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SİRKÜLER        İstanbul, 02.09.2015 

Sayı: 2015/140       Ref: 4/140 

 

 

Konu:  

STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 

HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

 

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/8050 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 

“Stratejik Yatırımlar” başlıklı 8. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Madde - 8: Stratejik yatırımlar 

 

(1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte 

sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin 

üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım 

olarak değerlendirilir. 

 

a. Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk 

Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu 

yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere 

gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan 

enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile 

orantılanacak kısmı dâhil). 

 

b. Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam 

üretim kapasitesinin ithalattan az olması. 

 

c. Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, 

belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin 

asgari yüzde kırk olması. 

 

ç. Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl 

içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 

ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması. 

 

(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin 

üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) 

bendi hükmü, rafineri ve petrokimya 

yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz. 

 

(3) Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar 

Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir 

ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi 

düzenlenir. 
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(4) EK-4'te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım 

konuları ile kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde 

kapsamında değerlendirilmez. 

(4) EK-4'te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım 

konuları ile kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde 

kapsamında değerlendirilmez. 

 

(5) Asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk 

lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar 

stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, 

bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği 

tutarı yediyüzbin Türk lirasını geçemez. 

 

 

Bu karar 27.08.2015 günü yürürlüğe girmiştir.   

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

2015/8050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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27 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete 
Sayı : 29458 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2015/8050 

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe 

konulması; Ekonomi Bakanlığının 11/8/2015 tarihli ve 97369 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı 

Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı 

Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine 

göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 CUMHURBAŞKANI 

 

 Ahmet DAVUTOĞLU 

 Başbakan 

 

 B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 

 K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 

 F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı 

 

 T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

 S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK 

 İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 

 N. AVCI M. V. GÖNÜL V. EROĞLU 
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 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı 

 

 M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

 

 

Kararı görmek için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150827-9-1.pdf



