
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 04.10.2019 

Sayı: 2019/141        Ref:4/141  
 

 

Konu: 

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN 

KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  

 

02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1593 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile 17.10.2016 tarih ve 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine 

İlişkin Karar”da yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

 

Kararın 12. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(4) Destek Kararı ile hibe desteğinden 

yararlandırılması öngörülen projeler için 

yatırımın başlangıç tarihini müteakip 

yatırımcıların, ilgili Kararda belirtilen süre ve 

limitlere uymak koşuluyla, Mayıs ve Kasım 

aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım 

harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile 

Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz konusu 

harcamalar Destek Kararı kapsamında 

değerlendirilerek tespit edilen hibe destek tutarı 

yatırımcıların hesabına aktarılır. 

(4) Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu 

Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde 

belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır. 

 

Aynı karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.  

 

“EK MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyar TL sabit yatırım 

tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 

tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda tanımlanan yatırımcılar ile 

özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında 

diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, 

sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine 

getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur.” 

 

Buna göre, 5 Milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki doğrudan 

yabancı yatırımlara 2016/9495 sayılı Karar kapsamında Devlet destekleri sağlanması 

hususunda yatırım proje sözleşmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından 

imzalanabilecektir.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 



 

 

 

 

EK: 

1593 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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