
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 17.09.2018 

Sayı: 2018/181        Ref: 4/181 

 

 

Konu:  

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

14.09.2018 tarih ve 30535 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 91 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 6. maddesinin 

ikinci fıkrası, 21.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 25. maddesi yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Müracaat 

 

MADDE 6 - (1) Teşvik belgesi müracaatları, 

tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle 

Bakanlığa yapılır. Ancak, genel ve bölgesel 

teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve 

sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını 

aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için 

yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın 

yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat 

edilebilir.   

 

(2) Müracaat sahibi tarafından; teşvik 

belgesine ilişkin müracaatın Bakanlığa 

yapılması halinde dörtyüz Türk Lirası 

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, 

yerel birimlere yapılması halinde üçyüz Türk 

Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi 

hesabına, yüz Türk Lirası ise ilgili yerel birim 

hesabına yatırılır. Bu meblağlar hiçbir surette 

iade edilmez. Ancak, yatırım teşvik belgesi 

kapsamında kullanılmış komple tesis ithal 

edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa 

yapılacak müracaatlarda, bu meblağ 10 bin 

Türk Lirası olarak uygulanır. 

 

(3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile 

ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle 

belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret 

talep edilemez. 

Müracaat 

 

MADDE 6 - (1) Teşvik belgesi müracaatları, 

tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle 

Bakanlığa yapılır. Ancak, genel ve bölgesel 

teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve 

sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını 

aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için 

yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın 

yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat 

edilebilir.   

 

(2) Yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile 

ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle 

belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret 

talep edilemez. 

 

 



 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Bütçeden yapılacak ödemeler 

 

MADDE 21 - (1) Yatırımların desteklenmesi 

için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek 

çerçevesinde ilgili mevzuatında öngörülen 

usul ve esaslar uyarınca aşağıda belirtilen 

ödemeler yapılabilir. 

 

a) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler. 

 

b) Önceki dönemlere ait ilgili Bakanlar 

Kurulu Kararları uyarınca ödenmesi gereken 

yatırım ve işletme kredilerine ait bakiye 

tutarlar. 

 

c) Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili 

olarak daha önceki kararlarda belirtilen 

hükümler çerçevesinde ödenmesi gereken 

destek unsurlarına ait tutarlar. 

 

ç) Teşvik belgesi müracaatı ve zayi olan 

belgelerle ilgili olarak yatırılan tutarlardan 

sehven veya fazla yatırılması nedeniyle iade 

edilmesi gereken tutarlar. 

 

d) Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili 

olarak açılmış davaların aleyhte sonuçlanması 

nedeniyle ödenmesi gereken tutarlar ile 

yargılama ve cebri icra giderleri. 

 

(2) Bakanlıkça yapılacak ödemeler, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla 

gerçekleştirilir. 

 

Bütçeden yapılacak ödemeler 

 

MADDE 21 - (1) Yatırımların desteklenmesi 

için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek 

çerçevesinde ilgili mevzuatında öngörülen 

usul ve esaslar uyarınca aşağıda belirtilen 

ödemeler yapılabilir. 

 

a) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler. 

 

b) Önceki dönemlere ait ilgili Bakanlar 

Kurulu Kararları uyarınca ödenmesi gereken 

yatırım ve işletme kredilerine ait bakiye 

tutarlar. 

 

c) Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili 

olarak daha önceki kararlarda belirtilen 

hükümler çerçevesinde ödenmesi gereken 

destek unsurlarına ait tutarlar. 

 

ç) Yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

d) Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili 

olarak açılmış davaların aleyhte sonuçlanması 

nedeniyle ödenmesi gereken tutarlar ile 

yargılama ve cebri icra giderleri. 

 

(2) Bakanlıkça yapılacak ödemeler, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla 

gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Belge zayii 

 

MADDE 25 - (1) Teşvik belgesi veya eki 

belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı 

tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi 

durumunda, tebliğle belirlenen mücbir sebep 

ve fevkalade hal durumları hariç olmak üzere 

tasdiki istenilen her bir belge için Bakanlık 

Döner Sermaye İşletmesi hesabına üçyüz 

Türk Lirası yatırılır. Söz konusu meblağ 

hiçbir surette iade edilmez. 

Belge zayii 

 

MADDE 25 – Yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yapılan düzenleme ile teşvik belgesi müracaatlarında ve teşvik belgesi zayiinde ödenmesi 

gereken bazı ücretler kaldırılmıştır. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

91 Sayılı Cumhurbaşkanı 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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