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TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE SEKTÖRÜ ÇAĞRISI
AÇILMIŞTIRAÇILMIŞTIR.
2019/82 sayılı Sirkülerimizle duyurduğumuz 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.
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BDO Yayıncılık A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. No.14
Park Plaza Kat:4
34398 Maslak/İstanbul
Turkey
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 02
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2018 yılında 9 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 160’dan fazla
ülkede bulunan 1.600 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 80.000’nin üzerinde
kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

 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 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 Teknolji 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.
Saygılarımızla.
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