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SİRKÜLER NO : 2003/10      Ankara, 12.03.2003 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

I- Süresi Sona Eren Bazı Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Süresi 31.12.2003 
Tarihine Kadar Uzatıldı. 

  
8 Mart 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5303 sayılı Kararname ile 

2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 
2.maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek yatırım süresi 31.12.2002 tarihinde sona eren yatırım 
teşvik belgelerinin süresi herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri 
üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın son kez 31.12.2003 tarihine kadar 
uzatılmıştır.   

 
2002/4367 sayılı Kararnamenin değişik geçici 2.madde hükmü aşağıdaki gibidir.  
 
“Daha önceki yıl Bakanlar Kurulu kararlarına göre düzenlenen; Kaynak Kullanımı 

Destekleme Primi,Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi, Fon Kaynaklı Kredi 
içeren teşvik belgeleri (8/12/1999 tarihli ve 99/13717 ile 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararlarına göre Fon Kaynaklı Kredi içerenler hariç), yatırım süresi 
1/1/2000 tarihinden önce bitmiş olan teşvik belgeleri ile Müsteşarlıkça süresi 30/6/2001 
tarihine kadar uzatılmış bulunan çekici ve/veya treyler yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerine 
ek süre verilmez ve geçici 1 inci madde hükmü uyarınca tamamlama vizeleri yapılır.  

 
 Yukarıda belirtilenler dışındaki teşvik belgelerinden, bu Karara istinaden 

düzenlenenler hariç olmak üzere, yatırım süresi 1/1/2000 ila 31/12/2002 (dahil) tarihleri 
arasında bitenlere ve 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş teşvik 
belgelerinden, ek süre ile birlikte yatırım süresi 31/12/2003 tarihinden önceki bir tarihte sona 
eren teşvik belgelerine, herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri 
üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın son kez 31/12/2003 tarihine kadar süre verilmiş 
sayılır. Söz konusu teşvik belgelerinde öngörülen destek unsurları (KDV desteği ve/veya 
teşvik primi hariç), ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanmaya devam 
olunur.” 

Ayrıca, 
 
a) Talep edilmesi halinde; 

 
1) Sabit yatırım tutarının 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerinde 

olması nedeniyle özel önem taşıyan sektör yatırımları kapsamında düzenlenmiş, 
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2) Sabit yatırım tutarının 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerinde 
olması nedeniyle %200 oranında yatırım indiriminden yararlanan yatırımlara ilişkin, 

 
3) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlara ilişkin, 
 
4) 8/12/1999 tarihli ve 99/13717 sayılı Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük 

ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Karar çerçevesinde 
desteklenen yatırımlara ilişkin, 

 
5) Fon kaynaklı kredi içeren 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’na göre düzenlenmiş,  
 
teşvik belgelerine, yukarda belirtilen süre kısıtlamasına bakılmaksızın, bir defada 

Müsteşarlıkça proje bazında ek süre verilebilir.  
 
b) Teşvik belgesinin düzenleniş tarihi itibariyle yatırım bitiş tarihi 31/12/2001 

tarihinden sonraya tekabül eden teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde belgede kayıtlı 
yatırım süresinin azami yarısı kadar ek süre verilebilir.  

 
c) Talep edilmesi halinde, 30/1/2002 tarihli ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan 

Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un 3 üncü maddesine istinaden, finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre 
borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular tarafından alınmış 
olan teşvik belgelerinin süreleri, sözleşmeler ile belirlenen sürelere kadar Müsteşarlıkça 
uzatılır.  

 
Yukarıda belirtilen sürelerin sonunda yatırımların tamamlama vizesi için yatırımcılar 

tarafından 6 ay içerisinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.” 
 
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun Ek:4.maddesinde, “tasdik edilen şartlarda 

meydana gelecek değişikliklerin ve sürelerde doğabilecek gecikmelerin vukuundan itibaren 
üç ay içinde Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmesi onayının alınması şarttır” hükmü 
bulunduğundan yatırım tamamlama vizelerinin üç ay içinde yapılmasına özen gösterilmelidir.  

 
II- SSK Kanunu’nun 140.Maddesindeki Hükmü Anayasa Mahkemesince İptal 

Edilmiştir. 
 
26 Şubat 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001/225 sayılı Anayasa 

Mahkemesi Kararı ile 506 sayılı SSK Kanunu’nun140.maddesinin 4.fıkrasında yer alan 
“Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (7) gün 
içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler” hükmü idari para cezasının idari bir 
işlem olduğu ve bu tür ihtilafların çözümünde idari yargının yetkili kılınması gerektiği 
gerekçesiyle iptal edilmiştir. İptal hükmü bir yıl sonra (26 Şubat 2004 tarihinde) yürürlüğe 
girecektir.  

 
 Saygılarımızla,  

 
KANIT YEMİNLİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.   
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