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“YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞ”DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 
26.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2012/1 no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/1 no.lu 
Tebliğ” ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 
 
Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 
 

 Önceki uygulamada ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatlarda, her 
bir makine ve teçhizat itibarıyla %100'ün üzerinde bir artış veya %50'nin üzerinde bir 
azalış meydana geldiğinde liste tadilatı yapılması gerekmekte iken, yapılan düzenleme 
ile söz konusu listelerde yer alan her bir makine ve teçhizat için listede kayıtlı olan 
miktarın aşılmaması kaydıyla, öngörülen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda 
listenin tadil edilmesine gerek olmayacaktır. 
 

 Önceki uygulamada, yatırım teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarının %50'sinin 
altındaki artış veya azalışlarda teşvik belgesinin revizesi için talepte bulunulması söz 
konusu değil iken, yapılan düzenleme ile teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım 
tutarında herhangi bir değişiklik olması durumunda teşvik belgesinin revizesi için 
başvuru zorunluluğu getirilmiştir. 
 

 Daha önceki düzenlemede komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme 
cinslerindeki yatırımların aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması 
gerekirken, yeni düzenleme ile birlikte bu tarz yatırımların aynı il sınırları içerisinde 
gerçekleştirilmesi yeterli hale gelmiştir. 
 

 Finansal kiralama şirketlerince teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve 
teçhizatın ihracının talep edilmesi durumunda ihraç izni verilebilecektir. 
 

  



 
 

 

 

 
 Önceki düzenlemede finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir 

yatırımcıya devredilmesi halinde, yatırımın bütünlüğünün bozulduğu durumlarda 
teşvik belgesinin iptal edilmesi gerekmekte iken, artık bu tür durumlarda ilgili makine 
ve teçhizatın yeniden temin edilmesi şartıyla yatırımcının teşvik belgesi iptal 
edilmeyecektir. 
 

 Normal şartlarda teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Ekonomi Bakanlığı’na 
başvurulması gerekmektedir. Bunun bir istisnası genel teşvik uygulamaları için sabit 
yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan belirlenmiş yatırımlar konusunda yatırımın 
yapılacağı yerel birimlere müracaat edilebilmesidir. Yapılan düzenleme ile birlikte, 
sadece genel teşvik uygulamaları için değil bölgesel teşvik uygulamaları için de aynı 
şartlarla yerel birimlere müracaat edilebilecektir. 

 
 Önceki uygulamada teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan sadece makine ve 

teçhizatın tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan 
satın alınarak finansal kiralama işlemine konu edilebilmekte iken, yapılan düzenleme 
sonucunda, teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların 
tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın 
alınarak da (sat-kirala-geri al) finansal kiralama işlemine konu edilebilecektir. 
 

 Enerji verimliliği projelerine yönelik yatırımlarda başvuru şeklinde değişiklik yapılmış, 
eskiden geçerli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı üzerinden yapılan müracaat 
yerine doğrudan Ekonomi Bakanlığı’na müracaat yöntemi benimsenmiştir. 
 

 Önceki uygulamada yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme 
şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da 
tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın yatırım 
süresi bitiş tarihini izleyen dört ay içerisinde, gümrük idarelerince belge kapsamında 
sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle ithaline izin veriliyor iken, yapılan 
düzenleme ile 4 ay sınırı kaldırılmıştır. Ayrıca bu şekilde ithalatı yapılan makine ve 
teçhizatın teşvik belgesinde yer alan diğer teşvik unsurlarından da faydalanmasının önü 
açılmıştır. 

 
 Yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek olan sektör ve konular arasına 

“Lisanssız Elektrik Üretimi Yatırımları” da dahil edilmiştir. 
 

 Entegre hayvancılık yatırımlarında aranan kriterlerden olan; "damızlık tavuk veya hindi 
yetiştiriciliği" "damızlık kanatlı yetiştiriciliği", "hindi veya et yönlü tavuk yetiştiriciliği" 
"kanatlı yetiştiriciliği", "yumurta tavuğu yetiştiriciliği" "kanatlı yetiştiriciliği" olarak 
değiştirilmiş ve bu bölüme "paketleme tasnif" yeni bir kriter olarak eklenmiştir. 
 

 

  Saygılarımızla,   


