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SĐRKÜLER                Đstanbul, 19.02.2013  
Sayı: 2013/62- (Düzeltme)                          Ref: 4/62- Düzeltme 
 
Konu:  
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DE ĞĐŞĐKL ĐK 
YAPILMASINA DA ĐR KARAR YAYINLANMI ŞTIR  
 
15.02.2013 tarih ve 28560 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapan yeni bir karar yayınlanmıştır.  
 
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Öncelikli Yatırım Konuları”  konulu 17’nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  (ı) ve (i) bentleri  eklenmiştir:  
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  
 

Öncelikli yatırım konuları  
MADDE 17 - (1) Aşağıda belirtilen 

yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan 
bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak 
bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları 
halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir. 

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu 
taşımacılığına yönelik yatırımlar. 

b) Özel sektör tarafından yapılacak 
şehirlerarası yük ve/veya yolcu 
taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları 
ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik 
demiryolu yatırımları. 

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu 
mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya 
savunma sanayine yönelik olanlar). 

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm 
yatırımlarından bölgesel desteklerden 
yararlanabilecek nitelikteki turizm 
konaklama yatırımları. 

d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana 
sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama 
ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). 

e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje 
onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 
yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki 
biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan 
ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. 

f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından 
alınacak proje onayına istinaden 
gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk 
Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay 
alanındaki yatırımlar. 

         Öncelikli yatırım konuları  
MADDE 17 - (1) Aşağıda belirtilen 

yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan 
bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak 
bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları 
halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir. 

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu 
taşımacılığına yönelik yatırımlar. 

b) Özel sektör tarafından yapılacak 
şehirlerarası yük ve/veya yolcu 
taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları 
ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik 
demiryolu yatırımları. 

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu 
mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya 
savunma sanayine yönelik olanlar). 

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm 
yatırımlarından bölgesel desteklerden 
yararlanabilecek nitelikteki turizm 
konaklama yatırımları. 

d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana 
sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama 
ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). 

e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje 
onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 
yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki 
biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan 
ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. 

f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından 
alınacak proje onayına istinaden 
gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk 
Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay 
alanındaki yatırımlar. 
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g) Maden istihraç yatırımları ve/veya 
maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 
3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. 
grup madenler ve mıcır yatırımları ile 
Đstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç 
ve/veya işleme yatırımları hariç). 

ğ) Özel sektör tarafından 
gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim 
yatırımları. 

h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE 
projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin 
üretimine yönelik yatırımlar. 
 

g) Maden istihraç yatırımları ve/veya 
maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 
3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. 
grup madenler ve mıcır yatırımları ile 
Đstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç 
ve/veya işleme yatırımları hariç). 

ğ) Özel sektör tarafından 
gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim 
yatırımları. 

h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE 
projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin 
üretimine yönelik yatırımlar. 
           ı) Motorlu kara taşıtları ana 
sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 
milyon TL tutarındaki yatırımlar ve 
asgari 75 milyon TL tutarındaki motor 
yatırımları ile asgari 20 milyon TL 
tutarındaki motor aksamları, aktarma 
organları/aksamları ve otomotiv 
elektroniğine yönelik yatırımlar,  
            i) Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli 
bir maden işletme ruhsatı ve izni 
kapsamında 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nun 2’nci maddesinin 4-b 
grubunda yer alan madenlerin girdi 
olarak kullanıldı ğı elektrik üretim 
yatırımları.” 

 

 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2’nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenler aşağıdaki 
gibidir. 

IV. Grup madenler 

b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (Ek ibare: 10/06/2010-5995 S.K./1.mad.) kömüre bağlı metan 
gazı , Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (Ek ibare: 10/06/2010-5995 S.K./1.mad.) 
Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla) 
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Aynı kararın “Diğer Desteklerden Yararlanma” başlıklı 29’uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir:  
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  
 
Madde - 29: Diğer desteklerden yararlanma 
 
Bu 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. 

Madde - 29: Diğer desteklerden yararlanma 
 
Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından 
yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 
yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya 
yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar 
kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere 
Bakanlığı müracaat edilemez. Bu madde 
hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar 
kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat  
çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu 
kurum ve kurulu şlarının sadece 
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan 
yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği 
dışındaki diğer destek unsurlarından 
yararlandırılabilirler. 
 
 
 

 
 
Aynı Kararın EK-4 sayılı ve TEŞVĐK EDĐLMEYECEK VEYA TEŞVĐKĐ BELĐRLĐ 
ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” ba şlıklı ekinin I/B/4 sırası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir: 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  
 
I. TEŞVĐK EDĐLMEYECEK YATIRIMLAR 
 
B. ĐMALAT, ENERJĐ VE MADENCĐLĐK 
YATIRIMLARI 
 
4. Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları. 

I. TEŞVĐK EDĐLMEYECEK YATIRIMLAR 
 
B. ĐMALAT, ENERJĐ VE MADENCĐLĐK 
YATIRIMLARI 
 
4. Doğalgaza Dayalı elektrik üretim yatırımları 
(19.06.2012 tarihinden önce Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumundan lisansını almış 
yatırımlar hariç).  
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Yukarıdaki değişiklikler 19.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15.02.2013 
günü yürürlüğe girmiştir.  
 
 
Saygılarımızla,  
   
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
EK: 
2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu 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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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15 Şubat 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28560 

BAKANLAR KURULU KARARI 

 Karar Sayısı : 2013/4288 
 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe 
konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/1/2013 tarihli ve 5825 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı 
Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 
nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 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 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

 Abdullah GÜL  

 CUMHURBAŞKANI 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 S. ERGĐN F. ŞAHĐN S. ERGĐN N. ERGÜN 

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

 F. ÇELĐK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN 

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

 T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI 

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

 M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĐK M. ŞĐMŞEK 

 Đçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 N. AVCI Đ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Milli E ğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su Đşleri Bakanı 

 M. MÜEZZĐNOĞLU B. YILDIRIM 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

 

 

 
 

 
 




