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YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE 

İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. 

26.11.2016 tarihli ve 29900 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9495 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile karar içeriğinde belirlenen bazı yatırımların desteklenmesine 

ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

1. Amaç 

Söz konusu kararın amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen 

hedefler doğrultusunda aşağıda belirtilen amaçlara ilişkin yapılacak olan yatırımların 

desteklenmesidir. 

 Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını 

karşılayacak yatırımlar, 

 Arz güvenliğini sağlayacak yatırımlar, 

 Ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak yatırımlar, 

 Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek yatırımlar, 

 Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımlar. 

Yukarıda belirtilen yatırımlar proje bazlı olarak desteklenecektir. 

2. Destekler 

Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen yatırımlar için aşağıda yer alan 

destek veya destekler sağlanabilecektir. 

 Gümrük Vergisi İstisnası 

 KDV İstisnası 

 KDV İadesi 

 Vergi İndirimi veya İstisnası 

 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

 Gelir Vergisi Stopajı Desteği 

 Nitelikli Personel Desteği 

 Faiz Desteği veya Hibe Desteği 

 Sermaye Katkısı 

 Enerji Desteği 

 Kamu Alım Garantisi 

 Yatırım Yeri Tahsisi 

 Altyapı Desteği 

 Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler 

için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme 

yapılması 
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3. Asgari Sabit Yatırım Tutarı Şartı 

Projelerin desteklenme hususunda değerlendirilebilmesi için asgari sabit yatırım 

tutarının 100 Milyon ABD Doları olması gerekmektedir. 

4. Yatırım Teşvik Belgesi 

Destek kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için 

Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir. 

Yatırımın başlangıç ve bitiş tarihi Destek Kararında belirlenecektir. Desteklenecek 

yatırımların ek süre de dahil olmak üzere Destek Kararında belirlenen süre içerisinde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

5. Şirket Hisselerinin ve Yatırımın Devri 

Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar dahilinde Bakanlığın 

izni ve Başbakanlığın onayına tabi olacaktır. 

Yatırımların devrine izin verilmesi halinde, devralan yatırımcı yatırımın 

niteliklerini ve taahhütlerini yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna ve muafiyetler ile 

desteklerin kalan kısmından yararlandırılabilecektir. 

Yatırımcı şirketin, Borsa İstanbul Pay Piyasasında halka arz yöntemi ile paylarını 

satması hariç olmak üzere, proje kapsamındaki yatırım tamamlanmadan hisselerini 

devretmesi Ekonomi Bakanlığının iznine tabi olacaktır. 

6. Ceza Hükümleri 

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere yatırımın belirlenen süre 

içerisinde tamamlanmasından yatırımcı sorumlu olacaktır. 

Yatırımcının Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

halinde; İndirimli Kurumlar Vergisi veya İstisna Uygulaması ile Gelir Vergisi Stopajı 

Teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte, diğer destekler ise 6183 Sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır. 

Bu karar kapsamında sağlanan desteklerden yararlanıldığı takdirde, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden faydalanılamayacaktır.  

Hali hazırda diğer kamu kurum ve kuruluşların sağladığı desteklerden faydalanan 

ve faydalanacak olan yatırımlar için, bu Karar kapsamında sağlanan desteklerden 

faydalanmak üzere Ekonomi Bakanlığına başvurulamayacaktır. Madde hükmüne aykırı 

davranılması halinde bu karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat 

çerçevesinde geri alınacaktır. 
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7. Müracaat ve Müracaatta Aranacak Belgeler 

Ekonomi Bakanlığı belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı 

yatırım için davet edebilir veya duyuru yaparak çağrıda bulunabilir. 

Yapılacak davet yada duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak 

isteyen yatırımcı firma, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile Ekonomi Bakanlığına 

bulunacaktır. 

 EK 1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın 

fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması talep edilen destekler ile gerekçeleri, 

 Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi, 

 Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs 

şirketleri için imza beyannamesi. 

 

Proje Başvuru Formatı sirkülerimizin ekinde yer almaktadır. (EK 1) 

 

 

Saygılarımızla, 
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