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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 23.10.2019 

         Sayı  : 2019/99 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Makine Sektörü Çağrısı 

Açılmıştır. 

 

 -İnteraktif Vergi Dairesinde “Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme” Sayfası Mükelleflerin 

Hizmetine Açılmıştır. 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özeti 

 

1. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Makine Sektörü Çağrısı 

Açılmıştır. 

 

          26.09.2019 tarih ve 2019/90 sayılı Özet Bültenimizde belirtildiği üzere;  

 

         -07.06.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararda, 1403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı” adı altında, Bakanlığın belirleyeceği bazı ürünlerin üretimine yönelik 

yatırımlara özel düzenlemeler getirilmiş, 

 

         -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” (RG:18.09.2019-30892) ile 

belirlenmiştir. 

 

 -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 
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mallar listesi de yer almaktadır. Diğer sektörlere dâhil mallar listeleri de daha 

sonra yayımlanacak Tebliğlerle belirlenecektir. 

 

 İlk olarak belirlenen makine sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesinde, pnömatik 

motorlar, soğutma cihazları için kompresörler, ısı 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 çağrı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

yapılmış ve Bakanlığın internet sitesine konulmuş bulunmaktadır. Başvuruların nasıl ve 

hangi belgelerle yapılacağı, teşvike konu öncelikli ürün listesi, çağrı takvimi, başvuru ve 

uygulama sürecine ve program portalı yetkilendirmesine ilişkin dokümanlar 

https://hamle.gov.tr/Home/CagriPlani adresinde yer almaktadır.  

 

          İlgilenenlerin bu bilgileri incelemesinde yarar vardır. 

 

2. İnteraktif Vergi Dairesinde “Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme” Sayfası Mükelleflerin 

Hizmetine Açılmıştır. 

 

          İnteraktif Vergi Dairesi WEB ve MOBİL (Android ve IOS) uygulamaları aracılığı ile 

Yurt Dışına Çıkış Harcı ödenebilmesine ilişkin gerekli geliştirmeler yapılmış ve 07.10.2019 

tarihi itibariyle mükelleflerin hizmetine açılmıştır. 

 

          İnteraktif Vergi Dairesi WEB uygulamasına https://ivd.gib.gov.tr adresinden 

erişebilir ve ana sayfada yer alan “Hızlı Ödeme” bölümünde “Yurt Dışına Çıkış Harcı 

Ödeme” menüsü aracılığıyla yurt dışına çıkış harcınızı elektronik ortamda ödeyebilirsiniz. 
 

 Saygılarımızla 

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


