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                            SİRKÜLER 2019-51 

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE 

İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YAYIMLANAN 

KARAR  HAKKINDA (KARAR SAYISI: 1593) 

 

02 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 

Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)" 

yayımlanmıştır. 

Bu Karar ile 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da 

yer alan hibe desteği uygulamasında değişikliğe gidilmiş; ayrıca bazı projeleri imzalamaya Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı yetkili kılınmış ve bu projelere ilişkin iş ve işlemlerin öncelikli olarak yerine 

getirileceği düzenlenmiştir. 

1) Hibe desteği 

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, anılan Kararın “Diğer hükümler” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Buna göre, hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu Kararın 

uygulanmasına ilişkin yayımlanacak Tebliğe göre uygulanacaktır. 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

(4) Destek Kararı ile hibe desteğinden 

yararlandırılması öngörülen projeler için 

yatırımın başlangıç tarihini müteakip 

yatırımcıların, ilgili Kararda belirtilen süre ve 

limitlere uymak koşuluyla, Mayıs ve Kasım 

aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım 

harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile 

Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz konusu 

harcamalar Destek Kararı kapsamında 

değerlendirilerek tespit edilen hibe destek 

tutarı yatırımcıların hesabına aktarılır. 

(4) Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu 

Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirlenen 

usul ve esaslara göre uygulanır. 
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2) Bazı Projeleri İmzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yetkili Kılınmış ve Bu Projelere 

İlişkim İş ve İşlemlere Öncelik Verilmesi 

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, anılana Karara eklenen aşağıdaki ek madde 1 ile asgari 5 Milyar TL 

sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 4875 

sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi 

yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili kılınmıştır.  

Ayrıca, bu kapsamda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve 

işlemlerin, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak 

yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Yeni eklenen madde: 

"EK MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 Milyar TL sabit yatırım 

tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi 

yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile 

kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar 

tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin 

izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur." 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191002-2.pdf 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
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