
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 08.08.2019 

Sayı: 2019/122        Ref:4/122  

 

 

Konu:  

YATIRIMLARIN PROJE BAZLI DESTEKLENMESİNE DAİR KARARDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

 

07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 

Karar”da yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  

 

1. 2016/9495 sayılı Kararın “Tanımlar” başlıklı 2. maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. 

 

“ı) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet 

yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık 

tebliği ile yayımlanacak listeyi, 

 

i) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından 

belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları 

değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi, 

 

j) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin 

yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları 

belirlenerek yürütülecek olan destek programını,” 

 

Ayrıca aynı maddede yer alan “Aracı kurum” tanımı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
a) Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak kamu 

bankaları dâhil olmak üzere bankaları, finansal 

kiralama şirketlerini, katılım bankalarını ve finans 

kuruluşlarını, 

(a) Aracı kurum: Faiz veya kâr payı desteğini 

uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere 

bankaları, katılım bankalarını ve finans kuruluşlarını, 

 

2. 2016/9495 sayılı Kararın “Destekler” başlıklı 3. maddesinde yapılan değişiklikler 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Destekler 

 

 MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında proje bazlı 

olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara, 

aşağıdakilerden uygun görülen destek veya destekler 

sağlanabilir. 

 

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 

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. 

Destekler 

 

 MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında proje bazlı 

olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara, 

aşağıdakilerden uygun görülen destek veya destekler 

sağlanabilir. 

 

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 veya kâr payı desteği 

ğ) Sermaye katkısı 

h) Enerji desteği 

ı) Kamu alım garantisi 

i) Yatırım yeri tahsisi 

j) Altyapı desteği 

k) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve 

tesciller ile diğer yasal ve idari süreçlerde 

kolaylaştırıcı düzenleme yapılması. 

l) Hibe desteği 

 

3. 2016/9495 sayılı Kararın “Değerlendirme” başlıklı 5. maddesi aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Değerlendirme 

 

 MADDE 5- (1) Müracaatlar, Bakanlık 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 

Değerlendirme 

 

 MADDE 5- (1) Müracaatlar, Bakanlık 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 sektörlerin gelişimine 

katkı 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 

tutulur. 

 

(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye 

tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 

100 milyon ABD Doları olması gerekir. 

 

(3) Birinci fıkra çerçevesinde yapılacak değerlendirme 

sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, 

Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

 

(4) Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar 

verilen projeler için Destek Kararı yayımlanır. 

 

(5) Bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun 

görülmeyen müracaatlar, yatırımcının talep etmesi 

halinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Karar kapsamında değerlendirmeye alınabilir. 

değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime 

yönelik yatırım olma, 

 

nitelikleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi 

tutulur. 

 

(2)  Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye 

tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu 

Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda 

Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine 

yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı kapsamında desteklenmesine karar 

verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer 

yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olması 

gerekir. 

 

(3) Birinci fıkra çerçevesinde yapılacak değerlendirme 

sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, 

Bakanlık tarafından Cumhurbaşkanı’na sunulur. 

 

(4) Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesine karar 

verilen projeler için Destek Kararı yayımlanır. 

 

(5) Bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun 

görülmeyen müracaatlar, yatırımcının talep etmesi 

halinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Karar kapsamında değerlendirmeye alınabilir. 

 

(6) Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile 

beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar 

kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen 

Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik 

yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık 

tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde 

yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program 

Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra 

çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı 

gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve 

önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu 

değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli 

projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve 

benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme 

Komitesince desteklenmesine karar verilebilir. 

 

(7) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 

Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine 

ilişkin olan yatırım projelerinden uygun 

gördüklerinin, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 

kapsamında “stratejik yatırım” olarak 

desteklenmesine karar verebilir. 

 

4. 2016/9495 sayılı Kararın “Şirket hisselerinin ve yatırımın devri” başlıklı 8. maddesinin 

birinci fıkrasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Şirket hisselerinin ve yatırımın devri 

 

 MADDE 8- (1) Yatırımın devri Destek Kararında 

belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın 

iznine ve Başbakanlığın onayına tabidir. 

 

 

Şirket hisselerinin ve yatırımın devri 

 

 MADDE 8- (1)  Yatırımın devri Destek Kararında 

belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın 

iznine ve sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk 

Lirası ve üzeri olan yatırımlar için 

Cumhurbaşkanı’nın onayına tabidir. 

 

5. 2016/9495 sayılı Kararın “Müeyyide” başlıklı 11. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan 

değişiklik aşağıdaki gibidir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Müeyyide 

 

 MADDE 11-  

 

(2) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanan 

yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları 

için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak 

üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde 

hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar 

kapsamında yararlanılan destekler İlgili mevzuat 

çerçevesinde geri alınır. 

Müeyyide 

 

 MADDE 11-  

 

(2) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanan 

yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları 

için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak 

üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde 

hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar 

kapsamında yararlanılan destekler İlgili mevzuat 

çerçevesinde geri alınır. Diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi 

desteğinden yararlanılması halinde ise bu Karar 

kapsamı desteklerin kullandırılmasına ilişkin 

hususlar ilgili Destek Kararında belirlenir. 

 

6. 2016/9495 sayılı Kararın “Diğer hükümler” başlıklı 12. maddesinde yapılan değişiklikler 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Diğer hükümler 

 

MADDE 12-  

 

(2) Faiz desteği uygulamasında banka, vade 

tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz tutarlarının 

doğruluğundan ve kredinin yatırım için 

kullandırılmasından sorumludur. Faiz desteği 

uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar 

arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak 

ek protokol çerçevesinde yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji 

giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, 

gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç 

enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca 

düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde 

ödenmiş fatura değerleri dikkate alınır. 

Diğer hükümler 

 

MADDE 12-  

 

(2)  Yurtiçinde yerleşik aracı kuramlardan 

kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım 

finansmanına ilişkin faiz veya kâr payı desteği 
uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde 

Bakanlığa bildirilecek faiz ve kâr payı tutarlarının 

doğruluğundan ve kredinin veya finansmanın yatırım 

için kullandırılmasından sorumludur. Bu kredi veya 

finansmana ilişkin faiz veya kâr payı desteği 

uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kuramlar 

arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak 

ek protokol çerçevesinde yürütülür. Ayrıca, 

yurtdışında yerleşik aracı kurumlardan 

kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri 

veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir 

raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki 

bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kâr 

payı desteği uygulanabilir. 

 

(3)  Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, 

gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, 

dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç 
olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya 

kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura 

döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas 

alınarak yapılır. 

 

 

(14) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında desteklenmesine karar verilen 

yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB 

ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan 

desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, 

TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak 

gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik 

belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması 

kapsamında değerlendirilebilir. 

 

 

Bu kararın; 1., 2. ve 8. maddeleri kapsamında, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 

Verilmesine İlişkin Kararın sırasıyla, 2. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 3. 

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ve 12. maddesinin 2. fıkrasında yapılan 

değişiklikler 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde, diğer hükümleri ise 

07.08.2019 tarihi  itibarı ile yürürlüğe girecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

1403 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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