
 

SİRKÜLER        İstanbul, 23.01.2018 

Sayı: 2018/032       Ref:4/032 

 

Konu:  

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  

 

20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/11133 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 

aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

1. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımları öncelikli yatırımlar arasına 

alınmıştır 

 

Kararın 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

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. 

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 veya havayolu ile yük ve/veya 

yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. 

 

Buna göre, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar da öncelikli 

yatırımlar arasında dahil edilmiştir.  

 

2. Kilis ilindeki organize sanayi bölgelerinde desteklenecek yatırımların kapsamı 

genişletilmiştir  

 

Kararın 18. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Alt bölge desteğinden yararlanacak 

yatırımlar   

MADDE 18 - (4) Cazibe Merkezleri 

Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 

inci bölge illerindeki organize sanayi 

bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize 

sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek 

bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik 

uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi 

olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede 

uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, 

süre ve şartlarda yararlanır. 

Alt bölge desteğinden yararlanacak 

yatırımlar   

MADDE 18 - (4) Cazibe Merkezleri 

Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 

inci bölge illerindeki organize sanayi 

bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize 

sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek 

yatırımlar 6’ncı bölge şartlarında 6’ncı 

bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, 

miktar, süre ve şartlarda yararlanır. 

 



 

3. Hava taşıtlarının ve motorlarının bakım ve onarımına dair yatırımlar bölgesel 

destekler kapsamında İstanbul ilinde desteklenebilecektir 

 

Kararın EK-2B sayılı ekinde İstanbul iline “37” sektör numarası ilave edilmiştir. Buna göre, 

hava taşıtlarının ve motorlarının bakım ve onarımına dair yatırımlar İstanbul ilinde bölgesel 

destekler kapsamında desteklenebilecektir.  

 

4. EK-2B sayılı ekin dip notlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

4- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece 

kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve 

kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar 

bölgesel desteklerden yararlanabilir. 

 

6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda 

ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından 

"makarna, makarna ile entegre irmik 

yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, 

pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık 

unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, 

kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık 

kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve 

müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil 

tasnif ve ambalajlanması" yatırımları 

bölgesel desteklerden yararlanamaz. 

 

10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel 

desteklerden yararlanır: 

 

ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve 

liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve 

marina dahil). 

4- 6’ıncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-

97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 

olan üretim konularına yönelik yatırımlar 

hariç, sadece kağıt hamurundan başlayan 

entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi 

konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden 

yararlanabilir. 

 

6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda 

ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından 

“şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek 

(donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru 

hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, 

fındık, kırma/kavurma, hazır çorba ve et 

suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve 

baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları 

bölgesel desteklerden yararlanamaz. 

 

10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel 

desteklerden yararlanır: 

 

ç) Asgari 5 Milyon TL havalimanı ve 

havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile  
liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat 

limanı ve marina dahil). 

 

a) Yukarıdaki düzenleme sonrasında US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan 

üretim konularına yönelik yatırımlar da söz konusu yatırım desteği kapsamı dışına 

çıkarılmıştır.  

 

2102 Oluklu karton ve mukavva ile kâğıt ve mukavvadan yapılan ambalajların imalatı 

 

2109.1.02 Kâğıt, kağıt hamuru, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakalarından sıhhi 

malzemeler, hastane malzemeleri, giyim eşyaları ve aksesuarları 

 

2109.1.03 Kağıt veya kartondan tepsi, tabak, kase, bardak v.b. 

 

 



 

2109.4  B.Y.S. Diğer kağıt ve karton ürünleri imalatı 

 

b) 6. Bölgede gerçekleştirilecekler hariç olmak üzere, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek 

hamuru hariç) imalatına ilişkin yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanamayacak yatırımlar 

arasına dahil edilmiştir.  

 

Makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık 

yağı, balık yemi, kuruyemiş, turşu imalatına ilişkin yatırımlar bölgesel desteklerden 

yararlanamayacak yatırımlar arasından çıkartılmıştır. 

 

c)  Asgari 5 Milyon TL havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları bulundukları 

bölgede uygulanacak bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.   

 

5. Havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları büyük ölçekli yatırımlar arasına 

dahil edilmiştir 

 

Kararın 3 no.lı ekinde yapılan değişiklik ile asgari 200 Milyon TL tutarında havalimanı ve 

havalimanı yer hizmetleri yatırımları büyük ölçekli yatırımlar arasına dahil edilmiştir.  

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK: 

2017/11133 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                               A. E. FAKIBABA                                          A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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