
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURU: 15.11.2018/60 

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ve aynı tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)” ile yatırımlarda 

devlet yardımlarına ilişkin mevzuatta çeşitli değişiklikler yapılmıştır.  

 

Söz konusu düzenlemenin detayları özetle aşağıdaki gibidir:  

 

I. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

Aşağıda belirtilen değişiklikler, 05.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazete’de 

yayımlandığı tarih olan 09.11.2018 tarihinde, geçici madde hükmü ise yine yayım tarihi olan 

09.11.2018 itibariyle yürürlüğe girecektir.  

  

A. YATIRIMLARA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİNDE İDAREYE BAŞVURU DIŞINDAKİ ŞART 

KALDIRILMIŞTIR: 

 

“2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 24. maddesinin 1. fıkrasının 

ikinci cümlesinde yer alan "Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın 

başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön 

ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği 

tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında 

(sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) 

harcama yapılması gerekir." cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.   

 

Böylelikle, devlet yardımları kapsamına girecek yatırımların başlangıç tarihinin belirlenmesi 

açısından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na veya ilgili yerel birime başvurulmasının yeterli 

olmasının önü açılmıştır. Buna göre, yatırıma başlanıldığının kabulünde, teşvik belgesinin ilk 

düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı 



 
 

 

 

ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama 

yapılması şartı ortadan kaldırılmış, teşviklerden yararlanılabilmesi bakımından gerekli olan 

asgari harcama tutarına ulaşılmasının beklenmesi zorunluluğuna son verilmiştir.    

 

B. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN TAMAMLAMA VİZESİ, GEÇİCİ 

KABUL BELGESİNİN SURETİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORUNUN İBRAZI ŞARTINA 

BAĞLANMIŞTIR: 

 

“2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 24. maddesine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir; "Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine 

yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum 

tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının 

sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa ibraz etmesi 

halinde yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin 

edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu 

hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek 

bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28. madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır." 

 

Böylelikle, elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi; 

 

 Firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici 

kabul belgesinin tasdikli sureti 

 Asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin Tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir 

raporunun 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ibraz edilmesi şartına bağlanılmıştır. Ayrıca, tamamlama vizesi 

ilgili belgelerin sunulmasıyla yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve 

teçhizatın satışı serbest olacak, satış için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilave bir işlem 

yapılmasına gerek bulunmayacaktır.  

 

Diğer yandan, bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen 

iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde, teşvik belgesi iptal edilerek sağlanan 

desteklerin tamamının geri alınması veya iptal işlemine başvurulmaksızın sağlanan 

desteklerin bir kısmının geri alınması şeklinde müeyyide uygulanacaktır. Daha önceki kararlara 

istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin de bu yeni uygulamanın kapsamında olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

 



 
 

 

 

C. TEŞVİK BELGELERİNİN SÜRESİ, ÜZERLERİNDE KAYITLI İLK SÜRENİN YARISI KADAR 

UZATILMIŞ SAYILACAKTIR: 

 

“2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a geçici madde eklenerek, 

09.11.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ek süre almamış olan teşvik belgelerinin süresinin, 

mükelleflerce ya da idare tarafından herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı 

ilk sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Daha önce ek süre alınmış 

olan teşvik belgeleri ise söz konusu geçici madde kapsamında olmadığından, bunlar için herhangi 

bir işlem yapılmaksızın yeniden süre uzatılması söz konusu olmayacaktır.    

 

II. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

İşbu Duyuru konusu Karar ile getirilen düzenleme 20.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2012/1)”in 23. maddesine de işlenerek, elektrik enerjisi üretimine yönelik 

yatırımların tamamlama vizesinin, geçici kabul belgesinin sureti ile yeminli mali müşavir 

raporunun ibrazı şartına bağlandığı ifade edilmiştir.  

 

Buna göre, genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik 

yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum 

tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının 

sağlandığına ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz 

edilmesi halinde yapılmış sayılacaktır.  

 

 

Saygılarımızla.  

 


