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SĐRKÜLER         Đstanbul, 26.08.2009 
Sayı: 2009/122     -   Ref: 4/122 
 
 
Konu: 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 
UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN 2009/1 SAYILI TEBL ĐĞ’DE DEĞĐŞĐKL ĐK 
YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN TEBL ĐĞ (TEBL ĐĞ NO:2009/2) YAYINLANMI ŞTIR  
 
20.08.2009 tarih ve 27325 sayılı Resmi Gazete’de Hazine Müsteşarlığı tarafından 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Đlişkin Tebliğ’de 
Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/2)” yayınlanmıştır.  
 
2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Đlişkin Tebliğ 
28.07.2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 2009/111 sayılı 
sirkülerimiz ile tarafınıza duyurulmuştu. Aşağıda değişiklik öncesi ve sonrası metinler 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
 

• Tebliğin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 

 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasiteler 
 MADDE 5- (1) Yatırımın, teşvik belgesine 
bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, I inci ve II 
nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, 
III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 
bin Türk Lirası olması gerekmektedir. Ancak, büyük ölçekli 
yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden 
yararlanacak yatırımların Karar eki ek-2’de yer alan 
yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı 
ve/veya asgari kapasite şartlarını sağlaması gerekmektedir.  

(2) Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile 
yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 
teçhizatlara ait toplam tutarın her bir finansal kiralama 
şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. 

(3) Kararın 12 nci maddesi kapsamında “tekstil, 
konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri 
sektörlerine taşınma desteği”nden yararlanacak tesisler için 
asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. Ancak, bu tesislerde 
taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının 
sağlanması gerekir. 

 

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasiteler 
 MADDE 5- (1) Yatırımın, teşvik belgesine 
bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, I inci ve II 
nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, 
III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 
bin Türk Lirası olması gerekmektedir.  Ancak büyük 
ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik 
sisteminden yararlanacak yatırımların Karar eki 
listelerde yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki 
asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartını 
sağlaması gerekmektedir  

(2) Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile 
yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 
teçhizatlara ait toplam tutarın her bir finansal kiralama 
şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. 

(3) Kararın 12 nci maddesi kapsamında “tekstil, 
konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri 
sektörlerine taşınma desteği”nden yararlanacak tesisler için 
asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. Ancak, bu tesislerde 
taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının 
sağlanması gerekir. 
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• Tebliğin 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası (d) bendinde yer alan "baskı" ibaresi iptal 

edilmiştir. 
 
Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen 
harcamalar 

MADDE 9- (1)Tamamlanmış yatırımlar ile 
müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmi ş bulunan yatırım 
harcamaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez.  

(2) Teşvik belgeleri kapsamında; 
a) Kararın 6 ncı maddesi birinci fıkrasında 

belirtilenler hariç  olmak üzere ham madde, ara malı ve 
işletme malzemesi, 

b) Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, 
c) Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. 

binek araçları, porselenden, seramikten ve camdan mamul 
sofra ve mutfak eşyası, 

d) Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım 
hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik 
belgeleri kapsamında baskı, basım ve matbaa makinaları  

değerlendirilmez. 
(3) a) Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre 

hayvancılık yatırımlarında; kamyon,  kamyonet, frigorifik 
kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon 
kasası  ve kamyonet  kasası, 

b) Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik 
yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter 

teşvik belgeleri kapsamına dahil edilmez. Diğer 
yatırım konularında ise sektörel özellikler dikkate alınarak 
teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek harcamalar 
belirlenir. 

(4) Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli listelerde 
inşaat malzemelerine yer verilmez. 

 

Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen 
harcamalar 

MADDE 9- (1)Tamamlanmış yatırımlar ile 
müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmi ş bulunan yatırım 
harcamaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez.  

(2) Teşvik belgeleri kapsamında; 
a) Kararın 6 ncı maddesi birinci fıkrasında 

belirtilenler hariç  olmak üzere ham madde, ara malı ve 
işletme malzemesi, 

b) Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, 
c) Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. 

binek araçları, porselenden, seramikten ve camdan mamul 
sofra ve mutfak eşyası, 

d) Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım 
hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik 
belgeleri kapsamında basım ve matbaa makinaları  

değerlendirilmez. 
(3) a) Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre 

hayvancılık yatırımlarında; kamyon,  kamyonet, frigorifik 
kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon 
kasası  ve kamyonet  kasası, 

b) Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik 
yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter 

teşvik belgeleri kapsamına dahil edilmez. Diğer 
yatırım konularında ise sektörel özellikler dikkate alınarak 
teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek harcamalar 
belirlenir. 

(4) Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli listelerde 
inşaat malzemelerine yer verilmez. 
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• Tebliğin 36’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmi ştir. 
 

Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu 
Kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri için 
uygulanabilecek hükümler 

MADDE 36- (1) Daha önceki yıl kararlarına göre 
teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, 
teşvik belgesinin istinat ettiği karar ile diğer ilgili kararlarda 
belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur.  

(2) Daha önceki yıl kararlarına istinaden 
düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan 
yatırımların, Karar’da öngörülen ilgili yatırım konusuna ait 
asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım 
tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımları için 
Karara istinaden yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. 
Yatırımcının talebine istinaden mevcut teşvik belgesinin 
istinat ettiği Karar hükümleri çerçevesinde  gerçekleştirilen 
yatırımlar için tamamlama vizesi yapılabilir veya 
düzenlenecek yeni teşvik belgesi kapsamında devir işlemi 
yapılabilir. 

(3) Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen 
teşvik belgesi kapsamı yatırımın finansal kiralama işlemi ile 
gerçekleştirilmesinin talep edilmesi halinde, finansal 
kiralama şirketinin müracaat tarihinde yürürlükte bulunan 
mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.  

(4) Halen geçerli teşvik belgesi kapsamına, Karar 
eki ek-4’te yer alan “Genel Teşvik Sisteminden Teşvik 
Edilmeyecek Yatırım Konuları” için makine ve teçhizat 
ilave edilemez. Ayrıca, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon 
yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamındaki yeni 
makine ve teçhizatların kullanılmış olarak ithaline izin 
verilmeyeceği gibi iplik ve dokuma konusunda düzenlenmiş 
teşvik belgelerine de sadece modernizasyona yönelik 
makine ve teçhizat ilave edilebilir. Bölgesel desteklerden 
yararlanamayacak yatırım konularındaki teşvik belgeleri 
kapsamında devam etmekte olan yatırımlar için ilave 
kapasite artışına izin verilmez. 

  

 

Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu 
Kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri için 
uygulanabilecek hükümler 

MADDE 36- (1) Daha önceki yıl kararlarına göre 
teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, 
teşvik belgesinin istinat ettiği karar ile diğer ilgili kararlarda 
belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur.  

(2) Daha önceki yıl kararlarına istinaden 
düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan 
yatırımların, Karar’da öngörülen ilgili yatırım konusuna ait 
asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım 
tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımları için 
Karara istinaden yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. 
Yatırımcının talebine istinaden mevcut teşvik belgesinin 
istinat ettiği Karar hükümleri çerçevesinde  gerçekleştirilen 
yatırımlar için tamamlama vizesi yapılabilir veya 
düzenlenecek yeni teşvik belgesi kapsamında devir işlemi 
yapılabilir. 

(3) Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen 
teşvik belgesi kapsamı yatırımın finansal kiralama işlemi ile 
gerçekleştirilmesinin talep edilmesi halinde, finansal 
kiralama şirketinin müracaat tarihinde yürürlükte bulunan 
mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.  

(4) Halen geçerli teşvik belgesi kapsamına, Karar 
eki ek-4’te yer alan “Genel Teşvik Sisteminden Teşvik 
Edilmeyecek Yatırım Konuları” için makine ve teçhizat 
ilave edilemez. Ayrıca, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon 
yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamındaki yeni 
makine ve teçhizatların kullanılmış olarak ithaline izin 
verilmeyeceği gibi iplik ve dokuma konusunda düzenlenmiş 
teşvik belgelerine de sadece modernizasyona yönelik 
makine ve teçhizat ilave edilebilir.  Yatırımın yapılacağı 
yerde bölgesel desteklerden yararlanamayan, genel 
teşvik sistemi içerisindeki yatırım konularında 
düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına makine ve 
teçhizat, bina-inşaat vb. yatırım harcamaları ilave 
edilebilir. Ancak söz konusu teşvik belgelerinde faiz 
desteği öngörülmüş olması halinde, ilave harcamalar için 
faiz desteği uygulanmaz 
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(5) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak 
yatırımlar için düzenlenmiş teşvik belgelerinin tamamlama 
vizesi işlemleri teşvik belgesini düzenleyen mercie verilecek 
bilgi ve belgelere istinaden doğrudan ilgili mercice yapılır. 
(6) Bu Tebliğ’in 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası, bu 
Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlüğe giren 
kararlara göre düzenlenmiş teşvik belgelerine de uygulanır. 
Bu hüküm, bu tür satışlar nedeniyle kısmen veya tamamen 
iptal edilmiş ancak ilgili kurumlarca müeyyide 
uygulanmamış veya müeyyide uygulanmasına rağmen 
henüz tahsil edilmemiş teşvik belgeleri kapsamındaki 
yatırımlar için de geçerlidir. 

(5) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak 
yatırımlar için düzenlenmiş teşvik belgelerinin tamamlama 
vizesi işlemleri teşvik belgesini düzenleyen mercie verilecek 
bilgi ve belgelere istinaden doğrudan ilgili mercice yapılır. 
(6) Bu Tebliğ’in 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası, bu 
Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlüğe giren 
kararlara göre düzenlenmiş teşvik belgelerine de uygulanır. 
Bu hüküm, bu tür satışlar nedeniyle kısmen veya tamamen 
iptal edilmiş ancak ilgili kurumlarca müeyyide 
uygulanmamış veya müeyyide uygulanmasına rağmen 
henüz tahsil edilmemiş teşvik belgeleri kapsamındaki 
yatırımlar için de geçerlidir. 

 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
EK:  
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Đlişkin Tebliğ’de 
Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/2) 
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20 Ağustos 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27325 

TEBLĐĞ 

Hazine Müsteşarlığından: 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 
UYGULANMASINA ĐLĐŞK ĐN 2009/1 SAYILI TEBL ĐĞ'DE 

DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA ĐLĐŞK ĐN TEBL ĐĞ 
(TEBL ĐĞ NO: 2009/2) 

 MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına Đlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmi ştir. 
 "Ancak büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar 
eki listelerde yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartını sağlaması 
gerekmektedir." 
 MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası (d) bendinde yer alan "baskı" ibaresi iptal edilmiştir. 
 MADDE 3 – Söz konusu Tebliğin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 "Yatırımın yapılacağı yerde bölgesel desteklerden yararlanamayan, genel teşvik sistemi içerisindeki yatırım 
konularında düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına makine ve teçhizat, bina-inşaat vb. yatırım harcamaları ilave 
edilebilir. Ancak söz konusu teşvik belgelerinde faiz desteği öngörülmüş olması halinde, ilave harcamalar için faiz desteği 
uygulanmaz." 
 MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 
 
 

 
 


