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İZMİR
07.08.2017
Sayı: YMM.03.2017-55
Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No:
2012/1) Değişiklik Yapılmıştır.
Muhasebe Müdürlüğüne,
26 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)”
yayımlanmıştır.
Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir.
1) 2012/1 sayılı tebliğin müracaat mercii başlıklı 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile; daha
evvel sadece 10 milyon TL yi geçmeyen genel yatırım teşvik belgesi başvurusu Bakanlık
yerine yatırımın bulunduğu yerel birimlere yapılabilmekte iken bölgesel teşvik belgelerinin
de yerel birimlere başvuru imkanı getirilmiştir.
2) 2012/1’ sayılı tebliğin “Teşvik Belgesi müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 7 nci
maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler ile enerji verimliliği
kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır.
3) 2012/1 sayılı tebliğin “Yatırım cinsleri” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile
dördüncü fıkrasının (a), (b), (ç), (d) ve (e) bentleri değiştirilmiş ve dördüncü fıkraya (f)
bendi eklenmiştir.
Yapılan değişiklik ile Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme

cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekir. Yatırımın bir kısmı
organize sanayi bölgesi (OSB) içerisinde bir kısmı dışında olması durumunda OSB
dışında geçerli desteklerden yararlanacağı belirtilmiştir.
Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş, Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik, Damızlık kanatlı
yetiştiriciliği, Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği, yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği
yatırımlarda belirlemeler yapılmıştır.
4) Genel teşvik uygulamaları kapsamında tersanelerde gemi inşaatında yatırım bitmeden
çalışanın işveren hissesi desteği yatırım devam ederken yararlanılacağı ancak bu desteğin
yatırımın başlamasından itibaren 18 ayı geçemeyeceği belirtilmişken, yapılan değişiklik ile
18 aylık destek süresinin yatırımın başlangıcından itibaren hesaplanması kaldırılmıştır.
5) 2012/1 sayılı tebliğin “ithal ve yerli makine teçhizat listesi” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat
itibarıyla yüzde yüze kadar artış veya yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı
yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.” İbaresi kaldırılarak
“İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen
miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda
liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.” İbaresi getirilmiştir. Böylece tutara
bakılmaksızın makine teçhizat alımı yapılabilecektir.

1

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Atatürk Cad. Mayıs İş Mrk. Ekim Apt. No:174/1 Pasaport-İzmir
Hürriyet Bulvarı Musullugil İşhanı No:5/1 Kat:6 D:601-602-603 Çankaya-İzmir
Tel: (232) 483 99 67 Faks: (232) 445 13 05
e-mail:info@pkfizmir.com web: http://www.pkfizmir.com

6) Tebliğin “Teşvik belgesinin revizesi” başlıklı 17 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek
sabit yatırım tutarında revize için %50 oranında artış veya azalış olması gerekirken, yeni
düzenleme için %50 lik artış, azalış şartı kaldırılmıştır.
7) Tebliğin finansal kiralama şirketi aracılığı ile yatırım yapılması ile ilgili açıklamalarda
bulunulmuştur.
8) Tebliğ ekindeki EK-4 tabloya “Lisanssız Elektrik Üretimi Yatırımları” eklenerek bu yatırım
içinde yerel birimlerce teşvik belgesi düzenleme imkanı getirilmiştir.
Tebliğ yayınlandığı tarihte (26 Temmuz 2017) yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla.

Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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