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TEBLİĞ

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN
KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2022/1)
 

MADDE 1- 28/12/2019 tar�hl� ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet
Yardımı Ver�lmes�ne İl�şk�n Kararın Uygulanmasına İl�şk�n Tebl�ğ (2019/1)’�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“ç) Kurumun akt�f�ne kayıtlı bulunan toplam sab�t kıymet tutarı: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul
Kanununun 313 üncü maddes� uyarınca amort�sman mevzuunu oluşturan �kt�sad� kıymetler�n b�r�km�ş amort�smanları
düşülmeden öncek� brüt tutarı,”

MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) N�tel�kl� personel desteğ�, yatırımcının müracaatına �st�naden uygun görülen n�tel�kl� personel�n

yatırımcıya b�ld�r�lmes�n� tak�p eden aydan başlanılması ve her b�r n�tel�kl� personel �ç�n �lg�l� Destek Kararında
bel�rlenen aylık azam� destek tutarının aşılmaması kaydıyla, n�tel�kl� personel�n �lg�l� aya a�t ücret bordrosunda
göster�len ve yatırımcı tarafından bu bordro dönem�nde n�tel�kl� personele net olarak banka üzer�nden yapılan ve ücret
kapsamına g�ren ödemelere �l�şk�n yem�nl� mal� müşav�r tarafından banka hesap hareketler�, ücret bordrosu ve d�ğer
belgeler�n �ncelenmes� sonucu hazırlanacak raporda tesp�t ed�len tutar ödenmek suret�yle Destek Kararında bel�rt�len
süre kadar uygulanır. İlg�l� personel�n n�tel�kl� personel kapsamına alınmasından öncek� dönemlere a�t haklar, tesp�t
ed�lecek tutarda d�kkate alınmaz. Destek Kararında bel�rt�len toplam azam� destek tutarına ulaşılması hal�nde n�tel�kl�
personel desteğ� ödemeler�ne son ver�l�r.”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n 9 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Enerj� desteğ�nden faydalanması öngörülen yatırım �ç�n müstak�l sayaç kullanılması gerek�r. Ancak, aynı

sayaçtan enerj� kullanan tes�sler�n b�r kısmının Destek Kararı kapsamı yatırımla �lg�l� olmaması ve enerj� tüket�m�
yönünden ayrılmasının da mümkün olmaması durumunda aşağıdak� seçeneklerden b�r�s� f�rma taleb�ne �st�naden
uygulanab�l�r:

a)                Anılan sayacın, teşv�k belges� kapsamı yatırıma başlama tar�h�nden öncek� aydan başlamak üzere
ger�ye doğru b�r yıllık enerj� tüket�m m�ktarı ve tüket�m ortalaması �lg�l� dağıtım ş�rket� aracılığıyla tevs�k ed�l�r.
Mevcut tüket�m olarak kabul ed�len bu tüket�m ortalaması üzer�nde yapılan enerj� tüket�m m�ktarına �sabet eden
tutarın bel�rlenm�ş oranı enerj� desteğ� olarak ödeneb�l�r.

b) Destek Kararı kapsamında yapılan sab�t kıymet yatırım tutarının, kısmen �şletmeye geç�ld�ğ�n�n tesp�t
ed�lmes� veya tamamlama v�zes�n�n yapılması �ç�n müracaatta bulunulan tar�hte kurumun akt�f�ne kayıtlı bulunan
toplam sab�t kıymet tutarına, devam eden yatırımlara a�t tutarlar da dah�l, oranlanması suret�yle enerj� tüket�m�n�n bu
orana �sabet eden kısmı enerj� desteğ� olarak ödeneb�l�r. Öte yandan, bu hesaplama sırasında kurumun akt�f�ne kayıtlı
bulunan toplam sab�t kıymet değer� olarak, gerekl� şartların oluşması hal�nde yapılan enflasyon düzeltmes� sonucu
oluşan değerler d�kkate alınır.”

MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n 13 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“Kısmen �şletmeye geç�şe �st�naden s�gorta pr�m� �şveren h�sses� desteğ�nden yararlanılab�lmes� �ç�n
kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması, �lave �st�hdam ve yatırım
harcamalarına �l�şk�n yem�nl� mal� müşav�r raporu �le Bakanlıkça talep ed�lmes� hal�nde �lg�l� belgeler�n s�steme
yüklenmes� gerek�r.”

MADDE 5- Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
 


