
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 09.11.2018 

Sayı: 2018/204        Ref: 4/204 

 

 

Konu:  

YATIRIMA BAŞLANILDIĞININ KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN ASGARİ BİR 

TUTARDA HARCAMA YAPILMASINA DAİR DÜZENLEMEYİ YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRAN VE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN 

TAMAMLAMA VİZESİ HAKKINDA DÜZENLEME YAPAN CUMHURBAŞKANI 

KARARI YAYINLANMIŞTIR 

 

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 323 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler 

yapılmasına dair düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) değişiklikler yapılmasına dair 2018/4 

sayılı tebliğ yayınlanmıştır. 

 

1) 323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24. 

maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Yatırım süresi ve tamamlama vizesi 

 

 MADDE 24 - (1) Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik 

belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime 

müracaat tarihidir. Ancak, yatırıma başlanıldığının 

kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden 

sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve 

teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım 

harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk 

düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak 

üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında 

(sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının 

üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk 

Lirası) harcama yapılması gerekir. 

Yatırım süresi ve tamamlama vizesi 

 

 MADDE 24 - (1) Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik 

belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime 

müracaat tarihidir.  

 

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için yatırım başlangıç tarihinden itibaren arazi-

arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım 

harcamalarına yönelik olarak asgari bir tutarda harcama yapılmasına dair zorunluluk 

yürürlükten kaldırılmıştır. Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili 

yerel birime müracaat tarihi olarak belirlenmiştir. 
 

Bu değişiklik 05.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Kararın 24. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 

 

“(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik 

yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum 

tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının 

sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz 

etmesi halinde yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri 

kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave 

herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen 

veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci 

madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden 

düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.” 

 

Bu düzenleme 09.11.2018 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir. Aynı konu hakkında 2012/1 

sayılı tebliğde de düzenleme yapılmıştır.   

 

3) Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek 

süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri 

çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı 

kadar uzatılmış sayılır.” 

 

Bu düzenleme 09.11.2018 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

4) 2018/4 sayılı tebliğ ile 2012/1 sayılı tebliğin “Tamamlama vizesi” başlıklı 23. maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik 

yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum 

tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının 

sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım 

Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu 

Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.” 

 

Düzenleme 09.11.2018 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK: 

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 323 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı  

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ 

No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)  

 

 

(*) 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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9 Kasım 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30590 

TEBLİĞ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(NO: 2018/4) 

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların 

tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul 

belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi 

Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir 

Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekine ekte yer alan EK-11 eklenmiştir. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

  

Eki için tıklayınız. 

  
 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-22-1.pdf
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