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YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI 
KARARI YAYIMLANDI 

A. GİRİŞ 

26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete ’de 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet 

Yardımı Verilmesine İlişkin Karar yayımlandı. Anılan karar, 2012/3305 sayılı Yatırımlara Devlet Yardımları 

Hakkındaki Karardan farklı olarak bölge gözetilmeksizin Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunan ve asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon USD olan 

yatırımların desteklenmesini öngörmektedir.  

B. PROJE BAZINDA DEVLET YARDIMI KAPSAMINDA  DEĞERLENDİRİLECEK 
YATIRIMLAR 

2016/9495 sayılı Kararla, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda; 

ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz 

güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, AR 

– GE yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda sabit yatırım tutarı asgari 100 milyon ABD Dolarının üzerinde olup ; 

a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, 

b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme, 

c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme, 

d) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, 

e) Yüksek katma değerli olma, 

f) Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme, 

g) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, 

h) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık 

sağlayabilme, 

i) Yenilikçi ve Ar-Ge’ ye dayalı yatırım olma, 

j) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve ham madde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde 

gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma, 

k) Ülkemizin ham madde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik 

yatırım olma,  

nitelikleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulan yatırımlar devlet tarafından desteklenecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda 2016/9495 sayılı karara uygun bulunmayan projeler için yatırımcının 

talebi doğrultusunda 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik 

belgesi verilebilecektir. 

Yukarıda belirtilen nitelikte olup Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenmesine karar verilen projeler 

Bakanlar Kuruluna sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanan projeler için destek kararı yayımlanacak; 
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destek kararının yayımına müteakip yatırımcıya/yatırımcılara Ekonomi Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesi 

düzenlenecektir.  

Ekonomi Bakanlığı yukarıda belirtilen yatırım konularındaki yatırım projeleri için bir veya birden 

fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir.  

 Yatırımcılar, yetkili kişilerin imzalarını taşıyan başvuru dilekçesine; karar ekinde yer alan proje 

başvuru formatı ve yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerlerini ekleyerek 

başvurabileceklerdir. Ekonomi Bakanlığı’nın talep etmesi halinde ilave bilgi ve belge sunulacaktır. 

C.  PROJE BAZLI YATIRIMA SAĞLANACAK DESTEKLER 

Sunulan yatırım projesinin Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülmesi ve Bakanlar Kurulu’nca 

onaylanması halinde yatırımcıya/yatırımcılara aşağıdaki destekler sağlanacaktır.  

a) Gümrük vergisi muafiyeti 

b) KDV istisnası 

c) KDV iadesi 

d) Vergi indirimi veya istisnası 

e) Sigorta primi işveren hissesi desteği 

f) Gelir vergisi stopajı desteği 

g) Nitelikli personel desteği 

h) Faiz desteği veya hibe desteği 

i) Sermaye katkısı 

j) Enerji desteği 

k) Kamu alım garantisi 

l) Yatırım yeri tahsisi 

m) Altyapı desteği 

n) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna 

getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması. 

D. DİĞER HUSUSLAR 

Karara ilişkin yetki ve denetim Ekonomi Bakanlığı’nda olup kamudan kaynaklanan nedenler hariç, 

yatırımın belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı/yatırımcılar sorumludur. 

Yatırımcının/yatırımcıların Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini 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 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır. 

2016/9495 sayılı BKK eki Kararda veya ilgili BKK tarafından yatırıma ilişkin olarak verilecek 

Destek Kararında yer almayan hususlar, yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 

ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.  

Bilginize sunulur. 

Aktif YMM A.Ş. 
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