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SĐRKÜLER         Đstanbul, 05.11.2010 
Sayı: 2010/142        Ref:4/142 
 
 
Konu: 
DEVLET DESTEKLER ĐNĐN ĐZLENMES Đ VE DENETLENMES Đ HAKKINDA 
KANUN YAYINLANMI ŞTIR  
 
23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete’de “6015 Sayılı Devlet Desteklerinin 
Đzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun” yayınlanmıştır. 
 
Kanunun amacı, devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara 
uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere ilke ve esasların 
belirlenerek desteklerin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmektir. 
 
Kanun hükümleri tarım, balıkçılık ve hizmet sektörlerindeki devlet desteklerini 
kapsamamaktadır.  
 
Kanunda devlet desteği; “Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticareti etkilediği ölçüde 
doğrudan kamu tarafından veya kamu kaynakları aracılığıyla herhangi bir şekilde sağlanan, 
belirli teşebbüslere veya belirli ürünlerin üretimine ayrıcalık tanıyarak rekabeti bozan veya 
bozma tehdidi oluşturan ve yararlanana mali fayda sağlayan her türlü tedbiri,” şeklinde 
tanımlanmıştır.  
 
Kanunda uygun devlet desteği aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.  
 
(1) Aşağıda sayılan devlet destekleri bu Kanun kapsamında uygun devlet desteği sayılır: 
 
a) Ürünlerin veya hizmetlerin menşei ile ilgili ayrımcılık yapılmaksızın bireysel tüketiciye 
verilen sosyal nitelikli destekler. 
b) Doğal afetlerin veya olağanüstü olayların sebep olduğu zararı gidermeye yönelik olan ve 
zararın maddi büyüklüğünü geçmeyen destekler. 
 
(2) Aşağıda sayılan devlet destekleri, bu Kanun kapsamında uygun görülebilir devlet 
destekleri olup bunların kapsam ve kuralları Kurul tarafından belirlenir: 
 
a) Avrupa Birliği seviyesine göre yaşam standardının aşırı ölçüde düşük veya işsizlik oranının 
çok yüksek olduğu bölgelerde ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla verilen destekler. 
b) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yapısal uyum gereklerinin yerine getirilmesini 
sağlamayı amaçlayan destekler. 
c) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret koşullarını ortak çıkarlara ters düşecek ölçüde 
olumsuz etkilememek kaydıyla, belirli ekonomik faaliyetlerin veya belirli bölgelerin 
gelişimini sağlamaya yönelik destekler. 
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ç) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretin koşullarını ortak çıkarlara ters düşecek 
ölçüde olumsuz etkilememek kaydıyla, kültür mirasının ve doğal varlıkların korunmasına 
yönelik destekler. 
d) Türkiye ve Avrupa Birliğinin ortak çıkarlarına hizmet eden önemli bir projenin 
gerçekleşmesini sağlamaya yönelik destekler. 
e) Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan ciddi sorunları gidermeye yönelik destekler. 
f) Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin belirleyeceği diğer destekler.  
 
(3) Belirli türdeki devlet desteklerine grup muafiyeti tanınmasına ve bir teşebbüse belirli bir 
dönemde belirli bir miktarı aşmayacak şekilde verilen ve rekabeti önemli ölçüde bozmayan 
devlet desteklerinin bu Kanun kapsamında uygun devlet desteği olduğuna ve Kurula 
bildirimine gerek olmadığına ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 
yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlenir. 
 
(4) Ayrım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli ekonomik ve mali 
tedbirler devlet desteği sayılmaz. 
 
(5) Bu Kanunun izin verdiği haller dışında devlet desteği verilemez. 
 
Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yürütmek üzere Devlet Desteklerini Đzleme 
ve Denetleme Kurulu kurulmuştur. 
 
Kurul aşağıdaki görevleri yürütür: 
 
a) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak devlet desteklerinin ilke ve 
esaslarını belirlemek ve bunlarla ilgili mevzuatı hazırlamak. 
b) Devlet desteklerinin uygunluğunu incelemek, izlemek ve denetlemek. 
c) Uygulama sonuçlarını desteği verenlerden temin ederek Avrupa Komisyonuna ve ilgili 
mercilere gerekli bildirimleri yapmak. 
 
Desteği verenler ve diğer ilgili taraflar, Kurulun ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi 
gizli dahi olsa vermekle yükümlüdür. Gizlilik içeren bilgi veya belgeler sadece bu Kanun 
kapsamına giren konuların değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Kurulun, yasal zorunluluklar 
dışında, üçüncü taraflara yönelik olarak gizlilik ilkelerine uyması esastır. 
 
Desteği veren, devlet desteğine ilişkin olarak hazırlanan mevzuat taslaklarını öncelikle Kurula 
bildirerek Kurulun uygun görüşünü almakla yükümlüdür. 
 
Mevzuat taslağı sunulduktan sonra Kurul tarafından ön değerlendirme başlatılır. Ön 
değerlendirme için ilave bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulması halinde, bu bilgi ve belgeler 
desteği verenden istenilir. Kurul tarafından istenilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan 
başvuru değerlendirmeye alınmaz. 
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Đnceleme sonucunda Kurul, inceleme konusu mevzuat taslağında öngörülen devlet desteğinin 
bu Kanun kapsamında; 
 
a) Uygun devlet desteği olduğuna, 
b) Uygun devlet desteği olmadığına, 
c) Desteği veren tarafından bazı düzenlemeler yapılması halinde uygun devlet desteği haline 
geleceğine veya devlet desteği olma özelliğini yitireceğine,  
ç) Şarta bağlı olarak uygulanmasına, 
 
karar verebilir. 
 
Bu kararlardan birinin alınması üzerine inceleme sona erdirilir ve karar, desteği verene 
bildirilir. Desteği veren, Kurul kararı doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür. 
 
Kanuna uygun olmayan devlet desteği ve desteğin geri alınması: 
 
(1) Kurul, kanuna uygun olmayan veya kanuna uygunluğundan şüphe edilen bir devlet 
desteğiyle ilgili olarak, desteği verene de bilgi vererek 7’nci madde kapsamında inceleme 
başlatabilir. Desteği veren gerekli bilgileri Kurula sunmakla yükümlüdür.  
 
(2) Kurul, inceleme başlatılması kararı ile birlikte, nihai bir karar alıncaya kadar kanuna 
uygunluğundan şüphe edilen desteğin durdurulmasına da karar verebilir. Kurul tarafından, 
kanuna uygunluğundan şüphe edilen desteğin durdurulması kararının desteği verene 
bildirilmesini müteakip, desteği veren, konuyla ilgili işlemleri durdurmak zorundadır. 
 
(3) Kurul, desteğin uygun olmadığına karar verirse desteğin geri alınmasına yönelik olarak 
desteği verenin tüm tedbirleri uygulamasını ister. Desteği veren geri alma işlemini yerine 
getirmekle yükümlüdür. 
 
(4) Devlet desteğinin geri alınmasına esas faiz oranı, destekten fiili olarak yararlanılan 
tarihten itibaren geri alma kararının alındığı tarihe kadar geçen sürede Müsteşarlık tarafından 
ihraç olunan Türk Lirası cinsinden iskontolu devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranlarının 
ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenir. Desteği veren, desteğin geri alınmasına ilişkin işlemleri 
en geç bir ay içinde başlatmak zorundadır.  
 
(5) Desteği veren idare, desteğin taksitler halinde ödenebilmesini içeren ödeme anlaşmaları 
yapmaya yetkilidir. Ancak, desteği veren kamu idarelerinden genel bütçe kapsamında olanlar, 
desteğin geri alınması için vergi dairelerine bildirimde bulunduktan sonra ödeme anlaşması 
yapamazlar. Taksitli ödemelerde her bir taksit dönemi için uygulanacak faiz oranı, her bir 
ödeme dönemine ilişkin olarak Müsteşarlık tarafından en son ihraç olunan Türk Lirası 
cinsinden iskontolu devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları esas alınarak belirlenir. Geri 
alma işlemi gerçekleştirilemezse; her bir desteğe ait anapara ve dördüncü fıkraya göre 
hesaplanacak faiz tutarlarına, geri alma kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren; ilgili 
mevzuatta geri alınacak desteğe ilişkin faiz oranı belirlenmişse bu oranda, belirlenmemişse  
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21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanmak üzere bir aylık ödeme süresi verilir. 
Ödeme süresi içinde ödenmeyen desteklere, ödeme süresinin son gününden (bu tarih hariç) 
itibaren 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil tarihine kadar geçen süre için aynı 
Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Bu süre içerisinde ödenmeyen 
destekler ve bunların ferileri, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından verilmişse 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından; 
diğer kurum ve kuruluşlarca verilmişse, 6183 sayılı Kanuna göre alacaklarını takip ve tahsil 
edenler tarafından anılan Kanun hükümlerine göre, alacaklarını genel hükümlere göre takip ve 
tahsil edenler tarafından ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanunu hükümlerine 
göre kendileri tarafından takip ve tahsil edilir. 
 
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınmak 
suretiyle yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.  
 
Desteğin geri alınmasında zamanaşımı: 
 
Kanuna uygun olmayan devlet desteklerinin geri alınması, desteğin fiilen verildiği tarihten 
itibaren on yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak Kurulun ön değerlendirme yapması ve 
inceleme başlatması veya desteği durdurması zamanaşımı süresini durdurur. Zamanaşımının 
durmasına sebep olan inceleme için tanınan azami süre altı aydır. 
 
Devlet desteğinin kötüye kullanılması: 
 
Devlet desteğinin, desteği alan tarafından kötüye kullanıldığına dair bilgi edinilmesi halinde 
Kurul, desteği verenden durumun tespitini, ilgili mevzuatında belirtilen gerekli tüm tedbirlerin 
alınmasını ve Kurula bilgi verilmesini ister. 
 
Yıllık rapor  
 
Destek verenler, yıl içinde verdikleri her türlü devlet desteğine ilişkin uygulama bilgilerini, 
Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yılın bitiminden itibaren en geç üç 
ay içinde Kurula bildirir. Bu bilgiler çerçevesinde hazırlanan yıllık rapor, Kurulca 
onaylanarak Haziran ayı sonuna kadar ilgili mercilere iletilir. Bu rapor, ayrıca, Türkiye  
Büyük  Millet Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonuna sunulur. Bakan, bu  rapor kapsamına 
giren veya girmeyen sektörlerde uygulanan devlet desteklerine ilişkin olarak Plan ve Bütçe 
Komisyonunu, yılda en az bir defa bilgilendirir. 
 
Bu Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslar ile yapılacak işlemlere ilişkin süreler Kurul 
tarafından hazırlanarak Bakan onayı ile çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir. Devlet 
desteklerinin bildirimi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler, Kurulun teşkilini 
müteakip en geç dokuz ay içerisinde çıkarılır. 
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Mevcut devlet destekleri 
 
(1) Geçici 1’inci madde uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 
uygulanmakta olan devlet desteklerine ilişkin mevzuat, desteği veren tarafından, 
yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kurula bildirilir.  
 
(2) Desteği verenin başvurusunu takiben Kurul, ön değerlendirmesini altmış işgünü içerisinde 
tamamlar. Değerlendirme neticesinde desteğin kanuna uygun olmadığı yönünde bulguların 
tespiti halinde Kurul, desteği verenden, nihai bir karar alınıncaya kadar devlet desteği verme 
işleminin durdurulmasını isteyebilir ve bu durum beş işgünü içerisinde devlet desteği verene 
bildirilir. Kurulun devlet desteği verme işlemini durdurma kararı alması halinde, desteği 
veren, bu hususun kendisine intikal ettiği tarihten itibaren, uygulamakta olduğu devlet 
desteğinin kapsam ve süresini genişletemez ve yeni müracaatları işleme koyamaz. Desteği 
veren, konu hakkındaki görüşlerini durumun kendisine intikalinden itibaren on işgünü içinde 
Kurula bildirir. Desteği veren tarafından talep edilmesi halinde, gerekli görülen hallerde, 
Kurul tarafından on işgünü ilave süre verilebilir. 
 
(3) Kurul, elde edilen tüm bilgiler doğrultusunda desteğe ilişkin nihai kararını otuz işgünü 
içerisinde alır ve bunu desteği verene beş işgünü içinde tebliğ eder. Kurul, desteğin kanuna 
uygun destek olmadığına karar verirse desteği verenden gerekli değişiklikleri yapmasını ister.  
 
(4) Geçici 1’inci madde uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
verilmekte olup da kanuna uygun olmayan destek haline gelen veya Kurul tarafından uygun 
olmadığına karar verilen desteklerden, söz konusu yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra yapılan müracaatlara dayalı olarak verilenler 10’uncu maddede yer alan hükümler 
dahilinde geri alınır. Kapsam ve süresi değiştirilmeksizin; geçici 1’inci madde uyarınca 
çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki müracaatlara dayalı olarak verilen 
destekler ile bu maddenin ikinci fıkrasına göre verilen durdurma kararından önceki 
müracaatlara dayalı olarak verilen destekler için geri alma işlemi uygulanmaz. 
 
Saygılarımızla,  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
6015 Sayılı Devlet Desteklerinin Đzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun 
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23 Ekim 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27738 

KANUN 

DEVLET DESTEKLER ĐNĐN ĐZLENMES Đ VE DENETLENMES Đ 
HAKKINDA KANUN 

 Kanun No. 6015 Kabul Tarihi: 13/10/2010 
 Amaç ve kapsam 
 MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara 
uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere ilke ve esasların belirlenerek desteklerin 
izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmektir. 
 (2) Bu Kanun hükümleri tarım, balıkçılık ve hizmet sektörlerindeki devlet desteklerini kapsamaz. 
 Tanımlar 
 MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
 a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı, 
 b) Devlet desteği: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticareti etkilediği ölçüde doğrudan kamu tarafından 
veya kamu kaynakları aracılığıyla herhangi bir şekilde sağlanan, belirli teşebbüslere veya belirli ürünlerin üretimine 
ayrıcalık tanıyarak rekabeti bozan veya bozma tehdidi oluşturan ve yararlanana mali fayda sağlayan her türlü tedbiri, 
 c) Đlgili taraf: Devlet desteğinin kullandırılmasından etkilenen gerçek veya tüzel kişi, kurum, teşebbüs, birlik 
veya meslek kuruluşlarını, 
 ç) Kanuna uygun olmayan devlet desteği: Bu Kanun hükümlerine uygun olmayarak yürürlüğe konulan devlet 
desteklerini, 
 d) Kurul: Devlet Desteklerini Đzleme ve Denetleme Kurulunu, 
 e) Münferit destek: Bir destek programı kapsamına girmeyen devlet desteklerini, 
 f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, 
 g) Teşebbüs: Piyasada mal üreten, pazarlayan veya satan gerçek ya da tüzel kişileri, 
 ğ) Destek programı: Devlet desteği verilmesine ait genel olarak tanımlanan şart ve nitelikleri ihtiva eden 
düzenlemeleri, 
 h) Desteği alan: Devlet desteği alan gerçek veya tüzel kişileri,  
 ı) Desteği veren: Kamu kaynağı kullanarak destek veren kurum ve kuruluşları, 
 i) Desteğin kötüye kullanılması: Devlet desteği alanın, desteği ilgili mevzuatında belirlenen amaç ve koşullara 
aykırı olarak kullanmasını, 
 ifade eder. 
 Uygun devlet desteği 
 MADDE 3 – (1) Aşağıda sayılan devlet destekleri bu Kanun kapsamında uygun devlet desteği sayılır: 
 a) Ürünlerin veya hizmetlerin menşei ile ilgili ayrımcılık yapılmaksızın bireysel tüketiciye verilen sosyal 
nitelikli destekler. 
 b) Doğal afetlerin veya olağanüstü olayların sebep olduğu zararı gidermeye yönelik olan ve zararın maddi 
büyüklüğünü geçmeyen destekler. 
 (2) Aşağıda sayılan devlet destekleri, bu Kanun kapsamında uygun görülebilir devlet destekleri olup bunların 
kapsam ve kuralları Kurul tarafından belirlenir: 
 a) Avrupa Birliği seviyesine göre yaşam standardının aşırı ölçüde düşük veya işsizlik oranının çok yüksek 
olduğu bölgelerde ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla verilen destekler. 
 b) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yapısal uyum gereklerinin yerine getirilmesini sağlamayı amaçlayan 
destekler. 
 c) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret koşullarını ortak çıkarlara ters düşecek ölçüde olumsuz 
etkilememek kaydıyla, belirli ekonomik faaliyetlerin veya belirli bölgelerin gelişimini sağlamaya yönelik destekler. 
 ç) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretin koşullarını ortak çıkarlara ters düşecek ölçüde olumsuz 
etkilememek kaydıyla, kültür mirasının ve doğal varlıkların korunmasına yönelik destekler. 
 d) Türkiye ve Avrupa Birliğinin ortak çıkarlarına hizmet eden önemli bir projenin gerçekleşmesini sağlamaya 
yönelik destekler. 
 e) Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan ciddi sorunları gidermeye yönelik destekler. 
 f) Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin belirleyeceği diğer destekler.  
 (3) Belirli türdeki devlet desteklerine grup muafiyeti tanınmasına ve bir teşebbüse belirli bir dönemde belirli 
bir miktarı aşmayacak şekilde verilen ve rekabeti önemli ölçüde bozmayan devlet desteklerinin bu Kanun kapsamında 
uygun devlet desteği olduğuna ve Kurula bildirimine gerek olmadığına ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun 
uygulanmasına ilişkin olarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlenir. 
 (4) Ayrım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli ekonomik ve mali tedbirler devlet desteği 
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sayılmaz. 
 (5) Bu Kanunun izin verdiği haller dışında devlet desteği verilemez. 
 Kurul 
 MADDE 4 – (1) Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yürütmek üzere Devlet Desteklerini Đzleme 
ve Denetleme Kurulu kurulmuştur.  
 (2) Kurul; Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Rekabet Kurumunca, bu kurumları  temsilen, birer  üye  olmak üzere altı üye 
ile Devlet Destekleri Genel  Müdüründen oluşur. Kurulun başkanlığını Devlet Destekleri Genel Müdürü yürütür. 
Devlet Destekleri Genel Müdürünün görevinin sona ermesi durumunda Kurul Başkanlığı ve üyeliği sona erer.  
 (3) Kurul üyeleri müşterek kararname ile atanır. Kurul üyeliğine atanacak adayların yükseköğretim 
kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmuş olmaları, en az beş yılı bu Kanun 
kapsamındaki konularda olmak üzere asgari on yıl kamu hizmeti yapmış bulunmaları gerekir. 
 (4) Kurul Başkanı hariç olmak üzere, Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden 
atanabilir. 
 (5) Herhangi bir nedenle görev süresinin bitiminden önce kurumundaki görevi sona eren veya kendi isteği ile 
ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye atanır.  
 (6) Kurul, Başkanın teklifi ile üyelerden birini Đkinci Başkan olarak seçer. Đkinci Başkan izin, hastalık, yurtiçi 
ve yurtdışı görevlendirme, görevden alınma ve görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkana vekalet eder. 
 (7) Kurul, Başkanın veya bulunmadığı hallerde Đkinci Başkanın başkanlığında diğer üyelerden en az dördünün 
hazır bulunmasıyla ayda en az bir kez toplanır. Kurul kararları toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
Oyların eşitli ği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak 
katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. 
 (8) Kurul Başkan ve üyelerine, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri için her yıl tespit edilen tutarda ve anılan kararda belirlenen usul ve esaslara göre aylık huzur 
ücreti ödenir. Kurul üyeliği görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa göre sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmez. Kurul Başkan ve 
üyelerine yapılacak ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmez. Kurul üyelerinin harcırahları Müsteşarlıkta 
görevli genel müdür seviyesinde belirlenir.  
 (9) Kurul üyeleri, kendileri, eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları hakkındaki toplantılara 
katılamaz ve oy kullanamaz. Başkan hariç diğer Kurul üyeleri kendi kuruluşları tarafından hazırlanan devlet destekleri 
ile ilgili kararlarda oy kullanamaz. 
 (10) Kurul üyeleri ve diğer görevliler, bu Kanunun yürütülmesi çerçevesinde edindikleri gizlilik taşıyan 
bilgileri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamaz, kendilerinin ve başkalarının menfaatine veya başkalarının 
zararına kullanamaz. 
 (11) Kurul, kararlarında bağımsız olup, Kurul tarafından alınan kararlar kesindir. 
 (12) Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 
 (13) Kurul harcamaları, Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.  
 Kurulun görev ve yetkileri 
 MADDE 5 – (1) Kurul aşağıdaki görevleri yürütür: 
 a) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak devlet desteklerinin ilke ve esaslarını 
belirlemek ve bunlarla ilgili mevzuatı hazırlamak. 
 b) Devlet desteklerinin uygunluğunu incelemek, izlemek ve denetlemek. 
 c) Uygulama sonuçlarını desteği verenlerden temin ederek Avrupa Komisyonuna ve ilgili mercilere gerekli 
bildirimleri yapmak. 
 (2) Desteği verenler ve diğer ilgili taraflar, Kurulun ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi gizli dahi olsa 
vermekle yükümlüdür. Gizlilik içeren bilgi veya belgeler sadece bu Kanun kapsamına giren konuların 
değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Kurulun, yasal zorunluluklar dışında, üçüncü taraflara yönelik olarak gizlilik 
ilkelerine uyması esastır. 
 Kurul kararları 
 MADDE 6 – (1) Kurul, bu Kanun uyarınca aldığı kararlara uyulmaması veya istenilen tedbirlerin alınmaması 
durumunda, gerekli idari ve hukuki önlemleri alır. 
 (2) Bu Kanunun uygulanması bakımından Kurulun kararlarına karşı açılan davalar ilk derece mahkemesi 
olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar. 
 (3) Kurulun bu Kanun kapsamında almış olduğu kararların yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir. 
 Devlet desteklerine ilişkin başvuru ve inceleme  
 MADDE 7 – (1) Desteği veren, devlet desteğine ilişkin olarak hazırlanan mevzuat taslaklarını öncelikle 
Kurula bildirerek Kurulun uygun görüşünü almakla yükümlüdür. 
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 (2) Mevzuat taslağı sunulduktan sonra Kurul tarafından ön değerlendirme başlatılır. Ön değerlendirme için 
ilave bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulması halinde, bu bilgi ve belgeler desteği verenden istenilir. Kurul tarafından 
istenilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan başvuru değerlendirmeye alınmaz. 
 (3) Kurul, tüm eksikliklerin tamamlanmasından itibaren bildirilen mevzuat taslağında öngörülen devlet 
desteğinin bu Kanun kapsamında;  
 a) Devlet desteği olmadığına, 
 b) Uygun devlet desteği olduğuna, 
 c) Uygun devlet desteği olmadığı yönünde bulgular tespit ederse inceleme başlatılmasına, 
karar verir. Kurul kararı desteği verene bildirilir. 
 (4) Üçüncü fıkranın (c) bendine göre inceleme başlatılması halinde Kurul, devlet desteğinin niteliği 
hakkındaki ön değerlendirmesini, konunun fiili ve hukuki yönleriyle ilgili tespitlerini ve rekabete etkileri hususundaki 
görüşlerini de içerecek şekilde desteği verene bildirir. Kurul, incelemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere 
diğer ilgili taraflardan görüş alabilir. Bu görüşler, talep edilmesi halinde görüşü verenin kimliği gizli tutulmak 
kaydıyla desteği verene de iletilir. Desteği veren, kendisine iletilen hususlara ilişkin görüşlerini veya varsa itirazlarını 
Kurula bildirir. Desteği verenden ve diğer ilgili taraflardan tüm bilgi, belge ve görüşlerin alınması süreci 
tamamlandıktan sonra karar alınır. 
 (5) Đnceleme sonucunda Kurul, inceleme konusu mevzuat taslağında öngörülen devlet desteğinin bu Kanun 
kapsamında; 
 a) Uygun devlet desteği olduğuna, 
 b) Uygun devlet desteği olmadığına, 
 c) Desteği veren tarafından bazı düzenlemeler yapılması halinde uygun devlet desteği haline geleceğine veya 
devlet desteği olma özelliğini yitireceğine,  
 ç) Şarta bağlı olarak uygulanmasına, 
 karar verebilir. 
 (6) Bu kararlardan birinin alınması üzerine inceleme sona erdirilir ve karar, desteği verene bildirilir. Desteği 
veren, Kurul kararı doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür. 
 Başvurunun geri çekilmesi 
 MADDE 8 – (1) Desteği veren, 7 nci madde kapsamında yaptığı başvuruyu, Kurul tarafından aynı madde 
kapsamında bir karar alınmadan önce geri çekebilir. Geri çekilen başvuruyla ilgili ön değerlendirme veya inceleme 
işlemine son verilir. 
 Kararın geri alınması 
 MADDE 9 – (1) Kurul, 7 nci maddeye göre aldığı bir kararı, bu kararın alınmasına dayanak teşkil eden 
bilgilerin doğru olmadığını, resen veya bir şikayete veya ihbara dayalı olarak yapacağı değerlendirme sonucunda tespit 
etmesi halinde, desteği verenin görüşünü de alarak önceki kararını geri alır ve yeni bir inceleme başlatır. Desteği veren 
gerekli bilgileri Kurula sunmakla yükümlüdür. Desteği verenin, Kurulun talep ettiği bilgileri verememesi halinde, 
karar mevcut bilgilere dayanılarak alınır. Đnceleme 7 nci madde hükümleri çerçevesinde yeni karar alınarak 
sonuçlandırılır. Desteği veren bu kararın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. 
 Kanuna uygun olmayan devlet desteği ve desteğin geri alınması 
 MADDE 10 – (1) Kurul, kanuna uygun olmayan veya kanuna uygunluğundan şüphe edilen bir devlet 
desteğiyle ilgili olarak, desteği verene de bilgi vererek 7 nci madde kapsamında inceleme başlatabilir. Desteği veren 
gerekli bilgileri Kurula sunmakla yükümlüdür.  
 (2) Kurul, inceleme başlatılması kararı ile birlikte, nihai bir karar alıncaya kadar kanuna uygunluğundan şüphe 
edilen desteğin durdurulmasına da karar verebilir. Kurul tarafından, kanuna uygunluğundan şüphe edilen desteğin 
durdurulması kararının desteği verene bildirilmesini müteakip, desteği veren, konuyla ilgili işlemleri durdurmak 
zorundadır. 
 (3) Kurul, desteğin uygun olmadığına karar verirse desteğin geri alınmasına yönelik olarak desteği verenin tüm 
tedbirleri uygulamasını ister. Desteği veren geri alma işlemini yerine getirmekle yükümlüdür. 
 (4) Devlet desteğinin geri alınmasına esas faiz oranı, destekten fiili olarak yararlanılan tarihten itibaren geri 
alma kararının alındığı tarihe kadar geçen sürede Müsteşarlık tarafından ihraç olunan  Türk Lirası cinsinden iskontolu 
devlet iç borçlanma  senetlerinin faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenir. Desteği veren, desteğin geri 
alınmasına ilişkin işlemleri en geç bir ay içinde başlatmak zorundadır.  
 (5) Desteği veren idare, desteğin taksitler halinde ödenebilmesini içeren ödeme anlaşmaları yapmaya 
yetkilidir. Ancak, desteği veren kamu idarelerinden genel bütçe kapsamında olanlar, desteğin geri alınması için vergi 
dairelerine bildirimde bulunduktan sonra ödeme anlaşması yapamazlar. Taksitli ödemelerde her bir taksit dönemi için 
uygulanacak faiz oranı, her bir ödeme dönemine ilişkin olarak Müsteşarlık tarafından en son ihraç olunan Türk Lirası 
cinsinden iskontolu devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları esas alınarak belirlenir. Geri alma işlemi 
gerçekleştirilemezse; her bir desteğe ait anapara ve dördüncü fıkraya göre hesaplanacak faiz tutarlarına, geri alma 
kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren; ilgili mevzuatta geri alınacak desteğe ilişkin faiz oranı belirlenmişse bu 
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oranda, belirlenmemişse 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 
inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanmak üzere bir aylık ödeme süresi verilir. Ödeme süresi içinde 
ödenmeyen desteklere, ödeme süresinin son gününden (bu tarih hariç) itibaren 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tahsil tarihine kadar geçen süre için aynı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Bu süre 
içerisinde ödenmeyen destekler ve bunların ferileri, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından verilmişse 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından; diğer kurum ve kuruluşlarca 
verilmişse, 6183 sayılı Kanuna göre alacaklarını takip ve tahsil edenler tarafından anılan Kanun hükümlerine göre, 
alacaklarını genel hükümlere göre takip ve tahsil edenler tarafından ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Đcra ve Đflas 
Kanunu hükümlerine göre kendileri tarafından takip ve tahsil edilir. 
 (6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.  
 Desteğin geri alınmasında zamanaşımı 
 MADDE 11 – (1) Kanuna uygun olmayan devlet desteklerinin geri alınması, desteğin fiilen verildiği tarihten 
itibaren on yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak Kurulun ön değerlendirme yapması ve inceleme başlatması veya 
desteği durdurması zamanaşımı süresini durdurur. Zamanaşımının durmasına sebep olan inceleme için tanınan azami 
süre altı aydır. 
 Devlet desteğinin kötüye kullanılması 
 MADDE 12 – (1) Devlet desteğinin, desteği alan tarafından kötüye kullanıldığına dair bilgi edinilmesi halinde 
Kurul, desteği verenden durumun tespitini, ilgili mevzuatında belirtilen gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve Kurula 
bilgi verilmesini ister. 
 Yıllık rapor 
 MADDE 13 – (1) Destek verenler, yıl içinde verdikleri her türlü devlet desteğine ilişkin uygulama bilgilerini, 
Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yılın bitiminden itibaren en geç üç ay içinde Kurula bildirir. 
Bu bilgiler çerçevesinde hazırlanan yıllık rapor, Kurulca onaylanarak Haziran ayı sonuna kadar ilgili mercilere iletilir. 
Bu rapor, ayrıca, Türkiye  Büyük  Millet Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonuna sunulur. Bakan, bu  rapor kapsamına 
giren veya girmeyen sektörlerde uygulanan devlet desteklerine ilişkin olarak Plan ve Bütçe Komisyonunu, yılda en az 
bir defa bilgilendirir. 
 Yönetmelik 
 MADDE 14 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslar ile yapılacak işlemlere ilişkin süreler Kurul 
tarafından hazırlanarak Bakan onayı ile çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.  
 MADDE 15 – (1) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “ile Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüklerinden 
müteşekkil olmak üzere sekiz” ibaresi “, Ekonomik Araştırmalar ile Devlet Destekleri Genel Müdürlüklerinden 
müteşekkil olmak üzere dokuz” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 MADDE 16 – (1) 4059 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
 “ı) Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünün görevleri; Devlet Desteklerini Đzleme ve Denetleme Kurulunun 
sekreterya hizmetlerini yürütmek, Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatını ve diğer ilgili uluslararası mevzuatı takip etmek, 
devlet destekleri ilke ve esaslarını belirlemek üzere araştırma ve çalışmalarda bulunmak, Kurula sunulmak üzere 
mevzuat hazırlıklarını yapmak, devlet desteklerini izlemek, değerlendirmek ve Kurulun denetimine sunmak, Kurul 
kararına istinaden ön değerlendirme ve inceleme işlemlerinin yanı sıra, devlet desteklerinin durdurulması ve geri 
alınmasına ilişkin Kurul kararları ile Kurulun diğer kararlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve takip etmek, devlet 
desteklerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan temin 
etmek, devlet desteği veren kuruluşlardan temin ettiği bilgilere istinaden yıllık rapor hazırlıklarını yürütmek ve Kurula 
sunmak, Kurul tarafından uygun bulunan yıllık raporu Avrupa Komisyonu ve gerekli görülecek diğer mercilere 
iletmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle temas ve müzakerelere iştirak etmek, kurumsal ve hukuki 
düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, Devlet Desteklerinin Đzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun kapsamına 
girmeyen sektörlerde uygulanan devlet desteklerine ili şkin her türlü bilgi ve belgeyi izleme amaçlı olarak kamu kurum 
ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden temin etmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine 
getirmektir.” 
 MADDE 17 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Hazine Müsteşarlığına ait bölümüne 
eklenmiştir. 
 Yönetmeliklerin yürürlü ğe konulması 
 GEÇĐCĐ MADDE 1 – (1) Devlet desteklerinin bildirimi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler, 
Kurulun teşkilini müteakip en geç dokuz ay içerisinde çıkarılır.  
 Kurula ilk atanan üyelerin yenilenmesi 
 GEÇĐCĐ MADDE 2 – (1) Kurul üyeliklerine ilk kez atananlara mahsus olmak ve kura ile belirlenmek üzere, 
Kurul üyelerinden ikisi ikinci yılın sonunda; kalanlardan ikisi üçüncü yılın sonunda yenilenir. Takip eden 



 

5 

dönemlerdeki atamalar görev süresi sona erdikçe yapılır.   
 Mevcut devlet destekleri 
 GEÇĐCĐ MADDE 3 – (1) Geçici 1 inci madde uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 
uygulanmakta olan devlet desteklerine ilişkin mevzuat, desteği veren tarafından, yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içerisinde Kurula bildirilir.  
 (2) Desteği verenin başvurusunu takiben Kurul, ön değerlendirmesini altmış işgünü içerisinde tamamlar. 
Değerlendirme neticesinde desteğin kanuna uygun olmadığı yönünde bulguların tespiti halinde Kurul, desteği 
verenden, nihai bir karar alınıncaya kadar devlet desteği verme işleminin durdurulmasını isteyebilir ve bu durum beş 
işgünü içerisinde devlet desteği verene bildirilir. Kurulun devlet desteği verme işlemini durdurma kararı alması 
halinde, desteği veren, bu hususun kendisine intikal ettiği tarihten itibaren, uygulamakta olduğu devlet desteğinin 
kapsam ve süresini genişletemez ve yeni müracaatları işleme koyamaz. Desteği veren, konu hakkındaki görüşlerini 
durumun kendisine intikalinden itibaren on işgünü içinde Kurula bildirir. Desteği veren tarafından talep edilmesi 
halinde, gerekli görülen hallerde, Kurul tarafından on işgünü ilave süre verilebilir. 
 (3) Kurul, elde edilen tüm bilgiler doğrultusunda desteğe ilişkin nihai kararını otuz işgünü içerisinde alır ve 
bunu desteği verene beş işgünü içinde tebliğ eder. Kurul, desteğin kanuna uygun destek olmadığına karar verirse 
desteği verenden gerekli değişiklikleri yapmasını ister.  
 (4) Geçici 1 inci madde uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla verilmekte olup da 
kanuna uygun olmayan destek haline gelen veya Kurul tarafından uygun olmadığına karar verilen desteklerden, söz 
konusu yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan müracaatlara dayalı olarak verilenler 10 uncu 
maddede yer alan hükümler dahilinde geri alınır. Kapsam ve süresi değiştirilmeksizin; geçici 1 inci madde uyarınca 
çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki müracaatlara dayalı olarak verilen destekler ile bu 
maddenin ikinci fıkrasına göre verilen durdurma kararından önceki müracaatlara dayalı olarak verilen destekler için 
geri alma işlemi uygulanmaz. 
 Đlk yıllık raporun hazırlanması 
 GEÇĐCĐ MADDE 4 – (1) Đlk yıllık rapor, devlet desteklerinin bildirimi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin 
yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği yılı takip eden yıl için 13 üncü maddede belirtilen usul ve esaslar dahilinde 
hazırlanır. Đlk yıllık rapor söz konusu yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği yıl ve takip eden yılı içine alan döneme ait 
uygulama bilgilerini kapsar. 
 Bazı yatırımların tamamlanmış sayılması 
 GEÇĐCĐ MADDE 5 – (1) 31/12/2001 tarihinden önce düzenlenmiş ve yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik 
belgelerinden; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler, Yap-Đşlet-Devret modeli kapsamında 
gerçekleştirilen yatırımlar için düzenlenenler ve Kaynak Kullanımı Destekleme Primi ihtiva edenler hariç, diğerleri 
herhangi bir işlem yapılmaksızın gerçekleşmiş haliyle tamamlanmış sayılır. Bu belgelerde, ihracat taahhüdü aranmaz. 
Daha  sonra teşvik  belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti 
halinde, Hazine Müsteşarlığı ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapar. 
 Yürürlük 
 MADDE 18 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Yürütme  
 MADDE 19 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
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(1) SAYILI L ĐSTE 
  
 
 KURUMU   :  HAZĐNE MÜSTEŞARLIĞI 
 TEŞK ĐLATI :  MERKEZ  
  
 

ĐHDAS EDĐLEN KADROLARIN 
 
 
    TUTULU 
   SERBEST KADRO 
SINIFI UNVANI DERECES Đ KADRO ADED Đ ADEDĐ TOPLAM  
GĐH Devlet Destekleri 
 Genel Müdürü 1 1 - 1 
GĐH Genel Müdür Yardımcısı 1 3 - 3 
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GĐH Daire Başkanı 1 9 - 9 
GĐH Hazine Uzmanı  1 12 - 12 
GĐH Hazine Uzmanı 2 5 - 5 
GĐH Hazine Uzmanı 3 5 - 5 
GĐH Hazine Uzman Yardımcısı 7 3 - 3 
GĐH Hazine Uzman Yardımcısı 8 3 - 3 
GĐH Hazine Uzman Yardımcısı 9 4 - 4 
  TOPLAM   45  45 

  
 
 


