
 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 08.08.2019 

Sayı: 2019/123        Ref: 4/123 

 

 

Konu:  

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER  
 

07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan 

değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  

 

Yapılan düzenlemeler 07.08.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

1. Genel olarak 

 

a) 2012/3305 sayılı kararda düzenlenen yatırım desteklerinden “Faiz desteği” uygulamasının 

adı “Faiz ve kâr payı desteği” olarak değiştirilmiş olup, Kararda buna ilişkin pek çok 

maddede ibare değişikliği yapılmıştır. Buradaki “kâr payı” ifadesi, finansal sistemde “katılım 

bankacılığı” olarak bilinen bankaların sağladıkları finansman kaynakları karşılığı 

hesapladıkları bedele karşılık gelmektedir denilebilir. Kaldı ki Kararın 11. maddesi eski 

şeklinde her ne kadar “Faiz desteği” başlığını taşıyor olsa da maddenin birinci fıkrasında 

desteklenecek kâr payı oranları da düzenlenmişti.  

 

b) 2012/3305 sayılı Kararnamede “Büyük ölçekli yatırımlar” uygulaması yürürlükten 

kaldırılmıştır. Kararın tanımlar maddesi, büyük ölçekli yatırımları düzenleyen Ek-3. maddesi, 

büyük ölçekli yatırımlara sağlanacak teşvik sistemi ve destek unsurlarını düzenleyen 4. 

maddenin 4. fıkrası başta olmak üzere, 2012/3305 sayılı Karardaki “büyük ölçekli yatırımlar” 

ibareleri ve bu yatırım türüne ilişkin düzenlemeler karar metninden çıkarılmıştır.  

 

Yapılan düzenlemelerden genel olarak anlaşılan, büyük ölçekli yatırımlar yerine “Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek “Öncelikli 

Ürün Listesi”ne alınacak orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu 

sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin üretimi “Stratejik yatırımlar” için öngörülen teşvik 

ve destekler kapsamında özel olarak teşvik edilerek destekleneceği söylenebilir. Keza 

2012/3305 sayılı Kararın pek çok maddesine “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

Kapsamında Desteklenmesine Karar Verilen Stratejik Yatırımlar” ifadesinin eklendiği 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” uygulama usul ve esasları Bakanlık tarafından 

ayrıca belirlenecektir. Bununla beraber, 07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı 

Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı” hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu kararda yer verilen 

düzenlemelere göre; 

 

 Yatırım tutarı 50 Milyon TL ile 500 Milyon TL arasında olup,  

 2016/9495 sayılı karar kapsamındaki desteklerden yararlanılmak istenen Öncelikli 

Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri,  

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilecektir.  

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları 

dahilinde yürütülecektir. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi 

tarafından Kararın 5. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek 

ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulacaktır. 

Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi 

ve benzeri kısıtlar dahilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar 

verilebilecektir. 

 

Bundan sonrasında Bakanlık tarafından söz konusu programın uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslar ile “Öncelikli Ürün Listesi”nin  belirleneceği tebliğin yayınlanması beklenmektedir.  

 

Son düzenlemeler sonrasında 2012/3305 sayılı Karar kapsamında desteklenecek yatırımlar 

aşağıdaki gibi belirtilebilir: 

 

 Genel Teşvik Uygulamaları, 

 Bölgesel Teşvik Uygulamaları, 

 Stratejik Yatırımlar, 

 Genel stratejik yatırımlar (Madde 8/1’deki şartları sağlayan yatırımlar), 

 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında 

Desteklenmesine Karar Verilen Stratejik Yatırımlar. 

 

2. 1402 sayılı Kararın 3. maddesi ile 2012/3305 sayılı Kararın “Tanımlar” başlıklı 2. 

Maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir: 

 

"1) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet 

yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık 

tebliği ile yayımlanacak olan listeyi, 

 

m) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından 

belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları 

değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi, 

 

n) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin 

yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları 

belirlenerek yürütülecek olan destek programını," 



 

 

3. 1402 sayılı Kararın 4. maddesi ile 2012/3305 sayılı Kararın “Teşvik sistemi ve destek 

unsurları” başlıklı 4. maddesinde aşağıdaki düzenleme yapılmıştır. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Teşvik sistemi ve destek unsurları 

MADDE 4 - 

 

(5) Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri 

sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin 

aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir. 

a) Gümrük vergisi muafiyeti 

b) KDV istisnası. 

c) Vergi indirimi. 

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği. 

d) Yatırım yeri tahsisi. 

e) Faiz desteği. 

f) KDV iadesi. 

g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede 

gerçekleştirilecek yatırımlar için). 

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede 

gerçekleştirilecek yatırımlar için). 

 

 

Teşvik sistemi ve destek unsurları 

MADDE 4 - 

 

(5) Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri 

sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin 

aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir. 

a) Gümrük vergisi muafiyeti 

b) KDV istisnası. 

c) Vergi indirimi. 

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği. 

d) Yatırım yeri tahsisi. 

e) Faiz desteği. 

f) KDV iadesi. 

g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede 

gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine 

karar verilen yatırımlar için). 

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede 

gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine 

karar verilen yatırımlar için). 

 

4. 2012/3305 sayılı Kararın “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8. maddesinin 5. fıkrası 

yürürlükten kaldırılmış, maddeye altıncı fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. Söz konusu 

maddenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Stratejik yatırımlar 

 

 MADDE 8 - (1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını 

birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin 

üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak 

değerlendirilir. 

 

a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk 

Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların 

enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek 

doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis 

kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil). 

 

b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim 

kapasitesinin ithalattan az olması. 

 

c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge 

konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari 

yüzde kırk olması. 

 

ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl 

içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 

ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması. 

 

Stratejik yatırımlar 

 

 MADDE 8 - (1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını 

birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin 

üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak 

değerlendirilir. 

 

a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk 

Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların 

enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek 

doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis 

kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil). 

 

b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim 

kapasitesinin ithalattan az olması. 

 

c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge 

konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari 

yüzde kırk olması. 

 

ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl 

içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 

ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması. 

 



 

(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine 

yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, 

rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi 

hükmü aranmaz. 

 

(3) Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar 

Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve 

uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir. 

 

(4) EK-4'te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım 

konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında 

değerlendirilmez. 

 

(5) Asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının 

üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım 

olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için 

sağlanacak faiz desteği tutarı yediyüzbin Türk Lirasını 

geçemez. 

(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine 

yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, 

rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi 

hükmü aranmaz. 

 

(3) Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar 

Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve 

uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir. 

 

(4) EK-4'te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım 

konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında 

değerlendirilmez. 

 

(5) …………. 

 

(6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 

Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine 

ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri 

sağlayan yatırım projelerinden uygun 

gördüklerinin, stratejik yatırım olarak 

desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 

üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek 

unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, 

Program Değerlendirme Komitesi tarafından 

belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki 

koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon 

değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi 

düzenlenir. 

 

Yukarıda yer alan düzenlemeden de görüleceği üzere, maddenin 1 ila 4. fıkraları kapsamında 

olan yatırımlar halihazırda “Stratejik yatırım” olarak kabul edilmekte ve 2012/3305 sayılı 

Kararın 4. maddesinin 5. fıkrasında yer verilen aşağıdaki teşvik ve desteklerden 

yararlandırılmaktadır.  

 

“(5) Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı 

gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir. 

a) Gümrük vergisi muafiyeti 

b) KDV istisnası. 

c) Vergi indirimi. 

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği. 

d) Yatırım yeri tahsisi. 

e) Faiz desteği. 

f) KDV iadesi. 

g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı 

Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için). 

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için)” 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maddeye eklenen 6. fıkraya göre, Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan 

ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, 

stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilecek; Komite ayrıca, bu yatırımların, 4. 

maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağını da 

belirleyecektir.  

 

Bu yatırımlar için 2012/3305 sayılı Kararın 8. maddenin birinci fıkrasındaki koşullar ve 

üçüncü fıkrasındaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenecektir.  

 

5. 2012/3305 sayılı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9. maddesinin yedinci 

fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin 

adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya 

mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin 

adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı 

sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin 

gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi 

içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi 

olmaksızın yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden 

otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik belgesi 

kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil 

sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde 

onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor 

üretiminin de yer alması halinde, motor üretim 

kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (motor üretim 

kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla 

olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır) 

yukarıda belirtilen segmentlerden ilave otomobil 

ithaline izin verilebilir. 

(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin 

adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya 

mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin 

adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı 

sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin 

gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi 

içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi 

olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 

cm3'e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. 

Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine 

yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin 

verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde 

onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3'e 

kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik 

belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam 

otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin 

yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında 

motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim 

kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim 

kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla 

olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) 

yukarıda belirtilen silindir hacmine kadar ilave 

otomobil ithaline izin verilebilir. 

 

Yukarıdaki madde kapsamında yatırımcıların şartları sağlamaları halinde ithal edebilecekleri 

otomobillere ilişkin kısıtlama getirilmiş; şartların sağlanması halinde A, B ve C 

segmentlerinde otomobil ithal edilebilecekken, yeni düzenleme ile ithal edilebilecek 

otomobillerde motor silindir hacmi 1.600 cm3'le kısıtlanmıştır. Bununla birlikte,  hibrit 

ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen 

toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3'e kadar 

olan otomobil ithaline izin verilebilecektir.  

 

6. 2012/3305 sayılı Kararın “Faiz desteği” başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 

ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Maddenin başlığı 1402 sayılı Kararın 1. 

Maddesi ile "Faiz veya kâr payı desteği" olarak değişmiştir.) 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Faiz desteği 

(1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik 

uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-

GE ve çevre yatırımları kapsamında 

desteklerden yararlanacak yatırımlar için 

bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli 

yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı 

sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar 

olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr 

payının; 
 

b)……. 

c)…….. 

 

d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde 

gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE 

yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi 

kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize 

endeksli kredilerde iki puanı, 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-

GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, 

stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde 

beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını 

geçemez. 

 

 

Faiz ve kâr payı desteği 

(1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik 

uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-

GE ve çevre yatırımları kapsamında 

desteklerden yararlanacak yatırımlar için 

bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli 

yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı 

sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar 

olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr 

payının; 
 

b)……. 

c)…….. 

 

d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde 

gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı kapsamında desteklenmesine karar 

verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi 

kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji 

seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, 

döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki 

puanı; diğer stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları 

ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde 

beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli 

kredilerde iki puanı, 

 

(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı 

olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon 

Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı kapsamında desteklenmesine karar 

verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım 

tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer 
stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde 

beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını 

geçemez. 

 

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 

stratejik yatırımlar için özel düzenlemeler yapılmıştır.  

 

7. 2012/3305 sayılı Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12. maddesinin 

4. fıkrası ve aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki gibi değiştirilmiş, beşinci fıkrasının sonuna 

bir cümle ilave edilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(4) Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi 

desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları 

kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli 

yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen 

oranlarını geçemez. 

(4) Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi 

desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları 

kapsamında desteklenen yatırımlarda sabit yatırım 

tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez. 

 

 



 

Eski tablo: 

 

Bölgeler 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına 

Oranı (%) 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit 

Yatırım Tutarına Oranı (%) 

1 10 3 

2 15 5 

3 20 8 

4 25 10 

5 35 11 

 

Yeni tablo: 

 

Bölgeler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) 

1 10 

2 15 

3 20 

4 25 

5 35 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi 

desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit 

yatırım tutarının yüzde on beşini geçemez. 

(5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi 

desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit 

yatırım tutarının yüzde on beşini geçemez. Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 

desteklenmesine karar verilen stratejik 

yatırımlarda bu kısıt uygulanmaz. 

 

8. 2012/3305 sayılı Kararın “Sigorta primi desteği” başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Bu Karar uyarınca 6 ncı bölgede; büyük ölçekli 

yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik 

uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden 

gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam 

için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde 

kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren 

tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi 

gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete 

tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını 

müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık 

bütçesinden karşılanabilir. 

Bu Karar uyarınca 6 ncı bölgede; stratejik yatırımlar 

ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik 

belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla 

sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi 

yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını 

aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal 

Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi 

işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 

tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl 

süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden 

karşılanabilir. Bu destek, Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine 

karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge 

dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün 

yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, 

diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilir. 

 

9. 2012/3305 sayılı Kararın “Gelir vergisi stopajı desteği” başlıklı 14. maddesinin birinci 

fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge için düzenlenen 

teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek 

yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede 

kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin 

ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden 

hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya 

tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl 

süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden 

tahakkuk eden vergiden terkin edilir. 

(1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge ve/veya Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 

desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar 
için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 

gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam 

için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak 

kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül 

eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 

yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği 

tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar 

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin 

edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında desteklenmesine karar verilen 

stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu 

olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami 

beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için 

uygulanır. 

 

10. 2012/3305 sayılı Kararın “Vergi indirimi” başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan tablo aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eski tablo: 

 

Bölgele

r 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma 

Katkı Oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırım

a Katkı 

Oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

1 15 50 25 50 

2 20 55 30 55 

3 25 60 35 60 

4 30 70 40 70 

5 40 80 50 80 

6 50 90 60 90 

 

Yeni tablo: 

 

Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) 

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı 

(%) 

1 15 50 

2 20 55 

3 25 60 

4 30 70 

5 40 80 

6 50 90 

 

İndirimli kurumlar vergisi (gelir vergisi) uygulaması, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli 

yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar için söz 

konusuydu. Yukarıda da açıklandığı üzere, 2012/3305 sayılı Kararnameden “Büyük ölçekli 

yatırımlar” kavramı ve buna dair düzenlemeler/ibareler çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak 

tablodan büyük ölçekli yatırımlara ilişkin oranlar çıkarılmıştır. İndirimli kurumlar vergisi 

uygulamasında Kararın geçici 8. maddesinde yer alan “büyük ölçekli yatırımlar” ifadesinin de 

metinden çıkarıldığını görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki 

kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 

Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 

kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 

 

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, 

 

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik 

uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde 

uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede 

geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave 

edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi 

indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve 

yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde 

yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği 

kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak 

üzere, 

 

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem 

yapılmaksızın uygulanır 

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki 

kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 

Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 

kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 

 

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, 

 

b) Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları 

kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak 

yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan 

yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, 

kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm 

bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı 

tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak 

oranı yüzde yüz olmak üzere, 

 

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem 

yapılmaksızın uygulanır 

 

11. 2012/3305 sayılı Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24. maddesinin 

sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(8) Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü 

açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan 

yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına 

kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi 

kapsamında yer alan destek unsurlarından 

yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi 

esnasında teşvik belgesi kapsamında 

değerlendirilebilir. Bu hüküm daha önceki kararlara 

istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır. 

 

 

 

(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında 

düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik 

yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik 

belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından 

düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile 

asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin 

tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu 

Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Bu 

şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri 

kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı 

serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem 

yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik 

belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek 

bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 

inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu 

hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen 

teşvik belgelerine de uygulanır. 

(8) Bu Karar ve daha önceki kararlar 

kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden 

düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış 

yatırım teşvik belgeleri için asgari yatırım tutarı ve 

yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde 

tamamlanmayan yatırımlar kapsamında, tamamlama 

vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, 

teşvik belgesi kapsamında yer alan destek 

unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, 

tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi 

kapsamında değerlendirilebilir. 

 

(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında 

düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik 

yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik 

belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından 

düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile 

asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin 

tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu 

Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. 

Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgeleri 

kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı 

serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem 

yapılmaz. Bu kapsamda, güneş enerjisi santrali 

yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için 

finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere 22 

nci maddeye istinaden devir işlemi yapılmaz. Bu 

hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin 

kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir 

durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci 



 

madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu 

hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen 

teşvik belgelerine de uygulanır. 

 

12. 2012/3305 sayılı Kararın “Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29. maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

"(2) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 

yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan 

desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, 

yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında 

değerlendirilebilir." 

 

Kararın 29. maddesinin birinci fıkrasına göre, Karar kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya 

yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak 

üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu 

Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, 

bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler. 

 

Yukarıda yapılan düzenleme ile, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 

desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için 29. maddenin birinci fıkrasındaki 

kısıtlamaya bazı istisnalar getirilmiştir diyebiliriz. Bu stratejik yatırımlar, ilgili mevzuatları 

uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilecek olup; bu 

yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik 

belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilecektir.  

 

13. 2012/3305 sayılı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri 

sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya 

farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere 

taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, 

sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı 

tabloda belirtilen sürelerde yararlanır. 

 

 

İller Yatırım 
Yeri 

Tahsisi 

Sigorta 
Primi İşveren 

Hissesi 

Sigorta 
Primi 

Desteği 

Gelir Vergisi 
Stopajı 
Desteği 

Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas OSB ve EB 
Dışı 

3 -  

 

 

OSB ve EB 
İçi 

3 3 - 



 

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, 
Gümüşhane, Kahramanmaraş, 
Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, 
Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat 

OSB ve EB 
Dışı 

4 -  

 

 

OSB ve EB 
İçi 

4 4 - 

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, 
Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak, Van 

 5 5 10 

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırımın işletmenin kendisine ait makine ve teçhizatı taşıması 

suretiyle yapılması ve bu yatırımın tamamlanmasından itibaren üç yıl süreyle taşımaya konu 

makine teçhizatın bulunduğu tesisteki ortalama istihdamın, mevcut istihdam sayısının altına 

düşmemesi koşuluyla, firma talebine istinaden, sigorta pirimi işveren hissesi desteği ve 

sigorta primi desteği, birinci fıkradaki tabloda belirtilen sürelerin iki katı süre ile uygulanır. 

Mevcut istihdam sayısı olarak, 2019 yılı başından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 

kadar taşımaya konu makine ve teçhizatın bulunduğu tesisteki istihdam ortalaması dikkate 

alınır. 

 

(3) Taşınmaya konu olan makine ve teçhizatın, asgari üç yıl süreyle firma aktifinde kayıtlı 

olduğu ve anılan bölgelerde fiziki olarak bulunduğu, adına teşvik belgesi düzenlenecek olan 

firma tarafından yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir. 

 

(4) Bu maddeye istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemi Genel 

Müdürlük, Kalkınma Ajansları veya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından 

düzenlenecek nakil tespit raporuna istinaden yapılır.” 

 

14. 2012/3305 sayılı Kararın EK-2A sayılı ve "BÖLGESEL DESTEKLERDEN 

FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ 

YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ" başlıklı tablosunda 5 numaralı sektör 

koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

  

Sektör 

Kodu 

US-

97 

Kodu 

Bölgesel 

Teşviklerden 

Yararlanacak 

Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Eski 5 18 

Giyim eşyası 

imalatı 

2 Milyon 

TL'nin 

üzerindeki 

tevsi 

yatırımları 

2 Milyon 

TL'nin 

üzerindeki 

tevsi 

yatırımları 

1 Milyon 

TL'nin 

üzerindeki 

tevsi ve 

modernizasyon 

yatırımları 

1 Milyon 

TL'nin 

üzerindeki 

tevsi ve 

modernizasyon 

yatırımları 

500 Bin 

TL 

500 Bin 

TL 

Yeni 5 18 

Giyim eşyası 

imalatı 

2 Milyon 

TL  

2 Milyon 

TL  1 Milyon TL  1 Milyon TL 

500 Bin 

TL 

500 Bin 

TL 

 

15. 2012/3305 sayılı Kararın EK-3 sayılı ve "BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR" başlıklı 

aşağıda yer verilen eki yürürlükten kaldırılmıştır. 

 



 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR  (EK-3) 
 

Sıra No Yatırım Konuları 

Asgari Sabit 
Yatırım Tutarları  

(Milyon TL) 

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1.000 

2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 

3 
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve 

Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları 
200 

4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:  

 a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 

 b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 

5 
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı 

Yatırımları 

50 

6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 

7 Elektronik Sanayi Yatırımları 

8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 

9 İlaç Üretimi Yatırımları  

10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 

11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 

12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: 

[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin 

cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik 

yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK: 

1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  

 

(*) 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.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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