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SİRKÜLER        İstanbul, 29.11.2016 

Sayı: 2016/204       Ref: 4/204 

 

 

Konu:  

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN 

KARAR YAYINLANMIŞTIR 
 

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” 26.11.2016 tarih ve 

29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karar ile, 

kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, ülkenin mevcut 

durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini 

sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, 

Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin 

usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Bilindiği üzere  “6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80. maddesi 

ile,  

 

 Ülkemizin uzun vadeli makroekonomik hedeflerine ulaşmasını,  

 

 Dünya ticaretinden aldığı payın artırılmasını,  

 

 Bilgi, teknoloji ve yenilik üretiminde söz sahibi ülkeler arasında yer almasını, 

 

 Ar-Ge harcamalarının artırılmasını,  

 

 Tasarım ve markaya dayalı, katma değeri yüksek üretim yapısına geçişin 

hızlandırılmasını  

 

temin etmek üzere ihtiyaç duyulan yatırımların hızlıca hayata geçirilmesi amacıyla proje 

bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlara 

sağlanacak teşvik, indirim ve desteklere yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmişti. 6745 

sayılı Kanun hakkında 09.09.2016 tarih ve 2016/170 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.  

 

Söz konusu kanun ile verilen yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu tarafından proje bazlı olarak 

yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar sirkülerimiz ekinde yer alan  

2016/9495 sayılı Kararname ile belirlenmiştir.  

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1920.pdf
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Kararname metninde yer verilen hususlardan hareketle, genel olarak ifade etmek gerekirse, 

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun bulunacak ve desteklenmesi için  

 

Bakanlar Kurulu tarafından karar verilecek projeler için gerçekten çok özel destekler 

sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, desteklerin sağlanması sırasında birçok 

Bakanlık tarafından yetki alanları dahilinde tebliğ, genelge, yönetmelik şeklinde diğer ikincil 

düzenlemeleri de yayınlamaları gerektiği görülmektedir. “Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar” uygulamasında olduğu gibi söz konusu desteklere dair bu karar ile genel 

çerçeve çizilmiş olup, uygulamanın hayata geçmesi için diğer ikincil düzenlemelerin de 

yakından takip edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, asgari sabit yatırım tutarının 100 

Milyon ABD doları olarak belirlenmiş olması ve beşinci maddede yer verilen değerlendirme 

kıstasları dikkate alındığında, desteklenecek yatırımların büyük ölçekli ve ülke ekonomisi 

açısından stratejik öneme sahip olan yatırımlar olduğu anlaşılmaktadır.  

 

SAĞLANAN DESTEKLER 

 

Karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara, 

aşağıdakilerden uygun görülen destekler sağlanabilecektir. 

 

a) Gümrük vergisi muafiyeti, 

 

b) KDV istisnası, 

 

c) KDV iadesi, 

 

ç)  Vergi indirimi veya istisnası, 

 

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği, 

 

e) Gelir vergisi stopajı desteği, 

 

f) Nitelikli personel desteği, 

 

g) Faiz desteği veya hibe desteği, 

 

ğ)  Sermaye katkısı, 

 

h) Enerji desteği, 

 

ı)   Kamu alım garantisi, 
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i) Yatırım yeri tahsisi, 

 

j) Altyapı desteği, 

 

k) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı 

hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı 

düzenleme yapılması. 

 

Kararnamenin ekinde yer alan proje başvuru formatının 4. bölümünde, yatırımcının hangi 

desteklerden yararlanmak istediğine kendisinin karar vereceği; diğer bir ifadeyle, ne gibi 

desteklere ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçların gerekçesini başvuru sırasında belirteceği 

anlaşılmaktadır. İlgili bölüm aşağıdaki gibidir:  

 

“Bölüm 4 -Talep Edilen Destekler ve Gerekçeleri 

Açıklama: Bu bölümde yatırımcının hangi desteklerden faydalanmak istediğinin tespit 

edilmesi ve bu desteklerden faydalanması durumunda yatırım fizibilitesinde ortaya çıkacak 

değişimin gözlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; 

a) Yatırımcının talep ettiği destekler, 

b) Desteğin yatırım için kritik önemi, 

c) Destek sonucunda yatırımın gelecekteki nakit akışında, yatırımın geri dönüş süresinde ve 

geri dönüş oranındaki değişimin her bir destek unsuru için ortaya konulması, 

d) Talep edilen toplam destek tutarının toplam sabit yatırım tutarına oranı (Yardım 

yoğunluğu) 

belirtilecektir.” 

 

MÜRACAAT VE MÜRACAATTA ARANACAK BELGELER 

 

Ekonomi Bakanlığı, belirtilen amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya 

birden fazla firmayı yatırım için davet edebilecek veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda 

bulunabilecektir. 

 

Davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, 

aşağıdaki bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edecektir. 

 

a) Kararname ekinde Ek l'deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve 

proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen 

destekler ile gerekçeleri, 

 

b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi, 
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c) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs 

şirketleri için imza beyannamesi. 

 

Ekonomi Bakanlığı müracaatın değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler 

için talepte bulunabilecektir.  

 

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Müracaatlar, Ekonomi Bakanlığı tarafından bu kararın amacı ve: 

 

a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını 

karşılayabilme, 

 

b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme, 

 

c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,  

 

ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, 

 

d) Yüksek katma değerli olma, 

 

e) Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını 

sağlayabilme, 

 

f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, 

 

g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere 

pozitif dışsallık sağlayabilme, 

 

ğ) Yenilikçi ve Ar-Ge'ye dayalı yatırım olma, 

 

h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan 

sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine 

yönelik yatırım olma, 

 

ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre 

üretime yönelik yatırım olma, 

 

nitelikleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
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Projelerin bu karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım 

tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekmektedir. 

 

Yukarıdaki çerçevede yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya 

projeler, Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacaktır. Bakanlar Kurulu 

tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayınlanacaktır.  

 

DİĞER HUSUSLAR 

 

Bu karar kapsamında desteklenmesi uygun görülmeyen müracaatlar, yatırımcının talep etmesi 

halinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirmeye 

alınabilecektir. 

 

Bakanlar Kurulu tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen 

projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir. 

 

Yatırımcı, yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini 

ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve 

Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu 

hususlar Ekonomi Bakanlığı veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar 

tarafından takip edilecektir.  

 

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içerisinde 

gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumlu olacaktır. Yatırımcının Destek Kararında Öngörülen 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde indirimli kurumlar vergisi veya istisna 

uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş 

vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise 

6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.  

 

Bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırımlar için, bu karar kapsamındaki 

desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilemeyecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar  

 

(*) 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Karar Sayısı : 2016/9495

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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