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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 26.09.2019 

         Sayı  : 2019/90 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmelerden “Teknoloji Odaklı 

Sanayi Hamlesi Programının Uygulama Esasları” belirlenmiş olup aşağıdaki 

açıklamalarda bulunulmuştur.    

 

1. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları 

 

           1402 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Kararda, 1403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de 2016/9495 Sayılı 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda birtakım değişiklik ve 

yeni düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemelere 08.08.2019 tarih ve 2019/81 sayılı Özet 

Bültenimizde yer verilmişti. (07.06.2019 tarih ve 30855 sayılı R.G.) 

 

          Anılan Kararlarla “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” adı altında, 

Bakanlığın belirleyeceği bazı ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara özel düzenlemeler 

getirilmişti.  

 

          Kısaca dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler 

dikkate alınmak suretiyle;      

 

         -Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği orta-yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin üretimi için yapılacak 

yatırımların,  

 

         -Stratejik yatırım (veya bölgesel yatırım) olarak sınıflandırılması ve 2012/3305 sayılı 

Kararname ile belirlenen teşviklerden yararlandırılması (ayrıca TUBİTAK ve KOSGEB 

teşviklerinden) veya bu yatırımların 50.000.000 TL’ndan büyük olması halinde 2016/9495 

sayılı Kararda belirlenen proje bazlı teşviklerden yararlandırılması, 

 

şeklinde özetlenebilecek bu programın uygulama esasları “Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği” ile belirlenmiştir. (18.09.2019 tarih ve 30892 

sayılı R.G.) 

 

          Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hangi sektörlerin bu 

programa dâhil olacağı aynı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öncelikli Ürün Listesi 

Tebliği” ile belirlenmiştir. Bu Tebliğ’de ayrıca belirlenen sektörlerden makine sektörüne 

dâhil mallar listesi de yer almaktadır. Diğer sektörlere dahil mallar listelerinin de daha 

sonra yayımlanacak Tebliğlerle belirleneceği anlaşılmaktadır.  
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          Teknoloji Esaslı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ile belirlenen 

program uygulama esasları oldukça açıklayıcı olup bunun incelenmesi yeterlidir. Özet 

Bültenimizde detaya girilmemiştir. Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye 

şirketleri başvurabileceklerdir.  

 

          Program dâhilinde yapılacak çağrılara yönelik planlar, çağrı kapsamında yer 

alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi, Bakanlık tarafından belirlenerek Program 

Portalı’nda duyurulacaktır. Bu sebeple Program Portalı’nın takibinde yarar vardır.  

 

          Bakanlık tarafından belirlenip yayımlanan makine sektörüne ilişkin öncelikli ürün 

listesinde; 

 

         -Pnömatik motorlar,  

 

         -Soğutma cihazları için kompresörler,  

 

         -Isı değiştiriciler,  

 

         -Kendinden hareketli forkliftler, 

 

         -Asansörler,  

 

         -Elevatör-konveyörler,  

 

         -Sayısal kontrollü torna tezgahları,  

 

         -Metal işleyen makineler,  

 

         -Plastik ekstrüzyon makineleri,  

 

         -Sınai robotların da, 

 

aralarında olduğu çok sayıda ürün yer almaktadır.  

 

          Makine sektörüne yönelik ilk çağrının önümüzdeki haftalarda açıklanması 

beklenmektedir. Konuyla ilgili tebliğ ve “Makine Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi” 

ekte sunulmuştur. 

    

Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


