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                  İstanbul, 21 Nisan 2022 
 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2022/ 55 
 

 

                         
  

 

Yatırımlarda devlet yardımları Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile yürütülmekte, uygulama 

usul ve esasları ise Tebliğlerle belirlenmektedir. 

 

Öte yandan 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6745 sayılı Kanunun 80. maddesi ile 

yatırımlarda devlet yardımları (yatırım teşvik sistemi) uygulamasında sistemin etkinliğini ve esnekliğini 

artırmak amacıyla yatırımların proje bazlı desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

 

6745 sayılı Kanunun bahse konu 80. maddesi aşağıya alınmıştır. 

 

“MADDE 80 – (1) Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler 

doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini 

sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri 

yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından 

desteklenmesine karar verilen yatırımlar için; 

 

a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar 

vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek 

üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, 

yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya, 

 

b)  31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir 

vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya, 

 

c)  Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya, 

 

ç)  Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine 

doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni 

verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine 

taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine, 

 

d)  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt 

sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına, 

 

e)  İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 

yıla kadar karşılanmasına, 

 

f)  Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr 

payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına, 

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 2016/9495 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklikler Yapılmıştır. 
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g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek 

üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine, 

 

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya 

yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına, 

 

karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatmaya yetkilidir. 

 

(2)   Birinci fıkra kapsamındaki destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

 

(3)  Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi 

verilebilir. 

 

(4)  Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer 

kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve 

kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir. 

 

(5)  Projenin gerekli kıldığı hâllerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması 

kararlaştırılabilir. 

 

(6)   Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yatırımların belirlenen 

usul  ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi hâlinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan 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 alınır. 

 

(7)  Yatırımın devri hâlinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, 

muafiyet ve desteklerden yararlanır.” 

 

Düzenleme 6745 sayılı Kanunun yayımı (7 Eylül 2016) tarihinde yürürlüğe girmiştir.(Bakınız 

2016/79 sayılı Sirkülerimiz) 

 

Bahse konu düzenleme uyarınca, kalkınma planlan 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 desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar 

26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet 

Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)” ile açıklanmıştır. BKK ile, proje bazlı 

desteklenmesine karar verilen yatırımlar için mevcut Devlet yardımlarına ilaveten, sermaye katkısı Kamu 

alım garantisi, altyapı desteği, hibe desteği gibi yeni teşvikler getirilmiştir. Projelerin bu Karar kapsamında 

değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması 

gerekmektedir. 

 

Anılan BKK proje bazlı devlet yardımı verilecek yatırımlara ilişkin olup, genel olarak yatırımlarda 

devlet yardımını düzenleyen 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”  da ayrıca 

yürürlükte kalmaya devam etmektedir. 
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2016/9495 sayılı BKK Yayımı (26 Kasım 2016) tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bakınız, 2016/105 

sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Anılan Kararda daha sonra bazı değişiklikler de yapılmıştır. Ayrıca proje bazlı yatırım destekleri için 

ayrı ayrı Kararlar da yayımlanmıştır.  

 

Bahse konu BKK ile yürürlüğe konulan yatırımlara proje bazlı Devlet Yardımı verilmesine ilişkin 

uygulamanın usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ’de 

yayımlanan ‘‘ Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine ilişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ (2019/1)’’ ile açıklanmıştır.(Bakınız,2019/140 Sayılı Sirkülerimiz.)  

 

 Anılan Tebliğde de daha sonra bazı değişiklikler yapılmıştır.  

 

Bu defa 21 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

2016/9495 sayılı Kararda aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır.  

 

1. Projelerin 2016/9495 sayılı Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için halen beş 

yüz milyon TL olarak uygulanan asgari sabit yatırım tutarı bir milyar TL’na yükseltilmiştir.  

 

2. Karar kapsamı yatırımın devri Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanının onayına bağlanmıştır.  

 

3. Karar kapsamı Teşvik belgesinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde 

yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarlarının her bir 

ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranlarına göre hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte 

yatırımcıdan geri alınacağı belirlemesi yapılmıştır.  

 

Anılan Karar Sirkülerimiz ekindedir.   

                                                                                                                   

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                      Saygılarımızla 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

EK: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
5478 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  
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