
 

  

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 19.10.2020 

Sayı: 2020/250       Ref: 4/250 

 

 

Konu:  
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 
16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile 20.06.2012 tarihli ve 
28329 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.  
 
1. 2012/1 sayılı tebliğin EK-2 no.lı eki yürürlükten kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak tebliğin 
“Teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgeler” başlıklı 6. maddesinin 
birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve EK-2’de belirtilen” ibaresi de yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
“EK-2: Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce 
İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi Ve 
Belgeler” 
 
2. Tebliğin “Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 7. maddesinin altıncı 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “içerecek şekilde” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “enerji verimliliği” ibaresi eklenmiştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) 
bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan 
yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi 
oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve 
azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini 
taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve 
teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat 
eder. 
 
c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan 
proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve 
değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve 
teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu 
hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle 
Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir. 

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) 
bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan 
yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat 
listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu 
yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji 
tasarrufu sağlaması gerekir. 
 
 
c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan 
proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve 
değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve 
teçhizat listesini de içerecek şekilde enerji 
verimliliği raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate 
alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi 
düzenlenir. 

 
3. Tebliğin “Yatırım cinsleri” başlıklı 9. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
“(3) Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite 
artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak değerlendirilir.” 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
4. Tebliğin “Tamamlama vizesi” başlıklı 23. ve “Görev verilen kurum ve kuruluşların 
yükümlülükleri” başlıklı 24. maddelerine “Bakanlık İl Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiştir.  
Saygılarımızla, 
Saygılarımızla, 
 
       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

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

2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1) 

 

 

(*) 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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16 Ekim 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31276 

TEBLİĞ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 

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

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(NO: 2020/1) 

  

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 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) 

bendinde yer alan “ve EK-2’de belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) 

bendinde yer alan “içerecek şekilde” ibaresinden sonra gelmek üzere “enerji verimliliği” ibaresi eklenmiştir. 

“a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, 

yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş 

oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Ajanslarını” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlüklerini,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Ajansları” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Kalkınma Ajansları ile” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-2 yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji 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 
3- 25/9/2014 29130 
4- 28/4/2016 29697 
5- 25/6/2016 29753 
6- 27/8/2016 29814 
7- 26/7/2017 30135 
8- 1/6/2018 30438 
9- 10/6/2018 30447 

10- 9/10/2018 30560 
11- 9/11/2018 30590 

  

  

  
 

  
 


