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SİRKÜLER        İstanbul, 30.09.2014 

Sayı: 2014/172       Ref: 6/172 
 

 

Konu: 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 

TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ DÜZENLEMESİ 

YAPILMIŞTIR 
 

09.05.2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 27.01.2014 tarihli ve 
2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. maddesiyle 2012/3305 sayılı Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17. maddesinin (j) bendi olarak eklenen düzenleme ile  
"Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi 
olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 
oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji 
verimliliğine yönelik yatırımlar  “Öncelikli yatırım konuları” kapsamına alınmıştı. Bilindiği 
üzere öncelikli yatırım konuları kapsamına giren yatırımlar 5.bölge için uygulanan bölgesel 
teşviklerden faydalanabilmektedirler. 

25.09.2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2014/3) ile, 2012/1 sayılı Tebliğin “Teşvik 

belgesi müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 7. maddesine eklenen fıkrada öncelikli 

yatırım konuları kapsamında olan enerji verimliliği projelerinin değerlendirilmesine yönelik 

açıklamalarda bulunulmuştur. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.  

 

“(6) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yönelik 

projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

 

a) Enerji tasarruf oranı, işletmede tek bir ürün çeşidi üretilmesi durumunda birim ürün 

başına enerji tüketimi, birden fazla ürün çeşidi üretilmesi durumunda ise işletmenin enerji 

yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanır ve baz yılında hesaplanan değerin kontrol yılında 

hesaplanan değerdeki değişim oranına göre belirlenir. Başvuru tarihinden önceki mali yıl baz 

yılı, proje uygulamasının tamamlandığının yazılı olarak bildirilmesini takip eden mali yıl ise 

kontrol yılı olarak kabul edilir. 

 

b) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, 

bu yatırım ile sağlayacağı enerji tasarruf oranını taahhüt ederek yatırıma ilişkin makine ve 

teçhizat listeleri ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na müracaat eder. Söz 

konusu Bakanlık, gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeleri yatırımcıdan talep edebilir. 

 

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği açısından yapılan 

inceleme ve değerlendirme sonucu düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat 

listeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca Ekonomi Bakanlığı’na iletilir. Düzenlenen 

rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı 

tarafından uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir. 
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ç) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep 

edilen ve yatırımcı tarafından temin edilen bilgi ve belgelere istinaden Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nca yapılan hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde 

söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak düzenlenen 

rapor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, Ekonomi Bakanlığı’na gönderilir.” 

 

 

Saygılarımızla,  

   

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3) 

 

 

(*) 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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25 Eylül 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29130 

TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 

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

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2014/3) 

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 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(6) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yönelik projelerin 

değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Enerji tasarruf oranı, işletmede tek bir ürün çeşidi üretilmesi durumunda birim ürün başına enerji tüketimi, 

birden fazla ürün çeşidi üretilmesi durumunda ise işletmenin enerji yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanır 

ve bazyılında hesaplanan değerin kontrol yılında hesaplanan değerdeki değişim oranına göre belirlenir. Başvuru 

tarihinden önceki mali yıl baz yılı, proje uygulamasının tamamlandığının yazılı olarak bildirilmesini takip eden mali 

yıl ise kontrol yılı olarak kabul edilir. 

b) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile 

sağlayacağı enerji tasarruf oranını taahhüt ederek yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat eder. Söz konusu Bakanlık, gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeleri 

yatırımcıdan talep edebilir. 

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği açısından yapılan inceleme ve 

değerlendirme sonucu düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca Ekonomi Bakanlığına iletilir. Düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri dikkate 

alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir. 

ç) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve 

yatırımcı tarafından temin edilen bilgi ve belgelere istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan 

hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp 

sağlamadığına ilişkin olarak düzenlenen rapor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Ekonomi Bakanlığına 

gönderilir.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

  

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

20/6/2012 28329 
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 10/4/2014 28968 
2- 8/5/2014 28994 

  

 


