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Değerli Müşterimiz;
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin
tebliğde(2012/1), 26 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklikler
yapılmıştır. Söz konusu tebliğ 26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
Bültenimizde, tebliğde yapılan değişiklikler ile açıklamalar özet halinde aşağıya
çıkarılmıştır.
1- Bazı Yatırımlar İçin Yerel Birimlere Başvurma İmkanı Getirilmiştir.
Önceden yerel birimlere başvuru; sadece sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi
aşmayan, genel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için yapılabiliyordu. Bu
tutarla sınırlı olmak üzere, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan bazı
yatırımlar için yerel birimlere başvurma imkanı getirilmiştir.
Anılan tebliğin(2012/1) Ek:4’te yer alan sektör ve konuları, bültenimize
eklenmiştir. Ayrıca teşvik belgesi müracaatlarını değerlendirebilecek yerel birimler ekte
yer almaktadır.(Ek:3)
2- Enerji Verimliliğine Yönelik Teşvik Belgesinin Başvuru Şeklinde Değişiklik
Yapılmıştır.
Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar için müracaat yeri değiştirilmiştir. Önceden
başvuru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılmaktaydı. Bundan böyle yatırım
teşvik belgesi başvurusunun doğrudan Ekonomi Bakanlığına yapılması gerekmektedir.
3- Aynı İl Sınırları İçindeki Yatırımlar İçin Tek Teşvik Belgesi Düzenlenebilecektir.
Teşvik belgesine bağlanacak komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün
çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların, aynı işletmede veya aynı organize sanayi
bölgesinde olması koşulu değiştirilmiştir. Aynı il sınırları içinde olması yeterli görülmüştür.
Bundan böyle; aynı işletmede olmasa dahi, aynı il sınırları içinde olan projeler
için tek teşvik belgesi düzenlenebilecektir.
Teşvik belgeli yatırımın bir kısmının Organize Sanayi Bölgesi(OSB) içinde, bir
kısmının dışında olması durumunda, OSB dışında geçerli olan destekler uygulanacaktır.
4- Başlanmış İşlemlerde Bütün Teşviklerden Yararlanılabilecektir.
Yatırım süresi içinde işlemleri başlatılanlarda; ithalatı gerçekleşmemiş makine ve
teçhizatın, gümrük idarelerince belge kapsamında destek unsurları sağlanarak izin
veriliyordu.
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Yapılan düzenlemeyle; ithal edilen makine ve teçhizat için teşvik belgesinde
kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalanma esası getirilmiştir.
5- İthal ve Yerli Makine
Yapılmayacaktır.

ve

Teçhizat

Listesi

Değişikliğinde

Revize

Önceden ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatlarda, her bir
makine ve teçhizat itibariyle;
-

% 100’ün üzerinde artış,

-

% 50’nin üzerinde azalış,

olduğunda listede tadilat yapılıyordu.
Yapılan değişiklikle; listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen
miktarın(adet) aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında alım
gerçekleştirilebilecektir. Bunun için ayrıca liste tadilatına ihtiyaç bulunmamaktadır.
6- Teşvik Belgesinde Yer Alan Sabit Yatırım Tutarındaki Değişiklikte Revize
İşlemi Yapılacaktır.
Teşvik belgesinde;
-

Kayıtlı sabit yatırım tutarında,

-

Kayıtlı diğer bilgilerde,

değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından
-

Revize gerekçesi veya

-

İlgili bilgi ve belgeleri

ile birlikte belgeyi düzenleyen kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir. Revize talebi
ilgili kurum tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanacaktır.
7- Finansal Kiralamaya İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır.
Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın bir kısmının veya
tamamının finansal kiralama yoluyla temini mümkündür. Yapılan değişiklikle bu imkan,
makine ve teçhizat dışındaki bütün taşınır ve taşınmazlar içinde geçerli hale getirilmiştir.
Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edinilen
makine ve teçhizatın, bir başkasına devri halinde, yatırımın bütünlüğü bozulmamak
şartıyla, devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilmeyecektir.
Saygılarımızla,
Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)
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