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KONU Proje Bazlı Teşvik Sistemi Yürürlüğe Girdi.

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje
Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar yayımlandı.
Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Karar uyarınca halihazırda sürmekte olan mevcut yatırım
teşvik sistemi genel itibariyle; üretim ve istihdamın artırılmasına, bölgesel ve büyük ölçekli
yatırımlar ile

stratejik yatırımların

özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların

artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına ve Ar-Ge faaliyetlerinin
desteklenmesine yönelik yatırımların teşvikini amaçlamaktadır.
2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ise ülkemizin
mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz
güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek,
yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesini
amaçlamaktadır.
1) 2016/9495 sayılı Karar ile Sağlanacak Destekler
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, yeni teşvik sistemi, mevcut teşvik sistemine ilaveten;


Nitelikli personel desteği,



Enerji desteği,



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

gibi yeni destek unsurları içermektedir.
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Proje Bazlı Yeni Teşvik Sistemi

Mevcut Teşvik Sistemi

(2016/9495 sayılı Karar)

(2012/3305 sayılı Karar)

a) Gümrük vergisi muafiyeti

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası

b) KDV istisnası.

c) KDV iadesi

c) KDV iadesi.

ç) Vergi indirimi veya istisnası

ç) Vergi indirimi.

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

e) Gelir vergisi stopajı desteği

e) Gelir vergisi stopajı desteği

f) Nitelikli personel desteği
g) Faiz desteği veya hibe desteği

g) Faiz desteği.

ğ) Sermaye katkısı

ğ) Sigorta primi desteği

h) Enerji desteği
ı) Kamu alım garantisi
i) Yatırım yeri tahsisi

h) Yatırım yeri tahsisi.

j) Altyapı desteği
k) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat,
lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı
hükümler için istisna getiriimcsi veya yasal
ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı
düzenleme yapılması.
2) Bu Destekten Yararlanacak Projelerin Nitelikleri
Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım
tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekir.
Bu Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığına yapılan başvurular;


Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını
karşılayabilme,



Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
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Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,



Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,



Yüksek katma değerli olma,



Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını
sağlayabilme,



Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,



Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif
dışsallık sağlayabilme,



Yenilikçi ve Ar-Ge'ye dayalı yatırım olma,



Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde
gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,



Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime
yönelik yatırım olma

niteliklerini taşıması gerekmektedir.
3) Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler
Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık), yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için
davet edebilecek veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilecektir.
Bu davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma,
aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edebilecektir;


Kararın sonunda yer alan, EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve
proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen 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.
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Ayrıca, Bakanlık müracaatın değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler için
talepte bulunabilecektir.
Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlık tarafından
Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen
projeler için Destek Kararı yayımlanacaktır.
Bakanlar Kurulu tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen
projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.
Bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülmeyen müracaatlar, yatırımcının talep etmesi
halinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirmeye
alınabilecektir.
4) Yatırım süresi ve tamamlama vizesi
Yatırımın başlangıç ve bitiş tarihi Destek Kararında belirlenecektir. Desteklenecek yatırımların
ek süre de dâhil olmak üzere Destek Kararında belirlenen sürede gerçekleştirilmesi esastır.
Yatırım tamamlama vizesi, yatırımın tamamlanmasını müteakip, Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü personeli ile ihtiyaç duyulması halinde
yatırım konusuna bağlı olarak diğer ilgili Bakanlıklardan görevlendirilecek personelden
oluşacak heyet tarafından yapılacak ekspertiz işlemi sonucunda gerçekleştirilecektir.
5) Şirket hisselerinin ve yatırımın devri
Yatırımın devri, Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve
Başbakanlığın onayına tabi olacaktır.
Yatırımın devrine izin verilmesi halinde, devralan yatırımcı, yatırımın niteliklerini ve taalıhütlerini
yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna ve muafiyetler ile desteklerin kalan kısmından
yararlandırılabilecektir.
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Yatırımcı şirketin, Borsa İstanbul Pay Piyasasında halka arz yöntemi ile paylarını satması hariç
olmak üzere, proje kapsamındaki yatırım tamamlamnadan hisselerini devretmesi Bakanlığın
iznine tabi olacaktır.
6) Diğer önemli hususlar


Bu Kararda veya ilgili Destek Kararında yer almayan hususlar, yürürlükte olan 2012/3305
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri
dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.



Faiz desteği uygulamasında banka, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz
tutarlarının doğruluğundan ve kredinin yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Faiz
desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan
protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülecektir.



Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem
borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya
kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura değerleri
dikkate alınacaktır.



Destek Kararı ile hibe desteğinden yararlandırılması öngörülen projeler için yatırımın
başlangıç tarihini müteakip yatırımcıların, ilgili Kararda belirtilen süre ve limitlere uymak
koşuluyla Mayıs ve Kasım aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım harcamalarının
yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz konusu harcamalar
Destek Kararı kapsamında değerlendirilerek tespit edilen hibe destek tutarı yatırımcıların
hesabına aktarılacaktır.



Destek Kararında belirlenen nitelikli personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate alınarak
ücret desteği verilecektir. Bu desteğin uygulamasına, tamamlama vizesi tarihini takip eden
aydan itibaren başlanacaktır. Bu desteğin hesaplanmasında, söz konusu personele ilişkin
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır.



Sermaye katkısının öngörülmesi durumunda, söz konusu desteğin uygulanması ilgili
Destek Kararında belirtilen kurum tarafından yapılacaktır.
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Kamu alım garantisinin öngörülmesi durumunda, söz konusu desteğin uygulaması ilgili
Destek Kararında belirtilen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülecektir.



Altyapı desteğinin öngörüldüğü projeler için destek uygulaması ilgili Destek Kararında
belirtilen altyapının yapımından sorumlu kurum veya kuruluş tarafından öncelikli olarak
yerine getirilecektir.



Destek Kararında belirtilen yatırımla ilgili izin, ruhsat, tahsis, lisans, tescil ve benzeri
konularda istisna ve kolaylık öngöılilmesi durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli
işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.



Makine ve teçhizat ithalatında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası uygulaması
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacaktır.



Bu Kararda yer alan KDV istisnası desteği ile Destek Kararında yer alması durumunda
vergi indirimi, vergi istisnası, gelir vergisi stopajı desteği ve KDV iadesi desteklerinin
uygulaması Maliye Bakanlığı tarafından yapılacaktır.



Destek Kararında sigorta primi işveren hissesi desteğinin öngörülmesi durumunda
destek uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.



Yatırım yeri tahsisi, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.



Yatırımın gerçekleşmemesi veya proje bazlı desteklerden faydalanmasına mesnet teşkil
eden taahhütlerin yerine getirilememesi ve talep edilmesi halinde proje, yürürlükte olan
Yatırımlarda

Devlet

Yardımları

Hakkında

Karar

hükümleri

çerçevesinde

değerlendirilebilecektir.


Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içerisinde
gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumlu olacaktır. Yatırımcının Destek Kararında
Öngörülen yükümlülüklerim yerine getirmemesi halinde indirimli kurumlar vergisi veya
istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.



Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
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desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar
kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemeyecektir. Bu
madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler
İlgili mevzuat çerçevesinde geri alınacaktır.
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım,
danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel
finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana
başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve
onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya
zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata
içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve
içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklan an
her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı,
(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel,
dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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