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KONU: YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİ
26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2016/9495 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı, yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin hükümleri
içermektedir. Söz konusu karara ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur.
1-) Bu teşvik sisteminin amacı, ülkenin mevcut durumda veya gelecekte ortaya
çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını ve arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak,
teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma Değerli
yatırımların gerçekleşmesini sağlamaktır.
2-) Bu karara göre asgari 100 milyon USD tutarında yatırım yapmak üzere, yeni bir
yatırım teşvik belgesi için Ekonomi Bakanlığı’na başvurulması ve bakanlıkça düzenlenecek
olan bir “Destek Karar” yazısı alınması gerekmektedir.
A-) Başvurunun, Ekonomi Bakanlığı’nın yatırım konusu ile ilgili olarak,
a- Firmayı yatırım yapmaya doğrudan davet etmesi ya da,
b- Kamuya duyuru yoluyla çağrıda bulunması üzerine, firma tarafından yapılması
gerekmektedir.
B-) Bu yatırım teşvik sistemi, hali hazırda var olan yatırım teşvik sisteminin karakteristik
özelliklerini taşımakla birlikte, ilave teşvik unsurları taşımaktadır. Bu ilave teşvik unsurları
başlıklar halinde şunlardır:
a-) Nitelikli personel desteği (işletme döneminde)
b-) Sermaye katkısı
c-) Enerji desteği
d-) Kamu alım garantisi
e-) Altyapı desteği
f-) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı
hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme
yapılması.
C-) Kararda önemli görülen diğer bazı hususlar şöyledir:
a-) Şirket hisseleri ve yatırımın devri mümkün olmakla birlikte, destek karar yazısında
belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde bakanlığın iznine tabidir.
b-) Yatırımın devrine bakanlıkça izin verilmesi durumunda, devralan yatırımcı, yatırım
taahhütlerini yerine getirmek koşuluyla, belirlenen desteklerin kalan kısmından
yararlanabilecektir.
c-) Borsada paylarını satması dışında, yatırım tamamlanmadan hisselerini devretmesi
bakanlık iznine tabidir.
d-) Yatırımların gerçekleşmemesi veya taahhütlerin yerine getirilememesi durumunda
ve talep edilmesi durumunda, proje bazlı bu teşvik sisteminin unsurları, “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak
varsa, proje bazlı teşvik sisteminde elde edilen ilave destekler 6183 sayılı kanun
hükümleri çerçevesinde geri alınır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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