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SİRKÜLER         İstanbul, 08.08.2014 

Sayı:2014/141         Ref: 4/141 

 

 

Konu: 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARA İLAVELER 

YAPILMIŞTIR 

 

06.08.2014 tarih ve 29080 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlar Devlet Yardımları Hakkında Karara çeşitli 

ilaveler yapılmıştır.  

 

Söz konusu değişiklikler 19.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 06.08.2014 günü 

yürürlüğe girmiştir.  

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara yapılan ilaveler aşağıdaki gibidir:  

 

1) “Vergi İndirimi” başlıklı 15. maddesine aşağıdaki 8 numaralı fıkra eklenmiştir.  

 

“(8) Bu Kararın 17. maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı bir 

milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5. bölgede geçerli olan 

yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.” 

 

15. maddenin bu ilave sonrası yeni şeklide aşağıdaki gibi olmuştur.  

 

“Madde - 15: Vergi indirimi  

 

(1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek 

yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, 

öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli 

olarak uygulanır.  

 

 
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler 
Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 

Yatırıma katkı 
oranı (%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 

1 10 30 20 30 

2 15 40 25 40 

3 20 50 30 50 

4 25 60 35 60 

5 30 70 40 70 

6 35 90 45 90 
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(2) Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2014 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen 

indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.  

 

 

 
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler 
Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi 
indirim oranı (%) 

Yatırıma 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 

 

(3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve 

yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.  

 

(4) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi 

uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak 

tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma 

katkı oranını ifade eder.  

 

(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım 

harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının;  

Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci 

bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci 

bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,  

Stratejik yatırımlarda; 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini,  

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen 

kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.  

 

(6) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 5520 

sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş 

ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması 

ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım 

ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 

kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan 

yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.  

 

(7) İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz. 

 

 

 



 
 

3 
 

(8) Bu Kararın 17. maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı bir 

milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5. bölgede geçerli olan 

yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.” 

 

 

2) “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 

eklenmiştir:  

 

“m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon 

elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.”  

 

17. maddenin bu ilave sonrası yeni şeklide aşağıdaki gibi olmuştur. 

 

Madde - 17: Öncelikli yatırım konuları 

 

“(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 veya termal turizm konusunda 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. 

 

g. Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (04.06.1985 tarihli ve 3213 

sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde 

gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). 
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ğ.  Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi 

eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları. 

 

h.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-

GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların 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/akşamları ve otomotiv elektroniğine yönelik 

yatırımlar. 

 

i. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme 

ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer 

alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. 

 

j. EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri 

petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün 

basma en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl 

olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar. 

 

k. Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine 

yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). 

 

l. Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı 

doğal gaz depolama yatırımları. 

 

m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon 

elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.” 

 

3) “Yatırım Süresi ve Tamamlama Vizesi” başlıklı 24. maddesine aşağıdaki fırka eklenmiştir:  

 

“(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım 

tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.”  

 

“Daha Önceki Kararlara İlişkin Uygulama” başlıklı Geçici 2. maddesinin ikinci ve üçüncü 

fırkaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 

Geçici Madde - 2: Daha önceki kararlara 

ilişkin uygulama  

 

 (2) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen 

teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine 

ve teçhizatın bu Karara istinaden düzenlenen 

teşvik belgesine devri halinde, söz konusu 

Geçici Madde - 2: Daha önceki kararlara 

ilişkin uygulama  

 

 (2) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen 

teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine 

ve teçhizatın bu Karara istinaden düzenlenen 

teşvik belgesine devri halinde, söz konusu 
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makine ve teçhizat için devralan yatırımcı, genel 

teşvik uygulamaları dışındaki diğer desteklerden 

yararlanamaz.  

(3) 22 nci maddenin ikinci fıkrası ile 24 üncü 

maddenin ikinci fıkrası daha önceki kararlara 

istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerine de 

uygulanır. Bu hüküm, iptal edilmiş ancak ilgili 

kurumlarca müeyyide uygulanmamış veya 

müeyyide uygulanmasına rağmen henüz tahsil 

edilmemiş teşvik belgeleri kapsamındaki 

yatırımlar için de geçerlidir.  

makine ve teçhizat için devralan yatırımcı, genel 

teşvik uygulamaları dışındaki diğer desteklerden 

yararlanamaz. Ancak, aynı yatırımcıya ait 

belgeler arası devir işlemlerinde, bu Karara 

istinaden düzenlenen teşvik belgesinin 

müracaat tarihi ile belge tarihi arasında diğer 

belge kapsamında temin edilen makine ve 

teçhizat için belgede kayıtlı desteklerin 

tamamı uygulanır.   

 

  

(3) 22 nci maddenin ikinci fıkrası ile 24 üncü 

maddenin ikinci ve yedinci fırkaları daha önceki 

kararlara istinaden düzenlenmiş teşvik 

belgelerine de uygulanır. Bu hüküm, iptal edilmiş 

ancak ilgili kurumlarca müeyyide uygulanmamış 

veya müeyyide uygulanmasına rağmen henüz 

tahsil edilmemiş teşvik belgeleri kapsamındaki 

yatırımlar için de geçerlidir.  

 

Saygılarımızla,  

 

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki 

 

 

(*) 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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6 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29080 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2014/6588 
Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe 

konulması; Ekonomi Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve 42207 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 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  

                                                                                                                                                                                               Abdullah GÜL 
                                                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI 
    Recep Tayyip ERDOĞAN 
                    Başbakan 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                     E. İŞLER 
          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı 

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                       M. ÇAVUŞOĞLU                                F. IŞIK 
                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                    A. DAVUTOĞLU                          N. ZEYBEKCİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı 

                    T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                           M. M. EKER                            H. YAZICI 
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 
  

  
 

  
 




