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TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN

KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2020/1)

MADDE 1 – 28/12/2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet
Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “yatırım ve/veya işletme döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Enerji desteği,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça

görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım
harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi
yapılmasını müteakip Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı
alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Destek uygulamasına,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinde yer alan “yatırım döneminde” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) 2016/9495 sayılı Kararın 12 nci maddesinin on altıncı fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek araştırma

ve geliştirme harcamaları, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 10/8/2016
tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine
İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri esas alınarak belirlenir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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