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Konu : Yatırımların proje bazında desteklenmesi
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01.12.2016

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje
Bazında Desteklenmesi ile Bazın Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar çerçevesinde
yatırımların proje bazında desteklenmesi uygulamasının usul ve esasları ana hatlarıyla aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
1- Proje Bazında Desteklenecek Yatırımlara Sağlanacak Destek Unsurları
Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek yatırım konularında gerçekleştirilecek, 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 asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon USD olan
yatırımlara, Bakanlar Kurulunca proje bazında aşağıdaki desteklerden bir veya birden fazlası
sağlanabilecektir.
a) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranının
%100’e kadar indirimli uygulanması ve yatırıma %200’e kadar yatırıma katkı oranı desteği
sağlanması veya yatırımdan elde edilen kazanca yatırımın işletmeye geçmesinden
itibaren 10 hesap dönemine kadar kurumlar vergisi istisnası tanınması,
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde göre yatırımın
işletilmesinde istihdam edilen işçi ücretlilerinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir
vergisinin, asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmının terkin edilmesi,
c) Gümrük vergisi muafiyeti,
d) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine
doğrudan, hâsılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya
kullanma izni verilmesi ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl
sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devri,
e) 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı
kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanması,
f)

İşletme döneminde tüketilen enerjiye ilişkin harcamalarının %50’sine kadarının en fazla
10 yıla kadar karşılanması,

g) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya
kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanması,
h) 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,
i)

Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz
veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunması,

j)

Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süre ve miktar yönünden alım garantisi verilmesi,

k) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile
diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilebilmesi veya yatırımları hızlandırmak ve
kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilmesi,
l)

Projenin gerekli kıldığı hâllerde her türlü altyapı yatırımının yapılması,
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2- Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Uygulamasının Usul ve Esasları
Ekonomi Bakanlığınca belirlenen yatırım konularında bir veya daha fazla yatırımcının davet
edilmesi veya duyuru yapılarak çağrıda bulunulması üzerine 2016/9495 Sayılı Karar ekinde yer
alan yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması
istenen desteklerin gerekçelerini ihtiva eden başvuru dosyası ile yatırımcıyı temsil ve ilzam
etmeye yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi ve noter onaylı imza sirküleri ile Ekonomi
Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında uygun bulunan proje veya projeler Bakanlar
Kuruluna sunulacak olup, Bakanlar Kurulunca desteklenmesine karar verilen yatırımlar için
Destek Kararı yayımlanması üzerine, yatırıma Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.
Destek Kararında uygun görülen desteklerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması
zorunlu olup, bu düzenleme ve Destek Kararında yer almayan hususlarda Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır. Yatırımların
proje bazında desteklenmesine ilişkin mevzuat kapsamında desteklenen yatırımlar, diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacaktır.
Yatırımın devrinde ve borsa aracılığıyla halka arz yöntemi ile payların satılması durumu hariç
olmak üzere yatırım tamamlanmadan yatırımcı şirketin hisselerinin devredilmesinde Ekonomi
Bakanlığından izin ve onay alınması şart koşulmuştur. Yatırımcılar, yatırım ve işletme döneminde
yatırıma ilişkin taahhütlerinin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını ihtiva eden
yeminli mali müşavir raporunu her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, hibe desteğinden yararlanan
projelerin ise yatırımın başlangıç tarihini müteakip Mayıs ve Kasım aylarında teşvik belgesi
kapsamı sabit yatırım harcamalarını ihtiva eden yeminli mali müşavir raporunu, Destek Kararında
belirtilen süre ve limitler dâhilinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuştur.
Kamu kaynaklı gecikmeler hariç olmak üzere yatırımın belirlenen gerçekleşmesinden yatırımcı
sorumlu olup, yatırımcının Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde indirimli kurumlar vergisi uygulanması ve/veya yatırımdan elde edilen kazanca istisna
uygulanması ile gelir vergisi stopajı desteği sebebiyle, alınmayan vergilerin vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte diğer desteklerin ise 6183 Sayılı Kanun çerçevesinde
geri alınması öngörülmektedir. Gerçekleştirilmeyen yatırımlar ile proje bazlı desteklerden
faydalanılmasına mesnet teşkil eden taahhütleri yerine getirilmeyen yatırımlar yürürlükteki
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilecek
olup, yararlanılan proje bazlı desteklerin Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
çevresinde yararlanılabilecek desteklerden fazla olması halinde fazla yararlanılan destekler
yukarıda belirtilen şekilde geri alınacaktır.
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