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Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar’da deği-
şiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bu kararın Uygulama Tebli-
ğinde değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete’de 
yayımlanarak, söz konusu tebliğ ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelik teşvik belgesi kapsa-
mında, lisanssız güneş enerjisi santralleri (GES) ve 
rüzgâr enerjisi santralleri (RES) yatırımları destekle-
me unsurlarını yeniden belirledi.

24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 
2022/1) lisanssız güneş enerjisi santralleri (GES) ve 
rüzgâr enerjisi santralleri (RES) yatırımlarına ilişkin 
desteklere yönelik önemli teşvikler getirilmiştir. 
Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı ve bu kapsamda 
çıkarılan tebliğ ile  “güneş enerjisine dayalı elektrik 
üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı 
elektrik üretim tesisi yatırımları” nda  1,2,3 ve 4. 
Bölgeler için 4. Bölge yatırımlarından 5. ve 6. Bölge-
ler için ise bulunduğu bölge yatırımından yararlan-
ma imkanı getirildi. 
    
Daha net haliyle, teşvik belgesine eklenen RES ve 
GES yatırımlarında teşvik uygulamaları ile 5 ve 6. 
bölgede olanlar, kendi bölgelerinin teşviklerinden 
yararlanırken bunun dışındaki teşvik bölgelerinde  
4. bölge teşviki uygulanacak (tablo-1). Lisanssız 
güneş enerjisi santralleri (GES) ve rüzgar enerjisi 
santralleri (RES) yatırımları 4. Bölge teşvik kapsamı-
na alınmış oldu. 

Bunun yanında; güneş enerjisi santral (GES) yatı-
rımlarında teşvikli ithalat dışında bulunan güneş 
enerjisi panelleri ve güneş enerjisi paneli taşıyıcı 
konstüriksiyon sistemleri de eklendi. Ancak lisans-
sız rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) bağlantı 

anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak 
kaydıyla, yurt dışından temin edilecek kanat, jene-
ratör ve türbinler, teşvik imkanları dışında bırakıldı.

Organize Sanayi Bölgelerinde teşvikli yatırımlarda 
Sanayi işletmelerimiz için önemli bir teşvik unsuru-
da teşvik belgeli imalat sanayiine yönelik yatırımlar-
da bina inşaatlarında KDV iadesinin süresi 31 Aralık 
2024 tarihine kadar uzatıldı. Teşvik belgeli olarak 
yatırım yapan sanayiciler 31.12.2024 tarihine kadar-
ki Bina İnşaat harcamalarına ilişkin ödedikleri 
KDV’yi iade olarak alabilecektir.   

Devamı Sayfa 2.



EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.
*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 
31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede 
geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde 
%100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
** Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden 
yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırıla-
rak uygulanır.
*** Kadın ve/veya genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, kadın ve/veya genç istihdam eden firmala-
rın istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır. 
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TABLO -1 –Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-
tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615)


