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki 

faaliyetlerin destek ödemesinden 

yararlandırılabilmesi için, giderlerin 

Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul 

ve Esasları Genelgesinde belirtilen 

belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura 

ve ödeme belgesi harcama belgeleridir. 

(2) Destek türüne göre hangi harcama 

belgelerinin başvuru esnasında zorunlu 

tutulacağı Genelge ile belirlenir. 

Genelgede destek türüne göre zorunlu 

tutulan harcama belgelerinin her hangi 

birinin destek başvurusu esnasında ibraz 

edilmemesi halinde, söz konusu harcama 

başvurusu değerlendirmeye alınmaz. 

(3) İstenecek diğer bilgi ve belgelerle 

uygulamaya ilişkin hususlar, Genelge ile 

belirlenir. Bakanlık, tasarımcı şirketleri, 

tasarım ofisleri, şirketler ve İşbirliği 

Kuruluşlarının proje, faaliyet ve 

harcamalarına ilişkin denetim/danışmanlık 

Destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile 

destek kapsamındaki işbirliği kuruluşları ve şirketlerin destek 

başvurularına ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve destek 

başvurularının yapılmasını düzenleyen bu madde ile, destek 

başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması mümkün kılınmış ve 

destek başvurularına ilişkin düzenlemeler diğer devlet 

yardımları uygulamalarına paralel hale getirilmiştir. 
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firmalarına rapor hazırlattırabilir. 

 

 

MADDE 12 - Bu Tebliğin 4, 5 ve 6'ncı 

maddelerinde belirtilen destek 

unsurlarından yararlandırılacak olan 

tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile 

Birlikler, tasarım dernekler-birlikleri 

tarafından yurtdışında gerçekleştirilen 

giderlere ilişkin harcama belgeleri ile 

Uygulama Usul ve Esaslarında 

belirtilen diğer bilgi ve belgelerin, 

faaliyet ve/veya harcamanın 

yapıldığı bölgedeki Türk Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği, faaliyet ve/veya 

harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise 

bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına 

onaylatılması ve harcama belgesi 

tarihinden itibaren en geç 6 ay, [4 ve 

5'inci maddelerin (c) bentleri için bu 

süre 18 aydır] içerisinde, gerekli 

incelemenin yapılarak Müsteşarlığa 

intikal ettirilmesini teminen; tasarımcı 

şirketleri, tasarım ofisleri ile tasarım 

dernek-birlikleri tarafından faaliyet 

alanına göre ilgili İhracatçı Birliği 

Genel Sekreterliği'ne, Birlikler 

tarafından Müsteşarlığa ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen 6 ve 18 aylık 

sürelerin hesaplanmasında, usulüne 

uygun olarak yapılan başvuruların, 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

 

MADDE 12 - (1) Genelgede belirtilen 

belgelerin, “ödeme belgesi” tarihi esas 

alınarak en geç altı ay (fuar katılımı 

başvuruları için on iki ay) içinde; tasarımcı 

şirketleri, tasarım ofisleri ve şirketler 

tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri 

Genel Sekreterliğine (İBGS), İşbirliği 

Kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa 

ibraz edilmesi gerekmektedir.  

(2) Söz konusu altı aylık sürenin (fuar 

katılımı başvuruları için on iki ay) 

hesaplanmasında, harcama belgelerinin 

tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve 

şirketler için İBGS, İşbirliği Kuruluşları için 

Bakanlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih 

esas alınarak belirlenir.  

 (3) Bakanlık ve İBGS tarafından yapılan 

inceleme neticesinde istenilecek eksik 

bilgi/belgelerin; tasarımcı şirketine, tasarım 

ofislerine, şirketlere ve İşbirliği Kuruluşlarına 

bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 

Bakanlık ve İBGS’ye ibraz edilmemesi 

halinde, söz konusu harcamalar destek 

kapsamında değerlendirilmez. Üç aylık 

süre Bakanlık/İBGS evrak-çıkış tarihiyle 

başlar, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, 

şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarının bildirim 

üzerine vereceği cevabın Bakanlık/İBGS 

evrak kaydına girmesi ile biter. 

(4) Destek başvurusuna ilişkin yurtdışında 

düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili 

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin 

 

Destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile 

destek kapsamındaki işbirliği kuruluşları ve şirketlerin destek 

başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılmasını düzenleyen 

bu madde ile, destek başvurularının daha hızlı 

sonuçlandırılması mümkün kılınmış ve eksik belge tamamlama 

süresi ile ilgili düzenlemeler diğer devlet yardımları 

uygulamalarına paralel hale getirilmiştir. 
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evrak kayıtlarına girdiği tarih esas 

alınır. 

 

 

onayına/incelemesine tabidir. Onay ve 

incelemeye konu belge ve faaliyetler 

Genelge ile belirlenir.  

(5) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin 

bulunduğu ancak kadroların münhal 

olduğu yerlerde, Bakanlıkça 

görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren 

evrakı onaylar ve başvurulara ilişkin 

yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili 

formları düzenler. 

 (6) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin 

bulunduğu ancak kadroların münhal 

olduğu yerlerde, Bakanlıkça 

görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin de 

bulunmadığı durumlarda Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren 

evrakı ülkedeki diğer bir Ticaret 

Müşavirliği/Ataşeliği onaylar ve 

başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri 

gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. 

Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği 

bulunmadığı takdirde ise belgelerin ilgili 

Türk Konsolosluğuna onaylatılır. 

(7) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin 

bulunmadığı ülkelerde, belgelerin ilgili Türk 

Konsolosluğuna onaylatılır. 

 

 

 

Bu maddenin 4, 5, 6 ve 7 nci fıkraları ile; 

Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin bulunduğu ancak 

kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen 

Bakanlık Temsilcisine, Müşavirlik/Ataşelik onayı gerektiren 

evrakların onaylanması ve başvurulara ilişkin yerinde 

incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formların düzenlenmesi, 

 

Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin bulunduğu ancak 

kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen 

Bakanlık Temsilcisinin de bulunmadığı durumlarda ülkedeki 

diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onayı gerektiren 

evrakların onaylanması ve başvurulara ilişkin yerinde 

incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formların düzenlenmesi, 

 

Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmadığı 

takdirde ise ilgili Türk Konsolosluğuna söz konusu evrakların 

onaylanması yetkisi verilmiştir. 
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MADDE 13 - Müsteşarlık, yapacağı 

inceleme neticesinde ödeme 

yapılmasına karar verilen tasarımcı 

şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, 

tasarım dernekler-birlikleri ile ödeme 

miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası'na bildirir. Müsteşarlıktan 

alınan bildirim üzerine, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi 

öncelikle yapar. 

 

 

MADDE 13 - (1) Bakanlık, yapacağı 

inceleme neticesinde ödeme yapılmasına 

karar verilen tasarımcı şirketleri, tasarım 

ofisleri, şirketler ve işbirliği kuruluşları ile 

ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası'na bildirir. Bakanlıktan 

alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. 

 

 

Bu madde ile, ilgili madde hükmüne şirketler ve işbirliği 

kuruluşları kelimeleri eklenmiştir. 

 

 

MADDE 15 - Bu Tebliğ kapsamındaki 

destek ödemesinden yararlanan 

tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, 

destek kapsamına alındıkları tarihten 

itibaren her yılın sonunda; Birlik, 

tasarım dernek-birlikleri ise 

gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden 

3 ay içinde, faaliyetlerini ve buna 

ilişkin değerlendirmelerini içeren bir 

raporu Müsteşarlığa intikal ettirirler. 

 

Müsteşarlık, söz konusu raporlar 

üzerinde yapacağı inceleme 

neticesinde, projelerinde belirtilen 

faaliyetlerden büyük bir bölümünü 

gerçekleştirmediği, sağlanan desteği 

etkin kullanmadığını tespit ettiği 

tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile 

Birlik, tasarım dernek-birliklerini her 

aşamada destek kapsamından 

çıkarabilir veya destek oranlarında 

indirime gidebilir. 

  

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki 

destek ödemesinden yararlanan tasarımcı 

şirketleri ve tasarım ofisleri ile tasarım ve 

ürün geliştirme projeleri uygun görülen 

şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihi 

müteakip her yılın ilk üç ayı içerisinde bir 

önceki yıla ait; işbirliği kuruluşları ise 

gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden 3 ay 

içerisinde, faaliyetlerini ve buna ilişkin 

değerlendirmelerini içeren bir raporu 

Bakanlığa intikal ettirirler. 

 

(2) Bakanlık, söz konusu raporlar üzerinde 

yapacağı inceleme neticesinde, 

projelerinde belirtilen faaliyetlerden büyük 

bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan 

desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği 

tasarımcı şirketlerini, tasarım ofislerini, 

şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme 

projelerini ve işbirliği kuruluşlarının 

projelerini her aşamada destek 

kapsamından çıkarabilir veya destek 

 

Bu madde ile destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri, 

tasarım ofisleri ile işbirliği kuruluşları ve tasarım ve ürün 

geliştirme projeleriyle destek kapsamına alınan şirketlerin nasıl 

izleneceği ve faaliyetlerinin ne şekilde değerlendirileceğine 

ilişkin detaylara yer verilmiştir. 
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 oranlarında indirime gidebilir. 

 

 

 

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ 

kapsamındaki destek ödemelerinden 

yararlanmak üzere müracaatta 

bulunan ve/veya söz konusu destek 

ödemelerinden yararlanan kuruluş ve 

şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve 

belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, 

haklarında kanuni işlem yapılır. Bu 

kapsamda tahkikat, soruşturma 

ve/veya dava konusu edilmiş 

olanların destek talepleri, konuyla ilgili 

denetim raporu ve/veya yargı kararı 

alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava 

sonucunda suçu sabit görülenlerin, 

Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli 

ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik 

Devlet Yardımları Kararı” kapsamında 

yer alan tüm devlet yardımlarına 

ilişkin talepleri süresiz olarak 

reddedilebilir. Müsteşarlık, suç 

unsurunun tam olarak 

oluşmamasından kaynaklanan 

 

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ hükümleri 

çerçevesinde destek kapsamına alınan 

tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri ile bu 

şirketlerin harcama yetkisi verilen şirketleri, 

destek süresi içinde Bakanlık tarafından 

uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek 

unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik 

Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.  

 

(2) İşbirliği kuruluşlarının bu Tebliğ 

hükümleri çerçevesinde desteklenen proje 

ve/veya faaliyetleri, destek süresi içinde, 

Bakanlık tarafından uygulanan ve bu 

Tebliğ’de yer alan destek unsurlarını içeren 

diğer “İhracata Yönelik Devlet 

Yardımları”ndan yararlandırılmazlar. 

 

(3) 6/A maddesi kapsamında desteklenen 

“tasarım ve ürün geliştirme projeleri”; proje 

süresi boyunca, herhangi bir kamu 

kurumundan başka bir destek programı 

kapsamında destekten 

 

Tebliğ’in 16, 17 ve 18 inci maddelerinin yerine geçmek üzere 

düzenlenen bu madde ile, destek kapsamında yer alan 

tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile işbirliği kuruluşları ve 

şirketlerin destek kapsamında bulundukları süre boyunca 

Ekonomi Bakanlığınca uygulanan “İhracata Yönelik Devlet 

Yardımları” kapsamındaki benzer mahiyetteki desteklerden 

yararlanması engellenmektedir.  
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beraat kararları kapsamındaki 

sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler 

hakkında da benzer mahiyette 

işlemler tesis etmeye yetkilidir.    

 

 (2) Bu Tebliğ kapsamında haksız 

olarak alındığı ve/veya amacı dışında 

kullanıldığı tespit edilen destek 

ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı 

Kanun hükümleri çerçevesinde geri 

alınır.   

yararlandırılamazlar.   

 

 

MADDE 17- (1)Bu Tebliğ hükümleri 

çerçevesinde destek kapsamına 

alınan tasarımcı şirketleri ve tasarım 

ofisleri destek kapsamında 

bulundukları süre içerisinde 

18/08/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı 

“Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ” ile 24/05/2006 tarihli 

ve 26177 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 2006/4 sayılı "Türk 

Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, 

Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 

TURQUALITY®’nin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ" hükümlerinden 

yararlandırılmazlar.  

 

 (2) Birlikler ile tasarımcı dernekler-

birliklerinin bu Tebliğ hükümleri 

çerçevesinde desteklenen proje 

ve/veya faaliyetleri, 18/08/2010 tarihli 

ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2010/6 sayılı “Yurtdışı 

 

Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 

24/05/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 2006/4 sayılı 

"Türk Ürünlerinin Yurtdışında 

Markalaşması, Türk Malı İmajının 

Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" 

hükümlerinden yararlandırılmaz. 

 

 

 

MADDE 18 – 2011/1 sayılı “Pazar 

Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 

Hakkında Karar” hükümleri 

çerçevesinde desteklenen tasarımcı 

şirketleri/tasarım ofisleri ve şirketler, 

aynı pazar araştırması projesi ve/veya 

yurtdışı faaliyeti için bu Kararın 4 ve 

5’inci maddelerinin (a) bentlerinde 

belirtilen pazar araştırması 

desteğinden yararlandırılmazlar. 

 

 

Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

 

MADDE 19- Bu Tebliğ kapsamında 

yıllık en fazla 12.000.000 ABD Doları 

tutarında destek ödemesi yapılabilir. 

Bu miktarı arttırmaya Para-Kredi ve 

Koordinasyon Kurulu yetkilidir. 

 

 

Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

  

 

Tebliğ kapsamında yıllık destek ödeme tutarına getirilmiş olan 

üst limit kaldırılmıştır. Zira tasarım ve ürün geliştirme projeleri 

destek kapsamına alınmaya başlandığında destek 

kapsamındaki tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile işbirliği 

kuruluşları ve şirketlere sağlanacak destek miktarının bu üst 

limiti aşması öngörülmektedir.  
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MADDE 20 - Bu Tebliğin uygulama 

usul ve esaslarını belirlemeye, 

uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları 

haklı ve mücbir sebep hallerini de 

gözetmek suretiyle inceleyip 

sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ 

hükümleri çerçevesinde destek 

kapsamına alınacak tasarımcı 

şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, 

tasarım dernek-birliklerini ihracat 

stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve 

politikalar çerçevesinde tespit 

etmeye, Müsteşarlık yetkilidir. 

 

 

MADDE 20 - Bu Tebliğin uygulama usul ve 

esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya 

çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep 

hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip 

sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri 

çerçevesinde destek kapsamına alınacak 

tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği 

kuruluşları ve tasarım ve ürün geliştirme 

projelerinin ihracat stratejisinde belirtilen 

ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde 

tespit etmeye Bakanlık yetkilidir. 

 

 

 

 

Bu madde ile, yetki maddesi daha ayrıntılı şekilde yazılmıştır. 

 

MADDE 22 - Bu Tebliği, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu 

Bakan yürütür. 

 

 

MADDE 22 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi 

Bakanı yürütür. 

 

 

Yürütme maddesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı 

bulunduğu Bakan ifadesini Ekonomi Bakanı olarak değiştirme 

gereği hasıl olmuştur. 

 


