
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DUYURU: 16.12.2019/95 
 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  

 
Bilindiği üzere, 18.09.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı Uygulama Esasları Tebliği ile, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar 
hükümleri çerçevesinde Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma 
değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini 
artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama 
esasları tespit edilmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımıza, 20.09.2019 tarihinde yayınladığımız 
Duyuru’da yer verilmişti.  
 
Bu defa, 05.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, anılan Tebliğin 
muhtelif maddelerinde değişikliklere gidilerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
kapsamında proje desteklerine yapılacak başvurular ile başvuruların değerlendirilmesi ve 
tamamlanması süreçlerine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  
 
Sözü edilen Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir.  
 

I. TEMEL ÜRÜNLE BİRLİKTE BAŞKA ÜRÜNLERİN DE ÜRETİLMESİ DURUMUNA İLİŞKİN ESAS 
BELİRLENMİŞTİR: 

 
Anılan Tebliğin “Başvuru” başlıklı 10. maddesinde yapılan değişiklik ile, başvuru kapsamında 
faaliyete geçecek olan tesiste birden çok ürünün üretilmesinin hedeflenebilmesinin önü 
açılmıştır. Bu taktirde, bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün 
çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunlu olacaktır. 
 

II. BAĞIMSIZ DANIŞMANLIK FİRMASININ GÖRÜŞLERİ DE RAPORA EKLENECEKTİR: 
 
Tebliğin “Bağımsız değerlendirme raporu” başlıklı 12. maddesine yapılan değişiklik ile, bağımsız 
değerlendirme raporunda bulunması zorunlu olan bölümlerin arasına, projeye ilişkin incelemeyi 
yapan bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç 
bölümü de eklenmiştir. Ayrıca, bağımsız değerlendirme raporunda yatırımcının talebi veya 
bağımsız danışmanlık firmasının projenin değerlendirilmesi açısından gerekli görmesi halinde ek 
bölümlere yer verilebileceği yönündeki düzenleme kaldırılmıştır.  
 



 
 

 

 

Diğer taraftan, bağımsız denetim raporuna yönelik maliyetlerin karşılanması hususu, 
yatırımcıların büyük ölçekli yatırımcılar ve KOBİ vasıflı yatırımcılar olarak sınıflandırılması yoluyla 
yeniden düzenlenmiş olup, bu çerçevede, söz konusu rapora ilişkin maliyetlerin karşılanmasına 
ilişkin hükümler korunurken sadece maliyetin karşılanmayacağı durumlara ilişkin değişiklik 
yapılmıştır. Buna göre, maliyeti ilgili kurumlarca karşılanmayan bağımsız denetim raporları, 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi (Komite) tarafından 
desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ile sadece Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı 
desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için hazırlanan raporlar iken bunun 
yerine, büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden 
yararlandırılmayan projeler için hazırlanan raporlar olarak belirlenmiştir.  
 

III. BAŞVURULARDA ÖZKAYNAK FİNANSMAN ORANIN YÜKSEK OLMASI OLUMLU 
DEĞERLENDİRME İÇİN GEREKLİ KISTASLAR ARASINA EKLENMİŞTİR: 

 
Tebliğin “Başvuruların değerlendirilmesi” başlıklı 13. maddede yapılan değişiklik ile, komite 
tarafından başvuruda bulunulan projelerin puanlanmasında dikkate alınacak niteliklerde 
değişikliğe gidilmiş ve “proje paydaşının uzlaşı protokolü sunarak projeye dahil olması veya 
ürünün niteliği dolayısıyla nihai tüketim mallarının bir kısmında olduğu gibi çok alıcılı ve parçalı 
veya sermaye mallarının bir kısmında olduğu gibi süreklilik arz etmeyen talep yapısının 
bulunması gibi nedenlerle bir proje paydaşının projeye dahil edilemediği durumda proje 
kapsamında öngörülen standart ve spesifikasyonlara göre üretilecek ürünün yeterli pazar 
potansiyeline sahip olması” kıstası kaldırılmıştır. Sözü edilen kıstas yerine; 

 
 Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği ile 

yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek özkaynak finansman 
oranı ile gerçekleştirilecek olma, 
 

 Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir, yeterli 
ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma 

 
kıstasları eklenmiştir. Ayrıca, Komite tarafından proje bazında puan hesaplaması yapılırken proje 
paydaşı bulunmayan projelere paydaş veya pazar potansiyeli kriteri açısından 0 ila 70 puan arası 
puan verilmesi ve paydaşı bulunan projeler için ise paydaşın sürece etkin entegrasyon taahhüdü 
dikkate alınarak 50 ila 100 puan arasında olmak kaydıyla puan verilmesine yönelik düzenleme 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Böylelikle, başvuruda bulunulan projelerin önceliklendirilmesinde, proje paydaşının katkısıyla 
sağlanacak pazar potansiyelinin yanı sıra yatırımcının yüksek özkaynak finansman oranına 
sahip olması da eklenmiş ve proje paydaşının sunacağı uzlaşı protokolünün aranması yönündeki 
uygulama kaldırılmıştır.  
 

IV. DİĞER HUSUSLAR:  
 

A. KOSGEB Desteklerine Başvuranların Ortaklarının Tüzel Kişi Olması Durumunda Tüm 
Ortakların En Az Bir Yıl Önce Kurulmuş Olması Şartı Getirilmiştir: 

 



 
 

 

 

Tebliğin “Program kapsamında sağlanacak KOSGEB destekleri” başlıklı 17. maddede yapılan 
değişiklik ile, KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak 
KOBİ’lerin diğer şartları sağlamasının yanında, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce 
kurulmuş olması veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program 
başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartlarından ilgili olanının sağlanması 
gerektiği belirtilmiştir.  
 

B. Cumhurbaşkanı Onayına Bağlı Projeler İçin Desteklerin Sonlandırılmasında Diğer 
Teşviklere Yönelik Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi Yatırımcının Talebine Bağlanmıştır: 

 
“Tamamlama” başlıklı 21. maddenin 6. fıkrasında değişikliğe gidilerek, Cumhurbaşkanı 
tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için alınan desteklerin sonlandırılması 
kararı verilmesi ve bu kararın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumda, Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye  Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesi sonucunda tamamlama 
vizesi aşamasında yapılmış olan tespitler dikkate alınarak, diğer teşvik uygulamaları 
çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilmesi, yatırımcının talebine bağlanmıştır. Buna göre, 
yatırımcı talep etmediği müddetçe, sözü edilen yatırım projelerine, tamamlanma vizesini 
müteakiben diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenmeyecektir.  
 

C. Program Portalı Üzerinden Yapılacak Olan Başvurularda Yeni Kişilerin 
Yetkilendirilmesinde Buna İlişkin Islak Belgelerin Bakanlığa Gönderilmesi Gerekecektir: 

 

Program Portalı üzerinden yapılacak başvurular için gerçek kişilerin firmalar adına 
yetkilendirilmesi halinde, yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin 
başvuru işlemlerine devam edebilmeleri için, ön başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 
15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının program yönetim ofisine posta yoluyla 
ulaştırılması gerektiği düzenlenmiş iken, bu hükümde değişikliğe gidilerek ulaştırılması gereken 
merci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.   
 

V. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN AÇIK ÇAĞRI PLANLARINA UYGULANMASI VE YÜRÜRLÜK 
TARİHİ 

 
Yapılan değişiklik kapsamında eklenen geçici madde uyarınca, söz konusu değişikliklerin tamamı 
05.12.2019 tarihinde açık bulunan çağrı planlarının devam etmekte olan süreçlerine de 
uygulanacaktır.  
 
Diğer yandan, işbu Duyuru konusu Tebliğ, 05.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
 

Saygılarımızla. 


