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DEĞERLENDİRİLEN KONULAR:  

Emrah Akın, YASED Vergi ve Teşvikler Çalışma Grubu Başkanı & KPMG Şirket Ortağı 

• YASED Vergi ve Teşvikler Çalışma Grubu olarak bir alt çalışma grubu kurduk ve bu çalışma 

grubunda gerçekleştirilecek araştırmalar ile pandemi sonrası dünyadaki faydalı teşvik sistemi 

uygulamalarının Türkiye’ye nasıl uygulanabileceğini ortaya koymak amaçlanmıştır.  

Cengiz Arabacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür 

Yardımcısı 

• Pandemi sonrası tüm ülkeler stratejik planlarını yeni baştan yapmakta ve bu dönem riskler 

kadar fırsatlar da barındırmaktadır.  

• Bakanlık da yatırımcıların bu fırsatlardan en iyi şekilde istifade edebilmelerini teminen 

kapsamlı teşvik programları uygulamaktadır. 

• Mevcut yatırım teşvik sistemi uygulamaları hakkında ekte yer alan sunum gerçekleştirilmiştir.  

• Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında önümüzdeki dönem mobilite, ulaşım 

araçları, elektrik, elektronik, kimya, tıbbi cihaz, ilaç, dijital dönüşüm alanlarındaki projelerin 

destekleneceği düşünülmektedir. 

• Küresel Tedarik Zincirine entegrasyon konusunda Türkiye’nin hem lojistik, hem istihdam, hem 

uzmanlık olarak barındırdığı güçlü yanlarını avantaja çevirmesine yönelik hükümetin 

çalışmaları bulunmaktadır. Yakın dönemde bu çalışmaların bir eylem planı haline gelmesi 

beklenmektedir.  
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Emrah Öngüt, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel 

Müdürlüğü İmalat Sanayii Dairesi 

• Kalkınma Planı çerçevesinde dijital dönüşüm projelerine yönelik teşvikler yoğunlukta.  

• Dijital Dönüşüm Merkezi projelerinin Ankara ve Bursa ayakları tamamlanmıştır. Önümüzdeki 

dönem altı tane merkez daha kurulacaktır.  

• Endüstriyel Bulut Platformu projesi ile de firmaların yapay zeka uygulamalarına erişimi 

hedeflenmektedir.  

• KOSGEB’in de firmaların dijital dönüşüm projelerine alabilecekleri proje bazlı hibe destekleri 

bulunmaktadır. 

• Yatırım Çerçeve Kanunu tasarısı ilgili STK’ların ve Bakanlıkların görüşlerine sunulmuştur, 

görüşlerin tamamlanması gerekmektedir.  

• Meclis gündeminde olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Tasarısı kapsamındaki önemli 

bir değişiklik ile, 1 milyon TL’nin üzerinde teşvikten yararlanan TGB’lere bu tutarın %2’sini bir 

fona aktararak bunu start-uplar için kullanma zorunluluğu getirilmektedir.  

• YASED olarak takip edilmekte olan Ar-Ge Harcama Kredisi önerisi teknik olarak incelendiğinde 

mantıklı bulunan ama paketlerde yer alması henüz sağlanamamış bir konudur. Gündemde 

duran ve gündemde tutmakta fayda görülen temel konulardan bir tanesidir.  

• Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyon Programı 

kapsamında sağlanan makine teçhizat desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın otomotiv 

sanayisine yönelik başlattığı destek programı kapsamında ülkemizin küresel tedarik 

zincirlerine entegrasyonu kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. 

• Yerlileştirme kapsamında sağlık sektöründe proje bazında değerlendirme ve çalışmalarımız 

devam etmektedir. Başka sektörlerde de bu tarz yerlileştirme projeleri ilerleyen dönemde 

olabilir. Bunun daha çok kamu alımları ile yerlileştirme yolu ile yapılması mümkün olacaktır.  

 

Ek- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sunumu  

 


