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18/12/2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmi Gazete'de "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 

Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4925)" ve bu Karara 

ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 

 

26/11/2016 tarihinde yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine 

İlişkin Karar ile ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını 

karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü 

gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Bu Karar ile 2016/9495 sayılı Karar’da değişiklikler yapılmıştır. 

 

1) Enerji desteği ödemesi 

 

Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, 

dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya 

kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş faturadaki enerji tüketim harcaması esas 

alınarak yapılacaktır. Daha önce bu uygulama bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji 

tüketim harcaması esas alınarak yapılmaktaydı. 

 

2) Sigorta primi işveren hissesi desteği 

 

Sigorta primi işveren hissesi desteğinden, yatırım tamamlama vizesinden önce başlamak için 

yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi yeterliydi. Yapılan değişiklik 

uyarınca, bunun için yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki 

eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilmesi gerecektir. 

 

Ayrıca bu konuya ilişkin olarak, anılan Tebliğde aşağıdaki açıklamalara da yer verilmiştir. 

 

 Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi 

veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanacaktır ve uygulamanın ilk başladığı ay 

esas alınarak yatırım teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra 

uygulamaya son verilecektir. 

 

 Kısmen işletmeye geçişe istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi 

için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve 

Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Kullanıcı 

talebini müteakip kısmen işletmeye geçildiği ve ilave istihdam sağlandığı Bakanlıkça 
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görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilecek ve tespite ilişkin 

ekspertiz raporu onaylanarak birinci fıkrada belirtilen şekilde sigorta primi işveren hissesi 

desteği uygulaması başlatılacaktır. 

 

 Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilecektir. 

 

3) Kısmi tamamlama işlemi 

 

Karara, kısmi tamamlama işlemine ilişkin 17 nci fıkra eklenmiştir. Buna göre,  yatırım süresi asgari 10 

yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar TL 

yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işlemi yapılabilecektir. Kısmi 

tamamlama işlemi, yatırımın her bir fazı için Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından 

yatırım yerinde yapılan tespite istinaden gerçekleştirilecektir. Kısmen işletmeye geçiş, bu fıkradaki 

kısmi koşullarının sağlanmadığı durumda kısmi tamamlama olarak değerlendirilmeyecek ancak 

kısmi tamamlama işleminin yapılmış olması, kısmen işletmeye geçildiğini de ifade edecektir. 

 

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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