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SİRKÜLER         İstanbul, 09.03.2015 

Sayı: 2015/054        Ref: 4/054 

 

 

Konu: 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 
 

05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır.  

 

1) 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6. maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Madde - 6: Müracaat  

 

(1) Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle 

belirlenecek bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. 

Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında 

yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk 

Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar 

için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın 

yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat 

edilebilir.  

 

(2) Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgesine 

ilişkin müracaatın Bakanlığa yapılması halinde 

dörtyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye 

İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması 

halinde üçyüz Türk Lirası Bakanlık Döner 

Sermaye İşletmesi hesabına, yüz Türk Lirası ise 

ilgili yerel birim hesabına yatırılır. Bu meblağlar 

hiçbir surette iade edilmez.  

 

(3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili 

olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen 

ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep 

edilemez. 

Madde - 6: Müracaat  

 

(1) Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle 

belirlenecek bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. 

Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında 

yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk 

Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar 

için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın 

yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat 

edilebilir.  

 

(2) Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgesine 

ilişkin müracaatın Bakanlığa yapılması halinde 

dörtyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye 

İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması 

halinde üçyüz Türk Lirası Bakanlık Döner 

Sermaye İşletmesi hesabına, yüz Türk Lirası ise 

ilgili yerel birim hesabına yatırılır. Bu meblağlar 

hiçbir surette iade edilmez.  

 

Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında 

kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine 

yönelik olarak Bakanlığa yapılacak 

müracaatlarda, bu meblağ 10 bin Türk Lirası 

olarak uygulanır. 
 

(3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili 

olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen 

ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep 

edilemez. 
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2) Aynı Kararın eki EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı 

tabloda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda "11" sektör numarası bulunmayan illere (İstanbul hariç) 

"11" sektör numarası eklenmiştir.  

 

Bu değişiklik neticesinde EK-2B sayılı tabloda ilk 5 bölgede sayılan illerden (İstanbul hariç) 

“11-Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı” kodu bulunmayan illerde de bu sektörün bölgesel 

teşviklerden faydalanması sağlanmıştır.   

 

Buna göre, kimyasal madde ve ürünlerin imalatına sağlanan teşvik kapsamına aşağıdaki 

iller de dahil edilmiştir. 

   

Bölge Şehir 

1. Bölge Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla. 

2. Bölge Aydın, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç), Denizli, Edirne, 

Isparta, Kırklareli. 

3. Bölge Balıkesir, Bilecik, Burdur, Karabük, Manisa, Samsun, Trabzon, Uşak, 

Zonguldak. 

4. Bölge Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, 

Kütahya, Malatya, Rize. 

5. Bölge Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Sinop, Tokat, Tunceli. 

 

 

Ayrıca, aynı EK-2B sayılı tablonun 10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi dipnot metni:   Değişiklik sonrası dipnot metni:  

 
10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel 

desteklerden yararlanır: 

 

a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak 

üzere lojistik yatırımları. 

b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık 

ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. 

c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon 

TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay 

lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava 

ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve 

parçaları konusundaki yatırımlar. 

ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman 

hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina 

dahil). 

10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel 

desteklerden yararlanır: 

 

a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak 

üzere lojistik yatırımları. 

b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık 

ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. 

c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon 

TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay 

lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava 

ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve 

parçaları konusundaki yatırımlar. 

ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman 

hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina 

dahil). 

d) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine 

edilmiş petrol ürünleri yatırımları. 
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Bu değişiklik neticesinde, İstanbul ili hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri 

yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.  

 

3) Aynı Kararın EK-4 sayılı ve "TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ 

ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI" başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) numaralı 

sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik 

yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem 

(balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre 

hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), 

mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker. 

1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik 

yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem 

(balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre 

hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), 

mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta 

sütünden, münhasıran kristal fruktoz 

üretimine yönelik yatırımlar hariç). 

 

Bu değişiklik neticesinde, mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker yatırımları teşvik edilmeyecek 

yatırımlar içinde sayılmakla birlikte; nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine 

yönelik yatırımlar “EK:4/I: Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” kapsamından hariç tutulmuştur.  

 

4) Aynı Karara aşağıdaki madde eklenmiştir. 

 

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın 2 nci maddesi ile lehe getirilen 

hükümler, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden 

düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır." 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

2014/7273 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
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(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2014/7273 

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe 

konulması; Ekonomi Bakanlığının 16/9/2014 tarihli ve 61012 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı 

Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı 

Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine 

göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 CUMHURBAŞKANI 

 

 Ahmet DAVUTOĞLU 

 Başbakan 

 

 B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 

 B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 

 F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı 

 

 T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

 E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK 

 İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 

 N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı 

 

 M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

 

 

 
 

 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 

 




